
A talajfelszínen élő ízeltlábúA talajfelszínen élő ízeltlábú--közösségek közösségek 
összetétele és változása a Pásztóiösszetétele és változása a Pásztói--legelőn, legelőn, 
valamint annak környékén jellemző, elérően valamint annak környékén jellemző, elérően 
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�� Az AlsóAz Alsó--BerettyóBerettyó--vidéken megmaradt ártéri rétek és szikes puszták zömét, mint vidéken megmaradt ártéri rétek és szikes puszták zömét, mint 
Pannon szikes gyepeket Pannon szikes gyepeket kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek 
jelölték.jelölték.

��A BerettyóA Berettyó--ártérnek a Hortobágyártérnek a Hortobágy--Berettyóval kettéosztott jobb oldali területein a Berettyóval kettéosztott jobb oldali területein a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a bal oldalin, pedig a KörösHortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a bal oldalin, pedig a Körös--Maros Nemzeti Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság Park Igazgatóság a természetvédelmi kezelőa természetvédelmi kezelő. . 

A PROJEKTTERÜLETA PROJEKTTERÜLET

��Az utóbbiak egyben Az utóbbiak egyben nemzeti parki törzsterületeknemzeti parki törzsterületek is, míg a Túrkevétől nagyjából is, míg a Túrkevétől nagyjából 
déldél--nyugatra, a jobb oldali ártéren elterülő Pásztónyugatra, a jobb oldali ártéren elterülő Pásztó--puszta gyepterületei a Natura puszta gyepterületei a Natura 
2000 státusz mellett 2000 státusz mellett helyi védelemhelyi védelem alatt is állnak. alatt is állnak. 

��A korábbi területhasználat és a kezelés hiányosságai folytán bekövetkezett A korábbi területhasználat és a kezelés hiányosságai folytán bekövetkezett 
természeti állapotromlás visszafordítását célozta meg a 2011természeti állapotromlás visszafordítását célozta meg a 2011--2015 között 2015 között 
megvalósult megvalósult A PásztóA Pásztó--puszta pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése puszta pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése 
fenntartható gazdálkodási módszerekkel nevet viselő LIFE projekt.fenntartható gazdálkodási módszerekkel nevet viselő LIFE projekt.



A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS A MINTAVÉTELI HELYEK
KÓD TERÜLET NÉV ÉLŐHELY ÉVEK MÓDSZEREK

PI Pásztói-legelő (I) cickórós puszta (kaszált) 2012, 2013, 2014. talajcsapda, egyelés, rostálás, fűhálózás

PII Pásztói-legelő (II) cickórós puszta (nem kaszált) 2012, 2013, 2014. talajcsapda, egyelés

PIII Pásztói-legelő (III) cickórós puszta (legeltetett) 2014 talajcsapda, egyelés, fűhálózás

PIV Pásztói-legelő (IV) cickórós puszta (kaszált) 2012, 2013, 2014. talajcsapda, egyelés, fűhálózás

PV Pásztói-legelő (V) szikes rét (legeltetett) 2012, 2013, 2014. talajcsapda, egyelés

Tk Túrkedd cickórós puszta (rendszertelenül kaszált) 2012, 2013, 2014. talajcsapda, egyelés, rostálás, fűhálózás

Ht Herceg-tanya szikes gyep (legeltetett és rendszertelenül kaszált) 2012, 2013, 2014. talajcsapda, egyelés, fűhálózás

CsB Csudabala-puszta szikes rét (kaszált) 2014 talajcsapda, egyelés, rostálás, fűhálózás



A CÉLOK ÉS A KUTATÁSI ELVEK
��A projekt keretében célzottan a szikes gyepek megóvására és helyreállítására A projekt keretében célzottan a szikes gyepek megóvására és helyreállítására 
irányuló tevékenység eredményességének és az érintett élőhelyekre gyakorolt irányuló tevékenység eredményességének és az érintett élőhelyekre gyakorolt 
hatásoknak, a változásokra érzékenyen és gyorsan reagáló ízeltlábúhatásoknak, a változásokra érzékenyen és gyorsan reagáló ízeltlábú--közösségek közösségek 
nyomon követésenyomon követése..

��Az eltérő kezelés, az élőhelyi adottságok és az időjárási feltételek Az eltérő kezelés, az élőhelyi adottságok és az időjárási feltételek hatásaivalhatásaival
kapcsolatos megállapítások az ízeltlábú közösségekre vonatkozóan.kapcsolatos megállapítások az ízeltlábú közösségekre vonatkozóan.

��A megfigyelések elsősorban a projektterület (PásztóA megfigyelések elsősorban a projektterület (Pásztó--puszta) puszta) eltérő módon eltérő módon 
kezeltkezelt részeire fókuszálva folytak, de néhány távolabbi hasonló élőhelyi adottságú részeire fókuszálva folytak, de néhány távolabbi hasonló élőhelyi adottságú 
területen is voltak mintavételi helyek, amelyek területen is voltak mintavételi helyek, amelyek kontrollterületekéntkontrollterületeként is felfoghatók. is felfoghatók. területen is voltak mintavételi helyek, amelyek területen is voltak mintavételi helyek, amelyek kontrollterületekéntkontrollterületeként is felfoghatók. is felfoghatók. 

