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A Mecsek egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) faunája 
és együttesei
The Orthoptera fauna and assemblages of  Mecsek Mountains 
(SW Hungary)

SZÖVÉNYI Gergely – NAGY Barnabás – PUSKÁS Gellért

Abstract
The Orthoptera fauna and assemblages of the main habitat types of the Mecsek Mts (SW Hungary) have been studied 
intensively for several years. Thirty-seven Ensifera and thirty-two Caelifera species – among them eleven protected – 
have been recorded, with significant presence of Mediterranean/Balcanian elements. Species of high natural value are 
endangered by urbanisation especially around the city of  Pécs. 

Summary
Due to previous and present investigators the number of registered taxa has grown to 37 Ensifera and 32 Caelifera 
species in the Mecsek Mt, the southern part of the Hungarian Middle Mountain Range. The 69 species represent 56.1% 
of the total Hungarian Orthoptera fauna. Both published and newly observed occurrences are enumerated with each 
species. Conspicuous presence of some Mediterranean (Aiolopus strepens, Acrotylus insubricus) and especially 
Balkanian elements (Poecilimon fussii, Isophya modesta, I. modestior, Pachytrachis gracilis, Odontopodisma 
decipiens) are characteristic of these assemblages mainly living on the clearings of the bushy oak forests. However, 
other zoogeographically important and rare species are also present (e.g. Saga pedo, Poecilimon intermedius, 
Odontopodisma schmidtii) together with two subendemics for the Carpathian Basin (Isophya camptoxypha, I. 
costata), as well. The eleven species being under legislative nature protection represent as high as 16%, the highest 
value for orthopterans among the neighbouring regions. A short survey of the phenology of Orthoptera species is also 
given. Flightless phaneropterids (especially Isophya and Poecilimon spp.) are exposed to local extinction by 
urbanisation around human settlements.
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Bevezetés

A Mecsek egyenesszárnyú rovarfaunájára (Orthoptera) viszonylag kevés régebbi utalást 
találunk a hazai rovartani irodalomban. Az elsõ részletesebb jegyzéket GÜNTHER & ZEUNER 
(1930) dolgozata tartalmazza, amely a legtöbb egyenesszárnyú rovar fenológiájának 
megfelelõ idõben (augusztus) végzett néhány napos felmérés alapján is számos jellegzetes faj 
kimutatását eredményezte. Egy jóval késõbbi, két évet felölelõ vizsgálatsor (RÁCZ & VARGA 
1985) több új, bár inkább csak általános elterjedésû fajt mutatott ki, azonban éppen a Mecsekre 
jellemzõ fajok vonatkozásában azért nem hozhatott lényeges többletet, mivel a gyûjtések 
fenológiailag késõi, szeptemberi idõpontokra estek. Ezeken túl további publikációkban 
találhatunk szórványos, vagy rendszerezett, de mindenképpen csak egyes fajokra vagy 
nemekre vonatkozó változó részletességû mecseki adatokat (NAGY 1958, 1965, 1974a, 1974b, 
1981, NAGY et al. 1983, SZÖVÉNYI & NAGY 1999, NAGY A. & NAGY B. 2000, VADKERTI et al. 
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2003, VADKERTI & SZÖVÉNYI 2004, ORCI et al. 2005). Bár a legutóbbi, több évtizedre 
kiterjedõ és számos saját mintavételt és korábbi irodalmi adatokat is összegzõ vizsgálat (NAGY 
2006A) viszonylag már teljesnek látszó fajjegyzéket és értékelést adott. A jelen dolgozat 
további számos, még publikálatlan gyûjtés alapján újabb  Orthoptera-fajok kimutatását tette 
lehetõvé. 

Terület, módszerek, gyûjtött anyag
A Mecsek Orthoptera-faunájának vizsgálatában kitüntetett szerepet kaptak a hegység nagyobb 
hegyvonulatai, mint a Jakab-hegy, a Tubes/Misina (Nyugat-Mecsek) és a Zengõ (Kelet-
Mecsek). Ezek mellett azonban tekintettel voltunk a Baranyai-dombhát, a Zselic, a Völgység 
és a Pécsi-síkság Mecsekkel közvetlenül érintkezõ, ehhez fokozatos átmenettel csatlakozó 
részeire is. Így a felhasznált irodalmi adatokkal együtt a jelen dolgozat alapjául szolgáló, 
egészen 2006-ig végzett, változó intenzitású gyûjtések a peremi sík területektõl a hegyvidék 
legmagasabb részéig a Mecsek legtöbb nagyobb, és számos kisebb kiterjedésû különféle 
egyenesszárnyú élõhelyét egyaránt lefedik (1. térkép).

Az egyenesszárnyú rovarok gyûjtésében fõképpen az erre legáltalánosabban használatos 
módszereket, a rovarhálózást és az egyelést alkalmaztuk. A gyûjtéseket kis mértékben 
kiegészítettük még talajcsapdás és akusztikus (részben ultrahang-detektoros) módszerekkel is. 
A mintavételek egy részében, fõként az utóbbi években a begyûjtött egyenesszárnyú 
példányokat a helyszínen történõ élve meghatározásuk után szabadon eresztettük, és csak a 
nehezen határozható, és egyes bizonyító példányokat tartottunk meg. A begyûjtött anyag 
részben száraz preparátumként, részben formalinos folyadékban gyûjteménybe került (MTA 
Növényvédelmi Kutatóintézete, ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék), a saját 
gyûjtések körülményeit részletesen tartalmazó naplók pedig a szerzõknél találhatók.

Mecsek
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1. térkép. A fõbb mintavételi helyek eloszlásának térképi ábrázolása (x jelek) a vizsgálati 
területen. 
Map 1. Localisation of the main sampling sites in the study area (Mecsek Mts, SW Hungary).
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Eredmények

A Mecsekben és vizsgált peremterületein a saját gyûjtéseink és az irodalmi adatok alapján 
2006-ig összesen 69 fajt mutattunk ki (1. táblázat). Az alábbiakban az egyes fajok mecseki 
elõfordulásait egységesen Heller és munkatársai nevezéktanát és sorrendjét (HELLER et al. 
1998) követve mutatjuk be. A lelõhelyeket a jobb átláthatóság kedvéért tagoltan, a vizsgált 
területet három részre osztva (Nyugat-Mecsek, Kelet-Mecsek, a Mecsek déli elõtere) soroljuk 
fel. A saját, eddig nem publikált adatokat külön jelölés nélkül, a már publikált adatokat a 
szerzõ(k) nevének rövidítésével, több megjelenési év esetén évszámmal, a szóbeli közléseket 
pedig az adatközlõ nevének kezdõbetûjével jelöljük. Amennyiben az adott hegységrészrõl 
csak 1980 elõtti, azóta meg nem erõsített adat ismeretes, azt külön jelezzük. 

1. táblázat. A Mecsek területén kimutatott 
Orthoptera fajok száma gyûjtõk (gyûjtési 
idõk) és alrendek szerint összegezve (Nagy 
2006A után, kiegészítve). G&Z = Günther & 
Zeuner (1930); R&V = Rácz & Varga (l985); N 
= Nagy (2006A).
Tab. 1. Orthoptera species detected in Mecsek 
Mt by different authors (seeabove). 

A listában elõforduló névrövidítések: 
OKM = Orci Kirill Márk (szóbeli közlés); 
KJ-MD = Kontschán Jenõ és Murányi Dávid (szóbeli közlés); G-Z= Günther & Zeuner 1930; 
R-V = Rácz & Varga 1985; N (+ évszám) = Nagy B. megfelelõ publikációi (az 
irodalomjegyzékben közölttel megegyezõ jelöléssel); V-Sz-P = Vadkerti, Szövényi & Purger 
2003.

A gyûjtött fajok és lelõhelyeik

Tettigonioidea

Ephippiger  ephippiger  (Fieber, 1784) – Nyerges szöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Bükkösdi-víz mente; Kis-Kõhegy); Hetvehely (Bükkösdi-víz; 

Fehér-kúti oldal); Kovácsszénája (Nagyerdõköz); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-
hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, csúcs 
R-V, déli oldal R-V; Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Potor-hegy; Alsó-rétek; Völgyi-
rétek); Komló (Zobákpuszta/ Alsózobák); Pécsvárad (Arany-hegy; Öreg-Béke). 
A nem teljesen tisztázott alfajokkal együtt – európai areájú. Magyarországon a bokros, 

napos lejtõk csökevényes szárnyú szöcskéje. Gazos, felhagyott szõlõterületeken két-tagú, éles 
cirpelése is elárulja jelenlétét. Fiatal lárvaként a magas gyepszintben tartózkodik, késõbb 
bokorlakó.

Conocephalus  discolor  Thunberg, 1815 – Kis kúpfejûszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget; Kovácsszénája (Nagyerdõköz; tópart); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy 

G-Z, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõ-alja); Pécs (Misina; Remete-rét). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek); Komló (Egregyi-völgy; Takanyó-

völgy; Zobákpuszta). 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 

Eurázsia nagy részén elõforduló, nálunk is általánosan elterjedt karcsú termetû szöcske. 
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Mocsári, nedves réti élõhelyeken a középsõ és felsõ gyepszint állata. Fejlett szárnyai gyenge 
repülésre képesítik, ezért szórványosan az említett nedves/párás élõhelyektõl némileg 
eltávolodva is megtalálható.

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) – Nagy kúpfejûszöcske
Nyugat-Mecsek: Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z); Pécs (belterület/ Pályaudvar). 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Igen kiterjedt areájú, eurázsiai-afrikai faj. Dús növényzetû, gyakran vizenyõs rétek, 
mocsárrétek karcsú termetû szöcskéje. Közepes röpképessége folytán elvétve szárazabb 
élõhelyekre is elvetõdik. A Mecsekben inkább a széli, alacsonyabb fekvésû területeken került 
elõ. Folyamatos, erõs cirpelése is elárulja jelenlétét.

Meconema  thalassinum  (de Geer, 1773) – Dobolószöcske
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy/ Pálos romok); Pécs 

(Mecsekszentkút, Vörös-hegy; Misina; Remete-rét; Tubes). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek). 

Európa nagy részén elõforduló, Magyarországon is általánosan elterjedt erdei, bokor- és 
falakó, gyengén repülni tudó szöcske. Nyilván, a Mecsekben (is) gyakoribb annál, amit eddigi 
gyûjtési pontjai mutatnak, mert említett élõhelyei folytán ritkábban kerül gyûjtõhálóba. 
Gyakrabban feltûnnek késõ õsszel, amikor a nõstények a fatörzsek kéreg-repedéseibe 
igyekeznek elhelyezni tojásaikat és néha félig megdermedve, sõt megfagyva ott is pusztulnak 
el. Cirpelõ hangot nem adnak.

Barbitistes  serricauda  (Fieber, 1798) – Málnaszöcske
Nyugat-Mecsek: Pécs (Mecsekszentkút; Misina/ déli oldal R-V; Remete-rét; Tubes/ déli oldal 

R-V). 
Kelet-Mecsek: Óbánya; Pécsvárad (Zengõ). 

Magyarországon a dunántúli középhegységi területekbõl ismert. Egyik legszínpompásabb 
szöcskefajunk, különösen a hím. Imágóként bokor és lombkorona lakó, ezzel is magyarázható, 
hogy viszonylag ritkábban kerül a gyûjtõk hálójába. Mivel tojásai a talajban telelnek, kis lárva 
korában inkább elõkerül a gyepszintbõl. Röpképtelen, viszont a bokrokon jól mászik, 
kapaszkodik.

