
A B A K O N Y - H E G Y S É G ORTHOPTERÁINAK VIZSGÁLATÁBÓL LEVONT 
ÁLLATFÖLDRAJZI KÖVETKEZTETÉSEK 

Magyarországon az Orthopterák az eddig ke
vésbé kutatot t rovarrendek közé tartoznak, noha a 
régiek közül OCSKAY FERENC, FRIVALDSZKY 
JÁNOS és HERMAN OTTÓ is foglalkozott már 
velük. 

Fontosságukat bizonyítja, hogy a különböző 
gyeptársulások jellemzésére — más rovarcsoportok 
mellett (Microhomopterák, Heteropterák) —, az Or
thopterák is kiválóan alkalmasak (HILDEGRAD 
MÜLLER 1954, PHILIPPE DREUX 1962, HEMPEL-
SCHIEMENZ 1963, R. ADAMOVIC 1971). E cso
portok tagjainak zöme táplálkozása révén közvet
lenül kapcsolódik a gyeptársulásokhoz, sőt az egyes 
fajok elterjedése is nagymértékben egybeesik a 
megfelelő növénytársulások elterjedésével. Az el
mondottakból következik, hogy az egyes növény
asszociációknak jellemző egyenesszárnyú fajkombi
nációk felelnek meg, mint ahogy ezt hazai viszo
nyok között — elsőként éppen az Orthopterák alap
ján- NAGY BARNABÁS állapította meg a Horto
bágyon (1944), a Tihanyi félszigeten (1948), illető
leg más területeken végzett kutatásai alapján. 

Figyelemre méltó tény, hogy az eddigi Orthoptera-
cönológiai vizsgálatok legtöbbje az Alföldön ké
szült. NAGY В. a Hortobágyon (1944), Bátorligeten 
(1953), SIROKI Z. a Sámsoni-dombokon, VARGA 
Z. Debrecen környékén és a Hernád völgyében, GA-
USZ J. Szeged környékén, valamint a Tisza mellett 
(1969—71) végzett vizsgálatokat. A nagyszámú al
földi kuta tásra talán az ad magyarázatot , hogy Or-
thoptera-faunánk számos jellemző faja éppen azo
kon a területeken él, ahol a lösz- és homokpusztai, 
valamint sziki vegetáció fellelhető. 

Azonban, mint már említettem, a viszonylag el-
hanyagoltabb középhegységi kuta tásoknak is van 
egy korai előfutára, mégpedig a NAGY B. által 
végzett tihanyi-félszigeti felmérés (1948). A követ
kező lényeges előrelépés a Bakonyi Múzeum volt 
osztályvezetőjének, P A P P JENÖnek köszönhető, aki 
a legtöbb rovarcsoport rendszeres gyűjtésével, fel
dolgozásával nagy szolgálatot tett a Bakony-kuta-
tásnak. Az általa felállított Orthoptera gyűjte
ményt — feldolgozás céljára — volt szíves a debre
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Állat tani 
Intézete részére átadni. Ezért ezúton is köszönetet 
mondunk. 

A gyűjtemény jelenlegi állapotában 68 fajt, ösz-

szesen 2476 példányt tar talmaz. Szám szerint 86 he
lyen, illetve annak környékén tör tént a gyűjtés. E 
felvételi helyek magukban foglalják majdnem az 
egész Bakony területét, így a gyűjtemény megkö
zelítőleg pontos képet ad a Bakony Orthoptera-
faunájáról. A 68 faj 2476 példányából a Tettigonoi-
deákra 22 faj, 337 példány; a Grylloideákra 5 faj, 
83 példány; az Acridoideákra pedig 41 faj, 2056 
példány jut. 

A zoogeográfiai viszonyokat vizsgálva megálla
pítható, hogy a 68 faj mintegy 15 faunaelemre ta 
golódik. Itt szükséges megemlíteni, hogy a fauna
elemekre való felosztásra két lehetőség kínálkozik. 
Az egyik az UVAROV-féle (1927), a fajok eredete 
szerint történő csoportosítás. Eszerint a palearkt i -
kus fauna autochton elemei két fő csoportba tar toz
nak : 1. nedves vidékek tropikus tercier faunája, 2. 
az atlanti (tágabb értelemben) fauna, amely az ős
honos európai formákat és a medi ter rán-xeromon-
tán fajokat is magában foglalja. 

