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Összefoglaló: Az urbanizáció ikerszelvényes-együttesekre gyakorolt hatását vizsgáltuk Debrecenben. A vizsgálat során három éven át történtek csapdázások egy városi–
városszéli–városon kívüli élőhelygrádiens mentén a GLOBENET protokoll szerint.
A vizsgálatok során 15 faj került elő. A városi élőhelyről 14, a városszéli élőhelyről
11, míg a természetközeli élőhelyről 8 faj jelenlétét mutattuk ki. A szünantróp fajok (Choeniulus palmatus, Cylindroiulus caeruleocinctus, Cylindroiulus latestriatus,
Proteroiulus fuscus) csak a városi és a városszéli területekről kerültek elő. A xeroterm
fajok (Brachyiulus bagnalli, Kryphioiulus occultus, Leptoiulus proximus, Mastigona
bosniensis, Megaphyllum unilineatum) elsősorban a városi és a városszéli élőhelyen voltak nagyobb egyedszámban. Az erdei fajok többsége mindhárom élőhelyen előfordult.
A Cylindroiulus boleti-t, amely hazánk egyik leggyakoribb erdei ikerszelvényesfaja,
csak a városi és a városszéli élőhelyről mutattuk ki, a természetközeli erdőből nem
került elő. A xeroterm, a szünantróp és az erdei fajok fajszáma csökkent a városi élőhelytől a természetközeli felé.
Kulcsszavak: Globenet, talajfauna, szünantróp fajok, xeroterm fajok, erdei fajok

Bevezetés
A világon több mint 12000 ikerszelvényesfajt (Diplopoda) ismerünk
(Sierwald & Bond 2007). A leíratlan fajok számát ennek többszörösére becsülik. Hazánkban eddig 101 faj jelenlétét sikerült kimutatni (Korsós 2005).
Az ikerszelvényesek részvétele igen fontos a talajban zajló lebontó folyamatokban. Elsődleges szerepük van az elhalt növényi részek felaprításában,
mely által serkentik a mikrobiális aktivitást és indirekt módon hatásuk van
az anyagáramlásra is (Anderson & Leonard 1988, Anderson et al. 1985).
Természetvédelmi Közlemények 15, 2009
Magyar Biológiai Társaság, Budapest

Urbanizáció hatása az ikerszelvényesekre

413

Az ikerszelvényesek a kémiai lebontásnak kevesebb mint tíz százalékáért
felelősek, de a táplálkozásuk alapvető a mikroorganizmusok aktivitásának
serkentése szempontjából (Anderson & Bignell 1980, Van der Drift 1951).
Emellett ismert a talajelemek koncentrációviszonyaira gyakorolt hatásuk
is (Smit & Van Aarde 2001). Az ikerszelvényesek az erdőkben a giliszták
(Csuzdi & Zicsi 2003) mellett az avar jelentős részét is elfogyaszthatják.
Az avarfogyasztás mértékét illetően eltérő becslések láttak napvilágot, az
1-5%-tól a csaknem teljes mennyiség elfogyasztásáig (Lyford 1943, David
1987, Bertrand et al. 1987).
Az ikerszelvényesek a természetes élőhelyek mellett gyakran előfordulnak szünantróp vagy mesterséges környezetben is. Különösen igaz ez
az üvegházakra, ahol tömegességük révén olykor kártevőkké is válhatnak
(Edwards & Gunn 1961). Sokféle városi mikrokörnyezetben élnek ikerszelvényesek, ilyenek például a kertek, parkok, szemétkupacok, sitthalmok,
komposztálók. Ezek az élőhelyek gyorsan változnak, átalakulnak vagy
tűnnek el (Hopkin & Read 1992). Az ikerszelvényesek elterjedési viszonyait a klimatikus faktorokkal kiegészülve, főleg antropogén környezetben, döntően meghatározza az ember általi terjesztés is (Kime 1990). Az
ikerszelvényesek nagy fajszámuk és változatosságuk ellenére ökológiai
szempontból kevéssé kutatottak, eddig a GLOBENET projektekben sem
vizsgálták őket. Az 1998-ban létrejött GLOBENET elnevezésű nemzetközi
kutatási projekt keretein belül azt kezdték el kutatni, hogy milyen hatása
lehet az urbanizációnak a biodiverzitásra (Niemelä et al. 2000). A projekt
a városi–városszéli–városon kívüli élőhelygrádienst vizsgálja, egy általánosan elterjedt gyűjtési módszerrel (talajcsapdázás), különös tekintettel
a talajlakó gerinctelen állatokra. Debrecenben a GLOBENET projektben
eddig a futóbogarak és az ászkák mellett a pókokat vizsgálták (Hornung
et al. 2007, Horváth & Szinetár 2007, Magura et al. 2004, 2008c). Vizsgálatunk célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja az urbanizáció ikerszelvényes-együttesekre gyakorolt hatását egy városi–városszéli–városon kívüli
élőhelygrádiens mentén.
Módszerek
Az ikerszelvényeseket egy városi–városszéli–városon kívüli élőhelygrádiens
mentén vizsgáltuk Debrecenben (Magura et al. 2004). A mintavételi területek egy természetes erdőben (Nagyerdő) helyezkedtek el a város szélen,
ahol a domináns fafaj a kocsányos tölgy (Quercus robur) volt (Török &
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1. táblázat. A vizsgálat három évében fogott ikerszelvényesfajok és
ökológiai igényük. Jelölések: V – városi park, VS – városszéli erdő,
TK – természetközeli erdő; „+” – előfordult a faj a területen,
„-” – nem fordult elő.

