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Összefoglalás

A Teresztenyei-fennsíkon és környékén a 
pannon félszáraz gyepek kiemelkedően 
értékes állományai találhatók. Közlemé-
nyünkben ezek Orthoptera-együtteseiben 
2003–2010 között végzett vizsgálataink 
eredményeit mutatjuk be, összehasonlít-
va azokat a jósvafői Szőlő-hegy hasonló 
élőhelyeinek együtteseivel. Az együttesek-
ben a széles elterjedésű chortobiont fajok 
dominálnak, de több pontomediterrán és 
pontuszi-pannon színezőelem is jelen van, 
melyek közül legjelentősebb a védett Saga 
pedo.

abstract

Plateau Teresztenye and its surroundings 
hold some exceptionally valuable stands 
of Pannonian semi-dry grasslands. We 
publish here the data of our surveys from 
2003–2010 on the Orthoptera assemblages 
of this plateau, including also a compari-
son of the composition of the assemblages 
of similar habitats of Hill 'Szőlő' near the 
village Jósvafő. The species composition 
shows the dominance of widely distrib-
uted chortobiont species with the presence 
of some Ponto-Mediterranean and Ponto-
Pannonian elements. Out of them the oc-
currence of the protected species Saga 
pedo is the most important.
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bevezetés

A különböző természetes és féltermészetes 
gyeptársulások hazánk legjellegzetesebb és 
legnagyobb kiterjedésű, természetvédelmi 
szempontból igen értékes élőhelyei közé 
tartoznak. Az ilyen típusú élőhelyek állo-
mányait a területhasználat elmúlt évtize-
dekben bekövetkező változásai, az exten-
zív művelés felhagyása és a mezőgazdaság 
intenzifikációja Európa-szerte veszélybe 
sodorták (bignal & mccracken, 1996; 
balmer & erhardT, 2000). A hazai állomá-
nyok értékét növeli, hogy számos holo- és 
pontomediterrán, valamint pontuszi-pannon 
faj száraz gyepeinkben éri el elterjedésének 
északi-északnyugati, -nyugati határát. Kö-
zöttük korlátozott terjedőképességű, élő-
hely-specialista és élőhely-komplexekhez 
kötött, metapopulációs hálózatokat képe-
ző fajok is jelen vannak, így a hozzájuk 
kapcsolódó természetvédelmi munka nem 
csupán az élőhelyvédelmet, hanem az ex-
tenzíven művelt kultúrtáj mozaikos szer-
kezetének megőrzését is szükségessé teszi 
(nagy et al., 2007).

Az Északi-középhegység ezen belül az 
Aggteleki-karszt és környéke bővelkedik 
természetközeli állapotú, fajgazdag gye-
pekben. A szűken vett karsztvidék terü-
letének nagy része mind botanikai, mind 
zoológiai szempontból viszonylag jól ku-
tatott, ám mind a mai napig találunk a ku-
tatottság szempontjából fehér foltokat. Az 
Aggteleki Nemzeti Park egyenesszárnyú 
faunájának 2008-ban elvégzett összegzé-
sekor több ilyen fehér folt volt azonosítha-
tó. Ezek közt olyan, az Aggteleki-hegy-
ség körzetében lévő területek szerepeltek, 
mint a Teresztenyei-fennsík, vagy a Ru-
dabányai-hegység és a Szalonnai-karszt 
(nagy, 2007, 2008).

Ismert, hogy különböző gyepek sajátos 
összetételű Orthoptera együttesekkel jel-
lemezhetők, melyek kompozíciója szoros 
kapcsolatot mutat az élőhely szerkezetével 

és abiotikus tényezőivel (pl. mikroklíma, 
nagy & sólymos, 2002). Ennek, valamint 
széles elterjedésüknek, és viszonylagos 
tömegességüknek köszönhetően az egye-
nesszárnyúak (Orthoptera sensu lato) vi-
lágszerte az élőhelyek szerkezetének és 
az életközösségek anyagforgalmi változá-
sainak érzékeny indikátoraiként ismertek 
(nagy & rácz, 2007). Együtteseik vizs-
gálatával, viszonylag egyszerű módszerek-
kel, rövid időn belül adatokat kaphatunk a 
gyepek természetességéről, szerkezetéről, 
és nyomon követhetjük azok változását, 
valamint ismeretink birtokában természet-
védelmi beavatkozásokat tervezhetünk és 
monitorozhatjuk azok hatásait is.