��A korábban alig kutatott térség ízeltlábú közösségeinek minél alaposabb A korábban alig kutatott térség ízeltlábú közösségeinek minél alaposabb 
vizsgálata során, legnagyobb mélységig a vizsgálata során, legnagyobb mélységig a talajfelszíni bogaraktalajfelszíni bogarak feldolgozásán volt feldolgozásán volt 
a hangsúly. a hangsúly. 

��A A kisebb ízeltlábúkisebb ízeltlábú csoportoknál a kvantitatív adatok rögzítése mellett, a csoportoknál a kvantitatív adatok rögzítése mellett, a 
kvalitatív jellemzők értékelése csak a területre jellemző vagy különös kvalitatív jellemzők értékelése csak a területre jellemző vagy különös 
természetvédelmi jelentőségű fajok identifikálására korlátozódott.természetvédelmi jelentőségű fajok identifikálására korlátozódott.

��Az ízeltlábú közösségek vizsgálatával párhuzamosan, de külön programként folyt Az ízeltlábú közösségek vizsgálatával párhuzamosan, de külön programként folyt 
a terület kijelölésének alapjául szolgáló a terület kijelölésének alapjául szolgáló nagy tűzlepkenagy tűzlepke és más tűzlepke fajok és más tűzlepke fajok 
monitoring jellegű felmérése.monitoring jellegű felmérése.



MUNKAHIPOTÉZISEK
�a Dél-Tiszántúli szikes puszták ízeltlábú faunájának viszonylag nagy kutatottsága ellenére, az e tekintetben 
kevésbé ismert túrkevei Berettyó-ártér, jó természetességű, változatos szikes rétjein jellegzetes ízeltlábú-
együttesek jelenléte, azok  egyedi vonásai az időjárási szélsőségek és a területen végrehajtott 
természetvédelmi célú kezelések tükrében;

�a térségből korábbról ismeretlen faunisztikai és természetvédelmi szempontból jelentős fajok potenciális 
jelenléte;

�a korábban eltérő módon hasznosított, ármentesített gyepterületeken stabilan megmaradt, de struktúráját 
tekintve megváltozott ízeltlábú-közösséges specifikumai;

�a jó természetességű élőhelyeken valószínűsíthető nagy faunisztikai és természetvédelmi értéket 
képviselő, Magyarországon védett, esetleg EU közösségi jelentőségű fajok valószínű megléte;

�annak valószínűsége, hogy bár a térségben csak nyomokban maradtak meg a löszgyepek degradált foltjai, a 
vizsgált területen fellelhető laza talajú, nem szikesedő mikrohabitatokban megmaradhattak a löszpuszták 
jellegzetes fajai;

�annak ellenére, hogy a korábbi, ökológiai tekintetben kedvezőtlen területhasználati módok és a kiszáradást 
siettető vízgazdálkodás fokozta az élőhelyek homogenizálódását, az élőhelyek viszonylagos stabilitása 
lokálisan jelentős diverzitásúnak számító, számos jellegzetes elemmel színezett Arthropoda-együttesek 
meglétét determinálja;

�a bal oldali Berettyó-ártéren, a projektterülettől jelentős távolságra megállapított mintavételi helyeken, sok 
tekintetben különböző élőhelyi feltételek folytán, úgy kvalitatív, mint kvantitatív struktúrában különböző ízeltlábú 
közösségek léteznek;

�a projekt keretében meghatározott területhasználati, illetve természetvédelmi kezelési módok kedveznek a 
területen előforduló, de általában ritka, nehezen kimutatható fajoknak, és ezek stabil jelenléte detektálható 
lesz a jó természetességű élőhelyeken.



JELLEMZŐ ÉLŐHELYEK ÉS MINTAVÉTELI HELYEK

talajcsapda kihelyezés a LIFE projektterületen a Pásztói-legelő 
kaszálatlan (PI) és kaszált (PII) területrészén megállapított 
mintavételi helyeken



JELLEMZŐ ÉLŐHELYEK ÉS MINTAVÉTELI HELYEK

rendszertelenül kaszált, változatos mikrodomborzatú szikes 
rét a bal oldali Berettyó-ártéren Túrkedd (Tk) mintavételi 
helyen



JELLEMZŐ ÉLŐHELYEK ÉS MINTAVÉTELI HELYEK

részben legeltetett, rendszertelenül legeltetett és kaszált száraz 
szikes gyep,cickórós foltokkal Herceg-tanya (Ht) mintavételi 
helyen a bal oldali Berettyó-ártéren



JELLEMZŐ ÉLŐHELYEK ÉS MINTAVÉTELI HELYEK

változatos szerkezetű, erősen mozaikos szikes gyep 
Csudabala-puszta (Csb) mintavételi helyen a bal oldali 
Berettyó-ártéren



A KUTATÁS EREDMÉNYEKÉNT MEGISMERT 
ÍZELTLÁBÚ KÖZÖSSÉGEK  KVALITATÍV JELLEMZŐI

ÁLTLÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK A MEGISMERT FAUNAKÉPRŐL

�A különböző technikákkal gyűjtött, de főleg  a talajcsapdákkal regisztrált 
talajfelszíni ízeltlábúak között a bogarak, továbbá a teljes mélységig nem 
determinált pókok vannak jelen nagy fajszámmal, és ezek között számos értékes 
taxon is előkerült.