Isophya  camptoxypha  Brunner von Wattenwyl, 1878 – Kárpáti tarsza
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Bükkösdi-víz mente V-Sz-P); Hetvehely (Bükkösdi-víz); Mánfa 

(Dolai-rétek V-Sz-P); Okorvölgy (Kis Márton-tanya); Orfû (Pusztaház V-Sz-P); Pécs 
(Melegmányi-völgy; Misina V-Sz-P; Remete-rét V-Sz-P; Tubes Sz-N 1999). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek V-Sz-P, Lasó-hegy V-Sz-P, 
Völgyi-rétek V-Sz-P; Zengõ); Kárász (Határ-oldal); Komló (Egregyi-völgy V-Sz-P; 
Takanyó-völgy); Máza (Csimasz); Óbánya, Óbánya (Tél-hegy); Pécsvárad (Lõtér V-Sz-P, 
Zengõ). 
Kárpát-medencei endemizmus. Magyarországon szórványosan a dunántúli domb- és 

hegyvidék dús, változatos növényzetû erdõtisztásain, rétjein, erdõszélein található (NAGY et 
al. 2003, ORCI et al. 2005). A gyepszint alsó és középsõ részében tartózkodik. Legtöbb hazai 
elõfordulási pontja a Kõszegi-hegység mellett (SZÖVÉNYI & NAGY 1999) a Mecsekbõl 
ismeretes. Röpképtelen, ezért élõhelyének zavarása érzékenyen érinti. Védett faj. 

Isophya  costata  Brunner von Wattenwyl, 1878 – Magyar tarsza
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Bükkösdi-víz mente V-Sz-P; Kis-Kõhegy; Korzák; vasútállomás 

V-Sz-P); Cserkút (Dulimán dûlõ V-Sz-P; Kerekesdûlõ); Kishajmás (Orfûi-patak mente); 
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Kovácsszénája (Kis-hegy; Nagyerdõköz; Öreghegy V-Sz-P; Sas-rét; tópart; volt vasúti 
alagút V-Sz-P); Kõvágószõlõs (Sajgó); Magyarhertelend (Barkóci-hát V-Sz-P); Orfû (Diás; 
Mecsekszakál/ leszállópálya V-Sz-P; Pusztaház V-Sz-P; Tekeres/ Pécsi-tó gátja); Pécs 
(Somogy/ Cser-tetõ, Erzsébet-hegy, Falurét, Múrom, Õr-hegy; Veke/ iparvágány mente). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Bence-hegy; Fûrészüzem; Hársasi szállás; Illés-hegy; Kis-
mezõ; Kõ-völgy; Nagy-mezõ; Püspökszentlászló/ Alsó-rétek V-Sz-P, Lasó-hegy V-Sz-P; 
Szilaberki-dûlõ V-Sz-P; Zengõ); Kárász (Határ-oldal); Komló (Egregyi-völgy V-Sz-P; 
Zobákpuszta/ Alsózobák V-Sz-P); Óbánya; Pécsvárad (Arany-hegy V-Sz-P; Belsõtanyák; 
lõtér V-Sz-P; Nádasdi-hegy; Öreg-Béke/ kõfejtõ V-Sz-P, vízmû V-Sz-P; temetõ); 
Zengõvárkony (belterület; Hajdútemetés; Pécsváradi szelídgesztenyés). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek N 1974A); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Kárpát-medencei endemizmus; az utóbbi 1–2 évtizedben az Alföldön és a környezõ 

dombsági területeken számos elszigetelt populációját fedezték fel részben ultrahang-detektor 
segítségével. Több mecseki elõfordulási pontja az itteni – az utóbbi években folytatott – 
intenzív természetvédelmi monitorozó kutatásoknak is köszönhetõ. Jelentõs ökológiai 
plaszticitású szöcske. Fõként dúsabb növényzetû, kétszikûekben gazdag mezofil, 
higromezofil réteken, sztyepréteken a gyepszint alsó és középsõ táján tartózkodik. Bár 
röpképtelen, mászva esetleg többszáz méterre is eljuthat (SZÖVÉNYI 2004). Fokozottan védett 
faj.

Isophya  modesta  Frivaldszky, 1867 – Szerény tarsza
Nyugat-Mecsek: Abaliget; Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy/ Szerkõalja V-

Sz-P); Pécs (Dömörkapu N 1974B; Kis-Tubes V-Sz-P; Misina V-Sz-P; Remete-rét V-Sz-P; 
Tubes V-Sz-P). 

Kelet-Mecsek: Komló (Egregyi-völgy V-Sz-P). 
Nagy termetû észak-balkáni faj, amely a Kárpát-medencében éri el areájának északi határát. 

Magyarországon néhány elszigetelt állományát ismerjük (NAGY 1983, ORCI et al. 2004), 
melyek közül a villányi-hegységi mellett (NAGY A. & NAGY B. 2000) a mecseki tûnik a 
legkiterjedtebbnek, legerõteljesebbnek. Dús, változatos növényzetû, alacsony bokros erdei 
tisztásokon, szórványosan fordul elõ. Korábbi tubesi elõfordulása újabban már kétséges. 
Röpképtelen, veszélyeztetett, védett faj.

Isophya  modestior  Brunner von Wattenwyl, 1882 – Illír tarsza
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (vasútállomás V-Sz-P); Kovácsszénája (belterület V-Sz-

P; Nagyerdõköz; tópart V-Sz-P; volt vasúti alagút V-Sz-P); Orfû V-Sz-P, Orfû (Tekeres/ 
Herman Ottó-tó); Pécs (Mecsekszentkút; Remete-rét V-Sz-P; Somogy/ Falurét; Tubes). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Potor-hegy; Völgyi-rétek); Pécsvárad (Belsõ-tanyák; Öreg-
Béke/ kõfejtõ). 
Észak-Itáliában és a Balkánon elterjedt, Magyarországon a Dunántúl egyes dombvidéki és 

hegylábi részein él (NAGY et al. 2003, ORCI et al. 2005). Legjelentõsebb hazai állománya a 
Mecsekbõl vált ismertté, ahol rétfoltokon, napos erdõszéleken szórványosan fordul elõ 
(VADKERTi et al. 2003). Csökevényes szárnyú, röpképtelen, ezért élõhelyének zavarása 
(kaszálás, taposás, bozót-irtás) érzékenyen érinti. Védett faj. 

Leptophyes  albovittata  (Kollar, 1833) – Közönséges virágszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente; Kis-Kõhegy; vasútállomás); 

Cserkút (Bika-domb); Hetvehely (Bükkösdi-víz); Kovácsszénája (Nagyerdõ-köz; tópart); 
Kõvágószõlõs, (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõ-alja); Pécs 
(Melegmányi-völgy; Misina, Misina/ déli oldal R-V; Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal 
R-V; Vörös-hegy). 
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Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Potor-hegy; Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; Völgyi-rétek; 
Zengõ); Kárász (Határ-oldal); Komló (Zobákpuszta/ Alsózobák); Máza (Csimasz); Óbánya, 
Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét; Tél-hegy); Pécsvárad (Arany-hegy; Belsõ-tanyák; Öreg-
Béke/ kõfejtõ, vízmû); Szászvár (Kantár-hegy). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Közép- és dél-európai elterjedésû, apró termetû, csökevényes szárnyú szöcske. Változatos 

növényzetû réteken, sztyepréteken, akár kis kiterjedésû élõhely foltokon is gyakori és 
országosan elterjedt, gyepszint lakó.

Leptophyes  boscii  Brunner von Wattenwyl, 1878 – Sárgászöld virágszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente); Hetvehely (Bükkösdi-víz); 

Kõvágószõlõs (Jakab-hegy/ Pálos romok); Okorvölgy (Kis Márton-tanya); Pécs 
(Melegmányi-völgy; Misina, Misina/ Csemete-kert R-V, déli oldal R-V, északi oldal R-V; 
Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V), 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Potor-hegy; Püspökszentlászló/ 
Alsó-rétek; Völgyi-rétek; Zengõ); Komló (Takanyó-völgy; Zobákpuszta, Zobákpuszta/ 
Alsózobák); Máza (Csimasz); Óbánya (Tél-hegy); Pécsvárad (Zengõ); Szászvár (Kantár-
hegy). 
Kisebb elterjedésû közép-európai faj. Magyarországon csak a Dunántúlról ismeretes, de itt 

is igen szórványos. Ritkás erdõben, tisztásokon, a magas gyepszintben és erdõ-széli bokrokon 
fordul elõ. Csökevényes szárnyú, röpképtelen, növényevõ.

Leptophyes  punctatissima  (Bosc, 1792) – Rõthátú virágszöcske
Nyugat-Mecsek: Pécs (Misina N 2006A). 

Európa nagy részébõl ismert, a Kárpát-medencébõl viszont csak kevés helyrõl mutatták ki. 
Magyarországon csak néhány pontról ismeretes. Legerõteljesebb populációja Budapest 
hegyvidéki kerületeiben él: itt erdõ-tisztásokon, bozótos erdõszélen, sõt kertségekben is 
gyakori. A Mecsekben csak az utóbbi néhány évben (1995-tõl) észleltük (friss behurcolás?). 
Elhurcolását elõsegíti, hogy tojásait növényi maradványokba (szár, kéreg) rakja. Csökevényes 
szárnyú, röpképtelen. Magas gyepszint- és bokor-lakó. Különféle lágyszárúak és cserjék 
hajtásaival táplálkozik; kedvelt tápnövényei a peszterce (Ballota nigra) és a hóbogyó 
(Symphoricarpus).

Phaneroptera  falcata  (Poda, 1761) – Zöld repülõszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente); Kovácsszénája (tópart); 

Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõ-alja); Pécs (Misina, 
Misina/ Fehérkúti irtás R-V; Remete-rét). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; 
Völgyi-rétek; Zengõ); Komló (Takanyó-völgy; Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák); 
Máza (Csimasz); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét); Pécsvárad (Öreg-Béke/ kõfejtõ). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Nagy areájú eurázsiai faj. Magyarországon és így a Mecsekben is gyakorta elõforduló, 

hosszúszárnyú szöcske. Leggyakoribb a magaskórós növényzetû réteken, szórványosan 
bokros területeken, erdõszéleken, sõt külvárosi kertekben is, de közepesen jó röpképességének 
köszönhetõen különbözõ egyéb élõhelyekre is elvetõdhet.

Phaneroptera  nana  Fieber, 1853 – Pontozott repülõszöcske
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb); Pécs (Misina, Misina/ déli oldal R-V). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (belterület, Zengõ). 

Mediterrán elterjedésû; Magyarországon elsõ ízben a Dunántúlról mutatták ki (NAGY 
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1948), de néhány évtized után már az ország legkülönbözõbb pontjain is észlelték. Élõhelye 
meleg, bokros lejtõkön, erdõszéleken található, de – az elõzõ fajéhoz hasonló, elég jó 
röpképessége folytán szórványosan patakmenti bozótokba, vagy akár kertségekbe is 
elvetõdik, sõt parkokban, vagy akár dézsába ültetett bokrokon is elõfordulhat. Fiatal lárvaként 
a gyepszintben, imágóként a bokor-, sõt lombkoronaszintben tartózkodik. 

Poecilimon  fussii  Brunner von Wattenwyl, 1878 – Fuss-pókszöcske
Kelet-Mecsek: Pécsvárad (Öreg-Béke N 2006A, Öreg-Béke/ kõfejtõ). 

Pontusi-pannóniai elterjedésû. A Kárpát-medencétõl északabbra már nem fordul elõ. 
Magyarországon (is) ritka, néhány maradványszerû középhegységi, dombsági elõfordulása 
ismeretes. Erõsen csökevényes szárnyú, röpképtelen faj. Változatos, pillangósvirágú 
növényekben gazdag, szórványosan bokros élõhelyekhez kötött. A gyepszint középsõ és felsõ 
részében tartózkodik. Védett.

Poecilimon  intermedius  (Fieber, 1853) – Keleti pókszöcske
Mecsek déli elõtere (csak 1980 elõtti adat): Cserkút (Pellérdi-rétek N 2006A). 

Szibériáig ismeretes, szárnyatlan faj. Magyarországon ritka és csupán néhány kisebb 
élõhely zárványról ismeretes. Parthenogenetikus; nálunk hímje ismeretlen. Egykori 
Cserkút/pellérdi lelõhelyén utóbb már nem találtuk (lokálisan kipusztult ?). Védett faj.

Poecilimon  schmidtii  (Fieber, 1853) – Schmidt-pókszöcske
Nyugat-Mecsek: Pécs (Melegmányi-völgy). 