A Teresztenyei-fennsík, illetve a köz-
vetlen szomszédságában fekvő Zabanyik-
hegy és Borház-tető egyenesszárnyú 
(Orthoptera) faunájának vizsgálata során 
nemcsak a terület természeti értékeinek 
fel tárásához kívántunk hozzájárulni, ha-
nem célunk volt bemutatni az itteni élőhe-
lyeknek az Aggteleki-karszt hasonló, ala-
posabban vizsgált élőhelyéhez, a jósvafői 
Szőlő-hegyhez való kapcsolódását is. Ezen 
túl vizsgálatainkkal fel kívántuk kelteni a 
kutatók e mindeddig kevéssé kutatott terü-
let iránti érdeklődését.

anyag és módszer

a TerüleT leírása

A vizsgált terület az Aggteleki-hegység 
kistáj déli határán helyezkedik el (É: 48° 
27’18,17 K: 20° 37’40,03; EOV: X: 346941 
Y: 766909). Északon a Borház-tető, a Ba-
go lyik és Tornakápolna község, keleten a 
Bokány-tető, délen Szőlősardó falu, nyu-
gaton a Szőlősardói-hegy és a Tur-hegy 
határolja.

A terület kiemelt értékeit hordozó Za-
banyik-hegy az Aggteleki-hegység. 
Alap kőzetét tekintve nagyrészt szinpetri 
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mész kőből álló, erősen tagolt középhegy-
ségi-dombsági felszínen 240–410 m tszf-i 
magasságban fekvő terület. Növényföldraj-
zi tekintetben a Holarktikus flórabiroda-
lom, Közép-európai flóraterület Pannóniai 
(Pannonicum) flóratartomány, Északi-kö-
zéphegység (Matricum) flóravidék, Tor-
nai-karszt (Tornense) flórajáráshoz tarto-
zik, így közvetlenül rokon az évtizedek 
óta részletesen kutatott Aggteleki-karszt 
területével (rácz, 1998).

Állatföldrajzi tekintetben Palearktikus 
faunabirodalom, Euro-turáni faunavidék, 
Közép-dunai faunaterület, Ősmátra fauna-
körzet, Börzsöny–Mátra–Bükk faunajárá-
sához soroljuk. A közeli Aggteleki-karszt 
vizsgálata alapján a hegyvidékekkel rokon 
besorolás a dombságinak megfelelő ma-
gasság ellenére több állatcsoport esetén is 
igazolható.

A dombvidék déli kitettségű oldalai öko-
ló giailag a szubmediterrán és pannóniai 
er dő sztyeppekkel mutatnak hasonlóságot. 
Növényzete zömmel másodlagos kialakulá-
sú, hagyományos gazdálkodás során kelet-
kezett, felhagyott szőlők és gyümölcsösök, 
egykori legelők helyén alakult ki. (FArkAs 
et al., 2008). A terület legnagyobb érté-
kei ezek a másodlagos lejtősztyepprétek 
(természetközeli sztyepprétek: Pulsatil-
lo mon ta nae-Festucetum rupicolae) és a 
száraz-, félszáraz gyepek (Lino tenuifolii-
Bra chy podi e tum pinnati, Polygalo majori-
Bra chy podietum pinnati), felhagyott 
gyü möl csösök és karszt bokorerdők (moly-
hos tölgyes-bo ko rerdő Ceraso mahaleb-
Quer ce tum pubes centis), melyek számos 
védett értéket őriznek (vArgA et al., 2000; 
nagy et al., 2007). Kiemelkedő jelentőségű 
az itt élő fokozottan védett, Natura 2000-
es jelölőfaj és Vörös Könyves osztrák sár-
kányfű (Draco cep ha lum austriacum) állo-
mány (852 tő), mely a faj hazánk jelenleg 
ismert legnagyobb populációja.