A jégkorszakok alatt az európai Orthopterák zö
me dél felé szorult, illetve kipusztult. Kevés t ró
pusi faj, valamint az atlanti erdei fauna egyes tag
jai viszont túlélték. A medi ter rán-xeromontán 
hegyvidékek faunáját az eljegesedések alig érint
het ték; fajai ma a Medi ter ráneum nagyrészében 
előfordulnak. A jégkorszakok közben, illetve u tána 
nagyszámú faj vándorolt keletről Európába, ahol 
részint a Földközi-tengerig terjedtek el, ál talában 
anélkül, hogy azon túl jutot tak volna; néhány azon
ban elérte Anatóliát (főleg Armenia felől). E be
vándorlók fő kiindulási területéről UVAROV ezt a 
csoportot „Angara-fauna"-nak nevezi. Ennek egy 
része Európában benépesítette az északabbra fekvő 
tundráka t és mezofil réteket, más részük a füves 
xerofil sztyeppékét.* RÖBER (1951) szerint az „An
gara-fauna" inváziója 3 nagy — időben egymástól 
jól elválasztott •— hul lámban ment végbe. 1. Az 
első hul lámmal ju to t tak el a hidegsztyepplakó for
mák Európába, 2. a második még a Brit szigetek le
válása előtt érkezett, így ennek fajai ma is megta
lálhatók Angliában, míg a 3. már nem érte el Ang
liát, de Dél-Skandináviát igen, az egykori földhí-

UVAROV (1927): Az Orthopterák palearktikus fauná
jának összetételéről és eredetéről. 
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don át (a Litorina transzgresszió előtt). Az atlanti 
faunából helyi elemekkel keveredve alakul tak ki 
új formák (taxonok) a Földközi-tenger partvidékén, 
két fő cent rummal : Ibériai félsziget — Északnyu
gat-Afrika (at lanto-mediterrán szekunder refugium 
de LATTIN 1967 szerint), illetve Balkán — Anatólia 
(pontomediterrán szekunder refugium de LATTIN 
1967 szerint). Az újonnan képződött faunaelemek 
részben észak felé vándorol tak; így pl. azok. ame
lyek Anatól iában xerofillá vál t , ,Angara-fauna"-ból 
alakultak, kisugároztak a Balkánon át Ukrajnába, 
kisebb részben pedig Közép- és Nyugat-Európa 
felé. Itt, mint pontusi fajokat jelölték azokat. Dé
lebbre eremiális fauna alakult ki két cen t rummal : 
Algéria déli része és Marokkó, valamint Irán és 
Dél-Turkesztán. Ezek a területek a sivatagi, félsiva
tagi fauna szétterjedési centrumai. 

Ez az elmélet elsősorban a globális, kont inensmé
retű faunagenezis felderítésére alkalmas. Kisebb 
területek állatföldrajzi összevetésére, faunájuk jel
lemzésére egyszerűbb és megszokottabb, ha a fajok 
mai elterjedését vesszük alapul mindaddig, míg a 
Kárpát-medence Or thopterá inak modern faunaelem 
beosztása el nem készül. 

Eszerint a legjelentősebb mértékben az euroszi-
biriai elemek (22 faj, 32,3%) és a holopalearktikus 
elemek (11 faj, 16,1%) fordulnak elő. Érdekesek 
ezek az adatok, ha figyelembe vesszük, hogy a Ba
kony alacsony középhegység lévén mind növény
zeti, mind hőmérsékleti viszonyaival a déli fauna
elemek elterjedését segíti elő (PAPP, 1968). Ezek 
szerint a Bakony hegységben az eddig ismert szí-
nezőelemek közül a déli és délkelet-európai elemek 
részesedése a legnagyobb (32 faj, 43%), míg az Ort-
hopterák alapján csak 8 faj, 11,7%. Az ellentmon
dás azonban csak látszólagos. Ha ugyanis figye
lembe vesszük, hogy a Bakony természetes növény
takarója erdő, s az erdő nélküli foltok, tisztások, a 
déli expozíciójú zárt avagy nyitott sziklagyepek 
részben csak másodlagosan alakultak ki, akkor vi
lágossá válik, hogy a déli, délkeleti egyenesszárnyú 
fajok, amelyek többsége geofil, illetve pszammofil, 
nem lehetnek jellemzők a Bakony legnagyobb ré
szének Orthoptera-faunájára. Meg kell még jegyezni 
azt is, hogy az erősebben medi terrán jellegű Bala
ton-felvidéken csak kevés számú gyűjtés folyt. Ha 
több ada tunk lenne, nyilván a fauna színezőelemei-
nek déli jellege is jobban kidomborodna. Ezt bizo
nyítják újabb gyűjtéseink is, mivel 1970—71-ben a 
Balaton-felvidék néhány pontjáról előkerült a pon
tomedi terrán eltérjedésű Rhacocleis germanica H. 
S., és az illyr jellegű Pachytrachis gracilis BR. 
v. W. 

