
ADATOK A MECSEK ÉS A VILLÁNYI-HEGYSÉG 
ORTHOPTERA FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ 

RÁCZ ISTÁN és VARGA ZOLTÁN 

Rácz, 1.-Varда, Z..- Data on the Orthoptera fauna of 
Mecsek and Villány Mountains, South Hungary. 
Abstract. Authors present the Orthoptera fauna of 
this area by the associations of some characteristic 
biotops. Short faunistic, Zoogeographie sketch and 
analysis on the basis of life forms is given. 2666 
specimens of 40 species derivated from 9 localities 
have been elaborated. 

Az élőhelyek jellemzése 

A Mecsek és a Villányi-hegység állatföldrajzi 
szempontból a Prae-lllyricum faunakörzethez tar
tozik {Móczár, 1939., Dudich, 1954.). Ennek okai, 
hatásai közismertek, így az általános földrajzi, 
geomorfológiai, talajtani, éghajlati valamint flo-
risztikai és faunisztikai elemzéstől eltekintünk 
(dr. Horváth, 1972.). Szükséges azonban az egyes 
konkrét gyűjtőhelyek jellemzése. 

Ezek kiválasztása úgy történt, hogy minél tel
jesebb képet alkothassunk a terület Orthoptera 
faunájáról. Ezért szerepel közöttük karsztbokor
erdő-pusztagyep komplex, sziklagyep, löszgyep, 
mező- és higrofil rét, valamint különböző anthro-
pogén hatásoknak kitett területek is. A gyűjtőhe
lyek kiválasztása ugyanakkor lehetővé teszi az 
egyes felvételek egyenesszárnyú együtteseinek 
kvantitatív összehasonlítását, struktúrájuk, dina
mizmusuk, kölcsönhatásrendszereik felderítését 
(Rácz, 1975.). 

1. Misina-tető ( M i ; 1968. IX. 17., 1970. IX. 20., 
1971. IX. 23.). A felvétel a Misina-tető alacsonyabb 
fekvésű déli lejtőjén készült mintegy 400 m tszf-i 
magasságban. A kb. 100x150 m-es terület sziklás, 
kőtörmelékes tisztásokkal tarkított. A felvételezést 
karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum inuletosum) 
szegélyén és a hozzá csatlakozó gyepekben végez
tük. Gyepszintje jellemző növényei az Inula spi-
taeiiolia, Artemisia alba ssp. saxatilis, Dictamnus 
albus, Hesperis tristis, Erysimum pannonicum, Ara-
bis turrita, Coronilla coronata. Geranium san-
guineum, Sanguisorba minor, Cynanchum vince-
toxicum és a ritka Orchis simia, a cserjék közül pe
dig a Fraxinus ornus, Cotynus coggygria. Cornus 
mas. Viburnum lanata, Quercus pübescens. 

2. Misina-tető (M2; 1969. IX. 19.). A felvétel a 
csúcsi részen készült. A növényzet hasonló az elő

ző felvételéhez, de itt az erdő sűrűbb, a tisztások 
kisebbek, kevésbé szárazak, s ezért gyepjük ma
gasabb füvű, a talaj kevésbé sziklás, de néhány 
melegkedvelő faj is hiányzik (Coronilla, Orchis si
mia). 

3. Misina-tető (M3; 1969. IX. 19.). A felvétel 
északi kitettségű irtásterületen készült. Botanikai-
lag kevéssé érdekes. 

4. Misina-tető, Fehérkúti irtás (Mf; 1969. IX. 
19.). Az előzőnél egyhangúbb növényzetű, cserjék
kel erősebben benőtt irtásterület, amely valószínű
leg cseres-tölgyes (Quercetum petreae-cerris) he
lyén létesült. 

5. Misina-tető, Csemete-kert (Mes; 1969. IX. 
19.). Magasfüvű mezofil gyep a kert szélén. 

6. Misina-tető, Áramszolgáltató Vállalat üdülő
jének környéke (Má; 1969. IX. 19.). Taposott, ál
landó emberi hatásnak kitett „kultúr gyep" volt 
a felvétel helye. 

7. Tubes (T1#- 1970. IX. 20.). A felvétel déli ki
tettségű lejtőn készült: a bokorerdő cönológiailag 
az Mi felvételével megegyező; de a termőhely va
lamivel nyíltabb, ritkásabb, szárazabb. 

