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használatú gyepterületeinek egyenesszárnyú 
(Orthoptera) és fogólábú (Mantodea) faunája 

Kenyeres Zoltán21 

Abstract 

During our surveys in the project period, we have recorded 36 orthopteran and 1 
mantodea species, including two protected ones (Calliptamus barbarus, Mantis 
religiosa) and seven psammophile character species (Platycleis montana, Calliptamus 
barbarus, Dociostaurus brevicollis, Euchorthippus pulvinatus, Myrmeleotettix maculatus, 
Myrmeleotettix antennatus, Stenobothrus fischeri). 

Our results show that the species composition well describes the typical habitat types 
in the project area: (a) semi-natural sand steppes; (b) weedy sand steppes; (c) 
hygrophilous grasslands; and (d) weedy dry grasslands. Comparing the surface 
reconstruction areas, we found that psammophilous character species had appeared 
from as early as year 2 where artificial seeding was used as opposed to areas with 
purely natural regeneration, which latter were dominated by orthopterans with wide 
ecological tolerance. When assessing the effects of burning on semi-natural grassland 
habitats, in year 2 we observed the lack of more sensitive psammophile character 
species as well as a significantly lower species diversity and abundance than in the 
control areas. In year 3 that is during the second vegetation period after the treatment, 
however, the original species composition and abundance figures from before the 
burning came back again. 

Bevezetés 

Az egykor a Föld felszínét teljes mértékben borító természetes élőhelyek az emberi 
civilizáció megjelenésével, majd az emberiség létszámnövekedésével, technikai 
lehetőségeinek egyre gyorsuló szélesedésével állandósult és fokozódó felszámolódásnak 
vannak kitéve. Napjainkra a természetes élőhelyek zömét az ember saját céljai 
érdekében visszavonhatatlanul és végérvényesen elfoglalta és átalakította. 

Hazánk a világ azon szerencsés országai közé tartozik, amelynek módjában áll a 
megélhetés és a különféle igények kielégítése mellett a fragmentálisan fennmaradt 
természetes és természetközeli élőhelyek megőrzésére, állapotjavítására koncentrálni. 

Az élőhely-rekonstrukció célú beavatkozások különösen jó hatással vannak, illetve 
lehetnek a gyepekben legnagyobb biomasszával jelen lévő egyenesszárnyú rovarok 
(Orthoptera) és a velük távolabbi rokonságban lévő fogólábúak (Mantoptera) 
állományaira. 

Az élőhely-rekonstrukciós beavatkozások kisalföldi meszes homokpusztákon történő 
megkezdése előtt már ismert volt, hogy a katonai típusú területhasználat – 
koncentráltsága és a más jellegű hatások megakadályozása által – kifejezetten jót tesz 
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az egyenesszárnyú fajok megőrzésének. Ezen túl bizonyos homoki, illetve kopár 
élőhelyekhez kötődő sáskák számára pedig a kontrollált, kis kiterjedésű és időszakos 
felületbolygatások még kedveznek is (KENYERES et al. 2008). Ez utóbbi erősíti CONELL 
(1978) közepes bolygatással kapcsolatos hipotézisét. 

A fejezetben a csoportok rövid jellemzését követően a vizsgálati területen előforduló 
fajaikat és jellemző fajkombinációikat mutatjuk be, valamint az élőhely-rekonstrukciós 
beavatkozások rájuk gyakorolt hatásaival kapcsolatos eredményeket foglaljuk össze. 

Szöcskék, tücskök, sáskák és ájtatos manók 

Az egyenesszárnyúak és fogólábúak – bár a legtöbb esetben együtt tárgyalják őket –
egymástól rend szinten elkülönülő állatcsoportok. A fogólábúak (Mantoptera) a 
csótányokkal és termeszekkel közelebbi rokonságban állnak, mint az 
egyenesszárnyúakkal – a csótányszerűek (Blattopteroidea) rendcsoportjába tartoznak. 
A rendcsoport közös rendszertani őstől való származásának fő bélyege, hogy a 
nőstények genitális nyílása és visszafejlődött tojócsöve az úgynevezett genitális 
kamrában van, szemben az egyenesszárnyú-szerűekkel (Orthopteroidea), melyeknél 
nőstények valódi tojócsővel rendelkeznek. 

A fogólábúak (Mantoptera) mellső lábai a 
ragadozó életmódhoz való teljes mértékű 
alkalmazkodás eredményeképp erős fogó-
lábakká módosultak. Háromszög alakú 
fejük szabadon mozgatható. Testszínüket 
kiváló rejtőzködésük céljából mindig a 
környező gyepterületek színéhez 
igazítják. Táplálkozásuk során más 
rovarokat fogyasztanak, de közismert, 
hogy nőstényeik párzás közben vagy azt 
követően a hímeket is elfogyasztják. 
Különféle felületekre rakott petecsomóik 
burka papírszerű rétegekből áll, ezáltal jól 
felismerhető. A taxon közel 2000 leírt faja 
főképp a trópusi területeken él, hazánk-
ban egyetlen fajuk, az imádkozó sáska, 
más nevén ájtatos manó (Mantis religiosa) 
fordul elő. 

Az egyenesszárnyúak (Orthoptera) – 
közismertebb neveiken szöcskék és 
sáskák – a gyepterületeken nagy 
egyedszámmal előforduló, sokszor az 
ízeltlábú-közösségek biomasszájának 
zömét kitevő, terepbejárások során 
gyakran szem elé kerülő rovarok. A 
világon eddig több mint 23 000 fajukat írták el, a legnagyobb változatosságot az 
esőerdők fáin mutatják, az Egyenlítőtől távolodva viszont drasztikusan csökken a 
lokális faunák fajszáma, illetve azokban egyre inkább a gyeplakó taxonok kerülnek 
túlsúlyba. Magyarországról eddig kicsivel több mint 120 fajukat írták le. Az 
egyenesszárnyúak két nagy csoportját jelentő tojócsövesek (szöcskék és tücskök) és 
tojókampósok (sáskák) testfelépítése alapvetően eltér. A legfontosabb különbségek, 
hogy a szöcskéket hosszú csáp, az első lábszáron lévő hallószerv és az első szárnyak 

1. ábra: Imádkozó sáska (Mantis religiosa) 

Fotó: PELLINGER ATTILA
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tövén lévő cirpelőszerv jellemzi. A sáskáknak ezzel szemben rövid csápjuk, valamint az 
első potrohszelvény oldalán lévő hallószervük van, cirpeléskor pedig a hátsó combjuk 
belső felét dörzsölik a szárnyaikhoz. A táplálkozás tekintetében a szöcskék között 
egyaránt vannak ragadozó, növényevő, valamint vegyes táplálkozású fajok, a sáskák 
növényevők. 