A terület lejtősztyepprétjei, felhagyott 
gyümölcsösei rendkívül értékes faunát 

őriznek. A Zabanyik-hegy mintegy 1 km2-
es területén összesen 112 nappali lepkefaj 
előfordulása bizonyított, melyek közül 46 
védett. Különösen értékesek a sárgaholdas 
púposszövő (Phalera bucephaloides), a kis 
apollólepke (Parnassius mnemosyne), a he-
gyi törpeboglárka (Cupido osiris), a bükki 
boglárka (Aricia artaxerxes issekutzi), a 
barnabundás boglárka (Polyommatus ad-
metus) és a magyar tarkalepke (Melitaea 
telona kovacsi) erős populációja.

A száraz-félszáraz gyepekben tömeges 
az imádkozó sáska (Mantis religiosa), de 
több védett egyenesszárnyú jelenléte is 
valószínűsíthető a területen (varga, 2009, 
2010). A terület faunája a legtöbb, a tér-
ségben egyébként jól kutatott állatcsoport 
tekintetében kevéssé ismert. A gerinces 
faunáról jelenleg csak szórványadatokkal 
rendelkezünk. Eddigi adataink alapján 
összesen 5 hüllőfaj, 53 védett madárfaj 
(melyből 31 fészkel is itt) és 6 védett em-
lősfaj előfordulásáról van tudomásunk. A 
fészkelő madarak közül kiemelhető az er-
dei pacsirta (Lullula arborea) és a kar valy-
poszáta (Sylvia nisoria), mindkettőnek sta-
bil állománya él a területen (varga, 2009, 
2010). A térségben egyébként részletesen 
kutatott gerinctelen csoportok, például a 
csigák, ászkák, bogarak és egyenesszár-
nyúak e területen élő állományai gyakor-
latilag nem, vagy alig ismertek. 

minTavéTelek, adaTgyűJTés

Az egyenesszárnyú együttesek vizsgálatát 
egyeléssel kiegészített fűhálós mintavéte-
lekkel végeztük. A hálózás csapásszám-
mal stan dardizálva történt területenként 
(minta vételenként) 200 hálócsapást vé-
gezve. A hálót az egyedsűrűség és az 
élőhely szerkezet függvényében 50–100 
csapásonként ürítettük, ügyelve a befogott 
egyedek – különös tekintettel a területen 
előforduló védett fajok egyedeinek – épsé-
gére. A hálózást minden mintavétel esetén 
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10–15 perces egyeléssel egészítettük ki. Az 
egyelés a ritka fajok esetében a hálózásnál 
érzékenyebb módszernek tekinthető. Az 
egyelt egyedeket csak fajonként egy-egy 
egyeddel szerepeltetve nem változtatják 
meg a kvantitatív minták dominancia vi-
szonyait, de fontos adatot szolgáltatnak a 
kvalitatív elemzésekhez. Az összes egyelt 
egyedet feljegyezve pedig a fűhálóval ne-
hezen mintázható élőhelyek együtteseiről 
kaphatunk a fűhálósakkal összevethető 
kvantitatív mintákat (nagy et al., 2007).

A befogott egyedek döntő többségét tere-
pi határozást követően szabadon engedtük. 
A terepen biztonsággal nem határozható 
példányokat laboratóriumi határozás után 
a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani 

Tanszékének rovargyűjteményében helyez-
tük el. A határozás során a Harz által meg-
adott (harz, 1957, 1969, 1965) kulcsokat 
követtük. A nevezéktan tekintetében nagy 
(2003) munkáját vettük alapul.

A bemutatott módszerrel 2003 és 2010 
között a Teresztenyei-fennsík, a Zaba-
nyik-hegy és a Borház-tető Orthoptera 
együtteseit vizsgáltuk (1. táblázat. 1. ábra). 
Rácz István és Varga Zoltán 2004. 09.06-
án és 2010. 07. 12-én a Zabanyik-hegyen 
és a Borház-tetőn, míg Nagy Antal 2003. 
08. 04-én a Teresztenyei-fennsíkon és a 
Zabanyik-hegyen, valamint 2005. 08. 03-
án a Zabanyik-hegyen végzett mintavéte-
leket. A felvételezések során összesen 11 
kvantitatív minta felvételére került sor.