Az Orthoptera-fauna fontosabb színezőelemei kö
zül feltétlenül meg kell említeni az Acrotylus lon-
gipes longipes CHARP. fajt, amelyet Magyarország
ról, sőt Közép-Európából is NAGY B. ír t le hitelt 

érdemlően 1958-ban. E sáska areája BEJ- BIENKO 
és MISCSENKO (1951) szerint főként keletmedi
terrán, de kiterjed a Fekete- tenger mellékére, va
lamint Dél-Iránra is. Szoros kapcsolatban látszik 
lenni a tengerpar t i homokkal. Éppen ezért jelentős 
és feltűnő a tengertől jól elszigetelt ágasegyházai és 
nyírségi előfordulása, de éppen ilyen jelentős a fe
nyőfői is! Mindenesetre a korábbi hazai lelőhelyei
től is messze eső ismételt előfordulása azt a néze
tet látszik alátámasztani, hogy az Acrotylus longi
pes l. CHARP. sáska őshonos hazánkban, illetve a 
Kárpát-medencében. 

Szintén jelentős a Sphingonotus coerulans L. faj 
előfordulása is, mely európai elterjedésű, meleg és 
szárazságkedvelö sáska. Elsősorban homoktalajon, 
füves pusztákon, nyílt futóhomokon, folyók kavics
padjain, de mindig száraz, meleg aljzaton fordul 
elő, ahol kevés a növényzet. Egyes szerzők szerint, 
mint xerotherm sztyepmaradványt lehet kezelni. 

Fenyőfői lelőhelyről kerül t elő a Celes variabilis 
PALL, egy példánya. E közép-, kelet-, délkelet-eu
rópai, valamint nyugat-, és közép-ázsiai elterjedésű 
faj szintén szárazságkedvelő és ugyanakkor az alj
zat és mikrokl íma szempontjából igényes. Sziken, 
homokon, kavicson fordul elő. 

Figyelemre méltó a Stenobothrus eurasius ZUB. 
előfordulása is (Bakonynána, Alsópere környéke. 
1964. VIII. 26—28.). HARZ szerint (1957) elterje
dési területe Kelet-Európa, Szibéria, Közép-Ázsia. 
E szárazságkedvelő, síkon és dombvidéken előfor
duló melegkedvelő sztyepplakó fajnak, mely való
színűleg melegebb posztglaciális sztyepp-periódus 
maradvány, MARÁN a törzsalakon kívül két geog
ráfiai rasszát különíti el (1958). Ez a nyugatmagyar
országi előfordulás feltehetőleg a Stenobothrus eu
rasius bohemicus MARÁN alfajhoz sorolható, de 
ehhez még további vizsgálódások szükségesek. A 
fenti előforduláson kívül ná lunk NAGY В. a kö
zéphegység több pontján, izolált élőhelyeken meg
találta. 

Hegyi sztyepprétjeinkre jellemző az euroszibériai 
szárazságkedvelő Glyptobothrus apricariua L. elő
fordulása is, mely Közép-Európában 1600 m-ig ha
tol fel, de a Balkánon 2000 m fölé is (VARGA Z.: 
Ropode, Rila). 

Szintén montán jellegű a Tettigonia cantans FU-
ESSLY szöcske faj, amely a Tettigonia viridissima, 
de méginkább pontomedi terrán jellegű T. caudata 
CHARP. ellenpárjának mutatkozik. Elterjedésük 
határ terüle te in azonban átfedés lehetséges. Euroszi
bériai. 