Az egyenesszárnyúak nőstényei petéiket talajba vagy növényi részekbe rakják, lárváik 
testfelépítése és életmódja a kifejlett rovarokéval azonos, szárnyaik azonban csak az 
utolsó vedlés után jelennek meg. 

2. ábra: A vizsgált terület tipikus homoki egyenesszárnyú-élőhelye 

Fotó: KENYERES ZOLTÁN

A gyepek szerkezetének és különösen klimatikus viszonyainak a hatása erőteljesen 
tükröződik a bennük előforduló egyenesszárnyúak testfelépítésében (INGRISCH & 

KÖHLER 1998). A nyíltabb gyepekben az ún. geophil fajok vannak túlsúlyban. Ezek hasi 
oldala erősen lapított, így érve el, hogy testük nagy felületen legyen képes a talaj- és 
kőzetfelszínről az aktivitásukhoz szükséges energiát felvenni. Az alacsony füvű 
gyepekben a graminicol, a magasabb, zártabb gyepekben főképp a pratinicol fajok 
fordulnak elő. Az ide tartozó fajok testét lekerekítettebb formák, növények szárához, 
leveleihez lapuló, rejtőzködő viselkedés jellemzi. A cserjés, bokros élőhelyeken az ún. 
arbusticol életforma a domináns, ezek a fajok többnyire röpképtelenek, hosszú lábaikkal 
főképp a stabil szerkezetű, nagyméretű levelekkel jellemezhető növényzeti struktúrák-
ban mozognak otthonosan. A hazánkban kevésbé jellemző, fákon élő egyenesszárnyúak 
az arboricol életforma megtestesítői, a silvicol fajok a zártabb gyepszinttel is rendelkező 
erdei élőhelyeken találják meg életfeltételeiket. Homoki gyepekben a psammophil, 
homokhoz kötődő életforma gyakorisága jellemző. Hozzájuk hasonló élőhely-
választásúak, de a homokkal szinte azonos szerkezetű rendzina talajokon is 
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előfordulnak a pseudopsammophil fajok. Utóbbiak besorolásánál főképp KRIŠTÍN et al. 
(2009) meghatározásait követtük. 

Az egyenesszárnyúak kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a gyepek ökológiai 
rendszereiben. Nagy biomasszával rendelkező elsődleges fogyasztókként számos 
állatcsoportnak (kiemelten pókok, hüllők, madarak, rágcsálók) jelentenek táplálékbázist. 
A belükben élő cellulózbontó baktériumok talajba juttatásával pedig – a felhalmozódott 
szerves anyag lebomlását elősegítve – hozzájárulnak a gyepek regenerálódásához. 

Az egyenesszárnyúak világszinten napjaink egyik legintenzívebben kutatott rovar-
csoportját jelentik. Ez csak részben vezethető vissza az Egyenlítő közelében 
megmutatkozó fajgazdagságukra. A taxon ugyanis – lokális populációinak, faj-
kombinációinak, közösségeinek táplálkozási, energetikai, rejtőzködési és peterakási 
okokból adódó – sajátos indikációs tulajdonságai és viszonylag egyszerű 
mintavételezése következtében a monitorozási programok fontos referenciaobjektuma. 

 
3. ábra: Az állandó mintavételi területek elhelyezkedése 

Terület és módszer 

A vizsgált terület a gönyűi homokvidék nyugati részén, Győrszentiván és Gönyű 
községhatáraihoz tartozik. A mintegy 250 ha-os terület 1992 óta védett, a Pannonhalmi 
Tájvédelmi Körzethez tartozik, emellett 2004 óta a HUFH20009 Gönyűi-homokvidék 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként a Natura 2000 hálózatnak is része. 
A kutatási terület pontos lehatárolását, valamint a konkrét gyűjtőhelyeket (ZOOAP1-
10) a 3. ábra mutatja. A terület természeti viszonyait, különös tekintettel a 
növénytársulástani viszonyokra és botanikai értékekre jelen kötet önálló fejezetei 
ismertetik (KIRÁLY et al. 2015). A zoológiai mintavételi helyek kijelölése a terület előzetes 
botanikai vizsgálatai alapján történt. A kijelölés fő szempontja az volt, hogy a terület 
legjellemzőbb élőhelytípusai (társulásai) és azok eltérő természetességi állapotú 
állományai egyaránt reprezentáltak legyenek. Így a gyűjtőhelyek között egyaránt 
képviseltek a jelenleg legjobb állapotú homokpusztai gyepek, a domborzati 
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rekonstrukciók során létesült új nyers felszínek kezdeti szukcessziós állapotai, a 
degradáltabb állapotú jellegtelen szárazgyepek, valamint az üde magassásosok is. 

Az orthopterológiai adatgyűjtést alkalmanként a kijelölt 50×50 m-es kvadráton belül 
végrehajtott 300 fűhálócsapással végeztük. A fenti módon begyűjtött egyedeket 
tekintettük egy mintának, amiket egyeléssel kiegészítettünk (a mintákba nem, vagy 
csak ritkán kerülő fajok jelenlétének rögzítése egyszerű hozzáadással). A nyílt, gyér 
növényzetű vagy magaskórós jellegű növényzetben a mintavételezést az előforduló 
állatok teljes körű egyelő gyűjtésével végeztük. Az állatok meghatározásához HARZ 
(1957, 1975) munkáit használtuk. A fejezetben az egyenesszárnyúfajok nevezéktana 
EADES et al. (2014), a fajok életforma és ökotípus szerinti besorolása pedig INGRISCH & 

KÖHLER (1998) munkáját követi. 

 

1. táblázat:  A talajzoológiai, egyenesszárnyú és botanikai vizsgálatokra kijelölt állandó 
mintavételi helyek adatai 

Azonosító Élőhelytípus EOV X EOV Y Méret 

ZOOAP-1 Zárt homoki sztyepprét és nyílt homokpusztagyep 
(Referencia1) 

555569 263621 50x50 m 

ZOOAP-2 Nyílt homokpusztagyep (Referencia2) 555035 264180 50x50 m 

ZOOAP-3 Aranyvesszős, kis csenkeszes maradványfoltokkal 553313 264460 50x50 m 

ZOOAP-4 Akácos-selyemkórós 554296 264717 50x50 m 

ZOOAP-5 Kékperjés láprét Salix rosmarinifolia-val 554475 263703 50x50 m 

ZOOAP-6 Jellegtelen üde gyep 553484 263530 50x50 m 

ZOOAP-7 Jó állapotú zárt homoki sztyepprét (Referencia3) 555364 264075 50x50 m 

ZOOAP-8 Nyírrel és nyarakkal spontán erdősödő zárt homoki 
sztyepprét 

553652 264538 50x50 m 

ZOOAP-9 Jellegtelen szárazgyep 554417 263880 50x50 m 

ZOOAP-10 Másodlagos zárt homoki sztyepprét  554702 264383 50x50 m 

ZOOAP-11 Jellegtelen szárazgyep 553907 264154 50x50 m 

GY02_V Gyepvetéssel 554749 264153 25x25 m 

GY01_VN Gyepvetés nélkül 554749 264193 25x25 m 

 

Kimutatott egyenesszárnyú- és fogólábúfajok 

A Kisalföldi Homokpuszta Life+ projekt vizsgálatai során eddig 36 egyenesszárnyúfaj 
került elő (2. táblázat) – ez a vizsgálati terület térségéből korábban kimutatott fajok 
~80%-a (KENYERES et al. 2013). 