8. Tubes (T2; 1971. IX. 23.) Karsztbokorerdő
gyep-mozaik komplex volt a felvételi hely. Florisz-
tikailag nagyon hasonlít az előzőhöz, de nyíltabb. 

9. Villányi-hegység, Szársomlyó (SZj-2,- 1968. 
IX. 18., 1969. IX. 20., 1971. IX. 24.; 1970. IX. 21., 
1971. IX. 24.). A gyűjtési terület a Szársomlyó déli 
oldalán elterülő pusztafüves lejtő volt, amely a 
hegy gerincén sziklafüves lejtőbe megy át. Többé-
kevésbé két különböző hely, de nem válik szét éle
sen. A hegy lábát lösztakaró borítja, itt összefüggő, 
magasfüvű gyep (Stipa-Andropogon) társulás ural
kodik. A meredekebb, sekély talajú részeken cso
mósán áll az Andropogon ischaemum és a Stipa 
capillata. Ezt feljebb, a löszborítás fokozatos meg
szűntével ritkás Fraxinus ornus - Quercus pübes
cens bokorerdővel tarkított Festuca dalmatica szik
lagyep váltja fel. A hegy magasabb részén a mész
kő alapkőzet egyre szabadabbá válik. Itt három 
növényfaj mutatkozik tömegesen, az Asplenium Já-
vorkaianum, a Sanguisorba minor és az Artemisia 
álba ssp. saxatilis. Ezeken kívül, főként a hegy ge
rincén, nagy csomókban fordul elő a Centaurea 
jacea ssp. pannonica és a Dictamnus albus. 

A Jonus Pannonius Múzeum Évkönyve 29 (1934) : 29—35. Pécs, Hungária, 1985. 
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A gyűjtött íajok jegyzéke 
(Harz, 1969, szerint) 

Tettigonioidea 

Fam. Phanetopteridae 

1. Phaneroptera íalcata Poda - Euroszibiriai. Xero-
fil., Arbus., arb. Gyakori. 

2. Phaneroptera nana Fieb. - Cirkummediterrán, 
pontusi súlyponttal. Sztenök, xero- és thermofil. 
Arb., arbus. Elterjedésének északi határát a 
Kárpát-medencében, a Magyar Középhegység
ben éri el (Nagy, 1949.). Ritka. 

3. Leptophyes albovittata (Koll.) - Dél-európai, 
ázsiai. Altoherb., arbus. Ritka. 

4. Leptophyes boscii Fieb. - Közép- és kelet-euró
pai. Altoherb., arbus. Ritka. 

5. Barbitistes serricauda (Fabr.) - Közép- és kelet
európai. Arb., arbus. Ritka. 

Fam. Tettigoniidae 

6. Rhacocleis germanica (H. S.) - Pontomediter-
rán. Mezofil, thermofil. Gram. Középhegységi 
déli kitettségű sztyep- és karsztbokorerdők 
karakterfaja. Helyenként gyakori. 

7. Pholidoptera optera (Fabr.) - Közép-európai. 
A Kárpát-medencében montán. Silv., terr. Gya
kori. 

8. Pholidoptera íallax (Fisch.) - Közép-, dél- és 
délkelet-európai. Sztenök, xerofil. Arbus., silv., 
terr. Gyakori. 

9. Pholidoptera griseoaptera (Deg.) - Európai. 
Silv. Gyakori. 

10. Platycleis grisea Fabr. - Eurázsiái. Sztenök, xe
rofil. Gram. Gyakori. 

11. Pachytrachis gracilis (Br. v. W.) - Pontomedi-
terrán, illyr jelleggel. Arbus., gram. Gyakori. 

12. Decticus verrucivorus L. - Euroszibériai. 
Euriök, mezofil. Gram., prat., arbus. Ritka. 

Fam. Sagidae 

13. Saga pedo Pali. - Pontomediterrán. 
thermofil. Arb., arbus. Igen ritka. 

Xero- és 

Fam. Ephippigeridae 

14. Ephippigera ephippiger (Fieb.) - Európai. Xe
ro-, thermofil. Arb., arbus. Közönséges. 

Grylloidea 
Fam. Gryllidae 

15. Gryllus campestris L. - Palearktikus. Prat., terr. 
Közönséges. 

Fam. Oecanthidae 

16. Oecanthus pellucens Scop. - Pontomediterrán. 
Sztenök, xero- és thermofil. Arbus., arb., gram. 
Helyenként gyakori. 

Acridoidea 
Fam. Tetrigidae 

17. Tetrix subulata L. - Holopalearktikus. Euriök. 
Rip., gram. 

1. ábra. Saga pedo (Rácz I. felvétele) 
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18. Tetrix bipunctata L. - Euroszibiriai. Xero- es 
thermofil. Silv., terr. 