Areája a Kárpát-medencétõl a Kaukázusig terjed. Magyarországon a Zemplén-hegységben 
eléggé általános (NAGY et al. 1998), másutt csak néhány elszigetelt pontról ismeretes. Védett 
faj. A Mecsekben (is) erõsen lokalizált elõfordulású és csupán a legutóbbi években, egyetlen 
helyrõl került elõ. Erdõben, erdõszéli élõhelyeken, a magas gyepszintben és bokrokon 
tartózkodó, csökevényes szárnyú, röpképtelen szöcske.

Saga  pedo  (Pallas, 1771) – Fûrészlábú szöcske
Nyugat-Mecsek: Pécs (Kis-Tubes N 1965; Misina; Remete-rét OKM; Tubes, Tubes/ déli oldal 

R-V). 
A Palearktikum jelentõs részén elõfordul (Spanyolországtól Kínáig), de mindenütt csak 

szórványosan. A Kárpát-medence jelenti areájának északi peremét. Magyarország 
középhegységi vidékein, dús, változatos növényzetû, zavartalanabb sztyeplejtõk, 
sziklagyepek jelentik fõ élõhelyeit, de mindig csak szórványosan található (NAGY et al. 1984). 
Gyepszinti rovar, de ritkán alacsonyabb bokrokra is felkapaszkodik. Teljesen szárnyatlan. Az 
intenzív gyûjtések és monitorozás ellenére a Mecsekbõl kevés lelõhelyrõl és csak néhányszor 
került elõ (pl. a közeli Szársomlyón /Villányi-hegység/ jóval gyakoribb; NAGY A. & NAGY B. 
2000). Valószínû, hogy az élõhelyként leginkább alkalmas Tubesen a fokozódó antropogén 
nyomás folytán a Saga populáció késõbbiekben még rosszabb körülmények közé jut. Védett 
faj.

Decticus  verrucivorus  (Linnaeus, 1758) – Szemölcsevõ szöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Kis-Kõhegy); Pécs (Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek); Komló (Zobákpuszta); Máza 

(Csimasz); Szászvár (Lánga-tetõ). 
Mecsek déli elõtere (csak 1980 elõtti adat): Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Euroszibériai faj. Magyarországon a magasságtól függetlenül általánosan elterjedt, de sehol 
sem gyakori, zöld és barna alap-színû változatban is elõforduló testes szöcske. Élõhelye a dús, 
nem túl magas növényzetû rét, legelõ, ahol a talajközelben, vagy alsó gyepszintben húzódik 
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meg. Folyamatos, erõs cirpelése is elárulja jelenlétét. Gyengén repül. Külön említésre érdemes 
a szászvári (1950. VII. 16. leg. Nagy B.) példányok szokatlanul nagy mérete (elytra h: 40-41 
mm, n: 43 mm; hátsó femur h: 31-32 mm, n: 36 mm, ovipositor 21,5 mm) és rendkívüli 
színezete (gesztenyebarnák, zöld szín nélkül, elytrák folt nélküliek).

Metrioptera  bicolor  (Philippi, 1830) – Halványzöld rétiszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Kis-Kõhegy); Hetvehely (Fehér-kúti oldal); Kõvágószõlõs (Jakab-

hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Misina; Remete-rét). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Potor-hegy; Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; Völgyi-rétek); 

Komló (Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák); Óbánya, Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-
rét); Pécsvárad (Arany-hegy; Öreg-Béke/ kõfejtõ, vízmû). 
Euroszibériai areájú. Magyarországon általánosan, a Mecsekben csak mérsékelten elterjedt, 

különösen a domb- és hegyvidéken gyakori szöcskefaj; szárazabb réteken szalmasárga 
példányai is feltûnnek, de általában világoszöldek, barnás háttal. Kivételesen hosszú szárnyú 
(makropter) egyedek is elõfordulnak, amelyek gyengén röpképesek, míg a „normális” 
példányok szárnya a potroh feléig (nõstény), csúcsáig (hím) is alig ér.

Metrioptera  roeselii  (Hagenbach, 1822 – Roesel-rétiszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente; vasútállomás); Hetvehely 

(Bükkösdi-víz); Kovácsszénája (tópart; volt vasúti alagút); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy/ 
Pálos romok); Okorvölgy (Kis Márton-tanya); Pécs (Melegmányi-völgy; Remete-rét). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Potor-hegy; Püspökszentlászló/ 
Alsó-rétek; Völgyi-rétek); Komló (Egregyi-völgy; Takanyó-völgy; Zobákpuszta, 
Zobákpuszta/Alsózobák); Máza (Csimasz); Óbánya (Szõlõs kertek; Tél-hegy); Pécsvárad 
(Belsõ-tanyák; Öreg-Béke/ kõfejtõ). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Areája Európára és Nyugat-Szibériára terjed ki. Magyarországon, így a Mecsekben is – 

alkalmas élõhely esetén – minden tengerszint feletti magasságban elõfordul. Túlnyomóan 
barnás, ritkábban zöldes színû, a potroh végét sem elérõ szárnnyal, azonban elvétve hosszú 
szárnyú (makropter) példányok is elõfordulnak. Lápi és mocsárrétek gyakori szöcskéje, 
szórványosan mezofil réteken is elõfordul. A gyepszint középsõ és felsõ részében tartózkodik.

Pachytrachis  gracilis  (Brunner von Wattenwyl, 1871) – Karcsú szöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget; Hetvehely (Bükkösdi-víz; Fehér-kúti oldal); Kovácsszénája 

(Nagyerdõköz); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); 
Pécs (Kantavár G-Z; Melegmányi-völgy; Misina, Misina/ Csemetekert R-V, csúcs R-V, déli 
oldal R-V, északi oldal R-V, Fehérkúti irtás R-V; Remete-rét; Tettye/ Pintérkert; Tubes, 
Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Potor-hegy; Püspökszentlászló/ 
Alsó-rétek; Völgyi-rétek); Komló (Zobákpuszta/ Alsózobák; Zobákpuszta); Máza 
(Csimasz); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét; Szõlõs kertek; Tél-hegy); Pécsvárad (Arany-
hegy; Öreg-Béke/ kõfejtõ, vízmû); Szászvár (Kantár-hegy). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Areájának központi része a Balkán északi felére és a Kárpát-medencére esik, északabbra 

már nem is hatol. Erdõtisztások, erdõszélek, vágásterületek szórványosan elõforduló, gyors 
mozgású szöcskéje. A gyepszintben, alacsonyabb bokorszinten egyaránt otthonos. Erõsen 
csökevényes szárnyú, röpképtelen. A Mecsekben az országos átlagnál jóval gyakoribb, amit 
nagyszámú lelõhelye is érzékeltet.
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Pholidoptera  aptera  (Fabricius, 1793) – Nagy avarszöcske
Nyugat-Mecsek: Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos romok); Pécs (Kantavár 

G-Z; Kis-Tubes; Melegmányi-völgy; Misina, Misina/ déli oldal R-V, északi oldal R-V; 
Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V; Vörös-hegy). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Zengõ); Kárász (Határ-oldal); 
Komló (Egregyi-völgy; Takanyó-völgy; Zobákpuszta); Óbánya, Óbánya (Tél-hegy); 
Pécsvárad (Arany-hegy; Zengõ). 
Areája az Alpok körzetétõl Erdélyig terjed. Magyarországon hegyvidéki faj, amely csak 

elvétve (pl. Zselic, NAGY et al. 2001) fordul elõ 300 m alatt. Közép-Európából és a Balkán-
félszigetrõl további alfajokat írtak le, azonban ezek egymáshoz való taxonómiai viszonya 
további vizsgálatot kíván. A Mecsekben meglepõen gyakori. Élõhelye a bozótos erdõszél, 
irtás-tisztás, ritkás erdõ, ahol a talajszinten, vagy az alsó gyepszintben tartózkodik. Lárvái kora 
tavasszal kelnek. Csökevényes szárnyú, túlnyomóan ragadozó. Erõteljes cirpelése is elárulja 
jelenlétét.

Pholidoptera  fallax  (Fischer, 1853) – Galléros avarszöcske
Nyugat-Mecsek: Pécs (Melegmányi-völgy; Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, 

csúcs R-V, déli oldal R-V, északi oldal R-V; Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek); Pécsvárad (Öreg-Béke). 

Ponto-mediterrán elterjedésû; domb- és hegyvidék sztyeplejtõin, rétjein helyenként gyakori 
fajunk. A gyepszint középsõ és alsó részében tartózkodik. Csökevényes szárnyú.

Pholidoptera  griseoaptera  (de Geer, 1773) – Szürke avarszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget; Hetvehely (Bükkösdi-víz); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z); Pécs 

(Kantavár G-Z; Melegmányi-völgy; Misina, Misina/ déli oldal R-V, Fehérkúti irtás R-V; 
Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Zengõ); Kárász (Határ-oldal); 
Komló (Takanyó-völgy; Zobákpuszta); Máza (Csimasz); Óbánya, Óbánya (Tél-hegy); 
Pécsvárad (Zengõ). 
Areája Európa nagy részére kiterjed. Magyarországon tengerszint feletti magasságtól 

függetlenül elterjedt közönséges faj. Részben árnyékolt élõhelyeken; erdõben, irtásréten, erdei 
vágásokban, bozótos erdõszélen egyaránt megtalálható, sõt ezek szomszédságában 
kertségekbe is benyomul. Csökevényes szárnyú, a talajszinten tartózkodó szöcske; egytagú 
cirpelése október végéig is hallható.

Platycleis  albopunctata  grisea (Fabricius, 1781) – Szürke rétiszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Kis-Kõhegy); Kovácsszénája (Nagyerdõköz); Kõvágószõlõs 

(Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Misina, Misina/ csúcs R-V, déli 
oldal R-V, északi oldal R-V; Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Máza (Csimasz); Óbánya, Óbánya (Tél-hegy); Pécsvárad (Öreg-Béke/ 
kõfejtõ). 

Mecsek déli elõtere (csak 1980 elõtti adat): Cserkút (Pellérdi-rétek). 
Areája Itáliától a Kaszpi-tóig terjed. A Kárpát-medencében, így Magyarországon is 

széltében elterjedt faj, de sehol sem gyakori. Elõfordulásában jórészt ragaszkodik a kopárabb 
sztyeplejtõkhöz, bokros sziklagyephez, karsztbokorerdõ tisztásokhoz, ahol az alsó 
gyepszintben tartózkodik. Gyengén repül.

Pterolepis  germanica  Herrich Schaeffer, 1840 – Német szöcske
Nyugat-Mecsek: Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs 

(Misina, Misina/ déli oldal R-V; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 
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Kelet-Mecsek: Pécsvárad (Öreg-Béke/ kõfejtõ). 
A Pachytrachis szöcskéhez nagyságban, termetben és színezetben is hasonló. Itáliától a 

Kaszpi-tóig elterjedt. Magyarországon dombvidéki, gyér növényzetû természetközeli 
élõhelyeken (karsztbokorerdõ tisztás, napos erdõszél, mezofil sztyeplejtõ) szórványosan 
található. Areájának északi határa a Kárpát-medencében van. A gyepszint alsó és középsõ 
részén tartózkodik. Csökevényes szárnyú, röpképtelen.

Tettigonia  cantans  (Fuessli, 1775) – Éneklõ lombszöcske
Nyugat-Mecsek: Pécs (Melegmányi-völgy, csak hang alapján!).

Az Alpok körzetétõl Kelet-Szibériáig nyúló areájú szöcskefaj. Magyarországon kizárólag 
hegyvidéki elõfordulású, csak elvétve vetõdik 3-400 m alá. Magaskórós, bozótos erdei 
tisztásokon él; hangos cirpelése is elárulja jelenlétét. Magaskórós növényzetben, bokrokon és 
fákon is tartózkodik; gyengén repül. Mecseki elõfordulása, elterjedtsége megerõsítésre szorul.