Az előkerült fajok közül egy védett, a homoki olaszsáska (Calliptamus barbarus). A 
kutatási terület homokpusztáinak jó természetességi állapotát jelzi, hogy a kimutatott 
taxonok közel negyede homoki egyenesszárnyú karakterfaj (Platycleis montana, 
Calliptamus barbarus, Dociostaurus brevicollis, Euchorthippus pulvinatus, Myrmeleo-
tettix maculatus, Myrmeleotettix antennatus, Stenobothrus fischeri). 

 



224 A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága 

 

Rence 1. (2015) 

2. táblázat:  A kimutatott egyenesszárnyúfajok főbb ökológiai jellemzői 

Taxon Élet-
forma 

Hő- 
igény 

Gyakori-
ság 

(helyi) 

Gyakori-
ság 

(hazai) 

Élőhely 

Conocephalus fuscus (FABRICIUS, 1793) pra hyg R GY T 

Conocephalus dorsalis (LATREILLE, 1804) pra hyg R R T 

Ruspolia nitidula (SCOPOLI, 1786) pra m-hyg R R T, FT 

Leptophyes albovittata (KOLLAR, 1833) arbu ther KGY KGY T, FT 

Phaneroptera falcata (PODA, 1761)  arbu ther KGY GY T, FT 

Phaneroptera nana FIEBER, 1853  arbu ther R KGY T, FT 

Bicolorana bicolor (PHILIPPI, 1830) pra m-ther KGY KGY T, FT 

Roeseliana roeselii (HAGENBACH, 1822) pra m-hyg R KGY T 

Decticus verrucivorus (LINNAEUS, 1758) pra mes KGY KGY T, FT 

Platycleis montana (KOLLAR, 1833) psps ther R R T 

Platycleis albopunctata (GOEZE, 1778) pra ther KGY KGY T, FT 

Oecanthus pellucens (SCOPOLI, 1763) pra m-ther R R T, FT 

Calliptamus barbarus (COSTA, 1836) ps ther KGY R T 

Calliptamus italicus (LINNAEUS, 1758) gra ther GY GY T, FT, B 

Chorthippus biguttulus (LINNAEUS, 1758) pra m-ther KGY GY FT, B 

Chorthippus brunneus (THUNBERG, 1815) pra m-ther KGY GY FT, B 

Chorthippus dichrous (EVERSMANN, 1859) pra mes R KGY FT, B 

Chorthippus dorsatus (ZETTERSTEDT, 1821) pra mes R GY T, FT 

Chorthippus mollis (CHARPENTIER, 1825) pra mes KGY GY FT, B 

Pseudochorthippus parallelus (ZETTERSTEDT, 
1821) 

pra mes KGY GY T, FT, B 

Chrysochraon dispar (GERMAR, 1834) pra m-hyg R R T 

Dociostaurus brevicollis (EVERSMANN, 1848) psps ther KGY KGY T, FT 

Euchorthippus declivus (BRISOUT DE 

BARNEVILLE, 1848)  
gra ther GY GY T, FT 

Euchorthippus pulvinatus (FISCHER VON 

WALDHEIM, 1846) 
gra ther GY R T 

Euthystira brachyptera (OCSKAY, 1826)  pra mes R R T, FT 

Myrmeleotettix antennatus (FIEBER, 1853) gra ther R R T 

Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 1815) gra ther KGY R T 

Omocestus haemorrhoidalis (CHARPENTIER, 
1825) 

pra ther KGY GY T, FT, B 

Omocestus rufipes (ZETTERSTEDT, 1821) pra mes KGY GY FT, B 

Stenobothrus crassipes (CHARPENTIER, 1825) gra ther R KGY T 

Stenobothrus fischeri (EVERSMANN, 1848) pra ther KGY R T 

Stenobothrus lineatus (PANZER, 1796) pra m-ther GY KGY T, FT 

Stenobothrus nigromaculatus (HERRICH-
SCHÄFFER, 1840) 

gra ther R KGY T, FT 

Stenobothrus stigmaticus (RAMBUR, 1838) pra m-ther R KGY T, FT 

Oedaleus decorus (GERMAR, 1826) psps ther R R B, M 

Oedipoda caerulescens (LINNAEUS, 1758) geo ther GY GY T, B, M 

Magyarázat: arbo: arboricol; arbu: arbusticol; sil: silvicol; pra: pratinicol; gra: graminicol; geo: geophil; ps: 
psammophil; psps: pseudopsammophil; ther: thermophil; m-ther: mérsékelten thermophil; mes: mesophil; m-hyg: 
mérsékelten hygrophil; hyg: hygrophil; R = ritka; KGY = közepesen gyakori; GY = gyakori; T = természetes; FT = 
féltermészetes; B = bolygatott; M = mesterséges 
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A hazai relatív gyakorisági adatok (RÁCZ 1998) alapján a kimutatott fajok közül 
hazánkban hat faj ritka (Platycleis montana, Calliptamus barbarus, Chorthippus 
dichrous, Euchorthippus pulvinatus, Stenobothrus fischeri, Myrmeleotettix antennatus), 
négy pedig szórványosan előforduló (Oecanthus pellucens, Chrysochraon dispar, 
Euthystira brachyptera, Myrmeleotettix maculatus). A többi faj a gyakori, illetve 
közönséges besorolásúak közül kerül ki. 

Ökotípus-összetétel tekintetében a lokális faunát mind a fajszám, mind az összdenzitás 
vonatkozásában a thermophil fajok uralma jellemzi. A további ökológiai igények 
(mérsékelten thermophil, mesophil, mérsékelten hygrophil, hygrophil) csak kis 
részesedéssel vagy nagyon alárendelten vannak jelen. 

 

 
4. ábra: Homoki olaszsáska (Calliptamus barbarus) 

Fotó: BAUER NORBERT 

 

Az életforma-típusok tekintetében a lokális faunát a nyílt szárazgyepekhez kötődő 
graminicol fajok uralják, de egyúttal a zártabb gyepekhez kötődő pratinicol fajok 
részesedése is magas. A homoki specialista psammophil és pseudopsammophil fajok 
részesedése a kutatási területen belül jelentős szórást mutat: számos nagyobb területet 
elfoglaló, de e fajok jelenléte számára nem kedvező élőhelytípusban nagyon alárendelt a 
részesedésük, azonban a legjobb természetességi állapotú homokpusztagyepekkel fedett 
részterületeken kiemelkedően magas egyedszámot mutatnak. 