Kelet-európai elterjedéssel szintén feltűnő a Ba
konyban a montán-szubalpin jellegű, a magasabb 
hegyekben 850—1700 m-ig előforduló Pholidoptera 
aptera aptera L. I t t kell megjegyezni, hogy a ko
rábban jelzett Pholidoptera litoralis FIEB. faj a 
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Bakonyban nem fordul elő, a leírása a Roeseliana 
roeseli HGB. téves meghatározásán alapult. 

Végül, de nem utolsó sorban, meg kell még em
líteni a Homorocoryphus nitidulus SCOP. fajt, 
amely nedves rétek, tavak, tengerek nádasainak la
kója. Elterjedése Dél-Európa, Afrika, palearkt ikus 
Ázsia. Dél-Szlovákiában is előfordul, de csak a Bód-
va völgyében. Nálunk a Pannonicumra jellemző fa
jok elterjedését mutatja, a Carparthicum és Mat-
ricum nagyrészéről hiányzik. A folyóvölgyekben 
hatol észak felé. 

Kiegészítésként megemlít jük azt a néhány érde
kesebb fajt, amely nem szerepel a Bakonyi Termé
szettudományi Múzeum Orthoptera anyagában, ha
nem amelyeket magunk (VARGA Z. és a szerző) 
gyűjtöttünk a Balaton-felvidéken, főleg 1970—71-
ben. 

Előkerült a Tesselana vittata CHARP. faj a Ta-
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Die ungarischen Orthopterologischen Untersuchun
gen bezitzen keine grosse Vergangenheit. 

Die Wichtigkeit der Orthopteren beweist, dass sie 
durch ihre Ernährung sich direkt an verschiedene Ra
senassoziationen anschliessen und so zur Charakteri
sierung dieser ausserordentlich geeignet sind. Die Ver
breitung einiger Arten fällt sogar mit der Verbreitung 
der entsprechenden Pflanzenassoziation zusammen. Auf 
Örund deren entsprechen den Pflanzenassoziationen 
charakteristische Orthopteren — Art — Kombinationen. 

polcai-medencéből. Areája pontusi jellegű, súlypont
ja a Szovjetunió déli sztyep-területeire esik. Az it
teni Chrysopogonetum társulásban, tehát az egyik 
legfontosabb sztyepjellegű asszociációban való elő
fordulása is támogatja azt a korábbi felvetést, hogy 
e faj a fent említet t növénytársulás karakterfaja. 

Szintén a Tapolcai-medence Chrysopogonetumából 
(Szentgyörgyhegy) Balatonarács, Badacsony lelő
helyekről gyűj töt tünk a Rhacocleis germanica 
HERR. — SCHAFF, szöcskefajt. Középhegységi 
sztyepasszociációnknak, elsősorban a déli expozí-
ciójúaknak, jellemző faja. Pontomedi terrán. 

Balatonarácsról kerül t elő a Pachytrachis gracilis 
BR. v. W. E. faj illyr jellegével, mint azt már emlí
tet tem, a Bakony faunája színezőelemeinek déli, 
délkeleti vonásait erősíti, a Rhacocleis germanicaval 
együtt. 
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Oríhopíeren-coenologische Untersuchungen wurden 
bis jetzt hauptsächlich in der ungarischen Tiefebene 
(Alföld) durchgeführt. Der Grund dafür ist, dass zahl
reiche charakterische Arten der ungarischen Orthop
teren-Fauna gerade hier anzufinden sind. 

Eine beachtenswerte Arbeit im Bakony-Gebirge 
führte zuerst BARNABÁS NAGY (1948), später JENŐ 
PAPP (1968) durch. Die Bearbeitung der Orthopteren-
Sammlung des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Mu
seums (Zirc) führte Verfasser im Zoologischen Insti-
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tut der Kossuth Lajos Wissenschaftlichen Universität 
Debrecen mit Hilfe von ZOLTÁN VARGA und BAR
NABÁS NAGY durch. Die Sammlung enthält 68 Arten, 
insgesamt 2476 Exemplare. 