1. ábra. A Teresztenyei-fennsíkon és környezetében 2003–2010 között vizsgált orthopterológiai mintavételi területek hoz-
závetőleges elhelyezkedése. (Térkép: Google Earth 2013).
Fig. 1. Location of the sampling sites of Orthoptera assemblages on Plateau 'Teresztenye' and its surroundings surveyed between 2003–
2010 (source of base map: Google Earth 2013)
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1. táblázat. A Teresztenyei-fennsíkról eddig kimutatott egyenesszárnyú fajok listája, életforma és faunatípus besorolásuk 
(Rácz István A. 1998; nAgy BARnABás – Rácz István A. – vARgA zoltán 1999), valamint megoszlásuk a vizsgált mintaterületek 
között (lásd: 1. ábra). Bt: Borház-tető, Zh: Zabanyik-hegy, Tf: Teresztenyei-fennsík; Ch: chortobiont, G: geobiont, Th: 
thamnobiont; Af: afrikai, An: angarai, Ba-Il: balkáni-illír, Pc: policentrikus, Po-Ca: ponto-kaszpi, Po-Med: ponto-mediterrán, 
Po-Pan: ponto-pannon, Si-Pc: szibériai policentrikus; * = védett, ** = védett, az Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékében 
szerepel, #: a kvantitatív mintákban nem szerepel.
Table 1. List of Orthoptera species known from Plateau 'Teresztenye' and its surroundings with life form and faunal type characteristics 
(Rácz István A. 1998; nagy BaRnaBás – Rácz István a. – vaRga zoltán 1999) and their occurrence in sampling sites (see: Fig. 1). Bt: Hill 
'Borház', Zh: Hill 'Zabanyik', Tf: Plateau 'Teresztenye'; Ch: chortobiont, G: geobiont, Th: thamnobiont; Af: African, An: Angarian, Ba-Il: 
Balkan-Illyrian, Pc: polycentric, Po-Ca: Ponto-Caspic, Po-Med: Ponto-Mediterranean, Po-Pan: Ponto-Pannonian, Si-Pc: Siberian-polycen-
tric; * = protected ** = protected, listed by the Annex II of the Habitat Directive, #: not represented in the quantitative samples.

Életf. típus Fauna-típus Bt Zh Tf
Ordo: Ensifera
Superfamilia: Tettigonioidea
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) Th Po-Med +
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Th Af +
Isophya kraussii Brunner von Wattenwyl, 1878 Ch Ba-Il +
Leptophyes albovittata (Kollar, 1833) Th Po-Med + + +
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Th Si-Pc + +
Poecilimon fussi Brunner v. Wattenwyl, 1878 * # Th Po-Pan (+)
Saga pedo (Pallas, 1771) ** Ch-Th Po-Ca +
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1785) Ch-Th An + + +
Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) Ch An + + +
Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) Ch Po-Med + + +
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Th Po-Ca + +
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Ch-Th Po-Ca + +
Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 Th Si-pc +
Superfamilia: Grylloidea
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Ch-Th Po-Med + +
Ordo: Caelifera
Superfamilia: Tetrigoidea
Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) Ch Si-Pc + +
Superfamilia: Acridoidea
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) G-Ch An + + +
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Ch Po-Ca +
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Ch An + +
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Ch Si-Pc + +
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) Ch-G An + +
Chorthippus paralellus (Zetterstedt, 1821) Ch An + +
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) Ch An + + +
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Ch An + +
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Ch An + +
Stenobothrus crassipes (Charpentier, 1825) Ch Po-Med + +
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) Ch An + + +
Stenobothrus nigromaculatus (Herrich–Schäffer, 1840) Ch An +
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) G Pc +
Orthoptera fajszám – Number of Orthoptera species 15 25 (+1) 13
Ordo: Mantodea
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) * + + +
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adatelemzés