 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a vizsgálati területen előforduló homoki, illetve 
védett státuszú egyenesszárnyú- és fogólábúfajokat. 
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Egyenesszárnyúak 

Platycleis montana (KOLLAR, 1833) – homokpusztai szöcske 

Kelet-európai elterjedésű, pseudopsammophil faj. Hazai előfordulási adatai nyílt és zárt 
homokpusztagyepekből, homoki legelőkről, löszpusztagyepekből származnak. Nem 
védett, de a hazai relatív gyakorisági adatok alapján ritka faj. A vizsgálati területen kis 
egyedszámú állományát találtuk az egyik legjobb természetességi állapotú nyílt 
homokpusztagyep-folton. Életformájából adódóan a vertikálisan strukturált gyepekhez 
kötődik, ezért a háborítatlan, magas füvű gyepek vizsgálati területen való fenntartása a 
faj megőrzése és állományának megerősítése érdekében rendkívül fontos. 

Calliptamus barbarus (COSTA, 1836) – homoki olaszsáska 

Ponto-mediterrán elterjedésű, psammophil faj, mely rendkívül szoros kötődést mutat a 
jó természetességi állapotú homokterületekhez. Magyarországon a Duna–Tisza közén 
kívül csak kevés előfordulása ismert. Elterjedési adatai alapján feltételezik, hogy a 
melegkedvelő alföldi sztyeppfajok délkelet–északnyugat irányú vándorlása által 
juthatott el a Kisalföld homokterületeire. Védett, a hazai relatív gyakorisági adatok 
alapján ritka faj. Kisalföldi jelenléte országos jelentőségű, ezen belül a legerősebb itteni 
állományai a vizsgálati területhez tartozó nyílt homokpusztagyepekben fordulnak elő. 
Egyes részterületeken kifejezetten magas egyedszámmal van jelen. Fennmaradása a 
jelenlegi területhasználat mellett nem látszik veszélyeztetettnek. Lokális állományainak 
megőrzése természetvédelmi és állatföldrajzi szempontból egyaránt elsőrendű jelen-
tőségű az egyenesszárnyú-faunával kapcsolatos feladatok között. 

 

 

 
5. ábra: Karcsú rétisáska (Euchorthippus pulvinatus) 

Fotó: BAUER NORBERT 
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Dociostaurus brevicollis (EVERSMANN, 1848) – rövidnyakú sáska 

Európai–kis-ázsiai elterjedésű faj, morfológiai és élettani okok miatt (pseudo-
psammophil életforma) erősen kötődik a nyílt talajfelszínnel is rendelkező gyepekhez. 
Nem védett, a hazai relatív gyakorisági adatok alapján mérsékelten gyakori faj. A 
vizsgálati terület jó természetességi állapotú gyepjeiben közepesen erős állományokkal 
rendszeresen jelen van. 

Euchorthippus pulvinatus (FISCHER VON WALDHEIM, 1846) – karcsú rétisáska 

Euroszibériai, sztyeppréti faj, számottevően ritkább, mint fajtársa az Euchorthippus 
declivus. Előfordulásai nem kizárólagosan, de leggyakrabban homokgyepekhez 
kötődnek. Nem védett, de a hazai relatív gyakorisági adatok alapján ritka faj. A 
vizsgálati terület jó természetességi állapotú gyepjeiben közepesen erős állományokkal 
rendszeresen jelen van. 

Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 1815) – kis bunkóscsápúsáska 

Palearktikus elterjedésű faj, amely homokgyepekben gyakorinak számít, de rend-
szeresen előfordul alföldi területekkel érintkező dombvidékeken is, főképp a homokhoz 
hasonló szerkezettel bíró dolomitrendzina talajú gyepekben. Nem védett, a hazai relatív 
gyakorisági adatok alapján szórványosan előforduló faj. A vizsgálati terület különböző 
természetességi állapotú homokgyepjeiben általánosan elterjedt. 

Myrmeleotettix antennatus (FIEBER, 1853) – homoki bunkóscsápúsáska 

Euroszibériai elterjedésű, graminicol, thermophil faj, a Kárpát-medencében az 
elterjedése alapján a homok alapkőzet indikátorfajának tekinthető. Nem védett, de a 
hazai relatív gyakorisági adatok alapján ritka faj. A kisalföldi homokpuszták legjobb 
természetességi állapotú nyílt homokpusztagyepjeiben fordul elő, de csak alacsony 
egyedszámmal. 

 
6. ábra: Kis bunkóscsápúsáska (Myrmeleotettix maculatus) 

Fotó: BAUER NORBERT 
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Stenobothrus fischeri (EVERSMANN, 1848) – Fischer-rétisáska 

Dél-európai–ázsiai elterjedésű rovar. Homokpusztákon szórványosan megjelenő 
psammophil sáska, mely inkább a zártabb gyepfoltokban jellemző. Nem védett, de a 
hazai relatív gyakorisági adatok alapján ritka faj. A kisalföldi homokpuszták területén a 
jó természetességi állapotú zártabb homokgyepekből került elő, viszonylag alacsony 
egyedszámmal. 

Fogólábúak 

Mantis religiosa LINNAEUS, 1758 – imádkozó sáska 

Eredetileg Eurázsiában és Észak-Afrikában elterjedt faj, amely behurcolását követően 
meghonosodott Észak-Amerikában is. Szorosabb élőhelykötődést nem mutat, az utóbbi 
időben egyre több helyen számolnak be állományainak erősödéséről, illetve 
expanziójáról. Védett, hazánkban általánosan elterjedt faj. A vizsgálatok során a 
projektterület számos részterületéről mutattuk ki, különösebb élőhelyi kötődést a 
kisalföldi meszes homokpusztákon sem mutat, előfordulása vertikálisan strukturált 
szárazgyepekben a legjellemzőbb, de cserjés szegélyekben, félszáraz gyepekben és üde 
gyepek szegélyeiben ugyancsak előfordul. 

A feltárt egyenesszárnyú-együttesek 

A kutatási terület egyenesszárnyú-együtteseit az összevont minták főkoordináta-
analízisével, valamint az azok alapján meghatározható ökotípus- és életforma-
spektrumok, továbbá természetességi mutatók összevetésével vizsgáltuk. 

A főkoordináta-analízis (7. ábra) egyértelműen elkülönítette a kimagaslóan jó természe-
tességi állapotú homokpusztagyepek együtteseit (ZOOAP-2 és ZOOAP-7). Az ezekben 
számottevő részesedéssel előforduló fajok szinte kivétel nélkül homoki karakterfajok 
(Calliptamus barbarus, Euchorthippus declivus, Dociostaurus brevicollis, Euchorthippus 
pulvinatus, Myrmeleotettix maculatus). Az ezen együttesekben kis egyedszámmal 
előkerült további fajok között vannak ugyan általános nyílt szárazgyepi fajok, mint az 
olaszsáska (Calliptamus italicus) vagy a halk tarlósáska (Chorthippus mollis), de 
lokálisan ritka homoki színezőelemek is, mint a homoki bunkóscsápúsáska (Myrmeleo-
tettix antennatus) és a Fischer-rétisáska (Stenobothrus fischeri). 