Die untersuchten Arten ergaben sich von ungefähr 
15 Faunaelementen. Zur Aufteilung in Faunaelemente 
ergeben sich 2 Möglichkeiten: 1. Die UVAROV sehe 
Theorie, die in erster Linie zur Aufklärung der globa
len, sich auf Kontinentengrösse beziehende Faunagenese 
geeignet ist; 2. Die Theorie, die die heutige Verbreitung 
der Tiere in Betracht zieht und so der Charakterisie
rung des zoogeographischen Vergleiches der kleineren 
Gebiete viel mehr entspricht. Danach ist der Anteil der 
eurosibirischen sowie holopaläarktischen Elemente am 
grössten. Diese ergeben die Grundfauna. Der Anteil 
der südlichen, südöstlichen Tönungselemente der 
Orthopteren ist bedeutend kleiner, wenn man die Tö-

Our home Orthopteran investigations have not a long 
past. 

The importance they Orthoptera is proved by the fact 
that by their nutrition by are directly attached to va
rious grassy associations by which the latter can be 
readily characterized, furthermore, this distribution 
of Orthoptera correspond to certain plant associations, 
associations. On this basis, certain species compositions 
of Orthoptera correspond to certain plant associotions. 

The majority of Orthoptera cenological investigations 
have been carried out in the Great Hungarian Plain. 
The reason for this lies in the fact that the most char
acteristic represenatives of the Orthopteran fauna are 
found there. 

Pioneering works were carried out by BARNABÁS 
NAGY in 1948 and some tyenty years iater by JENÖ 
РЛРР. 

The indentification of the Orthoptera collection has 
been done in the Department of Zoology at the Kos
suth Lajos University, Debrecen by the author in col
laboration with ZOLTÁN VARGA and BARNABÁS 
NAGY. 

Sixty-eight different species have been indentified 
from a total of 2476 specimens. 

The examined species comporise 15 faunal elements. 
There are two possibilities as regards the division of 

hüngseiemente sämtlicher Tierarten betrachtet. Dieses 
ist auch mit der historischen Ausbildung der Vegeta
tion zu erklären; die neueren Balaton-Oberland-Unter
suchungen bestätigen aber den „südlichen" Charakter 
des Bakony-Gebirges. 

Unter den Tönungselementen sind folgende Arten 
auf jeden Fall zu erwähnen: Acrotylus longipes 
CHARP., Sphingonotus coerulans L., Celes variabilis 
PALL., Stenobothrus eurasius ZUB., Glyptobothrus ap-
ricarius L., Tettigonia cantans FUESSLY, Pholidoptera 
aptera aptera L., Homorocoryphus nitidulus SCIP., so
wie Tesselana vittata CHARP., Rhacocleis germanicus 
H.-S., Pachyirachys gracilis BR. v. W., Paracaloptenus 
caloptenoides BR. v. W., Pezotettix giornae ROSSI von 
den neueren Sammlungen (1970—1971). 

István Rácz 

faunal elements. 1. UVAROVs theory, mainly suitable 
Lo elucidate an overall, continental fauna genesis, 2. 
the theory concerned primorily with the present-da> 
distribution of species, this being suitable especially 
for the zoogeographical comparison and characteriza
tion of smaller regions. According to this, the Bakony 
Orthoptera fauna mainly cousits of Eurosibirian and 
Holopalaearctic elements. The proportion of the irouth 
and south-east European colouring elements in the 
the Orthoptera fauna is fairly small compared to all 
the animal colouring elements inherent in our fauna. 
This may be explained by the historic circumstances 
of the vegetation conditions; but recent investigations 
carried out in the Balaton upland seem to confirm the 
'"southern'' character of the Bakony Mts. Among the 
colouring elements the following species may be worth 
of mention: Acrotylus longipes CHARP., Sphingonotus 
coerulans L., Celes variabilis PALL., Stenobothrus eu
rasius ZUB., Glyptobothrus apricarius L., Tettigonia 
cantans FUESSLY, Pholidoptera aptera aptera L., Ho
morocoryphus nitidulus SCOP., aud quite recently 
from 1970—71 : Tesselana vittata CHARP., Rhacocleis 
germanica H.-S., Pachytrachys gracilis BR. v. W., Pa
racaloptenus caloptenoides BR. v. W. and Pezotettix 
giornae ROSSI. 
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