
SAV ARIA 25/2 (Pars historico-naturalis) 

Az alábbi jegyzékben bizonyos fajokat, melyeket PONGRÁCZ (1940) óta 
nem kerültek elő, „ t" jellel illettük (ezek az utóbbi 60 év alatt feltehetően kipusz
tultak a területről, vagy csak igen kis egyedszámú, csupán az „észlelési küszöb" 
alatti populációik élnek). Más, csak PONGRÁCZ által említett fajokat, melyek je
lenléte a Kőszegi-hegységben - az itteni potenciális élőhelyek és ezen fajok öko
lógiai igényeinek együttes ismeretében - kérdéses (valószínűleg téves határozás 
útján kerültek PONGRÁCZ listájába is), „?" jelzéssel láttuk el 

ENSIFERA — Tojócsövesek 
TETTIGONIOIDEA — Szöcskék 

Phaneroptera falcata (Poda, 1851) — Bozsok: Felső rét (magaskórós nö
vényzet), 1992.VII.30., NB; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás töl
gyes), 1995.VIII.3., SzG; Kovácsi-rét (magassásos, láprét), 1996.VIII. 17., SzG; 
Hársfakapu (erdőszéli száraz ökoton, sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., 
SzG; Zsidó-rét széle (lejtősztyepprét), 1997.VIII. 14., SzG; Cák: Botosok (lejtő-
sztyepprét folt), 1996.VII.29., SzG; gesztenyés oldal (sudár rozsnokos kaszáló, 
száraz, csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; Kőfejtő (sziklás, bozótos növény
zet), 1996.VÜ.29., SzG; Kőszeg: Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 1997.VIII. 16., 
SzG; Rőti-völgy (magaskórós növényzet), 1996.VII.27., NB; Rőti-völgy (nedves 
kaszálórét), 1996.VIII.16., 1998.VIII.2L, SzG; Stájerházak (sovány hegyi rét), 
1998.VIII.25., SzG; Szabó-hegy, 1980.VIII.9, NL; Szabó-hegy lába (üde kaszáló
rét), 1995.VIII.2., SzG; Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót mozaik), 
1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy, É-i rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.IX.12., 
SzG; Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Köszegdoroszlő: Pogá
nyok (patak menti nedves kaszáló), 1996.VII.29., 1996.VIII.18., 1998.VIII.24., 
SzG; Velem: Felső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 1996.VIII.19., SzG; Felső
kertek (száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Felső-kertek (vörös csenkeszes 
kaszáló), 1996.VIII.19., SzG; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 
1996.VIII.19., SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., SzG. — A zöld 
repülőszöcske közepes jó repülő, ami lehetővé teszi elszigeteltebb élőhelyeken 
való kolonizációját is. Bokor és a felső gyepszint lakó. 

Isophya brevipennls Brunner von Wattenwyl, 1878 — Bozsok: Hársfakapu 
(sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII. 17., SzG; Cák: (kaszált aljú gyümölcsös), 
1996.VI.14., SzG; gesztenyés oldal (bozótos), 1997.VI.10., SzG; gesztenyés oldal 
(szelídgesztenye liget), 1996.VI. 14., SzG; Kőszeg: Hét-forrás (aszfaltút melletti 
bozótos erdőszegély), 1997.VIII.20., SzG;: Hörmann-forrás (katonai őrs körüli fü
ves, bozótos terület), 1995.VIIL3., SzG; Hörmann-forrás (út menti Rubus-Urtica 
bozót), 1996.VI.14., SzG; Kálvária, K-i oldal (magaskórós jellegű kaszáló Rubus-
sal), 1996.VI.13., SzG; Meszes-völgy (kaszált aljú gyümölcsös), 1996.VI.13., SzG; 
Okmányos (út menti magaskórós növényzet), 1998.VI.7., SzG; Rőti-völgy (nedves 
kaszálórét), 1996.VII.27., NB; Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (árnyékolt 
magaskórós növényzet), 1997.VIII.12., SzG; Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 
1997.VIH.12., SzG; Tábor-hegy (száraz út menti vágás),, 1992.VII.30., NB; Vörös 
kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Velem: Borha-fprrás (autóút menti 
magaskórós sáv), 1997.VIII.12., SzG; Felső-kertek (szelídgesztenye liget), 
1997.VI. 10., SzG; Gyertyános-kút (autóút menti magaskórós növényzet), 1996.VI. 15., 
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SzG; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., SzG; Szent Vid 
(hegyi kaszálórét), 1996.VI.14., SzG. — A kárpáti tarsza a Kőszegi-hegység leg
gyakoribb Isaphya-faja. Kárpátmedencei (szub-)endemizmus, amely Erdélyen és a 
Kárpátok koszorúján kívül a Keleti-Alpokban is előfordul (pl. Ternitz: Hoch-
Gössing, leg. NAGY В., 1973, közöletlen adat), bár sem EBNER (1955) sem 
INGRISCH (1991) nem említi. Az Alpokaljához számítható Őrség területéről ugyan
csak kimutattuk (NAGY és SZÖVÉNYI, 1997). Párásabb, árnyasabb bozótos réteken, 
erdőszéleken él; a bokor- és a felső gyepszint lakója. Röpképtelen. 

Isopbya kraussii Brunner von Wattenwyl, 1878 — Kőszeg: Szabó-hegy 
(autóút menti csalános bozót), 1992.VII.17., SzG; Király-völgy (kaszált aljú gyü
mölcsös), 1997.VI.il., SzG; Kőszegdoroszló: Pogányok (patak menti nedves ka
száló), 1996.VII.29., 1997.VI.10., 1998.VIII.24., SzG. — Az erdei tarsza az egész 
Magyar Középhegységben, erdei tisztásokon, erdőszéli bokros területeken előfor
duló szöcskefaj; magas gyepszinti és bokor-lakó. Röpképtelen. A hozzá igen ha
sonló /. ругепаеа Ramme, 1951 fajhoz való viszonya - amint erre INGRISCH (1991) 
is utal - még tisztázásra vár. 

Isophya modestior stysi (Cejchan 1957) — Velem: Felső-kertek (tölgy
liget-széli Festucetum gyep, bokrokkal), 1992.VII.30., NB. — Stys-szöcskéje Kár
pát-medencei endemizmus, de a medence nyugati felén már csak igen szórványos, 
lokális előfordulású. A Vértesen (eddig még közöletlen adatok) kívül a Dunántúlon 
a Kőszegi-hegység a második lelőhelye, de itt is igen ritka; évek során mindössze 
egy hím és egy nőstény került elő. Cirpelése - mind az /. kraussi, mind az /. 
brevipennis-étöl erősen eltérő - 4-5 tagú sorozatokból állott. Előfordulását ING
RISCH (1991) sem említi a keleti Alpokból és PoNGRÁcznál (1940) sem szerepel. 
Bokor- és magas gyepszint lakó. Röpképtelen. 

Barbitistes serricauda Fieber, 1798 — Kőszeg: Hét-forrás (aszfaltút mel
letti bozótos erdőszegély), 1997.VIII.20., SzG; Hörmann-forrás (út menti Rubus-
Urtica bozót), 1996.VI.14., SzG; Kálvária, K-i oldal (magaskórós jellegű kaszáló 
Rubus-sal), 1996.VI. 13., SzG; Kendig, csúcs északi oldala (bükkös vágás), 
1997.VIII.17., SzG; Okmányos (út menti magaskórós növényzet), 1998.VI.7., SzG; 
Rőti-völgy (nedves kaszálórét bokrán), 1996.VII.27., NB; Szabó-hegy, D-i oldal 
(száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy, Herman Ottó szikla 
(árnyékolt magaskórós növényzet), 1997.VI1I.12., SzG; Velem: Gyertyános-kút 
(autóút menti magaskórós növényzet), 1996.VI.15., SzG; Szent Vid (hegyi kaszá
lórét), 1996.VI.14., SzG. — A málnaszöcske lombkorona és bokorlakó, csak ta
vasszal, kis lárvakorban gyűjthető a gyepszintből, mivel a tojások a talajból kelnek 
ki. Éppen ezért valószínűleg gyakoribb, mint azt az általános gyűjtési adatok mu
tatják. Röpképtelen. 

Leptophyes albovittata (Kollár, 1833) — Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli 
száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (kopár, degradált száraz gyep), 
1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII. 17., SzG; 
Hársfakapu (sztyepprét folt), 1996.VII.6., SzG; Felső rét (magaskórós növényzet), 
1992.VII.30., NB; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 
1996.VIII.17., SzG; Zsidó-rét széle (lejtősztyepprét), 1997.VIII.14., SzG; Cák: Bo
tosok (lejtősztyepprét folt), 1996.VII.29., SzG; Botosok (zavart száraz gyep), 
1997.VIII.16., SzG; gesztenyés oldal (sudár rozsnokos kaszáló), 1996.VIII.18., 
SzG; Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 1996.VII.29., SzG; Pogányoktól D-re 
(nedves rét), 1998.VIII.26., SzG; Kőszeg: Alsó-rétek (Gyöngyös-patak menti ned-
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ves rét), 1995.VIII.5., SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos te
rület), 1995.VIII.3., SzG; Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII. 15., SzG; 
Rőti-völgy (magaskórós növényzet), 1996.VII.27., NB; Rőti-völgy (nedves kaszá
lórét), 1996.VIII.16., 1998.VIII.21., SzG; Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó
hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy, E-i 
rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.IX.12., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 
1965.X.20., NB; Szabó-hegy lába (üde kaszálórét), 1995.VIII.2., SzG; Szabó-hegy, 
sípálya (irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Tábor-hegy (száraz út menti vágás), 
1992.VII.30., NB; Vörös kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; 
Koszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 1996.VII.29., SzG; Po
gányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 1998.VIII.24., SzG; Pogányok (patak menti 
nedves kaszáló), 1996.VII.29., 1996.VIII.18., 1998.VIII.24., SzG; Velem Felső
kertek (száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Felső-kertek (vörös csenkeszes 
kaszáló), 1996.VIII.19., SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., SzG. — 
A közönséges virágszöcske túlnyomóan helyhez kötött életmódú, szárnyatlan faj; a 
gyepszint lakója. 

Leptophyes boscii Brunner von Wattenwyl, 1878 — Bozsok. írottkő-oldal 
(gyepes, Rubus-bozótos erdőszegély), 1992.VIII.14., TA; írottkő (változatos hegyi 
irtásrét), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás töl
gyes), 1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 
1996.VIII.17., 1998.VIII.25., SzG; Kőszeg: Hörmann-forrás (katonai őrs körüli fü
ves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG, 1996.VII.27., NB; Irány-hegy, tető (régi 
bükkös vágás), 1997.VIII.16., SzG; Rőti-völgy (magaskórós növényzet), 
1996.VII.27., NB; Stájerházak (dús kaszáló), 1996.Vn.27., NB; Szabó-hegy, É-i 
rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.DC.12., SzG; Szabó-hegy, Herman Ottó 
szikla (árnyékolt magaskórós növényzet), 1997.VIII.12., SzG; Szabó-hegy, sípálya 
(irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Tábor-hegy (száraz út menti vágás), 1992.VII.30., 
NB; Velem: Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIH.19., SzG. — 
A sárgászöld virágszöcske Magyarországon csak Dunántúlról ismeretes. Előző ro
kon fajával életmódjában meglehetősen egyezik, de az árnyékolást jobban bírja, 
ezért kis erdei tisztásokon, ritkás erdőben is előfordul. Az írottkőről, 840 m magas
ságból NÁDIG (1987) is közli. Bokor és magas-gyepszint lakó. Röpkeptelen. 