�A növényeken élő fajok mintavételezésénél a legnagyobb fajszámmal (közel 50 növényeken élő
faj) az ormányosbogarakat gyűjtöttük, de előkerültek egyéb bogárcsoportok 
(hólyaghúzók, torzcsápú bogár, szőrös álzsizsik) értékes fajai és védett 
egyenesszárnyúak is.

�A legnagyobb diverzitással a futóbogarak jelentkeztek, amelyeknek 92 faját 
jegyeztük fel, több védett vagy különös faunisztikai jelentőségű fajjal.

�Három év során feljegyzett fajösszetétel elemzésével kirajzolódó faunaképben a 
száraz élőhelyi feltételeket preferáló fajok túlsúlya volt jellemző.

� Az területen egyébként jellemző tocsogós rétek tartós kiszáradásával erősen 
visszahúzódtak a nedves élőhelyek fajai, amelyek többségét nem sikerült 
kimutatni.



ELŐKERÜLT VÉDETT VAGY KÜLÖNÖS JELENTŐSÉGŰ FAJOK

TAXON TERMÉSZETV. 
JELENTŐSÉG

1. Dolomedes sp. (indet.) ritka faj

2. Dolomedes fimbriatus védett faj

3. Lycosa singoriensis védett faj

4. Acrida hungarica védett faj

5. Mantis religiosa védett faj

6. Carabus clathratus auraniensis védett faj

7. Carabus granulatus védett faj

8. Carabus ullrichi planitiae védett faj

9. Cylindera germanica védett faj

10. Notiophilus laticollis ritka faj

11. Harpalus attenuatus ritka faj

TAXON TERMÉSZETV. 
JELENTŐSÉG

25. Ontohpagus turus ritka faj

26. Sisiphus schaefferi ritka faj

27. Meloe cicatricosus védett faj

28. Meloe variegatus védett faj

29. Mylabris pannonica védett faj

30. Cerocoma muehlfeldi ritka faj

31. Mycterus tibialis ritka faj

32. Calamobius filum védett faj

33. Theophilea cylindricollis védett faj

34. Oberea euphorbiae védett faj

35. Argoptochus vindobonensis ritka faj11. Harpalus attenuatus ritka faj

12. Harpalus hospes ritka faj

13. Harpalus inexpectatus ritka faj

14. Ophonus cephalotes ritka faj

15. Ophonus sabulicola védett faj

16. Parophonus mendax ritka faj

17. Amara fulvipes ritka faj

18. Amara littorea ritka faj

19. Pterostichus longicollis ritka faj

20. Dinodes decipiens védett faj

21. Licinus cassideus ritka faj

22. Lebia chlorocephala ritka faj

23. Lebia cyanocephala ritka faj

24. Microlestes corticalis escorilensis ritka faj

35. Argoptochus vindobonensis ritka faj

36. Lixus bituberculatus ritka faj

37. Brachysomus fremuthi ritka faj

38. Mogulones venedicus ritka faj

39. Nemonyx lepturoides ritka faj

40. Smicronyx siriacus ritka faj

41. Iphiclides podalirius védett faj

42. Papilio machaon védett faj

43. Aglais urticae védett faj

44. Comma c-album védett faj

45. Euvanessa atalanta védett faj

46. Inachis io védett faj

47. Lycaena dispar védett faj

48. Pandoriana pandora védett faj



ÁLTALÁNOSAN RITAKA VAGY A TÉRSÉGBEN KÜLÖNÖSEN 
JELLEMZŐ NAGY JELENTŐSÉGŰ FAJOK

Harpalus hospes – változékony lomhafutó:
Magyarországon egyre ritkán előforduló 

melegkedvelő faj. Az Alföldről kevés adatát 

Dolomedes sp. – „ismeretlen” vidrapók:
Korábban parti- esetleg szegélyes vidrapóknak 

véltük, de valószínűleg egy másik, akár behurcolt 

faj lehet. A Pásztói-legelőn, tartósan vizes 

csatornában 2013 tavaszán számos egyed volt 

jelen, ahol apró halakra vadászott. 

Harpalus attenuatus – sztyepplakó lomhafutó:
A Kárpát-medencéből első adata 1992-ből 

származik Békés megyéből. Az utóbbi években a 

Tiszántúl számos pontján megtaláltuk. A 

talajcsapdák anyagaiból különösen a Pásztói-

legelőn igen nagyszámú egyede került elő. 

melegkedvelő faj. Az Alföldről kevés adatát 

ismerjük. A mély talajú, nem túl nedves réteken 

fordul elő leginkább, de az is valószínű, hogy a 

mára már nagyrészt felszántott löszgyepeket 

preferálja. A Pásztói-legelőn igen erős és stabil 
populácáiót találtunk.



ÁLTALÁNOSAN RITAKA VAGY A 
TÉRSÉGBEN KÜLÖNÖSEN JELLEMZŐ 

NAGY JELENTŐSÉGŰ FAJOK
Harpalus inexpectatus – pusztai lomhafutó: 
Magyarországon a Duna-Tisza közéről és a 
Nagyalföldről vannak adatai. Nem gyakori, de a szikes 
puszták kevésbé sós kiemelkedésein, cickórós 
pusztákon sokfelé megtalálható. 