Brachyiulus bagnalli
(Curtis, 1845)
Choeniulus palmatus
(Nemec, 1895)
Cylindroiulus boleti
(C. L. Koch, 1847)
Cylindroiulus caeruleocinctus
(Wood, 1864)
Cylindroiulus latestriatus
(Curtis, 1845)
Enantiulus nanus
(Latzel, 1884)
Kryphioiulus occultus
(C. L. Koch, 1847)
Leptoiulus proximus
(Nemec, 1896)
Mastigona bosniensis
(Verhoeff, 1897)
Megaphyllum projectum
(Verhoeff, 1894)
Megaphyllum unilineatum
(C. L. Koch, 1838)
Ophyiulus pilosus
(Newport, 1842)
Polydesmus complanatus
(Linnaeus, 1761)
Polydesmus schaessburgensis
Verhoeff, 1898
Proteroiulus fuscus
(Am Stein, 1857)
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Tóthmérész 2004). A városi élőhely (47° 33’ 00” N 21° 37’ 48” E) parkjellegű, a cserjéket erőteljesen ritkítják, aszfaltozott sétányokkal sűrűn behálózott. A városszéli élőhelyen (47° 33’ 36” N 21° 36’ 36” E) a kidőlt fákat
folyamatosan eltávolítják. A városon kívüli élőhely (47° 34’ 48” N 21° 37’
48” E) a természeteshez közeli állapotú (Convallario–Quercetum roboris)
(Török & Tóthmérész 2004).
A GLOBENET protokollnak megfelelően (Niemelä et al. 2000) mindhárom mintavételi területen négy-négy mintavételi helyet jelöltek ki, legalább
50 m távolságra egymástól. A gyűjtéshez a mintavételi helyeken belül 1010, egymástól legalább 10 méterre elhelyezkedő, random módon elhelyezett talajcsapdát használtak. Ez összesen 120 csapdát jelentett a városi–városszéli és városon kívüli élőhelygrádiens mentén (3 terület x 4 hely x 10
csapda), a talajcsapdák 75%-os etilén-glikolt tartalmaztak (Magura et al.
2006a). A csapdákat havonta ürítették, március végétől november végéig, 3
éven át (2001, 2002, 2004).
A határozáshoz Schubart (1934) és Blower (1985) munkáit használtuk,
míg a nevezéktanban Korsós (1994, 1998) munkáit követtük.
Eredmények
A vizsgálatok során összesen 15 faj került elő, ez a magyar fauna 14,85%a (1. táblázat). A városi élőhelyről 14, a városszéli élőhelyről 11, míg a
természetközeli élőhelyről 8 faj jelenlétét mutattuk ki. A fajszám az egymást követő években a következőképpen alakult: 2001-ben 11 fajt, 2002ben 9 fajt, 2004-ben 14 fajt azonosítottunk. Mind a xeroterm, mind a
szünantróp, mind pedig az erdei fajok fajszáma csökkent a városi élőhelytől
a természetközeli felé.
Értékelés
Az előkerült fajok fontosabb elterjedési adatait es élőhelypreferenciáját a 2.
táblázatban foglaltuk össze a rendelkezésre állo irodalmi adatok (Blower
1985, Enghoff 2007, Korsós 1991, 1992, 1994, 1998, Schubart 1934,
Tabacaru & Negrea 1961) alapján.
A szünantróp fajok (Choeniulus palmatus, Cylindroiulus caeruleocinctus,
Cylindroiulus latestriatus, Proteroiulus fuscus) kivétel nélkül csak a városi
és a városszéli mintaterületekről kerültek elő. A Choeniulus palmatus-ról
Természetvédelmi Közlemények 15, 2009
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táblázat.
Az
előkerült
ikerszelvényesfajok
elterjedése
élőhely-preferenciája
az
irodalmi
adatok
alapján.
Elterjedés

Közép- és Északkelet
Európa
Közép-Európa

Élőhely
Főleg száraz,
füves élőhelyek
Szünantróp élőhelyek,
ritkán szabadban
Erdők, gyakran
holt fában
Szünantróp és
nyílt élőhelyek
Szünantróp és
nyílt élőhelyek
Lomberdők, cserjések
Száraz gyepek, ültetett
erdők és parkok
Száraz erdők, ritkán
szünatróp élőhelyek
Nyíltabb erdők