A kutatási terület ugyancsak markánsan elkülönülő egyenesszárnyúegyüttes-típusa a 
terület üde gyepjeiben van jelen (ZOOAP-5 és ZOOAP-6). Ezek az üde gyepek 
egyenesszárnyú-együtteseinek megfelelően fajszegények: területükön a kifejezetten 
hygrophil igényű kis kúpfejűszöcske (Conocephalus fuscus) dominál, de jellemzően elő-
fordul bennük a sarlós kúpfejűszöcske (Conocephalus dorsalis) és a nagy kúp-
fejűszöcske (Ruspolia nitidula) is. A további kísérőfajok is részben az üde gyepi fajok 
közül kerülnek ki, így jellemzően előfordul területükön az aranyos sáska (Chrysochraon 
dispar) és a Roesel-rétiszöcske (Roeseliana roeselii), de a mesophil fajok (pl. 
Pseudochorthippus parallelus és Euthystira brachyptera) előfordulása ugyancsak tipikus 
bennük. A tapasztalatok szerint – a közeli szárazgyepek irányából érkező nyomásnak 
köszönhetően – ezeken az üde gyepeken markánsan jelenhetnek meg xerophil 
szárazgyepi fajok is, úgymint a közönséges tarlósáska (Chorthippus brunneus), az 
olaszsáska (Calliptamus italicus), valamint a halk (Chorthippus mollis) és a zengő 
tarlósáska (Chorthippus biguttulus). Ezek a fajok a lokális tapasztalatok szerint az adott 
gyepterület lekaszálását követően a 2015-öshöz hasonlóan aszályos években – a 
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számukra átmenetileg alkalmas mikroklímájúvá és vegetációszerkezetűvé váló gyepben 
– akár kifejezetten magas egyedszámokat is elérhetnek. 

A kisalföldi meszes homokpuszták 
gyomos szárazgyepjein gyenge 
természetességi állapotú egyenes-
szárnyúegyüttes-típusok élnek 
(ZOOAP-3 és ZOOAP-4). Az ilyen 
együtteseknek általában nincs 
önálló karaktere, tágtűrésű 
xerophil fajokból épülnek fel (az 
egyes fajok olykor kifejezetten 
nagy tömegben fordulhatnak elő 
bennük). A gönyűi homokvidék 
gyomvegetációjában feltárt együt-
tesek szerkezete sem mutat 
eltérést a máshol tapasztaltaktól. 
A nyílt szárazgyepek mobilis fajai, 
mint például a kékszárnyú sáska 
(Oedipoda caerulescens) vagy az 
olaszsáska (Calliptamus italicus) 
mellett nagy egyedszámmal 
fordulnak elő bennük a 
gyomvegetáció-foltok jellemző 
fajai, mint például a halk tarló-
sáska (Chorthippus mollis). A magas füvű szárazgyepek tipikus fajaival, mint például a 
halványzöld rétiszöcske (Bicolorana bicolor), csak alacsony egyedszámban 
találkozhatunk bennük. Ugyanez mondható el a rövid füvű szárazgyepekben élő 
rövidszárnyú rétisáskáról (Euchorthippus declivus), vagy a zártabb mesophil gyepekben 
otthonra lelő jajgató rétisáska (Stenobothrus lineatus), smaragdzöld sáska (Euthystira 
brachyptera) és közönséges rétisáska (Pseudochorthippus parallelus) fajokról. 

A Gönyű térségében található további homokpusztagyepeket az egyenesszárnyúak 
együttesei különböző, a korábbi területhasználattól függő természetességi állapotú 
élőhelynek minősítik (a főkoordináta-analízis ábráján ZOOAP-1, ZOOAP-8, ZOOAP-9, 
ZOOAP-10 és ZOOAP-11 jelzésű mintaterületek). Az ezeken előforduló együttesek 
fajösszetétele nagymértékben hasonlít a legjobb állapotú homokpusztagyepekben 
előfordulóra, de az érzékenyebb homoki fajok alacsonyabb egyedszáma, a zavarástűrő 
fajok fajszáma és egyedszáma tekintetében különböző mértékben eltérnek attól. A 
zavartabb nyílt, illetve különböző mértékben záródott homokpuszta-gyepek egyenes-
szárnyú-együtteseit általában az olaszsáska (Calliptamus italicus) és a rövidszárnyú 
rétisáska (Euchorthippus declivus) uralja, de a jobb állományokban előfordul a védett, 
nagy állatföldrajzi jelentőségű homoki olaszsáska (Calliptamus barbarus) is. Utóbbi 
mondható el az olyan fontos homoki karakterfajokról, mint a Fischer-rétisáska 
(Stenobothrus fischeri) és a homokpusztai szöcske (Platycleis montana) is. Ennek a 
változatos, heterogén élőhelytípusnak a magas növényzetszerkezettel jellemezhető 
előfordulásain megtaláljuk a szürke rétiszöcskét (Platycleis albopunctata), a 
halványzöld rétiszöcskét (Bicolorana bicolor), a pirregőtücsköt (Oecanthus pellucens), a 
nyíltabb foltokon a kékszárnyú sáskát (Oedipoda caerulescens), a zártabb növényzetű 
részeken a sztyeppréti sáskát (Stenobothrus nigromaculatus) és a smaragdzöld sáskát 
(Euthystira brachyptera), az erdőterületekkel érintkező szegélyekben a közönséges 
virágszöcskét (Leptophyes albovittata). A legrosszabb természetességi állapotú, gyomos, 

7. ábra: A kutatási terület jellemző élőhely-
típusaiban (ZOOAP-1 – ZOOAP-11) készült 
egyenesszárnyú-mintavételek főkoordináta-

analízisének eredménye (részletesen ld. a 
szövegben) 
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adott esetben gyepszerkezet nélküli foltokon csak az ilyen élőhelyi körülményeket is 
toleráló, tágtűrésű fajok fordulnak elő, mint a közönséges (Chorthippus brunneus), a 
zengő (Chorthippus biguttulus) és a halk tarlósáska (Chorthippus mollis). 