Fam. Catantopidae 

19. Pezotettix giotnae Ross. - Mediterrán. Sztenök, 
xero- és thermofil. Gram, arbus. Gyakori. 

20. Pseudopodisma îieberi (Scud.) - Közép- és dél
kelet-európai. Prat., gram. Ritka. 

21. Odontopodisma decipiens Rme. - Kelet- és dél
európai. Arbus. Gyakori. 

22. Calliptamus italicus L. - Palearktikus. Hipe-
reuriök, xerofil. Terr. Közönséges. 

Fam. Acrididae 

23. Oedipoda coerulescens L. - Palearktikus. 
Euriök, xerofil. Terr. Közönséges. 

24. Acrotylus insubricus (Scop.) - Mediterrán-szub-
mediterrán. Xero-, thermo- és geofil. Aren., sax. 
Áttelel (Nagy, 1959.). Helyenként gyakori. 

25. Actida hungarica Herbst - Közép- és délkelet
európai. Xero- és thermofil. Desr., gram. Gya
kori. 

26. Aiolopus strepens Latr. - Mediterrán. Xero-, 
thermo-, mezofil. Elterjedésének északi határa 
hazánkban valószínűleg a Mecsek (Nagy, 1958.). 
Ritka. 

27. Chrysochraon dispar Germ. - Euroszibiriai. 
Euriök, higrofil. Rip., gram. Gyakori. 

28. Euthystira brachyptera (Ocsk.) - Euroszibiriai. 
Mezofil. Gram., arbus. Gyakori, közönséges. 

29. Stenobothrus lineatus (Panz.) - Euroszibiriai. 
Mezo-xerofil. Prat., gram. Közönséges. 

30. Omocestus ventralis Zett. - Palearktikus. 
Euriök, xerofil. Gram., arbus. Közönséges. 

31. Omocestus haemorrhoidalis (Charp.) - Euro
szibiriai. Euriök, xero-mezofil. Prat., gram. Kö
zönséges. 

32. Glyptobothrus brunneus Thunbg. - Palearkti
kus. Hipereuriök, xerofil. Gram. Közönséges. 

33. Glyptobothrus biguttulus L. - Palearktikus. Eu
riök, xerofil. Gram. Közönséges. 

34. Glyptobothrus eisentrauti Rme. - Közép- és 
dél-európai. Gram. Ritka. 

35. Glyptobothrus mollis (Charp.) - Euroszibiriai. 
Euriök, xerofil. Gramm. Közönséges. 

36. Chorthippus dorsatus (Zett.) - Euroszibiriai. 
Euriök, mezo-higofil. Prat., gram. Közönséges. 

37. Chorthippus longicornis (Latr.) - Euroszibiriai. 
Euriök, mezo-higrofil. Prat., gram. Gyakori. 

38. Chorthippus montanus (Charp.) - Holarktikus. 
Sztenök, higrofil. Prat., gram. Ritka. 

39. Euchorthippus declivus (Bris.) - Közép- és dél
európai, nyugat-ázsiai. Xero-mezofil, szteno-
therm. Deser., gram. Gyakori. 

40. Gomphocerippus ruíus L. - Euroszibiriai. Eu
riök, mezofil. Silv., arbus. Gyakori. 

Nem szerepel az általunk gyűjtött anyagban -
a gyűjtések viszonylag késői időpontja miatt - a 
Nagy (1974) által a területről kimutatott Isophya 
modesta Friv. 

A fajok leírásánál használt rövidítések: silv. = 
silvicol, prat = praticol, rip. = ripicol, arb. = ar-
boricol, arbus. = arbusticola, gram. = graminicol, 
terr. = terricol, aren. = arenicol, sax. — saxicol. 