Tettigonia  viridissima  Linnaeus, 1758 – Zöld lombszöcske
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente; Kis-Kõhegy; vasútállomás); 

Hetvehely (Bükkösdi-víz); Kovácsszénája (Nagyerdõköz; tópart; Jakab-hegy, Jakab-hegy/ 
Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Misina; Remete-rét). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Völgyi-rétek; Zengõ); Kárász (Határ-oldal); Komló (Takanyó-
völgy); Máza (Csimasz); Óbánya, Óbánya (Tél-hegy); Pécsvárad (Arany-hegy; Öreg-Béke/ 
kõfejtõ); Szászvár (Kantár-hegy). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc. 
Eurázsia nagy részén elterjedt, Magyarországon, így a Mecsekben  is gyakori faj. Öko-

lógiailag eltérõ élõhelyeken is elõforduló, nagytermetû szöcske. Fiatalabb lárvakorban 
réteken, majd késõbb magaskórós növényállományokban (gyakran ruderális helyeken is), 
bokrokon, sõt röpképessége folytán a lombkoronában is megtelepedõ, hangosan cirpelõ rovar. 
Túlnyomóan ragadozó életmódú. Nálunk minden szintmagasságon elõfordul. Várható a 
szárnycsúcson is túlérõ tojócsövû farkos lombszöcske (Tettigonia caudata Charpentier, 1842) 
elõfordulása is, amely pl. a Bakony egy pontján gyakori (KENYERES 2001).

Raphidophoroidea

Tachycines  asynamorus  Adelung, 1902 – Üvegházi szöcske
Nyugat-Mecsek: Pécs (PTE botanikuskert, pálmaház KJ-MD: 2000). 

Behurcolt, kozmopolita rovar; hazánkban a budapesti üvegházakon kívül eddig csak Pécsrõl 
vált ismertté. Valószínû, hogy az üvegházakban használt vegyszeres rovarirtás folytán nagyon 
megritkult és csak ritkán kerül szem elé.

Grylloidea

Gryllus  campestris  Linnaeus, 1758 – Mezei tücsök
Nyugat-Mecsek: Abaliget (vasútállomás); Kovácsszénája (Nagyerdõköz; volt vasúti alagút); 

Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Szerkõalja); Pécs (Misina, Misina/ déli oldal 
R-V; Remete-rét; Tubes; Vörös-hegy). 

Kelet-Mecsek: Máza (Csimasz); Szászvár (Kantár-hegy). 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 

A Palearktikum nagy részén elterjedt. Magyarországon tengerszint feletti magasságtól 
függetlenül általánosan elterjedt. Kevésbé bolygatott talajú agrár-területeken is elõfordul. A füves 
árokpartokon is gyakorta megtelepedõ mezei tücsök bizonyára még elterjedtebb, mint azt a mecseki 
elõfordulási adataink mutatják, mert a talajfelszínen mozog, így rovarhálóba csak ritkábban kerül.
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Melanogryllus  desertus  (Pallas, 1771) – Fekete tücsök
Nyugat-Mecsek: Orfû (Tekeres/ Szilas-dûlõ). 
Mecsek déli elõtere: Bicsérd N 2006A; Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Eurázsia nagy részén elõforduló faj. Magyarországon fõként az Alföldön elterjedt, a 
mecseki elõfordulások is a peremi és síkvidéki területekre korlátozódnak. Talajszinti 
tartózkodása miatt e tücsökfajra is érvényes, hogy a rovarhálóba tényleges jelenléténél 
ritkábban kerül. Korábbi évtizedekben gradációs (kártevõ) mértékben is jelentkezett (NAGY 
1998). 

Modicogryllus  frontalis  (Fieber, 1844) – Homlokjegyes tücsök
Nyugat-Mecsek: Kovácsszénája (belterületi kert). 

A Palearktikum nagy részén elõfordul. Magyarországon szórványosan agrárterületen 
(bolygatott talajon) is elõforduló, a talajfelszínen és talajrepedésekben lakó/mozgó tücsök.

Pteronemobius  heydenii  (Fischer, 1853) – Mocsári tücsök
Nyugat-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z). 

A Palearktikum nagy részén elterjedt. Magyarországon a sík- és dombvidékek nedves, 
vizenyõs élõhelyeinek állata, ezért a Mecsekben korlátozott az elõfordulási lehetõsége. Ettõl 
függetlenül érdekes véletlen, hogy egyetlen ottani elõfordulását nem a számos alkalommal 
megforduló hazai rovarászok, hanem egy rövid gyûjtõúton ott átvonuló külföldi szakemberek 
észlelték. 

Oecanthus  pellucens  (Scopoli, 1812) – Pirregõtücsök
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos 

romok, Szerkõalja; Pécs (Misina G-Z, Misina/ déli oldal R-V, Fehérkúti irtás R-V; Remete-
rét; Tubes). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek); Komló (Zobákpuszta/ 
Alsózobák); Óbánya (Szõlõs kertek; Tél-hegy); Pécsvárad (Öreg-Béke/ kõfejtõ). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 
Európa középsõ és mediterrán területeitõl Nyugat-Ázsiáig elterjedt. Magyarországon 

gyakori, a magasabb hegységeinkben szórványosan, csak lokálisan, fõként délies kitettségû 
helyeken fordul elõ. A magas gyep- és bokorszint lakója. Jelenléte jellegzetes alkonyati 
cirpelésével is jól monitorozható. Tartós avartûzzel és gazégetéssel sok lerakott tojása 
megsemmisül, tojásait ugyanis félkemény növényi szárakba (ökörfarkkóró, üröm, málna stb.) 
rakja.

Gryllotalpa  gryllotalpa  (Linnaeus, 1758) – Lótücsök
Nyugat-Mecsek: Magyarhertelend (Üdülõtelep); Pécs (Somogy/ Falurét). 

A Palearktikum nagy részében ismert. Magyarországon elsõsorban az Alföldön közönséges, 
helyként kártevõ mennyiségben is elõfordul. HARZ (1963) forma ”hungarica” 
megkülönböztetése – bár viszonylag kevés anyag alapján – bizonytalanná tesz bennünket a 
hazai populáció(ka)t illetõen. Ennek tisztázása azonban szélesebb körû – elsõsorban genetikai 
– vizsgálatokat igényelne. Talajlakó életmódja folytán viszonylag ritkán kerül 
rovargyûjtõkhöz.

Myrmecophilus  acervorum  (Panzer, 1799) – Hangyásztücsök
Nyugat-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Pécs (Misina; Tubes). 

Csak speciális gyûjtõ módszerrel (kõforgatás, odvas famorzsalék szitálás) lehet nyomára 
akadni. Karsztbokorerdõ tisztásokon valószínûleg gyakoribb, mint ahogy az a közölt gyûjtési 
adatokból kiderül. 

Acta nat. pannon. 2 (2007) 89



Tetrigoidea

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) – Kétpettyes tövishátúsáska
Nyugat-Mecsek: Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos romok); Pécs (Misina G-Z, 

Misina/ déli oldal R-V, Fehérkúti irtás R-V; Tubes). 
Eurázsiai elterjedésû. Magyarországon fõleg domb- és hegyvidéken fordul elõ. A 

Mecsekben irtáson, rikás erdõben, erdõszéleken, ritkás/foltos gyepben elõforduló, 
rövidszárnyú (ritkán mezo- és makropter) röpképtelen tövishátú sáska. Talajszinten 
tartózkodik.

Tetrix  subulata  (Linnaeus, 1758) – Közönséges tövishátúsáska
Nyugat-Mecsek: Kovácsszénája (tópart; volt vasúti alagút); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy); 

Okorvölgy (Kis Márton-tanya); Pécs (Misina/ déli oldal R-V; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 
Kelet-Mecsek: Komló (Zobákpuszta); Óbánya. 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Észak- és közép-európai faj. Nálunk országosan elõfordul. Nedves, mocsárréti, öntéses 
területek gyakori apró sáskája, azonban elég jó repülõ készsége folytán esetenként a nedves 
élõhelyektõl távolabbról is elõkerül. Talajszinten tartózkodik, imágóként telel.

Tetrix  tenuicornis  Sahlberg, 1893 – Vékonycsápú tövishátúsáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Bükkösdi-víz mente); Hetvehely (Fehér-kúti oldal); 

Kovácsszénája (tópart). 
Kelet-Mecsek: Komló (Zobákpuszta/ Alsózobák). 
Mecsek déli elõtere (csak 1980 elõtti adat): Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Eurázsiai elterjedésû, Magyarországon gyakori faj. Élõhelyében kevéssé válogató, gyakran 
kertségekben is elõforduló, röpképtelen tövishátú sáska. Talajszinten tartózkodik.

Acridoidea

Acrida  ungarica  (Herbst, 1786) – Sisakos sáska
Kelet-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Vékény (Csiszér-tetõ N 2006A). 

Mediterrán elterjedésû; a Kárpát-medencétõl északabbra nem fordul elõ. Homokos talajú, 
gyakran még zavart élõhelyeken is gyakori; szikes legelõkön csak szórványos. Alkalmas 
élõhely hiánya folytán a Mecsekben (itt is periférikusan) csak kivételesen fordul elõ. Védett.

Calliptamus  italicus  (Linnaeus, 1758) – Olaszsáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Kis-Kõhegy); Kovácsszénája (Nagyerdõköz); Kõvágószõlõs 

(Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos romok, Jakab-hegy/ Szerkõalja); Pécs (Kantavár G-Z; 
Misina, Misina/ csúcs R-V, déli oldal R-V; Remete-rét; Tettye/ Pintérkert; Tubes, Tubes/ déli 
oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Pécsvárad (Öreg-Béke/ kõfejtõ). 
Pontomediterrán elterjedésû. Száraz, köves, gyér-füves élõhelyek jellegzetes állata. Ritkán 

tömeges és kártevõ. Talajszinten, alsó gyepszintben tartózkodik. 

Odontopodisma  decipiens  Ramme, 1951 – Déli hegyisáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente; Kis-Kõhegy; vasútállomás); 

Cserkút (Bika-domb); Hetvehely (Bükkösdi-víz; Fehér-kúti oldal); Kovácsszénája 
(Nagyerdõköz; tópart; volt vasúti alagút); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ 
Pálos romok, Jakab-hegy/ Szerkõalja); Magyarhertelend (Tekeresi-völgy); Okorvölgy (Kis 
Márton-tanya); Orfû (Tekeres/ Herman Ottó-tó); Pécs (Kantavár G-Z; Misina, Misina/ csúcs 
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R-V, déli oldal R-V; Remete-rét; Tubes). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Potor-hegy; Püspökszentlászló/ 

Alsó-rétek; Völgyi-rétek; Zengõ); Kárász (Határ-oldal); Komló (Egregyi-völgy; Takanyó-
völgy; Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák); Máza (Csimasz); Óbánya (Kisújbánya/ 
Szürke-rét; Szõlõs kertek; Tél-hegy); Pécsvárad (Arany-hegy; Zengõ); Szászvár (Kantár-
hegy). 
Az Észak-mediterráni fauna jellegzetes képviselõje; Magyarországon csak a Dunántúlról 

ismeretes. A Mecsek sok pontjáról elõkerült csökevényes szárnyú, röpképtelen sáska. 
Esõsorban erdei tisztásokon, erdõszéleken, üdébb réteken fordul elõ, ahol a magas 
gyepszintben és az alacsonyabb bokorszintben, gyakran szederbokrokon tartózkodik.

Odontopodisma  schmidtii (Fieber, 1853) –  Schmidt-hegyisáska
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek N 2006A). 

Areája kis kiterjedésû (ÉNy-Balkán és a Kárpát-medence DNy-i része). Magyarországon 
fõként az õrségi erdõszélek és a dráva-menti ártéri szederbozótosok sáskája. Csökevényes 
szárnyú, röpképtelen. A Mecseknek nem jellegzetes, ritka sáskája, amely a hegység elõteréig a 
Pellérdi-rétek nedves élõhelyeinek közvetítésével jutott el. Gyepszinti és bokorlakó.

Pezotettix  giornae  (Rossi, 1794) – Kis hegyisáska
Mecsek hegység G-Z. 
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb; Pellérdi-rétek); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-

hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, 
Csemetekert R-V, csúcs R-V, déli oldal R-V; Remete-rét; Tettye/ Pintérkert; Tubes, Tubes/ 
déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; Völgyi-rétek); Komló 
(Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét; Tél-hegy); 
Pécsvárad (Öreg-Béke/ kõfejtõ, vízmû); Zengõvárkony. 