A kisalföldi homokpusztákon előforduló egyenesszárnyú-együttesek szerkezeti 
különbségei más közösség-paraméterekben is jól megmutatkoznak. A homoki karakter-
fajok relatív gyakorisága és az együttesek természetessége nyilván a legjobb állapotú 
nyílt és záródó gyepekben mutatja a legmagasabb értékeket. Az üde gyepek 
természetessége az egyenesszárnyúak jelzései alapján ugyancsak magas, de a 
megfigyelhető szárazodás esetleges folytatódása esetén az elindult csökkenő tendencia 
erősödése várható. A fentivel ellentétben az üde gyepek természetességi állapota nem 
jár együtt a homoki karakterfajok jelenlétével, ugyanis az élőhely jellegéből adódóan 
azok jó természetességi állapota elsősorban a ritkább hygrophil fajok jelenlétéből 
adódik. A további, különböző mértékben degradált, illetve zavart homoki gyepek 
esetében a természetességi mutató és a homoki karakterfajok relatív gyakorisága szoros 
kapcsolatban áll egymással: azon gyepekben ahol nagyobb faj- és egyedszámmal, 
ezáltal magasabb relatív gyakorisággal vannak jelen homoki karakterfajok, ott jóval 
magasabb természetességi index mérhető. 

A katonai használatú területek természetvédelmi célú 
helyreállításának tapasztalatai 

Az egyenesszárnyúak ökológiai változásokhoz való gyors alkalmazkodásának köszön-
hetően a Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt során végrehajtott természetvédelmi célú 
élőhely-helyreállítások eredményei hamar láthatókká váltak a taxonok lokális 
állományaiban. Ugyanez elmondható a területkezelési kísérletek által érintett 
területekről is. 

A domborzatrekonstrukción átesett területen az egyenesszárnyú-együttesek szuk-
cessziójában különbségek tapasztalhatók a spontán visszagyepesedő és a gyepvetéssel 
érintett területeken. A spontán visszagyepesedő területen az első évben még az 
egyenesszárnyú-élőhelynek nem minősíthető területen csak az augusztusra kialakuló 
gyomvegetációban jelentek meg egyenesszárnyúak, olyan tágtűrésű fajok, mint a zengő 
(Chorthippus biguttulus), a közönséges (Chorthippus brunneus) és a halk tarlósáska 
(Chorthippus mollis), illetve olyan mobilis fajok, mint a kékszárnyú sáska (Oedipoda 
caerulescens) és az olaszsáska (Calliptamus italicus). Ezen fajok egyedeinek jelenléte is 
annak volt köszönhető, hogy a környező élőhelyeken erős állományaik élnek, ezért 
alacsony egyedszámmal az új felszíneken is megjelenhettek. A beavatkozást követő 
évben – a faj nyílt felszínekhez való kötődéséből adódóan – a védett homoki olaszsáska 
(Calliptamus barbarus) is megjelent a területen. Ezen túl a formálódó egyenesszárnyú-
együttes faj- és egyedszáma csak kisebb mértékű növekedést mutatott. Az előkerült 
egyedek zöme továbbra is a zengő (Chorthippus biguttulus) és a közönséges tarlósáska 
(Chorthippus brunneus) fajokhoz tartozik, viszont a második évben már jelen vannak az 
együttesben a vertikálisan strukturált gyepekhez kötődő fajok is, így a halványzöld 
(Bicolorana bicolor) és a szürke rétiszöcske (Platycleis albopunctata). A valamilyen 
szinten záródó növényzet már a közeli élőhelyekről származó mesophil, illetve hygrophil 
fajok alkalomszerű jelenlétét is lehetővé teszik. Előbbiekre a jajgató rétisáska 
(Stenobothrus lineatus) és a közönséges rétisáska (Pseudochorthippus parallelus), 
utóbbiakra a kis kúpfejűszöcske (Conocephalus fuscus) és a Roesel-rétiszöcske 
(Roeseliana roeselii) hozható példának. 
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8. ábra: Szalagos sáska (Oedaleus decorus) 

Fotó: BAUER NORBERT 

A domborzatrekonstukció gyepvetéssel zajló szukcesszióval jellemezhető területén az 
első vizsgálati év vegetációs periódusának zömén nudum homokfelszín volt jelen, ami 
itt is csak a környező gyepekből származó, élőhelyválasztás tekintetében kevésbé 
igényes fajok, mint például a kékszárnyú sáska (Oedipoda caerulescens) vagy a halk 
tarlósáska (Chorthippus mollis) egyedeinek időszakos előfordulásához volt alkalmas. A 
gyepvetésnek köszönhetően augusztusra a területen egy rövid füvű gyepes élőhely 
alakult ki, melyben kis egyedszámmal, de már viszonylagos állandósággal fordultak elő 
tágtűrésű szárazgyepi fajok: a fent említetten túl például a zengő tarlósáska 
(Chorthippus biguttulus) és az olaszsáska (Calliptamus italicus) egyedei. Az első 
vizsgálati évben késő nyáron és ősszel további fajok megjelenése is megfigyelhető volt, 
így például a természetközeli nyílt szárazgyepekben jellemző rövidszárnyú rétisáska 
(Euchorthippus declivus), illetve a dúsabb mesophil gyepekhez kötődő hátas rétisáska 
(Chorthippus dorsatus) fajok egyedei is előfordultak a területen. A beavatkozást követő 
évben a gyepvetéssel regenerálódó területen is megjelent a védett homoki olaszsáska 
(Calliptamus barbarus), de a nyílt felszínek térségét inkább fajtársa, az olaszsáska 
(Calliptamus italicus) dominálta. A második évben megállapítható volt, hogy a spontán 
gyepesedő részterülettel szemben a gyepvetés gyorsabb növényzeti szukcessziót, ezáltal 
a gyeplakó egyenesszárnyúfajok számára alkalmas élőhelyszerkezet gyorsabb meg-
jelenését eredményezte. Ugyan egyelőre itt is tágtűrésű fajok vannak túlsúlyban mind 
fajszám, mind egyedszám tekintetében, de egyrészt azok állománya jóval stabilabb és 
állandóbb jellegű már most, másrészt a habitat általános fajgazdagsága is számottevően 
nagyobb. A mesophil gyepekhez kötődő fajok közül előfordul itt a smaragdzöld sáska 
(Euthystira brachyptera), a további szárazgyepi fajok közül pedig a vöröshasú 
(Omocestus rufipes) és a barna tarlósáska (Omocestus haemorrhoidalis). A gyepvetésnek 
a lokális homoki gyepi egyenesszárnyú-együttes szukcessziójára gyakorolt pozitív 
hatását bizonyítja, hogy a homoki olaszsáska mellett további homoki karakterfajok is 
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megjelentek itt: kis bunkóscsápúsáska (Myrmeleotettix maculatus) és szalagos sáska 
(Oedaleus decorus). 

A Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt keretében történt égetéses vizsgálatok az 
egyenesszárnyúak szempontjából különösen érdekesnek tekinthetők, ugyanis a tapasz-
talatok szerint a téli tüzek a növényzet szárába petéző egyenesszárnyúak állományait 
egyértelműen és nagymértékben károsítják, de a kiterjedtebb tüzek a talajba petézők 
petéinek a károsodásával is járnak. A másik – a tapasztalatok szerint az égetést követő 
első évben jelentkező – tényező a szálas fűtáplálék mennyiségének csökkenése. Ez 
általában az egyszikűeket fogyasztó fajok egyedszámának átmeneti csökkenését 
eredményezi. 