Ophonus cephalotes – busafejű bársonyfutó: 
A Pannon biogeográfiai régióban szórványosan 
előforduló, igen ritka sztyeppi faj. Ősgyep jellegű szikes 
vagy szikesedő gyepeket preferálja. A Tiszától nyugatra vagy szikesedő gyepeket preferálja. A Tiszától nyugatra 
igen ritkán kerül elő, de általánosságban is kevés, 
csupán valamivel több, mint tucatnyi előfordulását 
ismerjük. Élőhelyei az elmúlt évek során sokfelé 
elpusztultak és a faj jó esetben is apró, latens 
állományokkal van már csak jelen.

Ophonus sabulicola - homoki bársonyfutó: 
Sporadikus adatai a Dunántúlról vannak. A Dunától 
keletre eddig nem volt ismert, illetve adatai 
százévnél jóval régebbiek, vagy téves határozásnak 
bizonyultak A Pásztói-legelőn élő populáció, további 
más ritka faj mellett, közvetett bizonyíték e terület 
magas öklógiai és természetvédelmi jelentőségére. 



ÁLTALÁNOSAN RITAKA VAGY A 
TÉRSÉGBEN KÜLÖNÖSEN JELLEMZŐ 

NAGY JELENTŐSÉGŰ FAJOK
Amara littorea – berki közfutó: 
Európában eredetileg szélesen elterjedtvolt, de 
élőhelyei mindenütt veszélyben vannak. 
Magyarországon igen ritkának számít. A 
szakirodalomban alig van hazai adata. Enyhén 
szikes, ecsetpázsittal meghatározott réteken találtuk 
a Jászságban és a Közép-Tisza-vidéken. Ez az első 
nagykunsági adata.

Dinodes decipiens – azúr bűzfutó: 
Korábban sokkal ritkábbnak véltük, de az elmúlt években a 

Lebia cyanocephala – kékes cserjefutó: 
Az Alföldön csak kivételesen megjelenő faj, de 
országosan is igen ritka és adatainak többsége már 
legalább fél évszázados. Előkerülése, enyhén szikes 
puszta jellegű gyepről kivételesnek számít. 

Korábban sokkal ritkábbnak véltük, de az elmúlt években a 
Közép-Tisza-vidéken és a Nagy-sárréten több helyen is 
stabilnak látszó populációit találtuk meg. Tapasztalataink 
szerint főleg a viszonylag száraz, mélyebb talajú, lösz-
esetleg cickórós puszta jellegű élőhelyeken lehet számítani a 
megjelenésére. Megfigyeléseink szerint az Alsó-Berettyó-
vidéken lazább talajú, nem túl nedves gyepeken 
rendszeresen jelen van. 



A TALAJFELSZÍNI BOGÁRKÖZÖSSÉGEK 
LEGFONTOSABB KVALITATÍV JELLEMZŐI
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��A bogarak diverzitása jól kirajzolódó A bogarak diverzitása jól kirajzolódó 
differenciálódást mutat a kezelt, de főként differenciálódást mutat a kezelt, de főként 
a a kaszáltkaszált területeken lévő mintavételi területeken lévő mintavételi 
helyek javára.helyek javára.

��A PásztóiA Pásztói--legelőn, a növényzetében és a legelőn, a növényzetében és a 
mikrodomborzati, talajtani mikrodomborzati, talajtani adottságaiban adottságaiban 
változatos PIváltozatos PI jelölésű mintavételi helyen, jelölésű mintavételi helyen, 
kimagasló a bogarak diverzitása (93 faj). kimagasló a bogarak diverzitása (93 faj). 

��Számos fent említett Számos fent említett ritka vagy védettritka vagy védett
bogárfajt ezen a helyen (PI) jegyeztük fel, bogárfajt ezen a helyen (PI) jegyeztük fel, 
és a fűhálós gyűjtés is itt produkálta a és a fűhálós gyűjtés is itt produkálta a 
legjobb eredményeket. legjobb eredményeket. 
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Carabidae össz. fajszám Coleoptera össz. fajszám Col. + Carabidae fajszám

legjobb eredményeket. legjobb eredményeket. 

��A PásztóiA Pásztói--legelő legelő legeltetéssel kezeltlegeltetéssel kezelt
területein (PIII, PV) a bogarak fajszáma a területein (PIII, PV) a bogarak fajszáma a 
rendszeresen kaszált (PI, PIV) mintavételi rendszeresen kaszált (PI, PIV) mintavételi 
helyekhez képest alacsonyabb. helyekhez képest alacsonyabb. 
Kézenfekvő magyarázat erre az igen Kézenfekvő magyarázat erre az igen 
száraz időszakban kigyérült és száraz időszakban kigyérült és 
homogenizálódó növényzet, továbbá a homogenizálódó növényzet, továbbá a 
területrész nagy fokú taposása. területrész nagy fokú taposása. 

��Az évekig Az évekig nem kezeltnem kezelt, gyomosodó PII , gyomosodó PII 
és Tk mintavételi helyeken regisztrált és Tk mintavételi helyeken regisztrált 
alacsonyabb fajszám (69  és 70 faj), azért alacsonyabb fajszám (69  és 70 faj), azért 
is figyelemre méltó, mert az előbbi a fent is figyelemre méltó, mert az előbbi a fent 
kiemelt PI közvetlen közelében, hasonló kiemelt PI közvetlen közelében, hasonló 
talajon helyezkedett eltalajon helyezkedett el..