Mecsek déli elõtere: Szentlõrinc (vasútállomás). 
Mediterrán elterjedésû, csökevényes szárnyú, röpképtelen sáska. A Kárpát-medencénél 

északabbra nem hatol. Meleg sztyeplejtõk, karsztbokorerdõk tisztásain kívül gyakran 
elõfordul kaszálóréteken, sõt akár lucernásban is. A gyepszint alsó részében tartózkodik, 
elvétve decemberig is elél.

Pseudopodisma  fieberi  (Scudder, 1897) – Fieber-hegyisáska
Nyugat-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Pécs (Misina/ csúcs R-V, Fehérkúti irtás R-V). 

Areája nagy mértékben átfed az Odontopodisma schmidtii-ével. A RÁCZ & VARGA (1985) 
mecseki tanulmányában szerepelõ Pseudopodisma fieberi példányoknak az azóta leírt, az 
Északi Középhegységben élõ társ-fajhoz (Pseudopodisma nagyi Galvagni & Fontana 1996) 
való taxonómiai viszonya további tisztázásra szorulna, azonban a jelzett területeken azóta nem 
sikerült újra megtalálni. Szárnyatlan, röpképtelen faj.

Chorthippus  biguttulus hedickei  (Ramme, 1942) – Zengõ tarlósáska
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos 

romok, Szerkõalja); Pécs (Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, déli oldal R-V, északi oldal 
R-V; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Zengõvárkony. 
Délkelet-európai alfaj; további alfajok Eurázsiában, sõt Észak-Afrikában terjedtek el. 

Sziklagyepek, sztyeplejtõk, napos erdõszélek élõhelyein, – imágóként gyakran október-
novemberig is – elõforduló sáskája. Országosan elterjedt, fõleg dombsági, hegyvidéki 
területen. Talajszinten, és az alsó gyepszintben tartózkodik, közepes gyengén repül.

Acta nat. pannon. 2 (2007) 91



Chorthippus  brunneus  (Thunberg, 1815) – Közönséges tarlósáska
Nyugat-Mecsek: Kovácsszénája (tópart); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos 

romok, Szerkõalja). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek); Komló (Zobákpuszta, 

Zobákpuszta/ Alsózobák); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét; Tél-hegy); Pécs (Misina G-Z, 
Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, csúcs R-V, déli oldal R-V, északi oldal R-V; Remete-
rét; Tettye/ Pintérkert; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc. 
Eurázsiai faj. Magyarországon, szintre való tekintet nélkül elterjedt, igen gyakori 

tarlósáska; zavart, kopáros, urbanizált területekre is benyomul. A talajszinten tartózkodik.

Chorthippus  dorsatus  (Zetterstedt, 1821) – Hátas rétisáska
Nyugat-Mecsek: Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos romok); Pécs (Misina/ 

Áramszolgáltató üdülõje R-V, csúcs R-V; Remete-rét). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; Völgyi-rétek); Komló 

(Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét); Zengõvárkony. 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Euroszibériai areájú. Magyarországon a mezofil, mezohigrofil sík-, és hegyvidéki rétek, 
erdõtisztások sáskája. Országosan elterjedt. Barna, vagy túlnyomóan zöld színezetû típusai 
vannak. A gyepszint alsó és középsõ részében tartózkodik. 

Chorthippus  mollis  (Charpentier, 1825) – Halk tarlósáska
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos 

romok, Szerkõalja); Pécs (Misina; Remete-rét; Tettye/ Pintérkert; Tubes). 
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Völgyi-rétek); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét). 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Euroszibériai faj. Magyarországon száraz rétek, legelõk szórványosan elõforduló sáskafaja. 
Az imágók viszonylag késõn, augusztustól jelentkeznek, a gyepszint középsõ, alsó részében 
tartózkodnak.

Chorthippus  montanus  Charpentier, 1825) – Lápréti sáska
Nyugat-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Kõvágószõlõs (Jakab-hegy); Pécs (Misina/ északi 

oldal R-V). 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek).

Euroszibériai areájú. Magyarországon országszerte elõfordul, de sehol sem gyakori; szinte 
kizárólag lápos jellegû „savanyú” réteken fordul elõ, éppen ezért a Mecsekben jelentéktelen, 
periferikus elõfordulású. 

Chorthippus  oschei  Helversen, 1986 – Oschei-rétisáska
Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Potor-hegy). 
Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 

Közép- és délkelet-európai faj. Magyarországon fõ élõhelye az alföldi (szikesedõ) rét, 
legelõ; másutt – különösen hegyvidéken – csak szórványosan mutatkozik mezofil réten, 
erdõtisztáson. Nem teljesen tisztázott a hozzá nagyon hasonló fajtársához (Ch. 
albomarginatus De Geer 1773) való taxonómiai kapcsolata; utóbbi Közép-Európa felõl 
valószínûleg nyugati határterületünkig terjed (ORCI 2002).

Chorthippus  parallelus  (Zetterstedt, 1821) – Közönséges rétisáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente); Hetvehely (Bükkösdi-víz); 

Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Melegmányi-
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völgy; Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, Misina/ Csemetekert R-V, csúcs R-V, 
déli oldal R-V; Remete-rét; Tubes). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Potor-hegy; Püspökszentlászló/ 
Alsó-rétek; Völgyi-rétek); Kárász (Határ-oldal); Komló (Egregyi-völgy; Takanyó-völgy; 
Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák; Máza (Csimasz); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét; 
Tél-hegy); Pécsvárad (Belsõtanyák; Öreg-Béke/ kõfejtõ, vízmû); Szászvár (Kantár-hegy). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Euroszibériai areájú. Magyarországon általánosan elterjedt és a Mecsekben is gyakori 

mezofil, higrofil réteken egyaránt, szórványosan szárazabb, zavart (urbanizált) területeken is. 
A nõstény erõsen rövidült szárnyú, de a hím sem röpképes, bár makropter példányok 
helyenként nem ritkák. A gyep minden szintjében otthonos.

Chrysochraon  dispar  (Germar, 1834) – Aranyos sáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente); Hetvehely (Bükkösdi-víz); 

Kovácsszénája (tópart); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Pálos romok); Pécs 
(Misina, Misina/ Csemetekert R-V, csúcs R-V; Remete-rét). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Potor-hegy; Püspökszentlászló/ 
Alsó-rétek; Völgyi-rétek; Zengõ); Komló (Egregyi-völgy; Takanyó-völgy; Zobákpuszta, 
Zobákpuszta/ Alsózobák); Óbánya (Tél-hegy); Pécsvárad (Belsõtanyák). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Euroszibériai areájú. Magyarországon túlnyomóan a nedves rétek általánosan elterjedt 

sáskája; szórványosan dúsabb növényzetû hegyi, patakmenti réteken is elõfordul. 
Csökevényes szárnyú, ritkán makropter. Az alsó és középsõ gyepszintben tartózkodk.

Euchorthippus  declivus  (Brisout de Barneville, 1849) – Rövidszárnyú rétisáska
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos 

romok, Szerkõalja); Pécs (Misina, Misina/ déli oldal R-V, északi oldal R-V; Remete-rét; 
Tubes). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; Völgyi-rétek); Kárász Határ-
oldal); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 
Közép- és dél-európai faj. Magyarországon országosan elterjedt; tengerszint feletti 

magasságtól függetlenül, helyenként gyakori, sõt domináns. Fõleg szárazabb réteken, 
sztyeplejtõkön gyakori, de szórványosan más, eltérõ adottságú élõhelyeken is elõfordul. 
Rövidült szárnya miatt röpképtelen. A gyepszint alsó és középsõ táján tartózkodik. 

Euthystira  brachyptera  (Ocskay, 1826) – Smaragdzöld sáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget, Abaliget (Bükkösdi-víz mente; vasútállomás); Hetvehely (Fehér-

kúti oldal); Kovácsszénája (Nagyerdõköz); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z; Jakab-hegy/ 
Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Kantavár G-Z; Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-
V, Csemetekert R-V, déli oldal R-V, északi oldal R-V, Fehérkúti irtás R-V; Remete-rét; 
Tubes; Vörös-hegy). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Potor-hegy; Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; Völgyi-rétek; 
Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák); Óbánya (Szõlõs kertek; Tél-hegy); Pécsvárad 
(Arany-hegy; Öreg-Béke/ kõfejtõ). 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek). 
Euroszibériai areájú. Magyarországon általánosan elterjedt és a Mecsekben is gyakori 

sáska. Jellemzõen domb- és hegyvidéki erdõs területeken (tisztás, irtás, vágás, erdõszél), 
mezofil réteken található. Rövidült szárnyú, de szórványosan makropter példányai is 
elõfordulnak, utóbbiak gyengén repülnek. Az alsó és középsõ gyepszintben tartózkodnak.
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Gomphocerippus  rufus  (Linnaeus, 1758) – Erdei bunkóscsápúsáska
Nyugat-Mecsek: Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z, Jakab-hegy/ Szerkõalja); Pécs (Kantavár 

G-Z; Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, Csemetekert R-V, csúcs R-V, déli oldal 
R-V, északi oldal R-V, Fehérkúti irtás R-V; Tettye/ Pintérkert; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Komló (Zobákpuszta); Pécsvárad (Belsõtanyák); Zengõvárkony. 
Eurázsai elterjedésû faj. Magyarországon szint-megkötöttség nélkül, országszerte 

elõfordul, de a nyílt pusztákat, legelõket kerüli. Kisebb fokú árnyékoltságot (erdei tisztás, 
ritkás erdõ, stb.) is eltûrõ sáskafaj. Hûvösebb élõhelyeken fejlõdése elhúzódik: esetenként még 
szeptemberben/októberben is mutatkoznak lárvái. A középsõ és alsó gyepszintben 
tartózkodik.

Myrmeleotettix  maculatus  (Thunberg, 1815) – Kis bunkóscsápúsáska
Kelet-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Vékény (Csiszér-tetõ N 2006A). 

Euroszibériai faj. Magyarországon tengerszint-magasságtól függetlenül, általános 
elterjedésû, de csak köves/törmelékes, kopáros, törpe-gyepes élõhelyeken fordul elõ. A 
Mecsekben ritka, nem jellemzõ.

Omocestus  haemorrhoidalis  (Charpentier, 1825) – Barna tarlósáska
Nyugat-Mecsek: Pécs (Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Euroszibériai areájú. Magyarországon fõleg síkon (szikes legelõkön) és dombvidéken 
gyakori; a Mecsekben meglepõen gyér elõfordulású. Kopáros növényzetû, szárazabb 
élõhelyek sáskája. A talajszinten és a gyepszint alsó részében tartózkodik.

Omocestus  petraeus  (Brisout de Barneville, 1856) – Szõke tarlósáska
Kelet-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Vékény (Csiszér-tetõ N 2006A). 

Euroszibériai areájú faj. Magyarországon az alföldi (szikes) kopáros legelõk, domblejtõk 
apró sáskafaja. Mecseki (periférikus) elõfordulása nem jellegzetes. A talajszinten és az alsó 
gyepszintben tartózkodik.

Omocestus  rufipes  (Zetterstedt, 1821) – Vöröshasú tarlósáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Kis-Kõhegy; vasútállomás); Cserkút (Bika-domb); Hetvehely 

(Bükkösdi-víz; Fehér-kúti oldal); Kovácsszénája (tópart; volt vasúti alagút); Kõvágószõlõs 
(Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs (Misina, Misina/ északi oldal R-
V; Remete-rét; Tubes). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Hidasi-völgy/ Vadföldek; Völgyi-rétek); Komló (Egregyi-
völgy; Zobákpuszta); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-rét); Zengõvárkony. 

Mecsek déli elõtere: Cserkút (Pellérdi-rétek); Szentlõrinc (vasútállomás). 
Euroszibériai faj. Magyarországon általánosan elterjedt, gyakori sáska. Erdei (tisztások, 

vágások, irtások) élõhelyeken kívül mezofil réteken is elõfordul. Gyengén (a hím jobban) 
repül; a gyepszint alsó részében tartózkodik; gyengén árnyékolt élõhelyeket is eltûr. A korai 
sáskafajok közé tartozik, néha már május végére kifejlõdik.
 