ökoíaunisztikai és állatföldrajzi megjegyzések 

A mecseki felvételek mindegyikében magas do
minanciával fordult elő a Gomphocerippus rusíus 
L., így feltűnő teljes hiánya a vizsgált szársomlyói 
területeken. Ugyancsak magas dominanciával, egy-
egy lelőhely kivételével, voltak jelen a Pachytrachis 
gracilis (Br. v. W.) és az Euthystira brachyptera 
(Ocsk.) fajok is, valamint a Mecsek magasabb ré
szeire jellemző Pholidoptera optera (Fabr.). Ezek a 
fajok szintén hiányoznak a Szársomlyó faunájából. 
Viszonylag magas dominanciával voltak jelen - bár 
nem mindegyik felvételben - a Pholidoptera íallax 
(Fisch.), Pezotettix giornae Rossi, az Oedipoda 
coerulescens L., a Stenobothrus lineatus (Panz.), a 
Glyptobothrus brunneus Thunbg. valamint a Glyp
tobothrus biguttulus L. Az egyenesszárnyú fauna 
fontosabb színezőelemei a Phaneroptera nana Fieb., 
a Rhacocleis germanica (H. S.), a Saga pedo Pali., 
valamint a Nagy (1958, 1974) által is jelzett Aiolo
pus strepens (Latr.) és Isophya modesta Friv. fajok. 
A Szársomlyó nagy dominanciájú fajai a Pezotettix 
giornae Ross., az Acrida hungarica (Herbst.), a 
Glyptobothrus brunneus Thunbg., és a Glypto
bothrus biguttulus L. Viszonylag magas dominanciá
val jelentkeztek a Calliptamus italicus L. és az 
Oedipoda coerulescens L. fajok is. A Szársomlyó 
faunájának délies jellegét bizonyítja a Phaneropte
ra nana Fieb., az Isophya modesta Friv., az Acro
tylus insubricus (Scop.) és a Glyptobothrus eisen
trauti Rme. fajok előfordulása. Az egyes fajok elter
jedési típusainak vizsgálata azt mutatja, hogy az 
alapfaunát a holopalearktikus (18%) és az euroszi
biriai (26%) elemek adják. A déli fajok összesen 
mintegy 40%-kal képviseltetnek (2. ábra) anya
gunkban. A Mecsek és a Szársomlyó faunaelemei
nek összevetéséből (2. b. és с ábrák) kitűnik, hogy 
a Szársomlyó „déli" elemekben viszonylag gazda
gabb. 

A Bei-Bienko-íé\e (1939) felosztást alapul véve a 
Mecsek és a Villányi-hegység Orthoptera faunájá
nak tagjai négy életforma-típusba sorolhatók: tam-
nobiont, chortobiont, „leselkedő", geobiont. Legna
gyobb arányban - 68,25% - a chortobiont fajok 
(pl. Leptophyesek, Tetrixek, Glyptobothrusok, Chor-
thippusok) fordulnak elő, majd rendre a tamno-
biont, geobiont és a „leselkedő" (pl. Saga pedo) 
fajok következnek (3. a. ábra). Érdekesebb a kép. 
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Içhortobiont 
2.tamnobiont 
3.geobiont 
4."leselkedő" 

2. ábra. A Mecsek és a Villányi hegység (Szársomlyó) 
Orthopterái faunaelemeinek százalékos megoszlása. 
a) Mecsek és Villányi-hsg. együtt: 1. euroszibiriai 25%, 
2. holopalearktikus 28%, 3. európai 6,25%, 4. közép-
és kelet-európai 6,25%, 5. holarktikus 2,1%, 6. közép-
európai 2,1%, 1. európai-nyugat-ázsiai 2,1%, 8. ponto-
mediterrán 12,2%, 9. holomediterrán 8,5%, 10. közép-
és délkelet-európai 6%, 11. közép-, dél- és délkelet-
európai 2,1%, 12. pontomediterrán-turkesztáni 2,1%, 
13. dél-európai-ázsiai 2,1%, 14. kelet- és dél-európai 

2,1%, 15. közép- és dél-európai 2,1%; 
b) 1. 27%, 2. 19,4%, 3. 5,5%, 4. 8,3%, 5. 2,7%, 6. 2,7%, 
7. 2,7% 8. 11,1%, 9. 2,7%, 10. 2,7%. 11. 2.7%, 12. 5,5%, 

13. 5.5%,% 14. 2,7% a Mecsekben; 
c) a Villányi-hsg-ben: 1. 23,53%. 2. 29,41%. 7. 5,88%, 
8. 5,88%, 9. 11,78%, 10. 5,88%, 11. 5,88%, 12. 5,88%, 

15. 5,88%. 

ha külön-külön vizsgáljuk a Mecsek és a Szársom
lyó egyenesszárnyúinak életforma szerinti megosz
lását (3. b. és с ábrák). A Mecsek lelőhelyeiről 
származó fajok (35 faj) 22,85%-a tamnobiont, a 
a Szársomlyóról származóké (18 faj) viszont csak 
11,1%. A chrotobiontok közel azonos arányban ré-