A FUTÓBOGÁR-EGYÜTTESEK LEGFONTOSABB 
KVALITATÍV JELLEMZŐI

Carabidae  össz. fajszám

65

70

75

��A kimutatott futóbogárfajok számának eloszlása, és az A kimutatott futóbogárfajok számának eloszlása, és az egyes évek soránegyes évek során, valamint mintavételi helyeken regisztrált , valamint mintavételi helyeken regisztrált 
fajszám meglehetősen egyenetlen.fajszám meglehetősen egyenetlen.

��A száraz 2012A száraz 2012--es évben, és a es évben, és a kiszáradás hatásaivalkiszáradás hatásaival még terhelt 2013 évben, a futóbogarak fajszáma a mintavételi még terhelt 2013 évben, a futóbogarak fajszáma a mintavételi 
helyek többségénél jóval alulmaradt az időjárási szempontból kiegyensúlyozottabb 2014 évnél. helyek többségénél jóval alulmaradt az időjárási szempontból kiegyensúlyozottabb 2014 évnél. 

��A PásztóiA Pásztói--legelőn a növényzetében és a mikrodomborzati, talajtani adottságaiban változatos PI jelölésű mintavételi legelőn a növényzetében és a mikrodomborzati, talajtani adottságaiban változatos PI jelölésű mintavételi 
helyen a helyen a legnagyobb fajszámot (48 faj) 2014legnagyobb fajszámot (48 faj) 2014--benben jegyeztünk fel, míg az ennek szomszédságában kijelölt, több jegyeztünk fel, míg az ennek szomszédságában kijelölt, több 
évig nem kaszált, gyomosodó PII jelölésű mintavételi helyen a legkevesebbet (37 faj). évig nem kaszált, gyomosodó PII jelölésű mintavételi helyen a legkevesebbet (37 faj). 

��Az összesített diverzitás legmagasabb értékét (53 faj)Az összesített diverzitás legmagasabb értékét (53 faj) a legeltetett PV jelölésű helyen állapítottuk meg.a legeltetett PV jelölésű helyen állapítottuk meg.
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�A Jaccard-index értéke a legmagasabb (0,75), azaz a faunisztikai hasonlóság a legnagyobb a Pásztói-legelő IV jelölésű és a Herceg-
tanya (Ht) mintavételek összehasonlításában. Amely hasonlóság az kisebb élőhelyi különbözőségek mellett, a tartósan száraz időszak 
szelekciós hatásaira is visszavezethető.

�A Pásztói-legelő I és IV jelölésű mintavételi helyek összehasonlításánál, a szintén viszonylag magas index-érték (0,74) számos közös, 
a lazább, kisebb mértékben szikesedő talajú gyepek jellegzetes fajaiban kereshető.

�Figyelemre érdemes különbség állapítható meg a Jaccard-index (0,42)  értéke alapján a  Pásztói-legelő III (PIII) és a Túrkedd (Tk) 
mintavételi helyek között, ahogy a PIII jelű és az összességben magasdiverzitású PV jelű mintavételi helyek esetében is (0,46).

�A PIII-PV mintavételi helyeken mért alacsony faunisztikai hasonlóság az élőhelyekben megmutatkozó különbségek mellett, a kezelésre 
is visszavezethető. Például a legeltetés az PIII esetében lóval, míg a PV esetében marhával folyik.

�Abban az összehasonlításban, amikor a megfigyelések egy-egy éve folyamán regisztrált fajszámokat vesszük alapul, nagy 
valószínűséggel az időjárási különbségeknek betudhatóan, nagyobb a faunisztikai hasonlóság a 2012-2013 évek viszonylatában.

� Az index értékei a három év egymással történő összehasonlításánál jól kirajzolódóan, csökkenő kvalitatív hasonlóságot mutatnak az 
igen száraz 2012-től, a jóval nedvesebb és jóval kiegyensúlyozottabb időjárású 2014 év irányában.

�A mintavételi helyekre, illetve a megfigyelések három éveire számított egyszerűsített Jaccard-indexek szerinti faunisztikai hasonlóságok 
nem mutatnak az értékekben kirajzolódó szabályosságot az egyes helyek földrajzi távolságának tekintetében. 

A FUTÓBOGÁR-EGYÜTTESEK KVANTITATÍV HASONLÓSÁGA AZ EGYSZERŰSÍTETT JACCARD-INDEX 

(J=c/(a+b), a+b: összes fajszám, c: közös fajok száma) ÉRTÉKEI ALAPJÁN

P/I P/II P/III P/IV P/V Tk Ht CsB 2012 2013 2014 S

P/I 1,00

P/II 0,63 1,00

P/III 0,58 0,58 1,00

P/IV 0,74 0,59 0,57 1,00

P/V 0,63 0,54 0,46 0,65 1,00

Tk 0,60 0,53 0,42 0,62 0,57 1,00

Ht 0,69 0,58 0,62 0,75 0,67 0,58 1,00

CsB 0,67 0,58 0,56 0,60 0,54 0,53 0,68 1,00

2012 0,72 0,58 0,56 0,72 0,75 0,64 0,82 0,57 1,00

2013 0,65 0,50 0,49 0,67 0,75 0,60 0,77 0,59 0,77 1,00

2014 0,69 0,52 0,64 0,63 0,60 0,55 0,72 0,67 0,67 0,70 1,00

S 0,62 0,47 0,58 0,59 0,68 0,55 0,67 0,60 0,67 0,78 0,90 1,00

nem mutatnak az értékekben kirajzolódó szabályosságot az egyes helyek földrajzi távolságának tekintetében. 
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A TELJES FUTÓBOGÁRKÖZÖSSÉG KÉPVISELŐINEK 
ELŐFORDULÁSI SZÁMA A MINTAVÉTELI HELYEKEN