A vizsgált együttesek jellemzésekor a faj-
összetétel mellett azok dominancia rang 
struktúráját is értékeltük, valamint meg-
határoztuk a fauna- és az életforma típusok 
szerinti összetételt (rácz, 1998; nagy et 
al., 1999). A terület önmagában való ér-
tékelésére a kis méret és mintaszám egy-
aránt szűk keretet szabott. Az élőhelybeli 
és történeti hasonlóságokat kihasználva, a 
terület együtteseit a hasonló, ám több éven 
át részletesen kutatott jósvafői Szőlő-hegy 
együtteseinek összevetésével jellemeztük.

eredményeK és értéKelés

A Teresztenyei-fennsíkon végzett kvanti-
tatív orthopterológiai mintavételek során 
27 faj összesen 463 kifejlett példányát 
fogtuk be. A fajok közül 13 az Ensifera 
(12 Tettigonioidea, 1 Grylloidea) rendbe 
tartozik, míg 14 a Caelifera rend tagja 
(1. táblázat). Az Ensifera-Caelifera arány 
nemcsak a fajszámot, hanem az egyedszá-
mot tekintve is kiegyenlített (42,5:57,5%). 
Az együtteseket a gyeplakó (chorthobiont) 
fajok dominálják, ezek átlagos relatív 
gyakorisága 77,7% volt. A thamno- és 
geobiont fajok részesedése csaknem azo-

nosnak adódott (12,3% és 10,0%). A fau-
natípusok megoszlását tekintve a szibériai 
faunakör fajai dominálnak, melyek relatív 
gyakorisága átlagosan 65,5% volt. Azon-
ban az Északi-középhegység gyepeiben 
színező elemként megjelenő déli (ponto-
mediterrán, ponto-kaszpi, afrikai) fajok 
részesedése sem elhanyagolható: 30,8%. 
Az életforma típusok megoszlása a jósvafői 
Szőlő-hegyen tapasztalthoz igen hasonló, 
ott a chortobiontok átlagos részesedése 
63,6%. A déli faunaelemek részesedése az 
Aggteleki-karszton, kvantitatív minták 
alapján átlagosan 25,6%, míg a vizsgált 
területhez hasonló jósvafői Szőlő-hegyen 
45,0% (nagy, 2008).

A vizsgált három terület fajszáma eltérő, 
ami részben a kutatási ráfordítás eltérései-
ből adódik. A fajszáma kutatottsággal azo-
nos tendenciát mutat. A legfajgazdagabb 
Zabanyik-hegyen 7, a közepes fajszámú 
Borház-tetőn 3, míg a legkevesebb fajt fel-
vonultató Teresztenyei-fennsíkon mind-
össze egy mintavételt végeztünk (1. táblá-
zat). Az összesített fajszám jóval elmarad 
a Szőlő-hegy együtteseiben tapasztalttól, 
melyek átlagos fajszáma 29,3 volt az 1994–
2005 között felvett kvantitatív minták alap-
ján, míg az összesített fajszám 40-nek adó-
dott (nagy, 2008). A kvantitatív mintákba 
mindössze egy védett egyenesszárnyú faj 
a Saga pedo került be (2. ábra). Ezen kívül 
a Poecilimon fussi területen való jelenlé-
téről rendelkezünk adattal (Varga Zoltán: 
Zabanyik-hegy 2004. június 24., 3. ábra). 
A környező területek hasonló jellegű élő-
helyeinek védett, illetve ritka fajai – pél-
dául a Stenobothrus eurasius, a Pterolepis 
germanica, vagy a Pachytrachys gracilis 
– mindeddig nem kerültek elő a vizsgált 
területről, bár jelenlétük nem zárható ki. 
Újabb védett és ritka fajok kimutatására in-
tenzívebb kutatottság esetén mindenképp 
számítani lehet. 