3. ábra. A Mecsek és a Villányi hegység (Szársomlyó) 
Orthopterái életforma típusainak százalékos megosz
lása, a) Mecsek és Villinyi-hsg. együtt, b) Mecsek, 

c) Villányi-hsg. (Szársomlyó) 

szesülnek mindkét helyen, viszont lényeges kü
lönbség adódik a geobiontok százalékos arányában. 
Míg a mecseki lelőhelyeken ez az érték csak 5,71%, 
addig a Szársomlyón 22,2%. Ez a nagy eltérés azzal 
magyarázható, hogy míg a mecseki felvételek erdős 
vagy erdőközeli területeken, addig a Szársomlyón 
déli expozíciójú pusztafüves lejtőn, illetőleg szikla
gyepben készültek. 

A kvantitatív összehasonlító elemzés a Fauna Do
minancia Hasonlósáni Faktor (FDRF), valamint a 
diverzitás (H) értékek összevetésével történt (Rácz. 
1975., Varga, Rácz, 1978.). Az egyes felvételek pá-
ronkénti összevetéséből adódó értékeket a 2. táblá
zat mutatja. Az adatok alapján a mintavételi helyek 
négy csoportba sorolhatók. Az elsőbe az 1., a 2., 
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a 7. és a 8. felvételek tartoznak magas hasonlósági 
összegekkel, s egyúttal a legmagasabb diverzitás 
értékekkel (3. táblázat). Ez egyben alátámasztja az 
egymáshoz, illetve a többi felvételhez való nagy
fokú hasonlóságot, hiszen a gyűjtőhelyeken csak
nem minden, a többi felvételi helyen is előforduló 
faj fellelhető. Különösen kitűnik az 1. és a 7. felvé
telek magas hasonlósága (FDRF 1-7 = 20,6), de 
magas hasonlósági értékek adódtak az 1-2., az 1 -
8. valamint a 2 - 8 . felvételek összevetésénél is. Ezek 
oka a területek csaknem azonos növényzeti és mik-
roklimatikus viszonyaiban kereshető. A második 
csoportot - közepes hasonlósági értékekkel - a 3., 
a 4. és az 5. felvételek alkotják, míg a harmadikba 
a 6. felvétel tartozik. Ez utóbbi alacsony FDRF-ösz-
szege (8,2) jól egyezik a mintavételi hely „kultúr-
terület" jellegével, ami - többek között - együtt 
jár az Orthoptera fauna egyoldalú szelekciójával, 
tehát a sztenök fajok eltűnésével (pl. Pachytrachis 
gracilis), illetve a hipereuriök és ubiquista fajok ma
gasabb dominanciájával (pl. Glyptobothrus biguttu-
lus D = 0,15). A 3., a 4. és az 5. felvételek köze
pes FDRF-összegei részben az északi kitettséggel, 
részben az emberi beavatkozást követő leromlással 
magyarázhatók. A negyedik csoportot a 9. és a 10. 
felvételek adják, melyek á Szársomlyón készültek. 
Az alacsony hasonlóság-összegű 9. felvétel déli ki-
tettségű pusztafüves lejtőn készült és ez indokolja 
különálló voltát; a 10. pedig a gerinc sziklafüves 
társulásában, s így inkább hasonlít a mecseki 1., 
2., 6., 7. felvételekhez. A legmagasabb hasonlósági 
értékeket azonban a 9.-hez mutatja (FDRF 9-10 = 
4,48). Ez egyben a Szársomlyó különállásának is bi
zonyítéka. 
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összefoglalva az eddigi megállapításainkat el
mondhatjuk, hogy az Orthoptera együttesek ökofau-
nisztikai, állatföldrajzi valamint életforma szerinti 
és kvantitatív elemzésének eredményei összhangban 
vannak. A „déli" elemek viszonylagos gazdagsága, 
az Aiolopus strepens (Latr. faj mecseki előfordulá
sa, valamint más, délies jellegű fajok előfordulásá
ra vonatkozó további adatok (vö. Nagy, 1974) meg
erősítik a Mecsek és a Villányi-hegység Prae-llly-
ricumhoz való tartozását, de ugyanakkor kimutat
ható a két hegység „sziget" jellege is. 