Polysarcus dentícauda (Charpentier, 1825) — Bozsok: Kovácsi-rét 
(láprét), 1996.VH.6., SzG; Cák: Doroszlói-pataktól D-re eső rétek (dús kaszáló), 
1997.VI.10., SzG; Kőszeg: Király-völgy (kaszált aljú gyümölcsös), 1997.VI.il., 
SzG; Velem: Felső-kertek (franciaperjés kaszáló, lucernás), 1997.VI.10,, SzG. — 
A fogasfarkú szöcske esetében említésre méltó, hogy viszonylag kevés kimutatott 
lelőhelye ellenére a korábbi években Vas-megye több pontján kártevő mennyiség
ben is fellépett (EBNER, 1948, JÁVOR, 1950). Túlnyomóan kétszikű növényekkel 
táplálkozó, csökevényes szárnyú (ezért röpkeptelen), egyik legnagyobb termetű 
szöcskénk. 

Meconema thalassinum (De Geer, 1773) — Bozsok: Kalapos-kő (bokros, 
gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1995.VIII.3., SzG; Kőszeg: Hörmann-forrás 
(katonai őrs körüli füves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG; Meszes-völgy 
(patakparti magaskórós növényzet), 1997.VIII. 11., SzG; Tábor-hegy (száraz út 
menti vágás), 1992.VII.30., NB; Velem: Felső-kertek (bozótos száraz gyep), 
1992.VII.30., NB. — A doboló szöcske fa és bokor-lakó; feltehetően ezért szerepel 
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viszonylag kisebb mértékben a túlnyomóan hálózásos gyűjtésekben. Közepes 
gyengén repül. 

Conocepbalus discolor Thunberg, 1815 — Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli 
száraz ökoton), 1996. VIII. 17., SzG; Kovácsi-rét (láprét, magassásos), 
1996.VIII.17., SzG; Zsidó-rét széle (lejtősztyepprét), 1997.VIII. 14., SzG; Cák: Po
gányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIII.26., SzG; Kőszeg: Alsó-rétek (Gyöngyös
patak menti nedves rét), 1995.VIII.5., SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli fü
ves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 
1997.VIII.16., SzG; Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII.15., SzG; Rőti-
völgy (magaskórós növényzet), 1996.VII.27., NB; Rőti-völgy (nedves kaszálórét), 
1996.VIII.16., SzG; Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó-hegy, É-i rész (vörös 
csenkeszes kaszáló), 1997.IX. 12., SzG; Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti gyep), 
1997.DÍ.13., SzG; Köszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 
1998.VIII.24., SzG; Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1996.VII.29., 
1996.Vin.18., 1998.Vin.24., SzG; Velem: Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII. 19., 
SzG. — A közönséges kúpfejűszöcske a nedves, vizenyős, dús növényzetű élőhe
lyek faja, de gyönge röpképessége folytán eljut a szomszédos mezofil élőhelyekre is. 

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) —Bozsok: írottkő (változatos hegyi ir
tásrét), 1995.VIII.3., SzG; Cák: Pogányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIH.26., 
SzG; Köszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 1998.VIII.24., SzG. — 
A nagy kúpfejűszöcske élőhelyét illetően az előző fajjal megegyezik, de mivel 
jobb repülő, esetenként távolabb is megtalálható szokványos lelőhelyétől. Meleg
kedvelő, afrikai-mediterrán faj; területünkön, areájának északi peremvidékén for
dul elő, ezért állatföldrajzilag értékes elem (KALTENBACH, 1970). Areájának északi 
zónájában az utóbbi évtizedekben megszaporodó előfordulási adatai mintha észak 
felé terjedését igazolnák. PoNGRÁcznál (1940) nem szerepel. Gyepszinti lakó. 

Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 —Kőszeg: Hörmann-forrás (katonai 
őrs körüli füves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG; Meszes-völgy (patakparti 
magaskórós növényzet), 1997.VIII.U., SzG; Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (ár
nyékolt magaskórós növényzet), 1997.VIII.12., SzG; Köszegdoroszló: Pogányok 
(patak menti nedves kaszáló), 1996.VII.29., SzG. — A zöld lombszöcske bokor- és 
falakó, de - különösen lárva korában - a bozótos gyepszintben is előfordul. Köze
pes repülő. 

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) — Bozsok: Felső rét (magaskórós nö
vényzet), 1992.VII.30., NB; írottkő, 1980.IX.24., PJ; írottkő-oldal (gyepes, Rubus-
bozótos erdőszegély), 1992.VIII.14., ТА; Cák: Pogányoktól D-re (fűzes bozót), 
1998.VIII.26., SzG; Kőszeg: Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos te
rület), 1995.VIII.3., SzG; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 1997.VHI.16., SzG; 
Kendig, csúcs északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII.17., SzG; Meszes-völgy 
(patakparti magaskórós növényzet), 1997.VIII. 11., SzG; Okmányos (út menti ma
gaskórós növényzet), 1998.VI.7., SzG; Stájerházak (dús kaszáló), 1996.VII.27., 
NB; Szabó-hegy, É-i rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.IX.12., SzG; Szabó
hegy, Herman Ottó szikla (árnyékolt magaskórós növényzet), 1997.VIII. 12., SzG; 
Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti gyep), 1997.IX.13., SzG; Szabó-hegy, sípálya 
(irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Vörös kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., 
NB; Velem: Hármashatár-hegy (bükkös vágás), 1996.VIII.19., SzG; Szent Vid 
(hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., SzG. — Az éneklő lombszöcske a magaskórós 
növényzetet kedveli, de a magas, bozótos gyepszintben, bokrokon is előfordul. 
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Élesen zengő cirpelése messzebbről elárulja. Alig repül. Hegyvidéki faj, a Dunán
túlon 400 m alatt ritkán fordul elő. 

f Tettigonia caudata (Charpentier, 1845) — A farkos lombszöcskét csupán 
PONGRÁCZ (1940) adata alapján vettük fel jegyzékünkbe. Magunk egyetlen esetben 
sem gyűjtöttük. '-• 

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) — Velem: Felső-kertek (vörös 
csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.19., SzG. — A szemölcsevő szöcske másutt eléggé 
elterjedt faj, itteni ritka előkerülése meglepő; a gyepszint lakója. Közepes gyengén 
repül. 

?Platycleis affin is Fieber, 1853 — A púposhasú rétiszöcskét csak 
PONGRÁCZ (1940) után vettük fel jegyzékünkbe. Egyébként itteni előfordulása 
meglepő, sőt valószínú'tlen. Az alföldi pusztaságok jellemző állata. 

Platycleis grisea (Fabricius, 1781) — Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli száraz 
ökoton), 1996.VÜI.17., SzG; Hársfakapu (kopár, degradált száraz gyep), 1996.VIII.17., 
SzG; Irottkő, 1980.IX.24., PJ; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás 
tölgyes), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 
1996.VIII.17., SzG; Сак: Botosok (lejtősztyepprét folt), 1996.VII.29., SzG; gesz
tenyés oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; Kőfejtő (sziklás, bo
zótos növényzet), 1996.VII.29., SzG; velemi út melletti kőfejtő (száraz bozót), 
1992.VII.30., NB; Kőszeg: Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos te
rület), 1996.VII.27., NB; Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VI. 13., SzG; Sza
bó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB; Velem: Felső-kertek (rövidfüvű száraz 
gyep), 1996.VDI.19., SzG; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., 
SzG. — A szürke rétiszöcske száraz, füves lejtők, kopár irtások elterjedt faja. Kö
zepes gyenge repülő. A gyepszintben tartózkodik. 

fMetrioptera brachyptera (Linneus, 1761) — A sötétzöld rétiszöcske a 
Magyar Középhegységben a mezofil rétek csökevényes szárnyú faja, de főleg 500-
600 méter fölött fordul elő. Meglepő, hogy ennek ellenére egyszer sem észleltük a 
Kőszegi-hegységben; csak PONGRÁCZ (1940) után vettük fel jegyzékünkbe. Loká
lisan kipusztult? 

Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi, 1830) — Bozsok: Hársfakapu 
(erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdő
tisztás), 1996.VIII. 17., SzG; Hársfakapu (sztyepprét folt), 1996.VII.6., SzG; Cák: 
Botosok (lejtősztyepprét folt), 1996.VII.29., SzG; Botosok (zavart száraz gyep), 
1997.VIII. 16., SzG; gesztenyés oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.18., 
SzG; gesztenyés oldal (sudár rozsnokos kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; Kőfejtő 
(sziklás, bozótos növényzet), 1996.VII.29., SzG; Kőszeg: Hörmann-forrás (katonai 
őrs körüli füves, bozótos terület), 1996.VII.27., NB; Irány-hegy, tető (régi bükkös 
vágás), 1997.VIII.16., SzG; Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VI.13., 
1996.VIII.15., SzG; Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., 
SzG; Szabó-hegy (katszálórét), 1965.X.20., NB; Kőszegdoroszló: Pogányok (gyü
mölcsösök közti kaszáló), 1996.VII.29., SzG; Velem: Felső-kertek (rövidfüvű szá
raz gyep), 1996.Vm.19., SzG; Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 1992.VH30., 
NB; Felső-kertek (vörös csenkeszes kaszáló), 1996.VIII. 19., SzG. — A halvány
zöld rétiszöcske dúsabb rétek általánosan elterjedt szöcskéje. Csökevényes szár
nyai folytán nem repül, csak az esetlegesen előforduló hosszúszárnyú alakja képes 
erre kis mértékben. A gyepszint lakója. 
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Metrioptera (Roeseliana) roeselii (Hagenbach, 1822) — Bozsok: Hársfa
kapu (erdoszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepprét folt), 
1996.VII.6., SzG; írottkő, 1980.IX.24., PJ; írottkő (sovány gyep), 1996.VIII.19., 
SzG; írottkő (változatos hegyi irtásrét), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő (bokros, 
gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő fölötti tető 
(kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 1996.VIII. 17., 1998.VIII.25., SzG; Kovácsi-rét 
(láprét, magassásos), 1996.VIII. 17., SzG; Cák: Botosok (zavart száraz gyep), 
1997.VIII.16., SzG; Pogányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIII.26., SzG; Kőszeg: 
Alsó-rétek (Gyöngyös-patak menti nedves rét), 1995.VIII.5., 1996.VIII.16., SzG; 
Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG, 
1996.VII.27., NB; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 1997.VIII.16., SzG; Kál
vária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII.15., SzG; Rőti-völgy (magaskórós nö
vényzet), 1996.VII.27., NB; Rőti-völgy (nedves kaszálórét), 1996.VIII. 16., 
1998.VIII.21., SzG; Stájerházak (dús kaszáló), 1996.VII.27., NB; Stájerházak 
(sovány hegyi rét), 1998.VIII.25., SzG; Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó
hegy, E-i rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.IX. 12., SzG; Szabó-hegy K-i lába 
(szőlők közötti gyep), 1997.IX. 13., SzG; Szabó-hegy lába (üde kaszálórét), 
1995.VIII.2., SzG; Köszegdoroszlő: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 
1996.VII.29., SzG; Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1996.VII.29., 
1996.VIII.18., 1998.VIII.24., SzG; Velem. Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 
1992.VII.30., NB; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., 
SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., SzG. — Roesel-partiszöcskéje 
főképpen nedves, dús-gyepes élőhelyek csökevényes szárnyú faja, azonban ökoló
giailag szélesebb tűrőképessége folytán egyéb (szárazabb) habitatokban is előfor
dul. Esetenként jelentkező hosszúszárnyú egyedei gyengén repülhetnek. A gyep
szint lakója. 

Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) — Bozsok: írottkő, 1980.VIII.2L, 
NB; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1996.VIII.17., 
SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 1996.VIII.17., 
1998.VIII.25., SzG; Kőszeg: Stájerházak (út menti gyepsáv), 1997.VIII.17., SzG; 
Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG; 
Kendig, csúcs északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII.17., SzG; Okmányos (út 
menti magaskórós növényzet), 1998.VI.7., SzG; Szabó-hegy, E-i rész (vörös csen
keszes kaszáló), 1997.IX. 12., SzG; Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (száraz gyepes 
lejtő), 1997.VIII.12., SzG; Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Tá
bor-hegy (száraz út menti vágás), 1992.VII.30., NB; Vörös kereszt (erdőszéli 
gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Velem: Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., 
SzG. — A nagy avarszöcske hegyvidéki, 400-500 m fölötti tisztásokon, erdőszéle
ken előforduló faj. Csökevényes szárnyú, nem repül, de riasztásra nagy ugrásokkal 
menekül. Rejtett életmódú; jellegzetes cirpelése folytán sokszor jobban felfedez
hető. Az avar-, illetve gyepszint állata. 

Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) —Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli szá
raz ökoton), 1996.VHI.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., 
SzG; Kovácsi-rét (láprét széli bozót), 1996.VIII.17., SzG; Zsidó-rét széle (lejtő-
sztyepprét), 1997.VIII. 14., SzG. — A galléros avarszöcske száraz sztyepplejtők 
csökevényes szárnyú faja; az avar-, illetve gyepszintben él. Röpképtelen. 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) — Bozsok: Hársfakapu 
(sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltok-
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kai tarkított ritkás tölgyes), 1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiter
jedésű hegyi irtásrét), 1996.VIII.17., SzG; Zsidó-rét széle (lejtősztyepprét), 
1997.Vm.14., SzG; Cák: gesztenyés oldal (sudár rozsnokos kaszáló), 1996.VIII.18., 
SzG; Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 1996.VII.29Í SzG; Kőszeg. Alsó krt. 
(gyümölcsös kert), 1995.X.28., SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bo
zótos terület), 1995.VIII.3., SzG; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 
1997.VIII.16., SzG; Kendig, csúcs északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII.17., 
SzG; Pintér-tető (Rubus-sal benőtt villanypászta), 1997.VIII.20., SzG; Rőti-völgy 
(magaskórós növényzet), 1996.VII.27., NB; Stájerházak (sovány hegyi rét), 
1996.VII.27., SzG; Stájerházak (út menti gyepsáv), 1997.VIII. 17., SzG; Szabó
hegy, 1980.Vm.9., NL; Szabó-hegy, É-i rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.LX.12., 
SzG; Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (száraz gyepes lejtő), 1997.VIII. 12., SzG; 
Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti gyep), 1997.IX. 13., SzG; Szabó-hegy, sípálya 
(irtásrét), 1997.VIII. 12., SzG; Tábor-hegy (száraz út menti vágás), 1992.VII.30., 
NB; Vörös kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Velem: falu fölötti autó
út mentén (magaskórós jellegű sáv), 1997.IX.il., SzG; Felső-kertek (száraz 
Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Hármashatár-hegy (bükkös,vágásnövényzet), 
1996.VIII.19., SzG; Szénégető-kút (útszéli kopár növényzet Calamagrostis-
foltokkal), 1998.VIII.25., SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., SzG. 
— A szürke avarszöcske árnyasabb élőhelyek (irtás, vágás, erdőszél, ritkás erdő) 
gyakori, csökevényes szárnyú szöcskéje; a gyepszintben, vagy az avaron tartózko
dik. Röpképtelen. 

Paehytrachis gracilis (Brunner von Wattenwyl, 1861) — Cák: gesztenyés 
oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; Kőszeg: Irány-hegy, tető 
(régi bükkös vágás), 1997.VIII.16., SzG; Pintér-tető {Rubus-sú benőtt villany
pászta), 1997.VIII.20., SzG; Meszes-völgy (délies fekvésű, szőlők közti száraz 
gyep), 1995.X. 14., SzG; Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót mozaik), 
1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB; Szabó-hegy, 
Herman Ottó szikla (száraz gyepes lejtő), 1997.VIII.12., SzG; Velem: Felső-kertek 
(vörös csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.19., SzG. — A karcsú szöcske a Kőszegi
hegységben areájának északi zónájában előforduló, csökevényes szárnyú faj. A 
gyepszint állata. Röpképtelen. 

rf.{, Ephippiger ephippiger (Fieber, 1784) — Bozsok: Hársfakapu (sztyepprét 
folt), 1996.VII.6., SzG; Kőszeg: Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót moza
ik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB.-n*? A nyerges 
szöcske meleg, bokros, bozótos lejtők csökevényes szárnyú szöcskéje, amelyet 
jellegzetes cirpelése is elárul. Bokor- és bozót-lakó. Röpképtelen. 

G R Y L L O I D E A — TÜCSÖKFÉLÉK 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 — Bozsok: Zsidó-rét széle (lejtő
sztyepprét), 1997.VIII.14., SzG; Cák: gesztenyés oldal (bozótos), 1997.VI.10., 
SzG; gesztenyés oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; Kőszeg: 
Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII.15., SzG; Király-völgy (kaszált aljú 
gyümölcsös), 1997.VI.il., SzG; Velem: Felső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 
1996.VIII.19., SzG; Felső-kertek (szelídgesztenye liget), 1997.VI. 10., SzG. — A 
mezei tücsök a talajszint lakója, ezért a kaszálóhálóba ritkábban kerül; feltehetően 
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gyakoribb területünkön, mint azt a lelőhelyi adataink mutatják. Nehéz testű, nem 
repül. Az imágó földi lyukban, helyhez kötötten él; az áttelelő lárvák viszont nin
csenek helyhez kötve. 

Acheta domesticus Linnaeus, 1758 — Kőszeg: Alsó krt. (lakóház), 
1996.VIII.19., SzG; Vasútállomás (vasúti pálya, raktárépület), 1997.8., SzG. — A 
házi tücsök éghajlatunk alatt többnyire településekhez kötött faj. Elég jól repül, 
estenként még fénycsapdához is. 

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) — A fekete tücsköt PONGRÁCZ 
(1940) közlése alapján vettük fel jegyzékünkbe; gyűjtéseink során nem találtuk, de 
minden bizonnyal előfordul a hegylábi szántóterületeken. A talajszint lakója. 

fNemobius sylvestris (Bosc, 1792) — Az erdei tücsök PONGRÁCZ (1940) 
szerint a Kőszegi-hegységből ,fel van jegyezve", ugyanígy Sopronból is (PUNGUR, 
1898/1918), azonban Magyarországon fél évszázada nem gyűjtötték. Előfordulása 
ellenőrzendő, már csak azért is, mert Bécs környékén már általános és a Kis-
Kárpátokban is gyűjtöttük. 

Myrmecophilus (acervorura (Panzer, 1799) ?) — Velem, falu feletti erdő
szél (Lasius emarginatus hangya fészkében), 1992.VIII., TARTALLY András szóbeli 
közlése, tehát (gyűjteményi) példány nem áll rendelkezésünkre, ezért a fajnév bi
zonytalan. Bizonyító példányra van szükség. Feltehetően a hangyásztücsökről van szó. 

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1812) — Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli 
száraz Ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Cák: gesztenyés oldal (száraz, csenkeszes ka
száló), 1996.VIII.18., SzG; Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 1996.VII.29., 
SzG; Kőszeg: Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII. 15., SzG; Szabó-hegy, 
D-i oldal (száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Velem: Hármashatár
hegy (bükkös vágás), 1997.IX. 11., SzG. — A pirregő tücsök a magas gyepszinttől 
a lombkoronáig előforduló faj. Gyengén repül. Augusztusban, szeptemberben esti
éjszakai cirpelése jól felfedezhetővé teszi. 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) — Kőszeg: Meszes-völgy 
(veteményes), 1990.IV., SzG. — A lótücsök feltehető, hogy sokkal gyakoribb, 
amint azt egyetlen adatunk mutatja. Nyilvánvalóan agrárterületi előfordulása, ta-
lajbeli életmódja folytán kerülte el figyelmünket. 

CAELIFERA — TOJÓKAMPÓSOK 
ACRIDOIDEA — SÁSKAFÉLÉK 

TETRIGIDAE —TÖVISHÁTÚ SÁSKÁK 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) — Bozsok: Kalapos-kő (bokros, gyep
foltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1996.VIII.17., SzG; Kőszeg: Irány-hegy (gyer
tyános-tölgyes vágás), 1995.LX.9., SzG; Rőti-völgy (nedves kaszálórét), 1996.VIII.16., 
SzG; Szabó-hegy, É-i rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.IX. 12., SzG; Kőszeg-
doroszló: Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1998.VIII.24., SzG; Velem: Fel
ső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 1996.VIII.19., SzG; Felső-kertek (vörös csenke
szes kaszáló), 1996.VIII.19., SzG; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 
1996.VIII.19., 1997.IX.il., SzG. — A közönséges tövishátúsáska túlnyomóan 
nedves (mocsárréti) - apró növénymentes foltokkal tarkított - élőhelyeken él, de 
mivel elég jól repül, esetenként elvetődik szárazabb helyekre is. Talajszinten tar
tózkodik. 
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Tetrix (Tetratetrix) undulata (Sowerby, 1806) — Bozsok: Kalapos-kő 
fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 1996.VIII.17., 1998.VIII.25., SzG; Ve
lem: Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII. 19., 1997.IX.il., 
SzG. — A hullámos tövishátúsáska a talajszinten élő, röpképtelen faj. 