 
9. ábra: Égetett, jó természetességű gyep (2014. március) 

Fotó: KIRÁLY MELINDA 

A Life+ projekt keretében több részterületen is vizsgáltuk az égetés egyenesszárnyú-
együttesekre gyakorolt hatását. A mérsékelt égetésnek kitett, közepes természetességi 
állapotú homoki félszáraz gyep esetében nem tapasztaltunk számottevő különbséget a 
vizsgált és a kontroll gyepterület egyenesszárnyú-együttese között. A természetvédelmi 
és ökológiai szempontból legértékesebb tapasztalatokat azon mintavételi területek 
szolgáltatták, melyek esetében jó természetességi állapotú nyílt homoki gyepeken volt 
mód az együtteseket vizsgálni égetés előtti, égetett, illetve kontroll területek 
bevonásával. 

Az egyik nagy területű, kiterjedt égetésnek kitett gyepterületen a beavatkozást 
megelőzően jó természetességi állapotú homoki egyenesszárnyú-együttest tártunk fel, 
több homoki karakterfaj stabil, de kis egyedszámú állományával. Az együttest az 
olaszsáska (Calliptamus italicus) és a rövidszárnyú rétisáska (Euchorthippus declivus) 
uralta. A gyepben ugyan számottevő részesedéssel fordultak elő tágtűrésű, 
gyomvegetációra jellemző fajok, mint a közönséges (Chorthippus brunneus) és a zengő 
tarlósáska (Chorthippus biguttulus), de markánsan jelen volt benne több homoki 
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karakterfaj is, úgymint a homoki olaszsáska (Calliptamus barbarus), a Fischer-rétisáska 
(Stenobothrus fischeri) és a homokpusztai szöcske (Platycleis montana). 

A gyep égetése az azt követő első évre az egyenesszárnyúak élőhelyválasztása 
szempontjából jelentős változásokat idézett elő: a tömött fűcsomók alkotta 
gyepszerkezetet ritkás, számottevően kétszikűekre épülő vegetációszerkezet váltotta fel. 
Ennek hatása főképp június és július folyamán jelentkezett, ekkor csak önálló 
egyenesszárnyú-együttesnek nem nevezhető egyed- és fajszámmal fordult elő a taxon a 
területen. Augusztusban és szeptemberben a kvadrát területén már jelen voltak a 
korábban kimutatott fajok – pl. homoki olaszsáska (Calliptamus barbarus), olaszsáska 
(Calliptamus italicus,) rövidszárnyú rétisáska (Euchorthippus declivus) –, de az égetést 
megelőzőnél jóval kisebb egyed- és fajszámmal. A korábban jelen lévő, vertikálisan 
strukturáltabb és zártabb élőhelyszerkezetet igénylő, az égetést megelőzően markánsan 
előforduló homoki karakterfajok, mint a homokpusztai szöcske (Platycleis montana) és a 
Fischer-rétiszöcske (Stenobothrus fischeri) az égetést követő első évben nem kerültek 
elő. Az égetett gyepterület kontrolljaként vizsgált élőhelyen a fentiekkel szemben az 
előző évivel azonos, a nyílt homoki gyepekre jellemző, jó természetességi állapotú 
egyenesszárnyú-együttes volt jelen. Domináns fajként a védett, homoki karakterfajnak 
számító homoki olaszsáska (Calliptamus barbarus) került elő, mellette számottevő 
részesedést ért el a rövidszárnyú rétisáska (Euchorthippus declivus). További kísérőfajok 
– a megmaradt természetszerűen heterogén gyepstruktúrának köszönhetően – is 
viszonylag magas fajszámmal fordultak elő, így a homoki karakterfajként számon 
tartott Fischer-rétisáska (Stenobothrus fischeri), a vertikálisan strukturált gyepekhez 
kötődő halványzöld (Bicolorana bicolor) és szürke rétiszöcske (Platycleis albopunctata), 
valamint az extrém nyílt szárazgyepekre jellemző olaszsáska (Calliptamus italicus) és 
kékszárnyú sáska (Oedipoda caerulescens). A kontrollterületen az égetést követő 
második évben is a fentivel azonos szerkezetű egyenesszárnyú-együttes volt jelen. Ezen 
túlmenően – megerősítve a más kutatások során tapasztaltakat – az égetett területen az 
égetést követő második vegetációs periódusban már ismét az égetést megelőzően feltárt 
fajkombináció és egyedszámviszonyok voltak jellemzőek a gyepben. A homokterület 
legértékesebb egyenesszárnyúfajaként nyilvántartott homoki olaszsáska (Calliptamus 
barbarus) egyedszáma az égetést megelőzőnél is magasabbnak mutatkozott. A további 
homoki karakterfajok közül ismét előkerült a Fischer-rétisáska (Stenobothrus fischeri) és 
a homokpusztai szöcske (Platycleis montana). A növényzetszerkezet visszaállására utal, 
hogy a magasabb szárazgyepeket kedvelő halványzöld (Bicolorana bicolor) és szürke 
rétiszöcske (Platycleis albopunctata) ismét jelen volt az együttesben. Ezen túl a térség 
homoki gyepeiben tipikus előfordulású rövidszárnyú rétisáska (Euchorthippus declivus) 
ugyancsak ismét előkerült az égetést követő második évben. Ezen tapasztalatok alapján 
az égetés a lokális egyenesszárnyú-együttes szerkezetére feltehetően elsősorban a 
növényi táplálékbázis lecsökkenése útján okoz – átmeneti – negatív hatást. Amiatt, 
hogy a homoki egyenesszárnyú-együttesekben olyan, a növények szárába petéző fajok, 
mint például a pirregőtücsök (Oecanthus pellucens) kevésbé jellemző, a fenti tapasztalat 
más gyeptípusokra nem általánosítható: az égetés más típusú habitatokban feltehetően 
sokkal jelentősebb diszturbanciaként, diverzitáscsökkentő tényezőként hat. 

Az égetéses beavatkozások az imádkozó sáska (Mantis religiosa) lokális állomány-
méretére semmilyen hatást sem gyakoroltak, ez annak tudható be, hogy a faj a 
tapasztalatok alapján számottevő élőhelyfüggést nem mutat. 
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Összefoglalás 

A Kisalföldi meszes homokpuszta Life+ -projekt vizsgálatai során eddig összesen 36 
egyenesszárnyúfaj került elő – ez a vizsgálati terület térségből korábban kimutatott 
fajok ~80%-a. Az előkerült fajok közül egy, a Calliptamus barbarus védett. A kutatási 
terület homokpusztáinak jó természetességi állapotát jelzi, hogy a kimutatott taxonok 
közel negyede homoki egyenesszárnyú karakterfaj (Platycleis montana, Calliptamus 
barbarus, Dociostaurus brevicollis, Euchorthippus pulvinatus, Myrmeleotettix maculatus, 
Myrmeleotettix antennatus, Stenobothrus fischeri). 