��A különböző élőhelyek futóbogárközösségeinek vizsgálatánál A különböző élőhelyek futóbogárközösségeinek vizsgálatánál rendszerintrendszerint magas magas ��A különböző élőhelyek futóbogárközösségeinek vizsgálatánál A különböző élőhelyek futóbogárközösségeinek vizsgálatánál rendszerintrendszerint magas magas 
azoknak a fajoknak az aránya, amelyek csupán azoknak a fajoknak az aránya, amelyek csupán egy vagy kettő mintavételi helyen egy vagy kettő mintavételi helyen 
fordultak előfordultak elő..

��A PásztóiA Pásztói--legelőn és környékén a csupán egy vagy két mintavételi helyen legelőn és környékén a csupán egy vagy két mintavételi helyen 
feljegyzett fajok száma feljegyzett fajok száma viszonylag alacsonyviszonylag alacsony (12 faj), amit (12 faj), amit jóval felülmúljóval felülmúl az összes az összes 
mintavételi helyen kimutatott fajszám (19).mintavételi helyen kimutatott fajszám (19).

��A sok közös faj hátterében állhat, hogy a mintavételi helyek A sok közös faj hátterében állhat, hogy a mintavételi helyek alapvetően mind szikes alapvetően mind szikes 
gyepekgyepek..

��Az kevés mintavételi helyhez köthető viszonylag alacsony fajszám összefüggésbe Az kevés mintavételi helyhez köthető viszonylag alacsony fajszám összefüggésbe 
hozható azzal, hogy az egyes mintavételi helyek között fennálló kisebbhozható azzal, hogy az egyes mintavételi helyek között fennálló kisebb--nagyobb nagyobb 
különbségek a kutatást felölelő három éves időszakot meghatározó nedvességdeficit különbségek a kutatást felölelő három éves időszakot meghatározó nedvességdeficit 
folytán folytán elmosódtak vagy legalábbis jelentősen csökkentekelmosódtak vagy legalábbis jelentősen csökkentek..



A TELJES FUTÓBOGÁRKÖZÖSSÉG KÉPVISELŐINEK 
ELŐFORDULÁSI SZÁMA AZ ÉVES MINTÁKBAN 

��A fajok megjelenésének száma a megfigyelések egyes éveiben szintén a már A fajok megjelenésének száma a megfigyelések egyes éveiben szintén a már 
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��A fajok megjelenésének száma a megfigyelések egyes éveiben szintén a már A fajok megjelenésének száma a megfigyelések egyes éveiben szintén a már 
emlegetett emlegetett időjárási viszonyokat tükröziidőjárási viszonyokat tükrözi az adott években.az adott években.

�� A A csak egy kutatási időszakbancsak egy kutatási időszakban (évben) előkerült fajok száma 20.(évben) előkerült fajok száma 20.

��A második évtől (2013) kedvezőbbé váló nedvességi viszonyok mellett a két és A második évtől (2013) kedvezőbbé váló nedvességi viszonyok mellett a két és 
három évben feljegyzett fajokhárom évben feljegyzett fajok összesített száma 58, amelyek zöme 2013összesített száma 58, amelyek zöme 2013--tól tól 
jelentkezett a mintákban.jelentkezett a mintákban.

��A mindhárom évben feljegyzett magas szám mögött állhat, hogy a füves puszták A mindhárom évben feljegyzett magas szám mögött állhat, hogy a füves puszták 
fajai még a kedvezőtlen, száraz időszakokban is magas denzitással jelentkeztek s így  fajai még a kedvezőtlen, száraz időszakokban is magas denzitással jelentkeztek s így  
nagy volt a detektálásuk valószínűségenagy volt a detektálásuk valószínűsége, a , a nedvességkedvelőknedvességkedvelők ezzel szemben ezzel szemben 
viszont szinte teljesen viszont szinte teljesen „„eltűntekeltűntek””..

��A füves puszták fajainak zömére jellemző magas denzitás nyomán a A füves puszták fajainak zömére jellemző magas denzitás nyomán a mindhárom mindhárom 
évben regisztrált fajszámévben regisztrált fajszám közelít az összfajszám kétharmadához.közelít az összfajszám kétharmadához.



AZ ÍZELTLÁBÚAK ÁTLAGOS RELATÍV AKTIVITÁSÁT MUTATÓ 
ABUNDANCIA-INDEXE (ai) A MINTAVÉTELI HELYEKEN

ai=egyedszám x 100 / talajcsapdák száma x teljes expozíciós idő (nap)

ai

��A talajcsapdákkal gyűjtött anyagban az ízeltlábúak feljegyzett példányszáma alapján, az átlagos A talajcsapdákkal gyűjtött anyagban az ízeltlábúak feljegyzett példányszáma alapján, az átlagos 
denzitását kifejező aktivitási mutató denzitását kifejező aktivitási mutató 137,86 étékű abundancia137,86 étékű abundancia--indexetindexet tesz kitesz ki

��Az ai érték alapján a három tenyészidőszakot felölelő megfigyelések teljes időtartama alatt egy Az ai érték alapján a három tenyészidőszakot felölelő megfigyelések teljes időtartama alatt egy 
talajcsapdába átlagosan talajcsapdába átlagosan közel 1,4 példány került egy nap alattközel 1,4 példány került egy nap alatt. . 