Tetrix (Tetratetrix) bipunctata (Linnaeus, 1758) — Bozsok: Kalapos-kő 
fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 1998.VIII.25., SzG; Kőszeg: Irány-hegy 
(gyertyános-tölgyes vágás), 1995, 09.9., SzG; Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 
1997.VIII.12., SzG; Tábor-hegy (száraz út menti vágás), 1992.VII.30., NB; Vörös 
kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Velem: Hármashatár-hegy (bükkös 
vágás), 1997.IX.il., SzG; Szénégető-kút (útszéli kopár növényzet Calamagrostis-
foltokkal), 1998.VIII.25., SzG. - A kétpettyes tövishátúsáska apró, növénymentes 
foltokkal átjárt vágás/irtás-területeken él. Röpképtelen. 

Tetrix (Tetratetrix) nutans Hagenbach, 1822 — Bozsok: Hársfakapu 
(erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII. 17., SzG; Hársfakapu (kopár, degradált száraz 
gyep), 1996.VIII.17., SzG; Cák: Botosok (zavart száraz gyep), 1997.VIII.16., SzG; 
Kőszeg: Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos terület), 1996.VII.27., 
NB; Király-völgy (kaszált aljú gyümölcsös), 1997.VI.11., SzG; Rőti-völgy (nedves 
kaszálórét), 1996.VIII. 16., SzG; Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti gyep), 
1997.IX. 13., SzG; Koszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 
1998.VIII.24., SzG; Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1998.VIII.24., SzG. 
— A vékonycsápos tövishátúsáska talajszinten élő, röpképtelen sáska, széles öko
lógiai valenciával. 

CATANTOPIDAE — MELLCSÚCSOS SÁSKÁK 

fPodisma pedestris (Linneus, 1758) — A tarka hegyisáskát csak 
PONGRÁCZ (1940) adata alapján - aki az írottkőn szórványosan előfordulónak írja 
- vettük fel jegyzékünkbe. Több évi kutatás során sem észleltük. Lehet, hogy erő
sen visszaszorult populációja (vagy lokálisan kipusztult?). Esetleg a bükki Istállós-
kőn tapasztalt lokális kipusztulásának (?) analógiájára (NAGY és RÁCZ, 1996) az 
irtások növényzetének túlságos záródása folytán szorult vissza (vagy pusztult ki) 
populációja. 

Miramella (Kisella) alpina alpina (Kollár, 1833) — Bozsok: írottkő-oldal 
(gyepes, Rubus-hozótos erdőszegély), 1992.VIII.I4., TA; írottkő (sovány gyep), 
1996.VIII. 19., 1998.VIII.25., SzG; írottkő (változatos hegyi irtásrét), 1995.VIII.3., 
SzG; Szénégető-kút (Rubus bozót), 1992.VIL, SzG; Kőszeg: Hét-forrás (aszfaltút 
melletti bozótos erdőszegély), 1997.VIII.2Q., SzG; Irány-hegy (gyertyános-tölgyes 
vágás), 1995.IX.9., SzG; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 1997.VIII.16., SzG; 
Okmányos (Rubus-sal benőtt nyomsáv), 1992.IX., SzG; Okmányos (út menti ma
gaskórós növényzet), 1998.VI.7., SzG; Óház csúcs (mogyoró bozót), 1998.VI.7., 
SzG; Paradicsomos (bükkös irtás Rubus bozóttal), 1992.VIL, SzG; Stájerházak 
(hegyi rét), 1994.X. 15., SzCs; Stájerházak (sovány hegyi rét), 1996.VII.27., SzG; 
Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (árnyékolt magaskórós növényzet), 1997.VIII. 12., 
SzG; Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 1997.VIII. 12., SzG; Vörös kereszt (erdei út), 
1992.VII., SzG; Vöröskereszttől DK-re 500 m (tisztás Rubus bozóttal), 1996.X.12., 
TA-SzG; Velem: Borha-forrás (autóút menti magaskórós sáv), 1997.VIII.12., SzG; 
falu fölötti autóút mentén (magaskórós jellegű sáv), 1992.VII., 1997.IX.il., SzG; 
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Gyertyános-kút (magaskórós növényzet), 1992.VIII., SzG; Hármashatár-hegy 
(bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 
1996.VI.14., SzG. — Az alpesi sáska állatföldrajzilag különösen érdekes, mert 
Magyarországon e fajnak csak a Kőszegi-hegységben ismeretes jelentős populáci
ója (SZÖVÉNYI, 1993). NÁDIG (1989) vizsgálatai szerint a Kőszegi-hegységi popu
láció morfológiailag átmenetet képez a M. a. alpina és a M. irena (Fruhstorfer, 
1921) között, de inkább az előbbihez áll közelebb („die Merkmale von alp. alp. 
überwiegen." p. 218.). E taxonómiai kérdés megoldásához nem vitt közelebb ben
nünket az a tény sem, hogy az Őrségben is megtaláltuk a „M. a. alpina" taxont, 
azonban csak két példányban, ami részletesebb morfológiai vizsgálatokhoz nem 
elegendő (NAGY és SZÖVÉNYI, 1997). Ráadásul ez a terület — NÁDIG (1989) el
terjedési térképe alapján - közelebb fekszik a M. irena, sőt a M. carinthiaca 
(Puschnig, 1910) elterjedési területéhez is, mint a M. a. alpina-éhoz. Valószínű, 
hogy morfológiai alapon nem is oldható meg ez a taxonómiai probléma. Feltehe
tőleg enzimológiai elemzések közelebb vihetnek a megoldáshoz. HARZ (1975) 
említést tesz még a börzsönyi előfordulásról is, erről azonban - régebbi megkere
sésünkre - közelebbi felvilágosítást nem tudott adni (in litt.). Megemlíthető továb
bá, hogy az alpokaljai, viszonylag hosszabb elytráju formát korábban M. alpina 
collina (Brunner v. W., 1882) névvel illették. 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) — Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli 
száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (kopár, degradált száraz gyep), 
1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII. 17., SzG; 
Kőszeg: Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (száraz gyepes lejtő), 1997.VIII.12., SzG; 
Szabó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB. — Az olasz sáska, amely országosan 
elterjedt és agrárterületeken is előforduló faj, területünkön az alkalmas száraz
meleg élőhelyek korlátozott volta miatt ritka, talajszinti állat. Közepes repülő 

ACRIDIDAE— LAPOSMELLŰ SÁSKÁK 

fPsophus stridulus (Linnaeus, 1758) — A kerepelő sáska több-éves gyűjté
seink egyik legmeglepőbb „hiánya". Csak PONGRÁCZ (1940) adata alapján vettük 
fel jegyzékünkbe, aki szerint „az írottkőn (a Podisma pedestris társaságában) for
dul elő nagy számmal, de nem kártevő". Ebben az esetben valóban a populáció 
igen erős visszaszorulására (lokális kipusztulására?) kell gondolnunk, mert éveken 
keresztül szinte lehetetlen meg nem látni ezt a feltűnő, nagy termetű sáskát, 
amelynek hímje 20-30 m-ről is észlelhető kerepeléssel/repüléssel hívja fel magára 
a figyelmet. A Kőszegi-hegység szomszédságában (kb. 15 kilométerrel nyugatabb
ra), az ausztriai Bernstein (Borostyánkő) mellett az utóbbi években is gyűjtöttük. A 
talajszint, alsó gyepszint lakója, a nőstény röpképtelen. 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) — Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli 
száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (kopár, degradált száraz gyep), 
1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., SzG; 
írottkő, 1980.IX.24., PJ; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás töl
gyes), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 
1996.VIII.17., SzG; Cák: Botosok (zavart száraz gyep), 1997.VIII.16., SzG; Kő
fejtő (sziklás, bozótos növényzet), 1996.VII.29., SzG; velemi út melletti kőfejtő 
(száraz bozót), 1992.VII.30., NB; Kőszeg. Hörmann-forrás (katonai őrs körüli fíi-
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ves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG, 1996.VII.27., NB; Szabó-hegy, D-i oldal 
(száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 
1965.X.20-, NB; Vörös kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Velem. Fel
ső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 1996.VIII. 19., SzG; Felső-kertek (száraz Fes-
tucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 
1996.VIII. 19., SzG; Szénégető-kút (útszéli kopár növényzet Calamagrostis foltok
kal), 1998.VIII.25., SzG. — A kékszárnyú sáska közepes gyengén repülő geofil 
faj. A száraz, kopár, esetlegesen zavart élőhelyek állata. 

?Epacromius tergestinus (Charpentier, 1825) — PONGRÁCZ (1940) ezen 
adatát a pontuszi sáska előfordulásáról is valószínűleg azokhoz a korábbi bizony
talan közlésekhez kell sorolnunk, amelyek Magyarországról említik e faj előfor
dulását. Valójában nincs hitelt érdemlő adat hazai létezésére. Feltűnő ugyanakkor, 
hogy a hozzá hasonló Aiolopus thalassinus sáskafajt sem PONGRÁCZ, sem mi nem 
észleltük. 

Mecostethus parapleurus (Parapleurus alliaceus) (Germar, 1817) — Kő
szeg: Rőti-völgy (magaskórós növényzet), 1996.VII.27., NB; Rőti-völgy (nedves 
kaszálórét), 1996.VIII.16., 1998.VIII.21., NB-SzG. — A hagymazöld sáska a 
hegység lábánál lévő nedves rétek ritka állata. Közepesen repül. A gyepszintben él. 

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) — Bozsok: Felső rét (magaskórós 
növényzet), 1992.VII.30., NB; Hársfakapu (erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., 
SzG; Irottkő (sovány gyep), 1996.VIII. 19., 1998.VIII.25., SzG; írottkő (változatos 
hegyi irtásrét), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított rit
kás tölgyes), 1995.VIII.3., 1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterje
désű hegyi irtásrét), 1996.VIII. 17., SzG; Kovácsi-rét (láprét, magassásos), 
1996.Vm.l7., SzG; Cák: gesztenyés oldal (sudár rozsnokos kaszáló), 1996.VIII.18., 
SzG; Pogányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIII.26., SzG; Kőszeg: Alsó-rétek 
(Gyöngyös-patak menti nedves rét), 1995.VIII.5., 1996.VIII.16., SzG; Stájerházak 
(út menti gyepsáv), 1997.VIII.17., SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, 
bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 
1997.VIII.16., SzG; Kendig, csúcs északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII.17., 
SzG; Rőti-völgy (nedves kabzálórét), 1996.VIII.16., 1998.VIII.21., SzG; Rőti-
völgy (magaskórós növényzet), 1996.VII.27., NB; Stájerházak (dús kaszáló), 
1996.VII.27., NB; Stájerházak (sovány hegyi rét), 1996.VII.27., 1998.VIII.25., 
SzG; Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót mo
zaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy lába (üde kaszálórét), 1995.VIII.2., SzG; 
Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Vörös kereszt (erdőszéli gyep
sáv), 1996.VII.27., NB; Kőszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 
1998.VIII.24., SzG; Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1996.VII.29., 
1996.VIII.18., 1998.VIII.24., SzG; Velem: Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 
1992.VII.30., NB; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., 
SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., SzG. — A z aranyos sáska a vi
szonylag sok dús növényzetű, nedves jellegű élőhelyeknek megfelelően területün
kön igen elterjedt faj. Csökevényes szárnyú, gyenge repülésre csupán a nem túl 
gyakori hosszú szárnyú alakok képesek. A hím a felső, a nőstény az alsó gyep
szintben él. 