Az összesített egyedszám adatok alapján 
a vizsgált együttesek domináns fajai az 

2. ábra. A Teresztenyei-fennsík két védett ritkasága a Saga 
pedo és a Dracocephalum austriacum. (Fotó: Varga Zoltán)
Fig. 2. Two protected species listed by the Annex II of Habitat Direc-
tive: Saga pedo and Dracocephalum austriacum (a fertile shoot) on 
Plateau 'Teresztenye' (Photo: Zoltán Varga).
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Euthystira brachyptera (18,4%), a Decticus 
verrucivorus (12,3%), a Calliptamus ita li-
cus (10,8%), a Pholidoptera fallax (9,7%) 
és a Stenobothrus lineatus (8,2%) voltak 
(2. táblázat). A fajok túlnyomó többsége 
(20 faj) 5%-nál kisebb dominancia értéket 
ért el. A területek külön vett értékelését az 
eltérő és néhol igen alacsony mintaszámok 
nem tették lehetővé, eltérően a szőlő-hegyi 
vizsgálatainktól, ahol több különböző jelle-
gű élőhelyen (alsó, középső és felső szint; 
Szőlő-tető) némileg eltérő, és több déli-
keleti színező elemet mutató együtteseket 
találtunk. Az említett fajok közül három 
az Euthystira brachyptera, a Pholidoptera 
fallax, és a Calliptamus italicus a jósvafői 
Szőlő-hegy gyepeiben is dominánsnak mu-
tatkozott, és az utóbbi kettő a szőlő-hegyi 
együttesek kvantitatív karakterfajának te-
kinthető. A hasonlóságok mellett feltűnő 
eltérés, hogy a szőlő-hegyi együttesekben a 
Stenobothrus crassipes tekinthető az együt-
tesek vezérfajának (relatív gyakoriság: RF 
= 18,9%), ám a vizsgált területeken mind-
össze 5,2%-os részesedést mutatott (nagy, 
2008). A faj egyébként a Szőlő-hegy és a 
karsztfennsík nyílt töbörperemeket borító 
gyepeinek közös karakterfaja, így a vizs-
gált gyepekben domináns megjelenésére 
számítani lehetett (2. táblázat).

A fajösszetétel és a tapasztalt dominancia 
viszonyok alapján a Teresztenyei-fennsík 

gyepei a jósvafői Szőlő-hegy szekunder 
gyeptársulásaival rokoníthatók, amit a 
cönológai viszonyok és a történeti hason-
lóságok egyaránt indokolnak. A kis minta-
szám és az időben elhúzódó rendszertelen 
mintavételek miatt adataink előzetes, a to-
vábbi mintavételeket megalapozó jellegű-
nek tekinthetők. A kis mintaszám ellenére 
számos faj jelenléte igazolható volt és az 
együttesek összetételének főbb jellemzői is 
körvonalazódtak. Az Aggteleki-karszt ha-
sonló élőhelyein végzett vizsgálataink alap-
ján a terület további intenzívebb kutatása 
számos érdekes és értékes eredménnyel ke-
csegtet. Bízunk abban, hogy a bemutatott 
adatok jó alapot és indíttatást adnak a Te-
resztenyei-fennsík további vizsgálatához.

2. táblázat. A Teresztenyei-fennsík és környékének (2003–2010 közötti összesített adatok alapján), valamint a jósvafői 
Szőlő-hegy (1994–2005 közti összesített adatok alapján) egyenesszárnyú együtteseinek domináns fajai és százalékos 
relatív gyakoriságuk (RF > 5 %).
Table 2. Dominant species – with relative frequency (RF) > 5 % – of Orthoptera assemblages of the Plateau 'Teresztenye' and its surround-
ings (cumulated data from 2003–2010) and Hill 'Szőlő' near Jósvafő village (cumulated data from 1994–2005). 

Teresztenyei-fennsík RF% Jósvafő Szőlő-hegy RF%
Euthystira brachyptera 18,4 Stenobothrus crassipes 18,9
Decticus verrucivorus 12,3 Euthystira brachyptera 17,2
Calliptamus italicus 10,8 Pholidoptera fallax 13,3
Pholidoptera fallax 9,7 Calliptamus italicus 11,5

Stenobothrus lineatus 8,2 Leptophyes albovittata 8,2
Platycleis albopunctata 6,0 Metrioptera bicolor 5,8
Stenobothrus crassipes 5,2 Stenobothrus lineatus 5,7
Leptophyes albovittata 5,0

3. ábra. Fuss pókszöcske (Poecilimon fussi) a Zabanyik-
hegy védett faja.
Fig 3. Poecilimon fussi protected species of the Zabanyik Hill.
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