��A mintavételi helyek közül a A mintavételi helyek közül a legmagasabb aktivitástlegmagasabb aktivitást a PIII és a CsB jelű helyeken mértük. A magas a PIII és a CsB jelű helyeken mértük. A magas 
relatív átlagos denzitást mutató aktivitási index e két helyen különösen a bogarak igen erős jelenlétének relatív átlagos denzitást mutató aktivitási index e két helyen különösen a bogarak igen erős jelenlétének 
tudható be.tudható be.
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AZ ÍZELTLÁBÚ KÖZÖSSÉG ÁTLAGOS RELATÍV AKTIVITÁSA MUTATÓJA (ai)

�A talajcsapdákkal regisztrált relatív aktivitási indexek úgy a futóbogarak, mint a teljes Arthrpoda-népesség 
tekintetében átlagosan jól kirajzolódó növekedést mutat a szélsőséges aszály enyhülésével. 

�A növekedési tendencia a még meglehetősen forró, de már csapadékosabb 2013-as adatokban is 
megnyilvánul, ami 2014-re, a teljes egyedszámra vetített ai több mint 86%-os növekedését jelent. Egyes 
mintavételi helyekre és taxonokra leszűkítve a fent vázolt tendencia differenciáltabban mutatkozik meg..
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AZ ÍZELTLÁBÚ-KÖZÖSSÉGEK DOMINANCIA STRUKTÚRÁJA HÁROM 
ÉV ÖSSZESÍTETT TALAJCSAPDA-ADATAI ALAPJÁN

��A különböző taxonok részaránya az ízeltlábúak regisztrált összesített példányszámából A különböző taxonok részaránya az ízeltlábúak regisztrált összesített példányszámából jelentős eltéréseketjelentős eltéréseket mutat az egyes mutat az egyes 
mintavételi helyeken.mintavételi helyeken.
��A A talajcsapdákkaltalajcsapdákkal gyűjtött anyagban minden mintavételi helyen befogott egyedszámnak több mint a felét a gyűjtött anyagban minden mintavételi helyen befogott egyedszámnak több mint a felét a bogarakbogarak adják.adják.
��A bogarak részesedése a A bogarak részesedése a szárazabbszárazabb, alacsonyfüvű, kevesebb vegetációs szinttel rendelkező, legeltetett gyepeken (PV, Ht) , alacsonyfüvű, kevesebb vegetációs szinttel rendelkező, legeltetett gyepeken (PV, Ht) 
kisebb és alig haladja meg az 50%kisebb és alig haladja meg az 50%--ot. Ezzel szemben a ot. Ezzel szemben a dús, többszintes lágyszárú növényzetteldús, többszintes lágyszárú növényzettel borított kaszált borított kaszált 
élőhelyeken ez az arány közelít a 60%élőhelyeken ez az arány közelít a 60%--hoz, vagy azt meg is haladja (PIII: 69,54%).hoz, vagy azt meg is haladja (PIII: 69,54%).
��Párhuzamosan a bogarak kisebb részarányával, nagyobb a Párhuzamosan a bogarak kisebb részarányával, nagyobb a pókokpókok részesedése.részesedése.
��A száraz, erősebben szikes talajokon (PV, Ht), a más helyeken nagyobb arányban jelen lévő A száraz, erősebben szikes talajokon (PV, Ht), a más helyeken nagyobb arányban jelen lévő Isopodák, DiplopodákIsopodák, Diplopodák és és 
poloskákpoloskák részaránya kisebb.részaránya kisebb.
��A A futóbogarakfutóbogarak részaránya leginkább a lazább talajú, kisebb mértékben szikes helyeken nagyobb, főleg ha itt több szintes, részaránya leginkább a lazább talajú, kisebb mértékben szikes helyeken nagyobb, főleg ha itt több szintes, 
jól záródó lágyszárú növényzet is található (PI, PII, PIII, Csb).jól záródó lágyszárú növényzet is található (PI, PII, PIII, Csb).
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A FUTÓBOGARAK DOMINANCIA STRUKTÚRÁJA HÁROM ÉV 
ÖSSZESÍTETT TALAJCSAPDA ADATAI ALAPJÁN