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) —г Bozsok: Felső rét (magaskórós 
növényzet), 1992.VII.30., NB; Hársfakapu (erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., 
SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu 
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(sztyepprét folt), 1996.VII.6., SzG; írottkő-oldal (gyepes, Rubus-hozótos erdosze
gely), 1992.Vin.14., ТА; írottkő (sovány gyep), 1996.VIII.19., 1998.VIII.25., SzG; 
írottkő (változatos hegyi irtásrét), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő (bokros, gyep
foltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1995.VIII.3., 1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő 
fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 1996.VHI.17., 1998.VIII.25., SzG; Ko
vácsi-rét (láprét, magassásos), 1996.VIII.17., SzG; Cák: Botosok (lejtősztyepprét 
folt), 1996.VII.29., SzG; gesztenyés oldal (sudár rozsnokos kaszáló), 
1996.VIII.18., SzG; Pogányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIII.26., SzG; velemi út 
melletti kőfejtő (száraz bozót), 1992.VII.30., NB; Kőszeg: Stájerházak (út menti 
gyepsáv), 1997.VIII.17., SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos 
terület), 1995.VIII.3., SzG, 1996.VII.27., NB; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 
1997.VIII.16., SzG; Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII.15., SzG; Kendig, 
csúcs északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII. 17., SzG; Okmányos (út menti 
magaskórós növényzet), 1998.VI.7., SzG; Rőti-völgy (magaskórós növényzet), 
1996.VII.27., NB; Stájerházak (sovány hegyi rét), 1996.VII.27., 1998.VIII.25., 
SzG; Stájerházak (dús kaszáló), 1996.VII.27., NB; Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; 
Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó
hegy, É-i rész (vörös csenkeszes kaszáló), 1997.IX.12., SzG; Szabó-hegy, Herman 
Ottó szikla (száraz gyepes lejtő), 1997.VIII. 12., SzG; Szabó-hegy, sípálya 
(irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Tábor-hegy (száraz, út menti vágás), 1992.VII.30., 
NB; Vörös kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Kőszegdoroszló: Pogá
nyok (patak menti nedves kaszáló), 1998.VIII.24., SzG; Velem. Felső-kertek 
(száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Felső-kertek (vörös csenkeszes ka
száló), 1996.VIII.19., SzG; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., 
SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 1996.VIII.19., SzG. — A smaragdzöld sáska 
széles ökológiai valenciáju, csökevényes szárnyú, gyakori sáskafaj. Szórványosan 
megjelenő hosszúszárnyú alakja gyenge, rövid repülésre képes. A gyepszint lakója. 

Dirshius haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) — Bozsok: Zsidó-rét széle 
(lejtősztyepprét), 1997.VIII. 14., SzG. — A barna tarlósáska a korlátozottabb ki
terjedésű száraz élőhelyeknek megfelelően területünkön ritka; PONGRÁCZ (1940) 
nem említi, bár a Savaria Múzeum gyűjteményében - PONGRÁCZ S. gyűjtötte -
megmaradt anyagban megtaláltuk e faj két példányát, mégpedig „Omocestus 
rufipes" név alatt. Gyenge repülő, az alsó gyepszint lakója. 

Omocestus rufipes (ventralis) (Zetterstedt, 1821) — Cák: Botosok (lejtő
sztyepprét folt), 1996.VII.29., SzG; Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 
1996.VII.29., SzG; Kőszeg: Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó-hegy, É-i rész 
(vörös csenkeszes kaszáló), 1997.IX. 12., SzG; Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti 
gyep), 1997.IX. 13., SzG; Kőszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszá
ló), 1996.VII.29., 1998.VIII.24., SzG. — A vöröshasú tarlósáska gyengébb árnyé
kolást is eltűr. Gyengén repülő gyepszinti sáska. 

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) — Bozsok: írottkő-oldal (gyepes, 
Rubus-hozótos erdőszegély), 1992. VIII. 14., TA; írottkő (sovány gyep), 
1996.VIII.19., 1998.VIII.25., SzG; írottkő (változatos hegyi irtásrét), 1995.VIII.3., 
SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1995.VIII.3., 
SzG; Kőszeg: Stájerházak (sovány hegyi rét), 1996.VII.27., NB, 1998.VIII.25., 
SzG. — A zöld tarlósáska lokális állatföldrajzi értéket jelent Magyarországra, mert 
az Aggteleki-hegységen kívül csak itt fordul elő. Viszont a környező magas hegy-
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vidéki élőhelyeken a Kárpátokban és az Alpokban általánosan elterjedt. Gyengén 
repülő, az alsó gyepszintben tartózkodó sáska. 

Stenobothrus crassipes (Charpentier, 1825) — Bozsok: Hársfakapu 
(sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., SzG; Cák: Botosok (lejtősztyepprét 
folt), 1996.VII.29., SzG; gesztenyés oldal (sudár rozsnokos kaszáló), 1996.VIII.18., 
SzG; gesztenyés oldal (száraz; csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; Velem: 
Felső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 1996.VIII. 19., SzG; Felső-kertek (száraz 
Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Felső-kertek (vörös csenkeszes kaszáló), 
1996.VIII.19., SzG. — A rövidszárnyú rétisáska délies faj, amely a Kárpát
medencétől északabbra már csak lokálisan, elszigetelt állományokban fordul elő. 
Meglepő, hogy PoNGRÁCZnál (1940) nem szerepel e faj. Csökevényes szárnyú, 
röpképtelen; az alsó gyepszintben tartózkodik. 

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) — Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli 
száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepprét folt), 1996.VII.6., 
SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII. 17., SzG; írottkő-oldal 
(gyepes, Rubus-bozótos erdőszegély), 1992.VIII.14., TA; írottkő (sovány gyep), 
1996.VIII.19., 1998.VIII.25., SzG; írottkő (változatos hegyi irtásrét), 1995.VIII.3., 
SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1995.VIII.3., 
1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 
1996.VIII.17., SzG; Zsidó-rét széle (lejtősztyepprét), 1997.VIII.14., SzG; Cák: 
Botosok (lejtősztyepprét folt), 1996.VII.29., SzG; gesztenyés oldal (sudár rozsno
kos kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; gesztenyés oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 
1996.VIII.18., SzG; Pogányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIII.26., SzG; Kőszeg: 
Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII. 15., SzG; Stájerházak (sovány hegyi 
rét), 1996.VIL27., 1998.VIII.25., SzG; Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót 
mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy, É-i rész (vörös csenkeszes kaszáló), 
1997.IX.12., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB; Szabó-hegy lába (üde 
kaszálórét), 1995.VIII.2.., SzG; Kőszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti 
kaszáló), 1996.VII.29., 1998.VIII.24., SzG; Pogányok (patak menti nedves kaszá
ló), 1998.Vni.24., SzG; Velem: Felső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 1996.Vm.19., 
SzG; Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Felső-kertek 
(vörös csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.19., SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 
1996.VIII.19., SzG. — A jajgató rétisáska az egyik legáltalánosabban előforduló, 
viszonylag széles ökológiai valenciájú faj. A hím jellegzetes „jajgató" cirpelése jól 
felismerhetővé teszi jelenlétét. Közepes gyenge repülő; a gyepszintben tartózkodik. 

Stenobothrus stigmaticus (Rambour, 1838) — Bozsok: írottkő (sovány 
gyep), 1996.VIII. 19., 1998.VIII.25., SzG; írottkő (változatos hegyi irtásrét), 
1995.VIII.3., SzG; Kőszeg: Stájerházak (sovány hegyi rét), 1998.VIII.25., SzG. — 
A kis rétisáska sovány, alacsony gyepes élőhelyeken, az alsó gyepszintben tartóz
kodik. Alig repül. 

?Stenobothrus fischert (Eversmann, 1848) — Fischer-rétisáskája Magyar
országon jellegzetes homokpusztai sáska faj; a Kőszegi-hegységben való előfor
dulása nagyon valószínűtlen. Csupán PONGRACZ (1940) adata nyomán említjük. 

tStenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) — A sztyepppréti 
sáskát csupán PONGRACZ (1940) alapján vettük fel jegyzékünkbe. Mivel több éven 
keresztül folytatott gyűjtéseink során sem került elő, arra gyanakodhatunk, hogy 
populációja erősen visszaszorult, vagy talán (lokálisan) ki is pusztult (?). A száraz, 
kopár-foltos alacsony gyepű élőhelyek állata; a talaj- és a gyepszinten tartózkodik. 
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?Myrmeleotettix antennatus (Fieber, 1853) — A homoki bunkóscsápú-
sáskát csupán PONGRÁCZ (1940) adata alapján vettük fel jegyzékünkbe. Hasonlóan 
a Stenobothrus fischeri-hez a M. antennatus is tipikus homokpusztai faj Magyaror
szágon. A Kőszegi-hegységben való előfordulását nagyon valószínűtlennek ítéljük. 
A PONGRÁCZ által megadott lelőhely („Talár-irtás") inkább a rokon Myrmeleotettix 
maculatus (Thunberg, 1815) fajra illik, amely viszvat nem szerepel nála és mi sem 
gyűjtöttük. 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) —Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli 
száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 
1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 
1995.VIII.3., 1996.VIII.17., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi ir
tásrét), 1996.VIII. 17., SzG; Cák: gesztenyés oldal (szelídgesztenye liget), 
1996.VII.29., SzG; Kőszeg. Meszes-völgy (délies fekvésű, szőlők közti száraz 
gyep), 1995.X. 14., SzG; Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (száraz gyepes lejtő), 
1997.VIII.12., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB; Szabó-hegy, sípálya 
(irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Tábor-hegy (száraz, út menti vágás), 1992.VII.30., 
NB; Kőszegdoroszló. Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 1998.VIII.24., SzG; 
Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1998VIII.24., SzG; Velem, falu fölötti 
autóút mentén (magaskórós jellegű sáv), 1997.IX.il., SzG; Felső-kertek (rövid-
füvú száraz gyep), 1996.VIII.19., SzG; Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 
1992.VII.30., NB; Felső-kertek (vörös csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.19., SzG. — 
Az erdei bunkóscsápúsáska árnyékolást is tűrő faj, ezért kis erdei tisztásokon, rit
kás, ligetes erdőben is előfordul. Gyengén repül; a gyepszintben tartózkodik. 

Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius (Linnaeus, 1758) — Bozsok: 
Hársfakapu (erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (kopár, deg
radált száraz gyep), 1996.VIII.17., SzG; Cák: Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 
1996.VII.29., SzG; Kőszeg: Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII.15., SzG; 
Meszes-völgy (délies fekvésű, szőlők közti száraz gyep), 1995.X.14., SzG; Szabó
hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó-hegy, D-i oldal (száraz gyep-bozót mozaik), 
1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB; Szabó-hegy K-i lá
ba (szőlők közötti gyep), 1997.IX.13., SzG; Szabó-hegy lába (üde kaszálórét), 
1995.VIII.2., SzG. — A szélesszárnyú tarlósáska az árnyékolást is tűri és némileg 
zavart (gyomos növényzetű) élőhelyekre is benyomul. Csak gyengén repül; a 
gyepszint állata. 