A vizsgálatok által feltárt egyenesszárnyú-együttesek közül kiemelendő a kimagaslóan 
jó természetességi állapotú homokpusztagyepekre jellemző együttes, melyben a 
számottevő részesedéssel előforduló fajok szinte kivétel nélkül homoki karakterfajok 
(Calliptamus barbarus, Euchorthippus declivus, Dociostaurus brevicollis, Euchorthippus 
pulvinatus, Myrmeleotettix maculatus). A kutatási terület élőhelyei közül ugyancsak 
markánsan elkülönülő egyenesszárnyúegyüttes-típussal bírnak az üde gyepek: 
területükön a kifejezetten hygrophil igényű Conocephalus fuscus dominál, de 
jellemzően előfordul bennük a Conocephalus dorsalis, a Ruspolia nitidula és a 
Chrysochraon dispar is. A kisalföldi meszes homokpuszták gyomos szárazgyepjein 
gyenge természetességi állapotú egyenesszárnyúegyüttes-típusok élnek. Az ilyen 
együtteseknek általában nincs önálló karaktere, tágtűrésű xerophil fajokból épülnek fel 
(jellemző fajaik itt a Chorthippus brunneus, a Chorthippus biguttulus és a Chortippus 
mollis). A gönyűi homokpuszták térségében található további homokpusztagyepeken az 
egyenesszárnyúak különböző természetességi állapotú együttesei élnek. Ezek 
fajösszetétele nagymértékben hasonlít a legjobb állapotú homokpusztagyepekben 
előfordulóra, de az érzékenyebb homoki fajok alacsonyabb egyedszáma, a zavarástűrő 
fajok fajszáma és egyedszáma tekintetében különböző mértékben eltérnek attól. 

A domborzatrekonstrukción átesett területeken az egyenesszárnyú-együttesek szuk-
cessziójában különbségek tapasztalhatók a spontán visszagyepesedő és a gyepvetéssel 
érintett területeken. A gyepvetéssel zajló élőhely-rekonstrukció területén már az első 
évben egy rövid füvű gyepes élőhely alakult ki, melyben kis egyedszámmal, de már 
viszonylagos állandósággal fordultak elő tágtűrésű szárazgyepi egyenesszárnyú fajok. A 
gyepvetett területen a második évben továbbra is a tágtűrésű fajok voltak túlsúlyban, 
de mellettük a lokális együttesben több homoki karakterfaj (Calliptamus barbarus, 
Myrmeleotettix maculatus, Oedaleus decorus) is megjelent. 

A Life+ projekt keretében több részterületen is vizsgáltuk az égetés egyenesszárnyú-
együttesekre gyakorolt hatását. A mérsékelt égetésnek kitett, közepes természetességi 
állapotú homoki félszáraz gyep esetében nem tapasztaltunk számottevő különbséget a 
vizsgált és a kontroll gyepterület egyenesszárnyú-együttese között. A jó természe-
tességi állapotú homoki gyepen végzett égetést követő évben ugyanakkor június és 
július hónapokban csak önálló egyenesszárnyú-együttesnek nem nevezhető egyed- és 
fajszámmal fordult elő a taxon a területen. Ezt követően augusztus és szeptember 
hónapokban a kvadrát területén már jelen voltak a korábban kimutatott, élőhelyre 
jellemző karakterfajok, de az égetést megelőzőnél jóval kisebb egyed- és fajszámmal; a 
vertikálisan strukturáltabb és zártabb élőhelyszerkezetet igénylő homoki karakterfajok 
(Platycleis montana, Stenobothrus fischeri) az égetést követő első évben nem kerültek 
elő, az égetést követő második vegetációs periódusban azonban már ismét az égetést 
megelőzően feltárt fajkombináció és egyedszámviszonyok voltak jellemzők a be-
avatkozással érintett gyepben. 



A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága 235 

 

Rence 1. (2015) 

Felhasznált irodalom 

CONELL J. H. (1978): Diversity in tropical rain forests and coral reefs. Science 199: 1302–
1310. 

EADES D. C., OTTE D., CIGLIANO M. M. & BRAUN H. (2014): Orthoptera Species File. 
Version 5.0/5.0. http://Orthoptera.SpeciesFile.org [2014. november 24.] 

HARZ K. (1957): Die Geradflügler Mitteleuropas. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena. 

HARZ K. (1975): Die Orthopteren Europas. Dr. W. Junk N. V., Publishers, The Hague. 

INGRISCH S. & KÖHLER G. (1998): Die Heuschrecken Mitteleuropas. Westarp Wissen-
schaften, Magdeburg. /Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 629./ 

KENYERES Z., KISBENEDEK T. & SZÖVÉNYI G. (2013): Orthoptera fauna of the Kisalföld 
(Western-Hungary). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 37: 47–64. 

KENYERES Z., NAGY B. & BAUER N. (2008): Distribution and habitat requirements of 
Arcyptera microptera (Fischer de Waldheim, 1833) in Hungary. Articulata 23(2): 
25–36. 

KIRÁLY G., TAKÁCS G. & SCHMIDT D. (2015): A Győr környéki homokpuszták növény-
földrajzi és társulástani viszonyai. Peiso 1.: 61-98. 

KRISTIN A., KANUCH P., FABRICIUSOVA V. & GAVLAS V. (2009): Responses on habitat and 
global change of some Mediterranean Orthopteran species occurring in blown 
sands in Central Europe. In: 10th International Congress of Orthopterology, 21–25 
June 2009, Antalya, Turkey. Metaleptea. Special Conference Issue. Orthopterists’ 
Society – Akdeniz University, Antalya: 42. 

NAGY B. (2002): Védett és fokozottan védett egyenesszárnyú rovarfajok (Orthoptera) 
szerepe, jelentősége Magyarországon, fő tekintettel Nemzeti Parkjainkra és védett 
területeinkre. MTA-NKI, Budapest. 

RÁCZ I. (1992): Orthopteren des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums, 
Budapest. I: Tettigonidae. Folia Entomologica Hungarica 53: 155–163. 

RÁCZ I. (1998): Biogeographical survey of the Orthoptera fauna in central part of the 
Carpathian Basin (Hungary): Fauna types and community types. Articulata 13(1): 
53–69. 

RÁCZ I. A., NAGY A. & JANCSEK E. (2005): Orthoptera collection of the Hungarian Natural 
History Museum (Budapest) II.: Caelifera. Folia Historico Naturalia Musei Mat-
raensis 29: 123–133. 