összefoglalás 

A dolgozat a Mecsek és a Villányi-hegység (Szár
somlyó) Orthoptera faunáját mutatja be. A vizsgála
tok során 10 gyűjtőhelyről származó 40 faj 2666 
példánya került feldolgozásra. A gyűjtőhelyek vál
tozatossága - karsztbokorerdő-pusztagyep mozaik 
komplex, sziklagyep, lösz-, mező- és higrofil gye
pek, valamint állandó emberi bolygatásnak kitett 
területek is - biztosította a faunakép teljességét. 
Faunisztikai szempontból a Phaneroptera nana Fieb., 
a Pachytrachis gracilis (Br. v. W.), a Rhacocleis ger
manica (H. S.), a Saga pedo Pali., az Aiolopus stre
pens Latr., az Acrotylus insubricus (Scop.) es a 
Clyptobothrus eisentrauti Rme. fajok jellegzetes 
színezőelemként jelennek meg. Az állatföldrajzi 
helyzet így a Prae-IUyricum-ra jellemző képet mu
tatja, melyben a „déli" elemek összesen mintegy 
40%-kal képviseltetik magukat (2. a. ábra). A fenti 
eredményeket az életforma típusok elemzése is alá
támasztja (3. ábra). 
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2. táblázat. A iajok lelőhely enkénti megoszlása. 

Faj név Lelőhely 

Phaneroptera falcata 
Ph. nana 
Leptophyes albovittata 
L. boscii 
Barbitistes serricauda 
Rhacocleis germanica 
Pholidoptera aptera 
Ph. fallax 
Ph. griseoaptera 
Platycleis grisea 
Pachytrachis gracilis 
Decticus verrucivorus 
Saga pedo 
Ephippigera ephippiger 
Gryllus campestris 
Oecanthus pellucens 
Tetrix subulata 
Tetrix bipunctata 
Pezotettix giornae 
Pseudopodisma fieberi 
Odontopodisma decipiens 
Calliptamus italicus 
Oedipoda coerulescens 
Acrotylus insubricus 
Acrida hungarica 
Crhysochraon dispar 
Euthystira brachyptera 
Stenobothrus lineatus 
Omocestus ventralis 
Omocestus haemorrhoidalis 
Glyptobothrus brunneus 
Glyptobothrus biguttulus 
Glyptobothrus eisentrauti 
Glyptobothrus mollis 
Chorthippus dorsatus 
Chorthippus longicornis 
Chorthippus montanus 
Euchorthippus declivus 
Gomphocerippus ruf us 

2. táblázat. A ielvetelek páronkénti összevetéséből 
adódó íauna-dominancia-hasonlósági értékek (FDRF) 
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3. táblázat. A lelőhelyek FDRF-összegei és diverzitás (H) értékei 

Lelőhely 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
FDRF-összeg 39.9 15.71 11,26 10,45 10,17 8,15 26.74 21,80 9,54 12,78 
H 2,55 1,75 2,00 1,02 1,60 2,36 2,47 2,25 1,90 1,12 

Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna 
des Mecsek und Villány'er Gebirges, Ungarn 

ISTVÁN RÁCZ - ZOLTÁN VARGA 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Orthopteren-
Fauna des Mecsek und des Villány'er Gebirges 
(Szársomlyó). Den Untersuchungen wurden 2666 
Exemplare von 40 Arten aus 9 Sammelstellen unter
zogen. 

Die Vielseitigkeit der Sammelstellen - Karst
buschwald-Trockenrasen-Mosaikkomplexe, Felsen
rasen, Löss-Trockenrasen, mesophile und hygro-
phile Wiesen und auch vom Menschen degradierte 
Biotope - erlaubten uns - trotz der relativ späten 
Sammelperiode - eine grössere Anzahl der Arten 

für das Gebiet nachweisen zu können. Als tier
geographisch kennzeichnende Faunenelemente wer
den die folgenden Arten betrachtet: Phaneroptera 
nana Fieb., Pachytrachis gracilis Br. v. W. Rhacoc-
leis germanica H. S., Saga pedo Páll., Aiolopus stre-
pens Latr., Acrotylus insubricus Se, Clytobothrus 
eisentrauti Ramme. 

Im Faunenbild - welches freilich noch nicht als 
vollständig gilt - ist der relativ hohe Anteil (40%) 
der südlichen Elemente für das Praeillyricum cha
rakteristisch. Auch die Verteilung der Lebensform-
Typen unterstützt unsere Feststellungen. 