Chorthippus (Glyptobothrus) vagans (Eversmann, 1848) — Bozsok: 
írottkő-oldal (gyepes, Rubus-bozóXos erdőszegély), 1992.VIII.14., TA; írottkő 
(sovány gyep), 1996.VIII. 19., SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított rit
kás tölgyes), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtás
rét), 1996.VIII.17., SzG; Kőszeg: Stájerházak (út menti gyepsáv), 1997.VIII.17., 
SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG; 
Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 1997.VIII. 16., SzG; Kendig, csúcs északi ol
dala (bükkös vágás), 1997.VIII.17., SzG; Szabó-hegy, Herman Ottó szikla (száraz 
gyepes lejtő), 1997.VIII. 12., SzG; Tábor-hegy (száraz út menti vágás), 
1992.VII.30., NB; Vörös kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Velem: 
falu fölötti autóút mentén (magaskórós jellegű sáv), 1997.IX. 11., SzG; 
Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., SzG. — A bolygó 
tarlósáska edőszélek, vágás-területek kopáros, gyenge növény-borítottságú élőhe
lyeire korlátozódik. Közepes gyengén repül; az avar- és gyepszintben tartózkodik. 
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Chorthippus (Glyptobothrus) mollis (Charpentier, 1825) — Bozsok: Hárs
fakapu (erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Cák: Botosok (zavart száraz 
gyep), 1997.VIII.16., SzG; gesztenyés oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 
1996.VIII. 18., SzG; Kőszeg: Stájerházak (út menti gyepsáv), 1997.VIII.17., SzG; 
Meszes-völgy (délies fekvésű, szőlők közti száraz gyep), 1995.X.14., SzG; Szabó
hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB; Velem: Felső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 
1996.VIII.19., SzG; Felső-kertek (vörös csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.19., SzG. 
— A halk tarlósáska xerotherm, esetenként zavart élőhelyeken is előfordul; köze
pes gyenge repülő; gyepszinti állat. 

Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus (Thunberg, 1815) — Bozsok: 
Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., SzG; írottkő (sovány 
gyep), 1996.VIII.19., 1998.VIII.25., SzG; írottkő (változatos hegyi irtásrét), 
1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 
1998.VIII.25., SzG; Cák: Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 1996.VII.29., SzG; 
Kőszeg: Alsó-rétek (Gyöngyös-patak menti rét), 1996.VIII.16., SzG; Hörmann-
forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG; Kendig, csúcs 
északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII. 17., SzG; Stájerházak (sovány hegyi rét), 
1996.VII.27., SzG; Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó-hegy, D-i oldal (száraz 
gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti 
gyep), 1997.IX.13., SzG; Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 1997.VIII.12., SzG; Tá
bor-hegy (száraz út menti vágás), 1992.VII.30., NB; Velem: falu fölötti autóút 
mentén (magaskórós jellegű sáv), 1997.IX.il., SzG; Felső-kertek (rövidfüvű szá
raz gyep), 1996.VHI.19., SzG; Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 
1992.VII.30., NB; Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., SzG. — 
A közönséges tarlósáska széles ökológiai valenciájú; zavart, kopáros élőhelyeken 
is előfordul. Közepes gyenge repülő, talajszinten, alsó gyepszintben tartózkodik. 

Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus hedickei (Ramme, 1942) —-
Bozsok: Hársfakapu (erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu 
(kopár, degradált száraz gyep), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű 
erdőtisztás), 1996.VIII.17., SzG; írottkő-oldal (gyepes, Rubus-bozótos erdősze
gély), 1992.VIII. 14., ТА; írottkő (sovány gyep), 1996.VIII.19., 1998.VIII.25., 
SzG; írottkő (változatos hegyi irtásrét), 1995.VIII.3., SzG; Kalapos-kő (bokros, 
gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1995.VIII.3., 1996.VIII.17., SzG; Kalapos-
kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 1996.VIII.17., 1998.VIII.25., SzG; 
Zsidó-rét széle (lejtősztyepprét), 1997.VIII.14.. SzG; Cák: Botosok (zavart száraz 
gyep), 1997.VIII.16., SzG; gesztenyés oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 
1996.VIII.18., SzG; Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 1996.VII.29., SzG; Kő
szeg: Alsó-rétek (Gyöngyös-patak menti nedves rét), 1996.VIII. 16., SzG; Stájerhá
zak (út menti gyepsáv), 1997.VIII.17., SzG; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 
1997.VIII.16., SzG; Kendig, csúcs északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII.17., 
SzG; Stájerházak (sovány hegyi rét), 1998.VIII.25., SzG; Szabó-hegy, D-i oldal 
(száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy, É-i rész (vörös 
csenkeszes kaszáló), 1997.IX. 12., SzG; Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti gyep), 
1997.IX.13., SzG; Vörös kereszt (erdőszéli gyepsáv), 1996.VII.27., NB; Kőszeg-
doroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 1996.VII.29., 1998.VIII.24., 
SzG; Velem: Felső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 1996.VIII.19., SzG; Felső
kertek (száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Hármashatár-hegy (bükkös 
vágásnövényzet), 1996.VIII.19., SzG; Szénégető-kút (útszéli kopár növényzet 
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Calamagrostis foltokkal), 1998.VIII.25., SzG; Szent Vid (hegyi kaszálórét), 
1996.VIII. 19., SzG. — A zengő tarlósáska széles ökológiai valenciájú sáska. Kö
zepesen repül; gyepszintben, talajszinten tartózkodik. 

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) — Bozsok: írottkő (sovány 
gyep), 1996.VIII.19., 1998.VIII.25., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű 
hegyi irtásrét), 1996.VIII.17., SzG; Cák: Botosok (zavart száraz gyep), 
1997.VIII.16., SzG; Kőszeg: Alsó-rétek (Gyöngyös-patak menti nedves rét), 
1995.VIII.5., 1996.VIII.16., SzG; Stájerházak (út menti gyepsáv), 1997.VIII.17., 
SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos terület), 1995.VIII.3., SzG, 
1996.VII.27., NB; Szabó-hegy lába (üde kaszálórét), 1995.VIII.2.., SzG; Velem. 
Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB. — A csinos rétisáska 
széles ökológiai valenciájú sáska; nedves réteken gyakori és esetenként zavart 
gyepekben is előfordul. Közepes gyengén repül, talajszinten, alsó-gyepszintben 
tartózkodik. 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) — Bozsok: Felső rét (magaskó
rós növényzet), 1992.VII.30., NB; Hársfakapu (erdőszéli száraz ökoton), 
1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepprét folt), 1996.VII.6., SzG; írottkő, 
1980.IX.24., PJ; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 
1996.VIII. 17., SzG; Kovácsi-rét (láprét), 1996.VIII. 17., SzG; Cák: gesztenyés ol
dal (sudár rozsnokos kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; gesztenyés oldal (száraz, csen
keszes kaszáló), 1996.VIII.18., SzG; Pogányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIII.26., 
SzG; Kőszeg: Alsó-rétek (Gyöngyös-patak menti nedves rét), 1995.VIII.5., 
1996.VIII. 16., SzG; Meszes-völgy (délies fekvésű, szőlők közti száraz gyep), 
1995.X.14., SzG; Rőti-völgy (nedves kaszálórét), 1996.VIII.16., 1998.VIII.21., 
SzG; Stájerházak (sovány hegyi rét), 1998.VIII.25., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 
1965.X.20., NB; Szabó-hegy lába (üde kaszálórét), 1995.VIII.2.., SzG; Kőszeg-
doroszló: Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1996.VII.29., 1996.VIII 18., 
1998.VIII.24., SzG; Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 1998.VIII.24., SzG; 
Velem: Felső-kertek (rövidfüvű száraz gyep), 1996.VIII. 19., SzG; Felső-kertek 
(száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Felső-kertek (vörös csenkeszes ka
száló), 1996.VIII. 19., SzG. — A hátas rétisáska mezofil gyepes élőhelyeken álta
lánosan előfordul, néhol tömeges; gyengén repül. Gyepszintben tartózkodik. 

Chorthippus paralleius (Zetterstedt, 1821) — Bozsok: Hársfakapu 
(erdőszéli száraz ökoton), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (kopár, degradált száraz 
gyep), 1996.VIII.17., SzG; Hársfakapu (sztyepp jellegű erdőtisztás), 1996.VIII.17., 
SzG; Hársfakapu (sztyepprét folt), 1996.VII.6., SzG; írottkő (változatos hegyi ir
tásrét), 1995.VIII.3., SzG; írottkő (sovány gyep), 1996.VIII.19., 1998.VIII.25., 
SzG; Kalapos-kő (bokros, gyepfoltokkal tarkított ritkás tölgyes), 1995.VIII.3., 
1996.VIII. 17., SzG; Kalapos-kő fölötti tető (kis kiterjedésű hegyi irtásrét), 
1996.VIII.17., 1998.VIII.25., SzG; Kovácsi-rét (láprét), 1996.VIII.17., SzG; Zsidó
rét széle (lejtősztyepprét), 1997.VIII. 14., SzG; Cák: Botosok (lejtősztyepprét folt), 
1996.VII.29., SzG; Botosok (zavart száraz gyep), 1997.VIII.16., SzG; gesztenyés 
oldal (száraz, csenkeszes kaszáló), 1996.VIII. 18., SzG; gesztenyés oldal (sudár 
rozsnokos kaszáló), 1996.VIII. 18., SzG; Kőfejtő (sziklás, bozótos növényzet), 
1996.VII.29., SzG; Pogányoktól D-re (nedves rét), 1998.VIII.26., SzG; velemi út 
melletti kőfejtő (száraz bozót), 1992.VII.30., NB; Kőszeg: Alsó-rétek (Gyöngyös
patak menti nedves rét), 1995.VIII.5., 1996.VIII. 16., SzG; Stájerházak (út menti 
gyepsáv), 1997.VIII.17., SzG; Hörmann-forrás (katonai őrs körüli füves, bozótos 
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terület), 1995.VIII.3., SzG, 1996.VII.27., NB; Irány-hegy, tető (régi bükkös vágás), 
1997.VIII.16., SzG; Kálvária, D-i oldal (száraz gyep), 1996.VIII.15., SzG; Kendig, 
csúcs északi oldala (bükkös vágás), 1997.VIII.17., SzG; Meszes-völgy (délies fek
vésű, szőlők közti száraz gyep), 1995.X.14., SzG; Pintér-tető (Rubus-sal benőtt 
villanypászta), 1997.VIII.20., SzG; Rőti-völgy (nedves kaszálórét), 1996.VIII. 16., 
1998.VIII.21., SzG; Rőti-völgy (magaskórós növényzet), 1996.VII.27., NB; Stá
jerházak (sovány hegyi rét), 1996.VII.27., 1998.VIII.25., SzG; Stájerházak (dús 
kaszáló), 1996.VII.27., NB; Szabó-hegy, 1980.VIII.9., NL; Szabó-hegy, D-i oldal 
(száraz gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy, É-i rész (vörös 
csenkeszes kaszáló), 1997.IX.12., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), 1965.X.20., NB; 
Szabó-hegy K-i lába (szőlők közötti gyep), 1997.DÍ.13., SzG; Szabó-hegy lába 
(üde kaszálórét), 1995.VIII.2.., SzG; Szabó-hegy, sípálya (irtásrét), 1997.VIII.12., 
SzG; Kőszegdoroszló: Pogányok (gyümölcsösök közti kaszáló), 1996.VII.29., 
1998.VIII.24., SzG; Pogányok (patak menti nedves kaszáló), 1996.VII.29., 
1996.VIII.18., 1998.Vin.24., SzG; Velem, falu fölötti autóút mentén (magaskórós 
jellegű sáv), 1997.DC.il., SzG; Felső-kertek (rövidfuvu száraz gyep), 
1996.VIII.19., SzG; Felső-kertek (száraz Festucetum gyep), 1992.VII.30., NB; Fel
ső-kertek (vörös csenkeszes kaszáló), 1996.VIII.19., SzG; Hármashatár-hegy 
(bükkös vágásnövényzet), 1996.VIII.19., SzG; Szénégető-kút (útszéli kopár nö
vényzet Calamagrostis foltokkal), 1998.VIII.25., SzG; Szent Vid (hegyi kaszáló
rét), 1996.VIII.19., SzG. — A közönséges rétisáska erősen ubiquista, gyakran za
vart élőhelyeken is előfordul, de leggyakoribb dús, üde réteken. Röpképtelen, leg
feljebb esetenként előforduló makropter példányai repülhetnek gyengén. A gyep
szintben tartózkodik. 