Stenobothrus  eurasius  (Zubowski, 1898) – Eurázsiai sztyepprétisáska
Nyugat-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Pécs (Tubes N 1974A). 

Euroszibériai faj. Magyarországon a középhegységi sztyeplejtõk szórványosan, 
szigetszerûen elõforduló védett faja. Közepes gyengén repül. A talajszinten és a gyepszint alsó 
részében tartózkodik. A csehországi és szlovákiai populációkat új alfajokként írták le. A 
Mecsekbõl származó eddigi kevés példány taxonómiai vizsgálatokra aligha elégséges. 
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Stenobothrus  lineatus  (Panzer, 1796) – Jajgató rétisáska
Nyugat-Mecsek: Abaliget (Kis-Kõhegy); Hetvehely (Fehér-kúti oldal); Kovácsszénája 

(Nagyerdõköz; tópart; volt vasúti alagút; Jakab-hegy/ Pálos romok, Szerkõalja); Pécs 
(Kantavár G-Z; Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, déli oldal R-V, északi oldal 
R-V; Remete-rét; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Hosszúhetény (Potor-hegy; Püspökszentlászló/ Alsó-rétek; Völgyi-rétek; 
Zobákpuszta, Zobákpuszta/ Alsózobák); Máza (Csimasz); Óbánya (Kisújbánya/ Szürke-
rét); Pécsvárad (Arany-hegy; Öreg-Béke/ kõfejtõ). 

Mecsek déli elõtere: Szentlõrinc (vasútállomás). 
Euroszibériai faj. Magyarországon hegyvidéki, ritkábban síkvidéki rétek, nagyobb erdei 

tisztások, országosan és így a Mecsekben is általánosan elterjedt sáskája. A nõstény gyengén, a 
hím kissé jobban repül. Az alsó és középsõ gyepszintben tartózkodik.

Acrotylus  insubricus  (Scopoli, 1786) – Önbeásósáska
Nyugat-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy); 

Pécs (Tubes). 
Mediterrán elterjedésû. Magyarországon homoki területeken – bolygatott talajon is – 

elõforduló jellegzetes sáskafaj, amely azonban szórványosan elõfordul (domb- és hegyvidéki) 
dolomit-murvás és egyéb kopáros élõhelyeken is. Elszigetelt mecseki elõfordulása meglepõ. 
Hûvös idõben, valamint éjjel a talajfelszínbe ássa be magát és imágó alakban telel (NAGY 
1959). A talajszinten tartózkodó, közepesen repülõ sáska.

Aiolopus  strepens  (Latreille, 1804) – Déli áttelelõsáska
Nyugat-Mecsek: Kõvágószõlõs (Jakab-hegy); Pécs (Misina N 1958; Tettye/ Pintérkert; 

Tubes). 
Ponto-mediterrán elterjedésû. Magyarországon elõször 1956-ban, éppen a Misinán 

megtalált sáska faj (NAGY 1958); a Mecseken kívül elõfordul még a Villányi-hegységben is 
(NAGY A. & NAGY B. 2000). Közepesen repül, imágó alakban, a karsztbokorerdõk avarjában 
telelõ faj. Védett, a Mecsek jellegzetes sáskafaja.

Mecostethus  parapleurus  (Hagenbach, 1822) – Hagymazöld sáska
Mecsek déli elõtere: Szentlõrinc (vasútállomás). 

Eurázsiai areájú. Magyarországon gyakran a tundrasáskával együtt elõforduló nedves réti, 
mocsárréti faj. Hosszú szárnya ellenére csak közepes repülõ. Mecseki elõfordulása csupán 
periférikus, nem jellegzetes. A középsõ és felsõ gyepszintben tartózkodik.

Oedaleus  decorus  (Germar, 1826) – Szalagos sáska
Kelet-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Vékény (Csiszér-tetõ).

Mediterrán-ázsiai areájú. Magyarországon az Alföldön kívül száraz, köves, kopár 
domblejtõkön, jellemzõen legeltetett területeken is elõfordul, ennek ellenére meglepõ, hogy a 
Mecsekben eddig csak egyetlen, periférikus pontról került elõ. A Kárpát-medencétõl 
északabbra már nem, vagy csak elvétve fordul elõ. Közepesen jó repülõ, a talajszinten 
tartózkodik.

Oedipoda  caerulescens  (Linnaeus, 1758) – Kékszárnyú sáska
Mecsek hegység G-Z. 
Nyugat-Mecsek: Cserkút (Bika-domb); Kõvágószõlõs (Jakab-hegy, Jakab-hegy/ Pálos 

romok); Pécs (Misina, Misina/ Áramszolgáltató üdülõje R-V, csúcs R-V, déli oldal R-V, 
Fehérkúti irtás R-V; Tettye/ Pintérkert; Tubes, Tubes/ déli oldal R-V). 

Kelet-Mecsek: Óbánya (Tél-hegy); Pécsvárad (Öreg-Béke/ kõfejtõ). 
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Eurázsiai areájú. Magyarországon minden szint-magasságban elterjedt, gyér növényzetû, 
száraz élõhelyek közönséges sáskafaja. Behatol urbanizált területek szélére is. A talajszinten 
tartózkodik. Közepesen repül.

Stetophyma  grossum  (Linnaeus, 1758) – Tundrasáska
Nyugat-Mecsek (csak 1980 elõtti adat): Kõvágószõlõs (Jakab-hegy G-Z). 

Euroszibériai areájú. Magyarországon mocsári, mocsárréti faj, amely elég jó röpképessége 
folytán elvétve eljut elszigetelt élõhelyekre is. Mecseki elõfordulása jelentéktelen, periferikus. 
A középsõ és magas gyepszintben tartózkodik. A hím jellegzetes pattogó hangja is elárulja 
jelenlétét.

Értékelés

A terület kutatottsága
Amint a bevezetésben is látható, a Mecsek vidéke egyenesszárnyúiról eddig néhány 
részletesebb vagy áttekintõ mû mellett inkább csak szórványos adatok váltak ismertté, jelen 
dolgozat alapját is képezõ mintavételeket is tekintetbe véve azonban a hegység mindenképpen 
Magyarország részletesen átkutatott területei közé tartozik. A mintavételi helyek területi 
eloszlása ugyanakkor viszonylag egyenetlen. Míg a Pécshez közelebb esõ nagyobb 
hegyvonulatok (pl. Jakab-hegy, Tubes, Misina és környékük) intenzíven kutatottak, addig a 
hegység távolabb esõ belsõ részén és északi, északkeleti területein, illetve egyes 
peremterületeken csak jóval szórványosabban történtek mintavételek (lásd az 1. ábrán). 

Fajgazdagság; ritka, védett és jellegzetes fajok
Az eddig kimutatott 69 egyeneszárnyú rovar faj a hazai Orthoptera-fauna 56,1%-át képviseli. 
Ezzel az Orthoptera-fajszámot tekintve a Mecsek nem tartozik a legfajgazdagabb hegy-
vidékeink közé. A mecseki egyenesszárnyú fauna értékét azonban nem is annyira a fajok 
száma, hanem inkább azok faunisztikai, állatföldrajzi és természetvédelmi jelentõsége adja 
meg. A mediterrán/szubmediterrán elemek viszonylagosan jelentõs száma (Melanogryllus 
desertus,  Aiolopus strepens, Pezotettix giornae, Acrida ungarica), a balkáni-illír vonzatú 
fajok fokozottabb jelenléte (Leptophyes boscii, Poecilimon fussii, Isophya modesta, I. modes-
tior, Pterolepis germanica, Pachytrachis gracilis, Odontopodisma spp.) azok a jellemvoná-
sok, amelyek összességében különállóvá, Magyarországon állatföldrajzilag kiemelkedõen 
értékessé teszik a mecseki Orthoptera-faunát (VADKERTI et al. 2003) (lásd még a 2. táblázatot).

RHAPHIDIOPHOROIDEA                            
Tachycines asynamorus
GRYLLOIDEA
Melanogryllus desertus
Pteronemobius heydenii
ACRIDOIDEA
Odontopodisma schmidtii
Odontopodisma decipiens
Pseudopodisma fieberi
Pezotettix giornae
Acrida ungarica
Acrotylus insubricus
Aiolopus strepens
Stenobothrus eurasius
Euchorthippus declivus

TETTIGONIOIDEA
Phaneroptera nana
Isophya camptoxypha
Isophya modestior
Isophya costata
Isophya  modesta
Leptophyes punctatissima
Leptophyes boscii
Poecilimon intermedius
Poecilimon fussii
Poecilimon schmidtii
Ruspolia nitidula
Pachytrachis gracilis
Pterolepis germanica
Saga pedo

M
K, V
B, V
K, V
B, V
!
B
V,!
B, V,! 
V, !
M
B
B
V, !

!

M
M

B !
B !
B
M
M, V
M
M, V, !
V,!
M
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A Mecsekben csak egy(-két) ponton, illetve csak 1–2 példányban talált ritka fajokat külön-
külön, egyedileg kell értékelnünk. Van néhány olyan, a hegység peremvidékeirõl elõkerült faj 
(Pteronemobius heydenii, Odontopodisma schmidtii, Acrida ungarica, Omocestus petraeus, 
Stetophyma grossum, Mecosthetus parapleurus), amelyeknek talán nincs is megfelelõ kiterjedésû 
alkalmas élõhelye a Mecsek területén, és amelyek esetleg csupán alkalmilag jutottak el ide a 
szomszédos, számukra inkább megfelelõ élõhelyekrõl. A Mecsekben ritkán, vagy akár csupán 
egyetlen alkalommal gyûjtött fajok közül a röpképtelen Poecilimon schmidtii szöcske csak 2003-
ban került elõ. Ezzel kapcsolatban ismertté vált, hogy Magyarországon a legtöbb esetben az 
ittenihez hasonlóan elszigetelt helyeken fordul elõ, ahol élõhelye általában csak igen korlátozott 
területre (esetleg csak 1–2 hektárnyira) terjed ki. Ezzel magyarázhatjuk a Melegmányi-völgyben 
észlelt elõfordulási pont hosszú idõn keresztül való elkerülését. A hasonlóan erõsen lokalizált 
elõfordulású közeli rokon Poecilimon fussii és P. intermedius megtalálása viszont éppen 
ellenkezõleg, egyfajta szerencsés véletlennek volt köszönhetõ. Az ugyancsak igen korlátozott 
terjedõképességû Leptophyes punctatissima szöcske elõkerülése más magyarázatot kíván. A 
rendkívül intenzíven, számos alkalommal végig gyûjtött Misinán elsõ ízben 1995-ben került elõ e 
szöcske néhány példánya, s a következõ években – ugyanott – már nagyobb mennyiségben 
jelentkezett. Ez esetben, az utóbbi években történt behurcolást tételezhetünk fel, ami – ismerve e faj 
petézési szokásait – erõsen valószínûsíthetõ.

A rendszerint hegyvidéki elõfordulású Tettigonia cantans szintén egy alkalommal történt 
észlelése csupán hangadás alapján történt, bizonyító példányát nem sikerült begyûjteni. E faj 
jelenlétének kétséget kizáró bizonyítása tehát további célzott vizsgálatot igényel. A Mecsek 
egyenesszárnyú faunájának jellemzõje a különbözõ fajok változatos fenológiai viszonyai (lásd a 3. 
táblázatot). A lárvaként, vagy imágóként áttelelõ fajokkal, illetve a korán kikelõk lárváival már 
kora tavasztól lehet találkozni, míg az áttelelõ és a késõi fajok még õsz végén, enyhe idõben tél 
elején is aktívak lehetnek a hegység szubmediterrán mikroklimájú délies lejtõin.

2. táblázat. A Mecsek mediterrán (M), balkáni (B), kárpát-medencei endemikus (K), 
védett, vagy fokozottan védett (V), illetve Magyarországon lokálisan ritka (!) fajai. 
Tab. 2.  Some characteristic elements of Mecsek Mt's Orthoptera fauna 
(Mediterranean: M; Balcanic: B; endemic to Carpathian Basin: K; protected/strictly 
protected: V; locally rare in Hungary: !).

