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Csata Enikő biológus kutató a hangyák viselkedéséről szóló kutatás eredményeiről

Nyitottabb és befogadóbb hangyakolóniák

– Hogyan jött a kutatás ötle-
te, mikor kezdték el a vizs-
gálatokat?
–  Különböző hangyagyűjtési kör-
utak során több alkalommal ta-
láltunk gombával fertőzött han-
gyákat, és innen jött az ötlet, hogy 
jó lenne megnézni, milyen hatá-
sa van a gombának a hangyák vi-
selkedésére. Terepen már sza-
bad szemmel is észrevehettük, 
hogy ezek a hangyák úgymond 
„szőrösek”, majd mikroszkóp 
alatt is megnéztük az egyede-

ket, ekkor már biztosak lehet-
tünk benne, hogy gombával fer-
tőzött hangyákkal van dolgunk. 
Kiderült, hogy a gombát Rickia 
wasmannii-nak hívják. Először a 
gomba hatását elemeztük a han-
gyák életkorára vonatkozólag, 
majd különböző viselkedésvizs-

gálatokat végeztünk el. 2014-ben 
két lengyel kutató érkezett a Bio-
lógia és Geológia Karra, hogy kö-
zösen dolgozzunk ki egy kuta-
tási projektet, amelynek alapján 
rájövünk, hogyan befolyásolhatja 
a gomba  a hangyák fészektárs-
felismerő képességét. A han-
gyák esetében a rokonfelisme-
rés alapja az egyedek testét borí-
tó illatanyagkoktélok összessége. 
Arra gondoltunk, hogy a gomba 
befolyásolhatja ezeknek az illat-
anyagoknak a mennyiségét, ez-
által a hangyák viselkedésében 
változás következhet be a „nem 
fészek társakkal” szemben.

– Milyen területen végez-
ték a vizsgálatokat, ki vett 
részt a munkálatokban?
–  A vizsgálatokban lengyel, 
olasz és francia kutatók segítet-
tek. A fertőzött és a nem fertő-
zött hangyák viselkedését, pon-
tosabban az agresszivitási tesz-
teket, valamint a molekuláris 
elemzések egy részét Kolozsvá-
ron, a Biológia és Geológia Ka-
ron végeztük el. Lengyelország-
ban sikerült elemezni a hangyák 
genetikai anyagát, Olaszország-
ban vontuk ki a hangyák szag-
mintázatát, majd ezeket a szag-
mintázatokat Franciaországban 
elemeztük.

– A kutatás eredményét il-
letően erre számított a csa-
pat, vagy meglepetés volt 
számukra?
– A kutatás eredménye nagy 
meglepetés volt. Számítottunk rá, 
hogy találunk valami változást a 
fertőzött hangyák szagmintáza-
tában a nem fertőzöttekhez ké-
pest, amely befolyásolja a han-
gyák rokonfelismerő képességét, 
de nem tudtuk, hogy ez a változás 
milyen irányban fog elmozdulni. 
Az eredményeink röviden össze-
foglalva azt mutatják, hogy a fer-
tőzés hatására a hangyák illat-
anyaga megváltozik, változato-
sabbá válik, így gyengül az egye-
dek felismerőképessége, ezál-
tal egy hangyakolónia nyitottab-
bá válik, és könnyebben fogadhat 
be idegen királynőket. Ezt alátá-
masztja a viselkedési vizsgála-
tok során kapott eredmény, mert 
a fertőzött hangyák kevésbé vol-
tak agresszívak az idegen király-
nőkkel szemben.

– Milyen más szerepe van a 
parazitáknak a több király-
nős hangyakolóniák kiala-
kulásában?
– Az általunk vizsgált hangya-pa-
razita rendszerben, a kétbütykös 
hangyák fészkeiben több száz 
vagy akár ezer dolgozó mellett, 

egy vagy több királynő is élhet. 
A királynők szerepe a fészekben 
az utódok létrehozása. Kolónia-
alapításkor a kirajzott fiatal iva-
ros nőstények, későbbi királynők 
nászrepülés során párosodnak 
egy vagy több hímmel. Pároso-
dás után a nőstények különböző 
stratégiát használnak a kolónia-
alapításhoz. Például önállóan lét-
rehozhatnak kolóniát, vagy beké-
rezkedhetnek már meglévő fész-
kekbe, és itt elfogadtatják magu-
kat királynőnek. Vizsgálatunk-
ban arra jöttünk rá, hogy a fer-
tőzött hangyák könnyebben be-
fogadják a nem rokon királynő-
ket. Ebben a felállásban a király-
nők „jól járnak”, mert a szakiro-
dalom szerint a királynők koló-
niaalapítási sikeressége csupán 
2%, ezért egy királynőnek meg-
éri fertőzött fészekbe „bekérez-
kedni”, hiszen a könnyebb befo-
gadással növekszik a szaporodá-
si sikerük.

– Az értekezésben megem-
lített Rickia wasmannii pa-
razitagomba az erdélyi Me-
zőségen kívül még hol van 
jelen?
– A Rickia wasmannii gombafaj 
kizárólag a Myrmica (kétbütykös 
vöröshangyák) csoportjába tarto-
zó hangyafajokon élősködik, ezek 

a „vöröshangyák, amelyek úgy 
szúrnak”. A gomba elterjedt Nyu-
gat- és Közép-Európa számos or-
szágában, többek között Ausztri-
ában, Franciaországban, Német-
országban, Lengyelországban, 
Magyarországon. Romániában 
eddig 12 fertőzött hangyapopu-
lációt ismerünk, például Bedellő 
és Torockószentgyörgy között, 
Vargyas mellett, Kajántó és Macs-
kás között, Tordaszentlászló kö-
zelében, Visa mellett, Kendilónán, 
Bánffytanyán.