fChorthippus montanus (Charpentier, 1825) — A lápréti sáskát csak 
PONGRÁCZ (1940) adata alapján vettük fel jegyzékünkbe. Valószínűleg a hegység-
lábi lápos rétfoltokon kis egyedszámban előfordul, de magunk eddig nem találtuk a 
területen. Nem repül; a (magas) gyepszintben tartózkodik. 

Euchorthippus decllvus (Brisout deBarneville, 1848) —; Cák: Botosok 
(lejtősztyepprét folt), 1996.VII.29., SzG; Kőszeg: Szabó-hegy D-i oldal (száraz 
gyep-bozót mozaik), 1996.VIII.20., SzG; Szabó-hegy (kaszálórét), Ï965.X.20., 
NB; Velem: Hármashatár-hegy (bükkös vágásnövényzet), 1996.VIIÎ.19., SzG. — 
A rövidnyakú rétisáskát, amely száraz gyepekre jellemző országosan elterjedt faj, 
területünkön csak szórványosan észleltük. Röpképtelen; az alsó gyepszint lakója. 

A KÉT GYŰJTÉSI PERIÓDUS EGYBEVETÉSE 

A Kőszegi-hegység körzetéből kimutatott 61 Orthoptera-faj a hazai fauna 
kb. 52%-át képviseli, s ha egybevetjük más hazai tájegységek hasonló adataival, 
azt látjuk, hogy a Kőszegi-hegység fajgazdagsága némileg ugyan elmarad más te
rületek, pl. az Aggteleki-hegység, a Bükk, vagy a Pilis-Visegrádi-hegység fauná
jától, de általában meghaladja a nagyalföldi nemzeti parkok Orthopteráinak faj
számát. 

Az említett tájegységekkel való részletes összehasonlítás helyett itt csak né
hány kiemelkedőbb faunisztikai jellegzetességre mutatunk rá. Természetesen, a 
Kőszegi-hegységben már nem találjuk meg a Nagy-Alföld, de akár a Magyar Kö
zéphegység egyéb területeire jellemző mediterrán, pontomediterrán fajok túlnyo-
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mó többségét, ezzel szemben a Kőszegi-hegység az egyedüli táj Magyarországon, 
ahol az alpesi sáska (Miramella alpina) biztosan és jelentékeny populációban for
dul elő, mutatva ezzel az Alpok faunájával való kapcsolatát, amelyre korábban 
már PONGRÁCZ (1940) is rámutatott. A hazai fauna ritka hegyvidéki képviselői kö
zül kiemelkedik még az Omocestus viridulus sáska előfordulása, amely ezen kívül 
csupán az Aggteleki hegységből vált ismeretessé (NAGY et al., 1999). 

Allatföldrajzilag hasonlóan kiemelkedőnek ítéljük az Isophya brevipennis 
jelenlétét és viszonylagos gyakoriságát is, ez ugyanis a Kárpát-medencére nézve 
endemikus, vagy legalább is szubendemikus faj. Az Alpokalján kívül csupán a 
Mecsekben gyűjtöttük (közöletlen adat). Az Isophya brevipennis a Kárpátok egész 
vonulatán (és Erdélyen) kívül - valószínűleg diszjunkt módon - előfordul a Keleti-
Alpok előterében. Nevezetesen, a Kőszegi hegységen és az Őrségen (NAGY és 
SzövÉNYi, 1997), kívül ismerjük még a Soproni-hegységből (közöletlen adat), sőt 
korábban a Keleti-Alpokban is gyűjtöttük (lásd még az /. brevipennis lelőhelyi 
adatainál). 

A Kárpát-medencében ugyancsak endemikus Isophya m. stysi szöcske - in
tenzív kutatás ellenére mindössze egyetlen párban történő megtalálása - érdekes 
faunisztikai jelenség. E lelőhely (Velem, erdőszél) feltehetően egy elszigetelt és 
egyben legnyugatibb előfordulási pontját jelenti az egyébként erdélyi súlyponttal 
elterjedt fajnak. E két Isophya-faj egyben jelentős többletet képvisel az INGRISCH 
(1991) által a Keleti-Alpokból kimutatott Isophya faj-komplexhez képest. 

A Kőszegi-hegység Orthoptera faunájának mintegy 60 évvel ezelőtti álla
potát PONGRÁCZ (1940) tanulmányából ismerjük. О 53 fajt mutatott ki (1. táblá
zat), melyek közül a 90-es években összesen 12 faj jelenlétét nem sikerült bizo
nyítanunk. Ezek egy része; a Platycleis affinis szöcske és az Epacromius terges-
tinus, Myrmeleotettix antennatus és Stenobothrus fischeri sáskák egykori előfor
dulása a területen - a faunisztikai és ökológiai körülmények ismeretében - kérdé
ses, sőt valószínűtlen (lásd még a lelőhelyi fejezetben). Ezeket a fajokat a fauna
változás értékelésénél nem vesszük figyelembe. További fajok {Tettigonia caudata 
és Metrioptera brachyptera szöcskék, a Melanogryllus desertus és Nemobius 
sylvestris tücskök és a Podisma pedestris, Psophus stridulus, Stenobothrus 
nigromaculatus és Chorthippus montanus sáskák) egykori előfordulása valószínű
síthető, ám ezek napjainkra vagy kipusztultak a Kőszegi-hegységből, vagy egyed
számuk annyira lecsökkent, hogy az alapos gyűjtés ellenére sem kerültek elő. 

Vizsgálataink során összesen 12, a Kőszegi hegységből eddig nem ismert 
fajt mutattunk ki: a Leptophyes boscii, Isophya modestior stysi és Ruspolia nitidula 
szöcskéket, az Acheta domesticus, Oecanthus pellucens tücsköket és a Tetrix 
subulata, Tetrix undulata, Tetrix nutans, Dirshius haemorrhoidalis, Stenobothrus 
crassipes, Glyptobothrus vagans és Glyptobothrus apricarius sáskákat. A 
PONGRÁCZ féle kimutatáshoz képest tehát (az említett kritikus fajokat leszámítva) 
a Kőszegi-hegység ismert Orthoptera-faunája 49 fajról 61 fajra (25%-kal) növeke
dett. A két periódus közös fajainak száma azonban csupán 41, így a fauna 
„megváltozása" igen jelentős, mintegy 32%-os. 

A detektált változások több okra is visszavezethetők. Intenzív gyűjtéseink 
során előkerültek olyan fajok, melyek már 60 évvel ezelőtt is valószínűleg jelen 
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voltak, ám ritkaságuk, kis méretük, vagy problematikus határozhatóságuk íhiatt 
rejtve maradtak az akkori gyűjtők előtt (pl. Jsophya modestior stysi, Tetrix sub-
ulata, Tetrix undulata, Tetrix nutans). További fajok az ember segítségével terjed
hettek el (pl. Achaeta domesticus) és elképzelhető, hogy az utóbbi 60 év során ju
tottak e térségbe. 

Az általunk kimutatott fauna-változás lényeges részét azok a meleg- és 
részben szárazság-kedvelő fajok adják, melyek - a gyűjtések tanúsága szerint -
feltehetően szintén az elmúlt 60 évben, vagy esetleg csak a száraz-meleg évjárat
okban gyakoribb utóbbi két évtized során jelentek meg, illetve váltak gyakoribbá 
területünkön. Az afrikai-mediterrán eltérjedésú Ruspolia nitidula megjelenése a 
melegedésre utal, míg az Oecanthus pellucens és Dirshius haemorrhoidalis fajok 
megjelenése (vagy legalábbis gyakoribbá válása) az élőhelyek szárazabbá válását 
jelzi. A Stenobothrus crassipes röpkeptelen sáska, melyet az utóbbi tíz évben több 
helyen is (Bozsok, Cák, Velem) megtaláltunk, feltehető, hogy a 30-as években is 
előfordult a Kőszegi-hegységben, bár PONGRÁCZ nem mutatta ki. E xerofil faj 
szélesebb elterjedése a vizsgálati területünk megfelelő habitatjaiban szintén a 
szárazodásra utal. 

Az általunk újként kimutatott fajok indikációja egybevág az utóbbi 60 év 
során eltűnt fajok jelezte élőhely változásokkal. Ezek egyrészt a habitatok minősé
gének romlását, bizonyos habitat típusok erőteljes visszaszorulását mutatják. Az 
amúgy sem túl nagy kiterjedésű sztyepprét-maradványok leromlását jelzi a 
Stenobothrus nigromaculatus eltűnése, míg az egykor kiterjedt láprétek (pl. 
Bozsok, Kőszegdoroszló határában) jelentős visszaszorulását és degradálódását -
melyet botanikai vizsgálatok is megerősítenek (KOVÁCS J., 1994) - jól mutatja a 
tipikusan lápréti Chorthippus montanus sáska eltűnése. 

A fauna-változás szempontjából kiemelkedő jelentőségű a hegyvidéki el
térj edésű fajok, mint a Metrioptera brachyptera, a Podisma pedestris és a Psophus 
stridulus KŐszegi-hegységi populációinak eltűnése (lokális kipusztulása ?), illetve 
az egyedszám „észlelési küszöb" alá csökkenése. Mindhárom faj röpkeptelen 
(illetve a Psophus-пак csak a hímje repül), így erősen helyhez kötött. Eltűnésük 
(vagy legalábbis erős csökkenésük) élőhelyeik beszűkülését, jelentős megváltozá
sát, degradálódását és a habitatváltozás során bekövetkező mikroklíma-változá
sokat jelzi. E negatív hatást erősíthették az utóbbi két évtizedben megszaporodó 
száraz-meleg évek is. 