3. táblázat. Mecseki egyenesszárnyú fajok fenológiai osztályozása (Nagy A. & Nagy B. 2000 és 
Nagy 2006a  nyomán, kiegészítve). A táblázatban külön nem említettek a „közép-idejû”, IV-V-ben 
kelõ fajok.
Tab. 3.  Phenological classification of some grasshoppers and katydids occurring in Mecsek Mt.

Imágóként 
(lárvaként is :+)

 telelõk

Korai fajok (III-IV-ben 
kelõk, kb. VI-VII-ig 

mutatkoznak)

Korai fajok
 (III-IV-ben kelõk,

 de IX-X-ig is elélõk)

Késõi fajok 
(általában V-ban kelõk)

+Myrmecophila acervorum
+Tetrix subulata

+Tetrix bipunctata
+Tetrix tenuicornis

+Gryllus campestris
Acrotylus insubricus

Aiolopus strepens

Tachicynes asynamorus 
(folyamatos fejlõdés)

Poecilimon fussii
Poecilimon intermedius

Isophya costata
Isophya modesta

Isophya modestior
Isophya camptoxypha

Tettigonia viridissima
Tettigonia cantans

Decticus verrucivorus
Pholidoptera aptera

Pholidoptera griseoaptera
Pholidoptera fallax

Poecilimon schmidtii
Odontopodisma decipiens

Euthystira brachyptera
Stenobothrus lineatus

Omocestus rufipes
Chorthippus brunneus

Phaneroptera nana
Phaneroptera falcata
Rhacocleis germanica
Oecanthus pellucens
Pezotettix giornae

Calliptamus italicus
Chorthippus biguttulus

Chorthippus mollis
Gomphocerippus rufus
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Kiemelkedõ természeti értékek és fenyegetettségük
A természetvédelmi értékek fontos gyakorlati mutatója a törvényileg védett fajok száma és aránya. Ezek 
a környezõ dunántúli kistájaink közül az eddig kimutatott fajok 16%-a körüli értékekkel (11 faj) a 
Mecsekre a legmagasabbak (4. táblázat). Ez a tény már önmaga jelzi a Mecsek Orthoptera-
vonatkozásban kiemelkedõ értékét. A védett fajok túlnyomó többsége (8 faj) röpképtelen szöcske. Ebbõl 
4 tarsza (Isophya) és 3 pókszöcske (Poecilimon), amelyek együttes elõfordulása országosan egyedülálló 
értéket képvisel. Korlátozott vándorlási képességük folytán e fajok mindegyike fokozottan sérülékeny. A 
rejtett életmódú, endemikus magyar tarsza (Isophya costata) ismert mecseki elõfordulásainak száma az 
elmúlt tíz év alatt az azóta végzett célzott kutatásoknak köszönhetõen ugrásszerûen megnõtt (jelenleg 
több, mint 50 ismert lelõhely, lásd fentebb). Ez alapján az itteni állomány ismereteink szerint a faj teljes 
areáját tekintve is az egyik legjelentõsebb, fennmaradásuk biztosítása a természetvédelem fontos 
feladata. Sajnálatos, hogy az országosan is csak néhány helyrõl ismert keleti pókszöcskének (Poecilimon 
intermedius) a Jakab-hegy lábánál található korábbi elõfordulását az utóbbi években többszöri 
próbálkozás ellenére sem sikerült megerõsíteni. Lokális kipusztulása legalábbis az ismert lelõhelyén az 
ott végbement élõhelyi változások ismeretében (gyep feltörése, beépítése) valószínûsíthetõ. 

A nagytermetû fûrészlábú szöcske (Saga pedo) Tubes-Misina környéki észlelései az utóbbi néhány 
évtized során szintén megritkultak, ami összefüggésben állhat a területet érõ fokozódó turizmussal és 
urbanizációs nyomással. Feltehetõen hasonló okok miatt nem sikerült újabban megerõsítenünk az 
eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius) itteni egyetlen, szigetszerû dél-dunántúli elõfordulását sem. 
A védett és faunisztikailag kiemelkedõ fajok lelõhelyeinek áttekintése arra mutat, hogy ezek többsége 
legnagyobb arányban a hegység déli felében sorakozó perem-hegyek (pl. Jakab-hegy, Tubes, Misina) 
lejtõihez kapcsolódik. E területek jelentõsebb élõhelyei ezen túl általános egyenesszárnyú 
fajgazdagságuk alapján is kiemelkedõen értékesek. Ennek egy oka, valószínûleg az Orthoptera fajok 
többségének nyílt, napos élõhelyek iránti preferenciája.

A Mecsek számos helyi vagy országos védettségû területe az Orthoptera fajok többségének 
megfelelõ oltalmat nyújt. A fenyegetettséget fõképpen a tájhasználati változás jelenti, amely elsõsorban a 
Pécs-közeli, nagy természeti értékû déli hegylejtõkre vonatkozik. A Misina már eddig is pótolhatatlan 
veszteségeket szenvedett az urbanizációs ártalmak miatt. Természetesen, nehezen védhetõ álláspont, 
hogy miért ne éppen a Misina déli lejtõje felé (is) terjedjen Pécs urbanizációja, s hogy a város 
vidámparkját, állatkertjét, stb. itt tartsák fenn. A Tubesre tervezett katonai (NATO) lokátor is az 
„urbanizció” egy sajátságos esete. Ezzel szemben „csupán” azt tudjuk felhozni, hogy a Mecsek és a 
Tubes Magyarországon egyszeri és „ismétlés nélküli” élõhelyek, amelyekhez hasonló lehet, hogy fél-
tucat is van Szerbiában és Horvátországban, de Magyarországon nincs más! Ha ezeket az élõhelyeket 
károsítjuk, vagy éppen elpusztítjuk, azzal egy számunkra unikális élõhelytípust örökre 
„kiiktatunk”(NAGY 2004, 2006b).

4. táblázat. Melegkedvelõ (mediterrán, pontomediterrán és „balkáni”) és védett fajok %-os aránya 
néhány dunántúli táj Orthoptera faunájában (Nagy 2006a nyomán, kiegészítve)
Tab. 4. Percentage of thermophilous and protected Orthoptera species in the whole local grasshopper 
fauna in different regions of  Transdanubia  (W Hungary).

Tájegység Össz. fajszám Mediterrán
fajok %

„Balkáni” fajok
%

Védett fajok
%

Forrás

Rácz 1979

Nagy - Szövényi
2001

Nagy et al.
2003

Nagy A.-Nagy B.
2000

Jelen cikk

Bakony

Somogy megye

Látránypuszta

Villányi-hegység

Mecsek

71

57

33

45

69

18,3

17,5

27,3

17,8

14,5

4,2

10,5

3

13,3

13

7

5,3

3

15,6

16
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Fontosabb együttestípusok és elterjedtségük
A fõbb, jellegzetes összetételû Orthoptera együttesek egyik legfajgazdagabb típusa éppen az 
elõzõekben említett délies kitettségû hegyoldalakon, hegytetõkön fordul elõ. E mezofil-
mezoxerofil habitatok (karsztbokorerdõ tisztások, sztyeplejtõk, régi irtásrétek zárt gyepjei) 
bokrosodó szegélyeikben az árnyékolást igénylõ/tûrõ fajoknak, a nyíltabb részeiken pedig a 
gyeplakó, melegkedvelõ egyenesszárnyúaknak egyaránt megfelelõ élõhelyet biztosítanak 
(5.tábl. 3-5. oszlop). Ezen együttesekben feltûnõ a ragadozó szöcskék nagy fajgazdagsága 
(Pholidoptera aptera, Ph. fallax, Ph. griseoaptera, Pachytrachis gracilis, Pterolepis 
germanica, Saga pedo). A gyeplakó (pl. Metrioptera bicolor, Stenobothrus lineatus, St. 
eurasius, Euthystira brachyptera, Chorthippus parallelus, Ch. biguttulus) és az 
erdõszegélyeket, bozótosokat is kedvelõ szöcske- és sáskafajok (Barbitistes serricauda, 
Ephippiger ephippiger, Tetrix bipunctata, Odontopodisma decipiens, Aiolopus strepens, 
Gomphocerus rufus) mellett a védett tarsza fajok többjének (pl. Isophya modesta, I. modestior, 
I. costata) akár együttes jelenléte is jellemzõ lehet. Ilyen élõhelyeken helyenként nagyobb 
egyedsûrûségben található a talajszinten mozgó mezei tücsök (Gryllus campestris) is.

A meredekebb déli lejtõkön, alacsonyabb térszínen helyenként az alapkõzet kibukkanása 
mellett, gyakorta köves, sekély talajokon találhatók az elõzõ élõhely típusnál szárazabb, 
helyenként felnyíló gyepek, amelyek szintén igen fajgazdag Orthoptera együtteseknek adnak 
otthont (5. tábl. 1-2. oszlop). Itt a melegebb, esetleg nyíltabb élõhelyeket kedvelõ ragadozó 
szöcskefajok (Pterolepis germanica, Pachytrachis gracilis, Platycleis albopunctata) mellett 
az elõzõekkel részben megegyezõ, illetve további melegkedvelõ lomhaszöcskék (Isophya 
modesta, I. costata, Poecilimon fussii, Phaneroptera nana) megjelenése, és különbözõ 
szárazságtûrõ sáskák (pl. Calliptamus italicus, Pezotettix giornae, Acrotylus insubricus, 
Chorthippus brunneus, Ch. mollis, Euchorthippus declivus) magas aránya lehet jellemzõ. Az 
ezen élõhelyekhez esetenként csatlakozó erdõszéli ökoton sávokban az elõzõ élõhelytípusnál 
említett árnyékkedvelõ fajok hasonlóképpen megtalálhatók, a magasabb vegetációjú, vagy 
akár bokrosodó részeken is pedig a pirregõ tücsök (Oecanthus pellucens) válhat gyakorivá. 
Ezek a korábban kaszálóként, legelõként hasznosított, esetleg felhagyott szõlõk helyén 
kialakult élõhelyek napjainkban éppen a mûvelés felhagyása miatt, vagy a települések 
terjeszkedése folytán vannak eltûnõben, zsugorodóban. Kezelés hiányában a gyep egy ideig 
ugyan megmarad, de zártabbá, magasabbá válik, majd galagonyás, vadrózsás bozótossá válva 
már a legtöbb addig ott élõ egyeneszárnyú faj számára fokozatosan alkalmatlanná válik.

A hegyvidék belsõ, többnyire magasabban fekvõ részein kevéssé exponált, sík, esetleg 
északias kitettségben rendszerint egykori lomberdõk helyén irtással kialakított, és fõként 
kaszálással fenntartott üde rétjei az elõzõektõl részben eltérõ, de szintén fajgazdag és 
jellegzetes egyenesszárnyú együtteseket tartanak fenn (5. tábl. 6-7. oszlop). Ezeken egyes 
szárazságtûrõ, melegkedvelõ fajok az elõzõ élõhely típusokhoz képest kisebb arányban 
jelentkeznek, vagy teljesen hiányoznak, helyettük pedig nedvességkedvelõ fajok jelennek 
meg, vagy válnak gyakorivá. Jellemzõ egyes rétlakó szöcskék (Leptophyes albovittata, 
Isophya costata, Metrioptera bicolor, M. roeselii, Tettigonia viridissima lárva korban), 
tücskök (Gryllus campestris) és sáskák (Chorthippus parallelus, Ch. dorsatus, Euthystira 
brachyptera, Stenobothrus lineatus, Omocestus rufipes) mellett több kifejezetten higrofil 
jellegû faj (Chrysochraon dispar, Conocephalus discolor) megjelenése is. 