��A gyakoribb és nagyobb egyedszámmal megjelenő nyolc futóbogárfajnak a részaránya meglehetősen A gyakoribb és nagyobb egyedszámmal megjelenő nyolc futóbogárfajnak a részaránya meglehetősen egyenletesen egyenletesen 
oszlikoszlik el teljes talajcsapda anyagban.el teljes talajcsapda anyagban.
��Az általában véve ritkának számító, de a PIV mintavételi helyen kifejezetten nagy egyedszámmal feljegyzett Az általában véve ritkának számító, de a PIV mintavételi helyen kifejezetten nagy egyedszámmal feljegyzett 
Harpalus hospesHarpalus hospes, a teljes anyagban (S) jól kirajzolódóan a domináns fajok között van., a teljes anyagban (S) jól kirajzolódóan a domináns fajok között van.
��Ez előbbi kimondottan egyenetlen eloszlású fajjal szemben, a Ez előbbi kimondottan egyenetlen eloszlású fajjal szemben, a Harpalus caspiusHarpalus caspius, , minden mintavételi helyen a közel minden mintavételi helyen a közel 
azonos dominanciájú.azonos dominanciájú.
��Elsősorban a száraz, szikes élőhelyek meghatározó faja a Elsősorban a száraz, szikes élőhelyek meghatározó faja a Harpalus subcylindricusHarpalus subcylindricus, amely a dús növényzetű, , amely a dús növényzetű, 
lazább talajú gyepeken (PI, PII, PIII) inkább csak nyomokban van jelen.lazább talajú gyepeken (PI, PII, PIII) inkább csak nyomokban van jelen.
�� A kötött talajú alföldi rétek jellemző faja a A kötött talajú alföldi rétek jellemző faja a Harpalus flavicornisHarpalus flavicornis részaránya meglehetősen egyenetlen eloszlású az részaránya meglehetősen egyenetlen eloszlású az 
egyes mintavételi helyeken.egyes mintavételi helyeken.
��A dominanciastruktúra nagy különbségeire ebben a keretben A dominanciastruktúra nagy különbségeire ebben a keretben az élőhelyek állapota alapján nehéz magyarázatot az élőhelyek állapota alapján nehéz magyarázatot 
találnitalálni..
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egyéb fajok 5% alatt Pterostichus macer Calathus fuscipes Amara aenea

Harpalus subcylindricus Harpalus flavicornis Harpalus caspius Harpalus hospes



��A Túrkeve melletti PásztóiA Túrkeve melletti Pásztói--legelőn és annak környezetében lévő szikes legelőn és annak környezetében lévő szikes 
gyepterületeken az gyepterületeken az ízeltlábúízeltlábú--közösségek vizsgálataközösségek vizsgálata hagyományos gyűjtési hagyományos gyűjtési 
módszerekkel négy lokalitás nyolc mintavételi helyén történt. módszerekkel négy lokalitás nyolc mintavételi helyén történt. 

��Magyarországon Magyarországon védettvédett fajok mellett a Pannon biogeográfiai régióban fajok mellett a Pannon biogeográfiai régióban ritkaritka
futóbogarak is előkerültek: futóbogarak is előkerültek: Amara fulvipes, Amara littorea, Carabus ullrichi planitiae, Amara fulvipes, Amara littorea, Carabus ullrichi planitiae, 

Dinodes decipiens, Harpalus attenuatus, Harpalus hospes, Harpalus inexpectatus, Lebia Dinodes decipiens, Harpalus attenuatus, Harpalus hospes, Harpalus inexpectatus, Lebia 

chlorocephala, Lebia cyanocephala, Licinus cassideus, Microlestes corticalis escorilensis, chlorocephala, Lebia cyanocephala, Licinus cassideus, Microlestes corticalis escorilensis, 

Notiophilus laticollis, Ophonus cephalotes, Ophonus sabulicola, Parophonus mendax, Notiophilus laticollis, Ophonus cephalotes, Ophonus sabulicola, Parophonus mendax, 

Pterostichus longicollis.Pterostichus longicollis.

��Az eredmények rámutattak, hogy az ízeltlábúAz eredmények rámutattak, hogy az ízeltlábú--közösségek közösségek fajszámának fajszámának 

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

differenciálódásátdifferenciálódását az élőhely nedvességi viszonyai és a talajadottságok mellett, az élőhely nedvességi viszonyai és a talajadottságok mellett, 
jelentős mértékben pozitívan befolyásolja a jelentős mértékben pozitívan befolyásolja a kezeléssel is meghatározott növényzeti kezeléssel is meghatározott növényzeti 
diverzitás és a gyepvegetácó szintjeinek fejlettségediverzitás és a gyepvegetácó szintjeinek fejlettsége. . 

��A mintavételi helyek hasonlóságát az élőhelyek egyéb adottsági mellett, a A mintavételi helyek hasonlóságát az élőhelyek egyéb adottsági mellett, a kezelési kezelési 
módokmódok befolyásolják, amelyek erősítik vagy gyengítik az ízeltlábúbefolyásolják, amelyek erősítik vagy gyengítik az ízeltlábú--közösségekre ható közösségekre ható 
szelekciós nyomástszelekciós nyomást, ami a diverzitási és denzitási különbségekhez is hozzájárul., ami a diverzitási és denzitási különbségekhez is hozzájárul.

��Az ízeltlábúAz ízeltlábú--közösségek közösségek összetételének változásaiösszetételének változásai egyegy--egy mintavételi helyen, a egy mintavételi helyen, a 
kezelés mellett, valószínűleg az kezelés mellett, valószínűleg az időjárásidőjárás közvetlen vagy közvetett hatásaira vezethető közvetlen vagy közvetett hatásaira vezethető 
vissza.vissza.

��A mintákban A mintákban legnagyobb részaránnyallegnagyobb részaránnyal a bogarak voltak képviselve, közöttük a bogarak voltak képviselve, közöttük 
kiemelést érdemel a különben ritkának számító kiemelést érdemel a különben ritkának számító Harpalus hospesHarpalus hospes nevű futóbogár.nevű futóbogár.



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A HALLGATÓSÁG KÖSZÖNÖM SZÉPEN A HALLGATÓSÁG 
MEGTISZTELŐ FIGYELMÉT!MEGTISZTELŐ FIGYELMÉT!