Közép-Európa

Tölgy- és vegyes erdők

Brachyiulus bagnalli

Közép- és Dél-Európa

Choeniulus palmatus

Európa nagy része

Cylindroiulus boleti

Közép-Európa

Cylindroiulus
caeruleocinctus
Cylindroiulus
latestriatus
Enantiulus nanus

Európa, ÉszakAmerika
Európa, Északés Dél-Amerika
Európa nagy része

Kryphioiulus occultus

Közép-Európa

Leptoiulus proximus
Mastigona bosniensis
Megaphyllum
projectum
Megaphyllum
unilineatum
Ophyiulus pilosus
Polydesmus
complanatus
Polydesmus
schaessburgensis
Proteroiulus fuscus

Közép-Európa
Európa nagy része
Európa (kivéve
Nyugat-Európát)
Kelet- és DélkeletEurópa
Európa, USA,
Dél-Afrika

Száraz erdők, gyepek,
szünantróp élőhelyek
Lomberdők
Erdők, gyakran
holt fán
Erdők, láperdők
Erdők és szünantróp
élőhelyek

kiderült, hogy az eddigi hazai tapasztalatokkal ellentétben kis számban a
szabadban is rendszeresen előfordul. A Cylindroiulus latestriatus mindhárom évben előkerült a városi élőhelyről. A Cylindroiulus caeruleocinctus és
a Proteroiulus fuscus fajok csak 2004-ben kerültek a csapdákba.
A xeroterm fajok (Brachyiulus bagnalli, Kryphioiulus occultus,
Leptoiulus proximus, Mastigona bosniensis, Megaphyllum unilineatum)
elsősorban a városi és a városszéli élőhelyen kerültek elő nagyobb egyedTermészetvédelmi Közlemények 15, 2009
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számban. Egy-egy évben csekély arányban mindegyik faj előkerült a
természetközeli élőhelyről is.
Az erdei (kevésbé szárazságtűrő) fajok (Cylindroiulus boleti, Enantiulus
nanus, Megaphyllum projectum, Ophyiulus pilosus, Polydesmus complanatus,
Polydesmus schaessburgensis) többsége az irodalom által leírt biotópokból
került elő. A Cylindroiulus boleti hazánkban az egyik leggyakoribb erdei
ikerszelvényesfaj (Korsós 1994), de ennek kissé ellentmond, hogy mi csak
a városi és a városszéli élőhelyről mutattuk ki, a természetközeli erdőből
pedig nem került elő. A Polydesmus schaessburgensis-t korábban csak
reliktumjellegű láperdőkből mutatták ki Magyarországon (Korsós 1994),
itt azonban mindhárom élőhelyen előkerült.
Az Enantiulus nanus csak kis egyedszámban került elő a városi élőhelyről 2004-ben. A Megaphyllum projectum az összes területről előkerült
mindhárom évben. A városi területen szórványosan, a városszéli és erdei
területen tömegesen volt megtalálható. Az Ophyiulus pilosus szinte minden
évben minden területről előkerült, de sokkal tömegesebb volt a városi és
városszéli területeken.
A vizsgált élőhelyeken a futóbogarakhoz hasonlóan stabilis volt a fajkészlet (Magura et al. 2008a). A fajok ökológiai viselkedési típusainak azonosítása azért fontos, mert még a legelemibb ökológiai, biogeográfiai összefüggések is elfedődhetnek ezek figyelmen kívül hagyásával (Magura et al.
2001). Az eredmények eltérő tendenciát mutatnak attól, amit a futóbogarak
(Magura et al. 2008c) és az ászkák esetében (Hornung et al. 2007, Magura
et al. 2008b) tapasztaltak. Eredményeinkhez hasonló tendencia figyelhető
meg a pókok (Horváth & Szinetár 2007) esetében.
Az ikerszelvényes-együttesek változását döntően befolyásolja a vegetáció struktúrája (mozaikosság) (David et al. 1999) és az urbanizáció mértéke
(Korsós 1994, Korsós et al. 2002, Riedel et al. 2009). A városi élőhelyen
megfigyelt nagyobb fajszám így feltehetőleg az antropogén hatásoknak
(kertészeti tevékenység, behurcolt növenyfajok magasabb aránya, emberi
zavarás) és a zárt természetközeli erdőhöz képest megváltozott vegetációnak (sétányokkal sűrűn szabdalt, mesterségesen befolyásolt avar es holt faanyag viszonyokkal rendelkező nyíltabb erdőfoltok) tulajdonítható. Emellett számos egyéb tényező, a fragmentáltság és a szegélyhatás is szerepet
játszhat ebben a folyamatban (Lövei et al. 2006, Magura et al. 2006b).
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Abstract: The ecology of millipedes is poorly studied, and the fauna of some
Hungarian areas is also underinvestigated. We studied the effect of urbanisation on
millipedes (Diplopoda) along an urban–suburban–rural gradient, using pitfall traps
according to the GLOBENET protocoll in Debrecen (Eastern Hungary). Specimens
were collected trough in 3 years (2001, 2002, 2004). Altogether, we found 15 species: 14 in the urban site, 11 in the suburban site and 8 in the rural site. The number
of xerothermic, synanthropic and natural forest species decreased from the urban
towards the rural site.
Keywords: GLOBENET, edaphic fauna, synanthropic species, xerothermic species,
forest species
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