A Mecsekre jellemzõ, a szárazabb élõhelyeken inkább az erdõszegélyben megjelenõ 
Odontopodisma decipiens hegyisáska e körülmények között – fõként kétszikûekben 
gazdagabb réteken – gyeplakóvá válik. Ehhez hasonlóan, fõként magasabb térszíneken 
megjelenhet több magaskórósokban is jellemzõ lomhaszöcske féle (Phaneroptera falcata, 
Leptophyes boscii, Isophya camptoxypha). E gyakorta nagy kiterjedésû rétek esetében szintén 
azok felhagyása a fõ probléma, ami rendszerint az állattartás visszaszorulására vezethetõ 
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Phaneroptera falcata
Isophya camptoxypha
Isophya modestior
Isophya costata
Isophya  modesta
Barbitistes serricauda
Leptophyes albovittata
Leptophyes boscii
Poecilimon fussii
Meconema thalassinum
Conocephalus discolor
Ruspolia nitidula
Tettigonia viridissima
Decticus verrucivorus
Platycleis albopunctata grisea
Metrioptera bicolor
Metrioptera roeselii
Pholidoptera aptera
Pholidoptera fallax
Pholidoptera griseoaptera
Pachytrachis gracilis
Pterolepis germanica
Saga pedo
Ephippiger ephippiger
Gryllus campestris
Oecanthus pellucens
Tetrix subulata
Tetrix bipunctata
Tetrix tenuicornis
Odontopodisma schmidtii
Odontopodisma decipiens
Pezotettix giornae
Calliptamus italicus
Oedipoda caerulescens
Acrotylus insubricus
Aiolopus strepens
Mecostethus parapleurus 
Chrysochraon dispar
Euthystira brachyptera
Omocestus rufipes
Stenobothrus lineatus
Gomphocerus rufus
Chorthippus mollis
Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus hedickei
Chorthippus oschei
Chorthippus dorsatus
Chorthippus parallelus
Chorthippus montanus
Euchorthippus declivus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.8. 10. 11.

Xerofil
gyepek

Mezo-xerofil
gyepek

Üde 
hegyi rétek Magaskórósok

Sík
mocsárrétek

5. táblázat
Tab. 5.



vissza. E területek a fenntartó kezelés hiányában hamar bokrosodnak (ennek számos területen 
lehetünk tanúi napjainkban), majd további néhány évtized alatt teljesen beerdõsülnek.

A hegység nem teljesen zárt erdeiben haladó állandó vízfolyások partját gyakran 
szegélyezi hûvös mikroklímájú, fõként kétszikûek alkotta magaskórós állomány. Ezen 
összességében kis kiterjedésû élõhelyeken nem túlságosan fajazdag, ám sajátos Orthoptera 
együttesek alakultak ki (5. tábl. 8-9. oszlop). Az itt élõ fajok többsége higrofil, és/vagy 
árnyékkedvelõ faj. E többségében szöcskékbõl (leggyakrabban Leptophyes boscii, Isophya 
camptoxypha, Conocephalus discolor, Pholidoptera aptera, Pholidoptera griseoaptera, 
Metrioptera roeselii, Tettigonia viridissima) és csak néhány sáskafajból (pédául 
Chrysochraon dispar, Odontopodisma decipiens) álló együttesek léte hosszabb távon a 
patakokat, útmenti vízelvezetõ árkokat szegélyezõ, speciális habitatok fenmaradásától függ. 
A Mecsek elõterének sík részein nagyobb vízfolyások, tavak környékén többfelé találhatók a 
hegységbõl teljesen hiányzó síkvidéki jellegû láp- és mocsárrétek. Ezek egyenesszárnyú 
faunája a hegység üde rétjeivel és magaskórósaival rokon, ám számos onnan hiányzó nagy 
nedvességigényû melegkedvelõ faj található meg itt (5. tábl. 10-11. oszlop). Gyakoriak 
lehetnek a különbözõ, a hegység rétjein is élõ fajok; különbözõ rétisáskák (Chorthippus 
parallelus, Ch. dorsatus), szöcskék (Metrioptera roeselii, Conocephalus discolor, 
Phaneroptera falcata, Isophya costata), és megjelennek a belsõbb területekrõl hiányzó, vagy 
csak elvétve elõforduló, nálunk inkább síkvidéki nedves élõhelyeken jellemzõ fajok (Ruspolia 
nitidula, Melanogryllus desertus, Chorthippus montanus, Ch. oschei, Mecostethus 
parapleurus) is.

Kapcsolat a környezõ területekkel 
A Mecsekkel érintkezõ, vagy közeli tájegységek orthopterológiai kutatottsága attól eltérõ, 
általában kevéssé intenzív. Ennek ellenére egy rövid, tájékoztató jellegû összevetés 
megkísérelhetõ. A szóba kerülõ területek közül összefoglaló munkák eddig a Villányi-hegység 
(NAGY  NAGY 2000, Vadkerti et al. 2003) és Somogy-megye (NAGY & SZÖVÉNYI 2001) 
Orthoptera faunájáról készültek. Ez utóbbi a Mecsekhez közeli Zselicrõl és a Drávamentérõl 
egyaránt számos adatot tartalmaz. A Dráva torkolati környékérõl korábban még Pongrácz 
(1944) is közöl adatokat. Emelett további, kisebb részben publikált (NAGY & SZÖVÉNYI 2001, 
Nagy et al. 2003), nagyobbrészt saját, még publikálatlan gyûjtéseink alapján több-kevesebb 
ismerettel az Alföld felé kapcsolatot jelentõ Mezõföld tekintetében is rendelkezünk. A közeli, 
részletesen vizsgált Villányi-hegységbõl eddig közölt 45 faj mindegyike elõfordul a 
Mecsekben is, tehát a két terület faunája között igen nagyfokú a hasonlóság. Kiemelendõ a 
négy Isophya faj és a Poecilimon fussii közös elõfordulása, illetve a mediterrán Aiolopus 
strepens, ez utóbbi csak e két tájegységünkben él. Az alapvetõen száraz élõhelyeket 
felvonultató Villányi-hegységbõl többségükben a Mecsek üdébb, hegy- és síkvidéki jellegû 

&

 

5. táblázat. Jellemzõ mecseki egyenesszárnyú együttesek szerkezetének vázlata  A 
világosszürke körök az 1% alatti, a sötétszürke körök az 1 és 10% közötti, a fekete körök pedig 
a 10% fölötti dominanciájú fajokat jelzik az adott együttesben, kivéve a 10-11. oszlopokat, 
ahol az egysésgen világossszürke körök a jelenlétet mutatják (1: Pécs/ Jakab-hegy déli oldala 
1958; 2: Pécsvárad/ Öreg-béke 2000; 3: Pécs/ Remete-rét 1998; 4: Pécs/ Tubes 1958; 5: Pécs/ 
Misina 1958; 6: Komló/ Zobákpuszta 1998; 7: Hosszúhetény/ Püspökszentlászló 1998; 8: 
Abaliget/ Bükkösdi-víz mente 1997; 9: Komló/ Takanyó-völgy 1998; 10: Szentlõrinc/ 
vasútállomás 1998; 11: Cserkút/ Pellérdi-rétek 2002). 
Tab. 5. Characteristic orthopteran assemblages in Mecsek Mt (S Hungary). Light grey dots 
denote 0-1%, dark grey dots 1-10% and black dots denote higher dominance than 10 % in the 
assemblages (except in the column no. 10-11, where grey dots denote only the presence of 
particular species). 1-2 xeric, 3-5 mesoxeric grasslands, 6-7 fresh submontane meadows, 8-9 
tall-herb formations, 10-11 wet meadows.

.
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nedves-üde élõhelyeihez kötõdõ fajok (pl. Conocephalus discolor, Ruspolia nitidula, 
Poecilimon schmidtii, Pteronemobius heydenii, Mecostethus parapleurus, Chorthippus 
oschei, Ch. montanus stb.) hiányoznak. Feltûnõ viszont a Saga pedo – a Mecsekkel ellentétben 
– jelentõs gyakorisága a Villányi-hegységben (MAJER 2000).

A szomszédos Zselic dombvidékének faunájában említésre méltó Mecsekkel közös, hegy- 
és dombvidéki fajok (Pholidoptera aptera, Leptophyes boscii, Isophya camptoxypha, 
Pachytrachis gracilis, Odontopodisma decipiens) a Dél-Dunántúl további jelentõs részein 
nem, vagy alig fordulnak elõ. A kevésbé ismert, intenzív mezõgazdasági mûvelés alatt álló 
Mezõföld többnyire zárványszerû gyepes élõhelyeinek egyenesszárnyúi már leginkább 
síkvidéki jellegûek. Az országosan elterjedt fajokon kívül ezek egy része azonban a Mecsek 
peremterületein is elõfordul (pl. Ruspolia nitidula, Oedaleus decorus, Acrida ungarica, 
Omocestus petraeus). Külön kiemelendõ az országosan igen ritka Poecilimon intermedius, 
amely a Dunántúlról a Mecsek déli elõterén kívül csak a Mezõföldrõl ismert (Szövényi, 
publikálatlan). A Dráva mentérõl ismert egyenesszárnyúak között szintén számos tipikusan 
síkvidéki faj elõfordul (PONGRÁCZ 1944), amelyek közül több, az elõzõvel azonosan a 
Mecsekkel közös (pl. Ruspolia nitidula, Stetophyma grossum, Acrida ungarica, Oedaleus 
decorus, Omocestus petraeus). Külön említést érdemelnek azonban a Dráva menti, a felsõbb, 
hegy- és dombvidéki területekrõl a síkságra lehúzódó országosan is ritka, állatföldrajzilag 
jelentõs fajok, amelyek a Mecseket megközelítik, illetve el is érik (Odontopodisma schmidtii, 
Poecilimon schmidtii). Az Európa szerte többfelé széthurcolt, mediterrán eredetû déli 
dobolószöcske (Meconema meridionale Costa, 1860) eddig még ugyan nem került elõ, de 
felbukkanása a Mecsek területén is várható, miután az utóbbi években a Drávától a Balaton 
déli partjáig több helyen (Látrány, Zselic, Drávamente) is bizonyítást nyert elõfordulása 
(SZIRÁKI 1996, NAGY 2001).

További kutatások kijelölése
Az elõzõekben taglalt eredmények arra mutatnak, hogy bár a Mecsek Orthoptera-faunája 
alapvetõen ismertté vált, a további kutatás különösen a hegység belsõ és északi részeiben 
egyáltalán nem céltalan. A faunisztikai feltárás további folytatása mellett különbözõ 
természetvédelmi és ökológiai kédések is jól vizsgálhatók, vizsgálandók a területen. A jelenleg 
is nagymértékû tájhasználati változások, beleértve az ember okozta degradációs jelenségeket 
is, mint például a turizmus, az urbanizáció, zöldmezõs beruházások, katonai és egyéb 
építkezések további, legtöbbször negatív változásokat eredményeznek a fajok 
elõfordulásában. Ezek megállapítása, felmérése (monitorozási eljárások segítségével) 
hasznos és szükséges, mert így a valódi és érvényes faunakép, közötte számos jelentõs 
természeti értéket is képviselõ egyenesszárnyú faj, együttes nyomon követhetõ. Példaképpen 
megemlíthetõ, hogy míg a Tubesen – bár részleteiben nem analizált – degradációs hatások 
következtében több, néhány évtizede még meglévõ állatföldrajzilag igen értékes, ritka és 
részben védett egyenesszárnyú faj az utóbbi években már nem, vagy csak alig volt fellelhetõ, a 
szomszédos Misinán éppen az utóbbi évek során – feltehetõen behurcolás folytán odajutva– 
került elõ a Leptophyes punctatissima szöcske (NAGY 2006b).

Összefoglaló

A Mecsek hegység – a Villányi-hegységgel egyetemben – Magyarország legdélibb 
középhegységi területe; ennek megfelelõen határozottabban érvényesül a mediterrán/balkáni 
hatás az egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) faunában is. Az eddig kimutatott 69 faj között van 
a csak e helyeken elõforduló Áttelelõ sáska (Aiolopus strepens), valamint a hazánkban legtöbb 
fajt itt felvonultató Isophya és Poecilimon szöcske-génuszok (4 illetve 3 fajjal). A Mecsek a 
védett Orthoptera fajok számát (11) és arányát (16%) tekintve egyaránt jelentõs értéket mutat. 

-

104 Szövényi et al.:  A Mecsek Orthoptera faunája



Sajnálatos tény, hogy a faunisztikailag legértékesebb Orthoptera-együttesek jelentõs része, 
amelyek éppen a Mecsek déli hegyein (Jakab-hegy, Tubes, Misina) találhatók, vannak kitéve 
leginkább az egyre fokozódó urbanizációs ártalomnak.
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