– A csapatnak mi a terve a 
kutatással. Továbbfejlesz-
tik, bemutatják valahol?
– A kutatásunkat továbbvittük a 
regensburgi kollégákkal. Velük 
manipuláltuk a hangyák „szagát”, 
fertőzött és nem fertőzött han-
gyákról izoláltuk az illatanyago-
kat, és ezeket rávittük általunk 
„lemosott”, döglött hangyákra, 
majd megnéztük a hangyák reak-
cióját ezekre a tetemekre. Ered-
ményeinket a hétvégén Krakkó-
ban rendezendő nemzetközi kon-
ferencián mutatjuk be, valamint 
a jövőben konferenciák, tudomá-
nyos műhelytalálkozók kereté-
ben ismertetjük a legújabb kuta-
tási eredményeinket.
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A Rickia wasmanii gombafaj kizárólag a kétbütykös vöröshangyákon (Myrmica) élősködik

A kolozsvári BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai In-

tézetének munkatársai – Csata Enikő, Markó Bá-

lint és Rákosy László – lengyel, olasz és francia ku-

tatók segítségével közölték az első olyan tudomá-

nyos értekezést, amely rávilágít a paraziták lehetsé-

ges szerepére komplex, több királynős hangyakoló-

niák kialakulásában. A kutatás a nemzetközi színvo-

nalú Scientific Reports tudományos folyóiratban je-

lent meg. A vizsgálatok eredményéről, a kutatás öt-

letéről és kivitelezéséről Csata Enikő (portrénkon) 

biológus kutató számolt be lapunknak.

Ehető, édességekre és bőrre 
egyaránt használható parfümöt 
talált fel Cosmin Ioan Toma Fe-
hér megyei séf. Az esszencia 
az országban egyedülálló talál-
mány, jelenleg Szászsebes egyik 
éttermének vendégei tesztelik. 
A Vert de Toma elnevezésű par-
füm összetevői között szerepel a 
levendula, édeskömény és vad-
menta is. A folyadékot tízmilli-
literes üvegben tárolják. „A Vert 
de Toma férfiaknak, nőknek, il-
letve desszerteknek való ehe-
tő parfüm. Ebben, a románi-
ai szinten egyedülálló parfüm-
ben az a különleges, hogy test-
re is lehet használni, de akár 
borotválkozás utáni arcszesz-
ként is szolgálhat. A zöld színű 
folyadéknak levendula-, édeskö-
mény- és egy kis vadmentaillata 
van” – mondta el Cosmin Toma 
a Mediafaxnak. Hozzátette, el-
mondhatja a hozzávalókat, de 
a pontos receptet és az elké-
szítés módját nem árulhatja el. 

„Hűsítő aromája van, édes éte-
lekhez lehet használni, példá-
ul erdei gyümölcsös kacsamell-
hez, pulykához vagy akármilyen 

desszerthez, ha a vendég kedve-
li a levendula ízét. A testre is fel 
lehet vinni, mert nem hagy fol-
tot” – részletezte a séf. Az ehe-

tő parfüm 2018-tól kerül piac-
ra, alkotója szerint nem lesz na-
gyon drága. „A szászsebesi étte-
remben, ahol dolgozom, a ven-
dégek már tesztelték a parfü-
möt, és nagy sikere volt. Én ma-
gam is használom” – számolt 
be a feltaláló. A Vert de Tomát a 
2017. május 11–14. között rende-
zendő Alba Carolina Food Fest 
keretében mutatják be a nagy-
közönségnek. A negyvenéves 
Cosmin Toma tizennyolc éves 
kora óta dolgozik szakácsként, 
helyi szinten már jól ismerik ér-
dekes, innovatív receptjeinek 
köszönhetően. Tavaly ősszel egy 
három méter magas és négy mé-
ter széles szakácskönyvet is ki-
adott, amelyben olyan szokatlan 
receptek szerepelnek, mint pél-
dául a savanyított rózsa, a pi-
ramis alakú pacalleves vagy a 
sertésbélben felszolgált vaníli-
ás desszert.
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Cosmin Ioan Toma séf és a zöld színű parfüm

Környezetvédő 
akciók Erdélyben
A Föld napja alkalmából or-
szágszerte környezetvédő ak-
ciókat szerveznek, Marosvá-
sárhelyen például takarítás-
sal, Kolozsváron papírhulla-
dék-gyűjtéssel hívják fel a fi-
gyelmet a természetvédésre. 
A vásárhelyi kezdeményezés 
során szombaton megtisztít-
ják a Maros folyó Marosvásár-
hely feletti szakaszának mind-
két partját, és a vízből kisze-
dik a szemetet. Az akció 11 óra-
kor kezdődik, a helyi komp-
nál gyűlnek össze az emberek, 
majd a hegyimentő szolgálato-
sok gondoskodnak a csopor-
tok elszállításáról a helyszínre. 
A kolozsvári természetbarát-
ok április 24-én és 25-én 8–20 
óra között vihetik el a számuk-
ra szükségtelen papírhulladé-
kokat a BBTE Magyar Kémia 
és Vegyészmérnöki Intézethez. 
Utóbbi eseményt a KOMIX – 
Kolozsvári Magyar Ifjú Kémiku-
sok Szervezete rendezi. 

Jövő évtől a hazai piacra kerül az ehető parfüm
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