SajáLgyűjtéseink és PONGRÁCZ (1940) eredményeit összehasonlítva tehát 
megállapíthatjuk, hogy az elmúlt hatvan év alatt az Örthoptera faj-összetétel nagy 
mértékben megváltozott. Jellemző tendencia a hegyvidéki, hűvösebb mikroklímá
val is beérő egyenesszárnyú fajok visszaszorulása és egyes szárazság- és meleg
kedvelők megjelenése, illetve térhódítása, ami legalábbis lokális klímaváltozásra; 
mégpedig melegedésre és szárazodásra utal. Emellett fontos tényező a természet
közeli élőhelyek visszaszorulása és degradálódása, amelynek fő okai a hagyomá
nyos gyepgazdálkodás (legeltetéssel, kézi kaszálással), az egykor jellemző kaszált 
aljú gyümölcsösök és gesztenyeligetek művelésének visszaszorulása és ezzel pár
huzamosan az intenzív (vegyszeres kezeléssel járó) szántóföldi növénytermesztés 
elterjedése a hegylábi területeken. 
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Ensifera 
PONGRÁCZ SZÖVÉNYI-NAGY 

Ensifera 
(1936-40) (1965,1990-98) 

Phaneroptera falcata + 29 
Isophya brevipennis + 26 
Isophya kraussi [I. pyrenaea, I. camptoxipha] + 4 
Isophya modestior stysi 1 
Barbitistes serricauda + 13 
Leptophyes albovittata + 39 
Leptophyes boscii 20 
Polysarcus denticauda [Orphania denticauda] + 5 
Meconema thalassinum [M. varium] + 7 
Conocephcdus discolor fXiphidion fuscum, C. fuscus] 4- 20 
Ruspolia nitidula 4 
Tettigonia viridissima 4- 5 
Tettigonia caudata + 
Tettigonia cantans 4- 21 
Decticus verrucivorus 4- 1 
Platycleis [Metrioptera grisea] 4- 17 
Platycleis [Metrioptera affmis] ? + 
Metrioptera brachyptera + 
Bicolorana bicolor 4- 22 
Roeseliana roeseli 4- 33 
Pholidoptera optera 4- 17 
Pholidoptera fal lax + 5 
Pholidoptera griseoaptera [Ph. cinerea] 4- 32 
Pachytrachis [Pachytrachelus gracilis] 4- 11 
Ephippiger ephippiger [Ephippigera vitium] 4- 4 
Gryllus campestris 4- 9 
Achaeta domesticus 3 
Melanogryllus [Gryllus desertus] 4-

Nemobius sylvestris ?+ 
Myrmecophilus acervorum (?) 4- 1 
Oecanthus pellucens 8 
Gryllotalpa gryllotalpa + 1 

Összesen 32 faj (22 közös) 27 faj 27 faj 

1. táblázat: A Kőszegi-hegység Orthoptera-faunája az 1936/38-as (PONGRÁCZ, 1940) 
és az 1990-es évek gyűjtései (SZÖVÉNYI és NAGY) alapján2 

V 

A hazai „védett" állatok jegyzékében szereplő fajok kövéren szedve. A táblázat utolsó oszlopá
ban szereplő számok a frekvencia %-ot (kerekítve) jelentik, tehát, hogy az illető faj az általunk 
külön-külön megvizsgált habitatok hány %-ában fordult elő. Az első oszlop „[ ]"-ben lévő fajne
vei PONGRÁCZ (1940) tanulmányban szereplő szinonim nevek. (Orthoptera fauna of the Kőszeg 
Mts., according to the collections of the 30es (PONGRÁCZ, 1940; 4- = presence, ? = 

122 



SA VARIA 25/2 (Pars historico-naturalis) 

Caelifera 
PONGRÁCZ SZÖVÉNYI-NAGY 

Caelifera 
(1936-40) (1965,1990-98) 

Tetrix subulata t i 
Tetrix undulata 3 
Tetrix bipunctata [Tettix bipunctatus] + 9 
Tetrix nutans 12 
Podisma pedestris [Podisma pédestre] + 
Miramella (Kisella) alpina alpina [Podisma alpina] + 29 
Calliptamus italiens + 7 
Psophus stridulus + 
Oedipoda caerulescens [O. coerulescens] + 22 
Epacromius tergestinus [Epacrorala tergest lna] ?+ 
Parapleurus alliaceus + 3 
Chrysochraon dispar + : '•• 36 
Euthystira brachyptera [Chrysochraon brachypterus] + 45 . 
Dirshius haemorrhoidalis 1 1 
Oniocestus ventralis + 7 
Omocesius viridulus + 7 
Stenobothrus crassipes 9 
Stenobothrus lineatus + 30 
Stenobothrus fischeri [St. nigrogeniculatus] ?+ 
Stenobothrus nigromaculatus [Omocestus nigrom.] + 
Stenobothrus stigmaticus + 4 
Gomphocerus ru/us + 21 
Myrmeleotettix antennatus [Gornphocerus antennatus] ?+ 
Glyptobothrus apricarius 12 
Glyptobothrus vagans 17 
Glyptobothrus mollis [Stauroderus mollis] + 11 
Glyptobothrus brunneus [Stauroderus bicolor] + 21 
Glyptobothrus biguttulus [Stauroderus biguttulus] + 36 
Chorthippus albomarginatus [Ch. elegáns] +' 11 
Chorthippus dorsatus ' " ' • % ' ' ' : ; / • . 25 . ; 
Chorthippus parallelus + .'lT':"^ßrt\.. 
Chorthippus montanus [Ch. longicornis] + ,. . 
Euchorthippus declivus [Chorthippus declivus] + 5 

Összesen: 33 faj (19 közös faj) 26 faj 26 faj 

1. táblázat (folytatás): A magyarázatot lásd az előző oldalon 

questionable) and of the 90s (SzövÉNYl and NAGY; % of occurrence /frequency/ in the 
samples). Bold names — species under legislative protection.) 
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ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS 

A Kőszegi-hegység Orthoptera-faunája PONGRACZ (1940) korábbi, valamint 
a mi újabb gyűjtéseink alapján 61 fajra emelkedett, ami a hazai - 117 fajt kitevő -
Orthoptera-fauna 52 %-át jelenti. A korábbi és újabb gyűjtések faj száma közötti 
jelentős különbség (20 faj) több okra vezethető vissza. PONGRACZ által kimutatott 
fajok közül 4-nek a mostani és korábbi előfordulását is igen valószínűtlennek ítél
jük; ezeket a további értékelésből kihagytuk. Az általunk kimutatott 12 újabb faj 
egyrészt a hegység, illetve közvetlen környékének számos alkalommal történt igen 
alapos átvizsgálására vezethető vissza. A két gyűjtési periódus egybevetése ökoló
giai szempontból sokkal jelentősebbnek tűnik; ez ugyanis arra mutat, hogy az 
utóbbi 60 év alatt „eltűnt" fajok túlnyomóan a párásabb-nedvesebb mikroklíma 
kedvelői, míg az újabban megtalált fajok zöme inkább a szárazság-kedvelőbb cso
port tagjai. Mindebből a (lokális) klíma szárazabbá válására lehet következtetni. E 
vizsgálatok egy szűkebb terület hosszú távú (long term) felmérését is célozzák; 
folytatásuk - akár az országos biodiverzitás monitorozási hálózat keretében is -
mindenképpen indokolt volna. 

Állatföldrajzilag különösen értékesnek ítéljük a Kárpát-medence két ende-
mikus (szubendemikus) szöcskefajának (Isophya brevipennis és Isophya modestior 
stysi) Kőszegi-hegységi előfordulását, amely egyben areájuk nyugati perifériáját 
jelenti, de míg az /. brevipennis az Alpokalja több pontján is jellegzetes tagja az 
Orthoptera-együtteseknek, addig az /. m. stysi eddig igen ritkának bizonyult. A 
Miramella a. alpina hegyi sáska egyetlen erőteljes magyarországi populációja a 
Kőszegi-hegységben otthonos és areájának délkeleti peremén való diszjunkt elő
fordulásátjelenti. Pontos taxonómiai hova tartozása további - a szomszédos hegy
vidékekre is kiterjesztendő - vizsgálatokat igényel. Ettől függetlenül e dealpin faj 
jelentős állatföldrajzi értékünk. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönettel tartozunk JERMY Tibor akadémikusnak az idegen-nyelvű össze
foglalók gondos átnézéséért, illetve javításáért, továbbá NAGY Lászlónak, PAPP Je
nőnek, SZINETÁR Csabának és TARTALLY Andrásnak gyűjtési adataikért. VÍG Ká
roly és THURÓCZY Csaba helyismeretükkel segítették elő terepi munkánkat. A tér
kép a Paulus cég (BÁBA Imre, Pomáz) munkája. A kutatási lehetőséget az OTKA 
(T 25355) és a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány (Diákok a tudomá
nyért szakalapítvány) biztosította. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Kritische Übersicht der Orthopteren Fauna des Günser Gebirges 
(Alpen-Vorland, W-Ungarn) 

G. Szövényi und B. Nagy 

Die vorliegende Studie ist eine kritische Analyse der Orthopteren Fauna der 
Kőszeger Gebirges (Günser Gebirge, östliches Voralpen-Gebiet) aufgrund der 
Sammeltätigkeit der 30-er (PONGRÄCZ, 1940) und der 90-er Jahre (gegenwertige 
Autoren). Die Artenzahl der beiden Perioden ist dieselbe (61), trotzdem gibt es 
einen wesentliche Unterschied (32%) im Arten-Komplex, der auf verschiedene 
Ursachen zurückzuführen ist. Abgesehen von einigen wahrscheinlichen Fehlbe
stimmungen von PoNGRÁCZ - z.B. Myrmeleotettix antennatus, Stenobothrus 
fischeri - konnte das Fehlen von Arten, welche früher anwesend waren (Metrio-
ptera brachyptera, Podisma pedestris, Psophus stridulus, Chortippus montanus), 
bzw. das Erscheinen von früher nicht gefundenen Arten (z.B. Ruspolia nitidula, 
Oecanthus pellucens, Stenobothrus crassipes, Dirshius haemorhoidalis, Glypto-
bothrus vagans) durch Änderungen der biotopischen Verhältnissen (wärmere und 
trockenere Jahrgänge) verursacht werden. Das Auffinden einiger selten 
vorkommenden Arten (Isophya m. stysi, Leptophyes boscii, Tetrix-Arten) kann 
auch auf eine gründlichere Durchforschung des Gebietes zurückgeführt werden. 

Im Vergleich mit anderen Gebieten Ungarns können Isophya brevipennis 
und noch mehr Miramella a. alpina für das Koszeger-Gebirge biogeographisch als 
karakteristische Heuschrecken-Arten betrachtet werden. 
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