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Sikes es loszpuszta elohelyek egyenesszarnyti rovar (Orthoptera)
egyiitteseinek Osszehasonlito elemzese a KiirOs-Maros Nemzeti Park
tertileten
Gergely - Nagy Barnabas

Abstract
Orthoptera assemblages of alkali and loess grassland habitats in the Kortis-Maros National
Park (SE Hungary).: They were four main habitat types differentiated in the study area, The mesic
wet meadows (A/opecureturn) on alkali soil are characterised by a poor species complex, mainly by
Chorrippas species, but also containing such z.00geographycally valuable species as Gampsocieis
glabra and Plat.cleis affinis; 13, 12, 6, 15, 4). The extensive dry grassland (covered mainly with
Festucelum pseudovinae artemisietosurn) proved to be richer in Orthoptera species as the previous
habitat type, especially 111 acridids such as Dirshius perroeus ., Dociostaurus brevicoills, Celes
variabilis, Chariippus declivus, etc. (14, 5, 8, 7,11, 2). The loess steppe meadows are represented
here by small isolates of the formerly more eKrended grassland characterized by Sterwbothrus
crassipes. Pezoiettix giornae, etc_ acridids, that have not reached the importance in the assemblages
occurring in the northern geographical regions experienced here (10, 9, 3). Wet meadow on non
alkali soil was habitat of an assemblage (I) characterized by mesohigrotherrn species (e. s., .
Conocephalus, Roeselicuza, Parapleurus, Chrysochraon, etc..). Differences were detected in the
phenologies of the Orthoptera assemblages developing in habitats of alkali and loess soils, the first
one starting (hatching) later because of a long lasting., cover by water at spring time. However, this
difference later seemed to be equalized.
Key words: Orthoptera assemblages, grasslands on alkali and loess soils, phenology.

Bevezetes
sik
A Del-Tisziiritcal tcriiletenek jelent65 resze puszta. Ez az ttinyonloan fatlan
tajtipus, melt' a KArpat-rnedenc6ben res.zben emberi hatisra _Ott letre, tnegfelelo dlOhelyet biztosit az
eayenesszarnyU rovaroknak, ahol esetenkdra nag• tevedsiirils6gben vannak jelen. Nagysaguk reven
a nem szakernber szarnara is feltannek; biomasszajak a royarok kOztit-t jelentOs rnennyis62.11, igy a
puszt.ai ol6helyek rovarfoRyaszto al tatainak alapvcti5 ta. plalekul szolgalnak. A talaj-, a
mikrodomborzati illerve a talajviz viszonyoknak megfele.145en a Del-liszant61 tersegben
valtozatos szikespus- ztak es napjainkra mdr csak kis kitcrjedesli 113szpuszta maradvanyok takilhatak.
Hason16 jellegii pusztai Orthoptera kutatasok e'vtizedckkel ezellitt a Hortobagy teruleten (Nacy
194-4, 1947) folytak. A Kurds Maas Nemzeti Park (KMNP) Altai inditott komplex Okol6igiai fclt.fir6
program lehetove tole, hop: czen jordszt feltaratian tethletek egyenesszn ,2,:6 rovarjait
szempontok szerint vizsOlha_<isuk. lde vonatkoz6 ei6z6 dolgozataink (Nagy, Szbydnyi 199S, 1999)
az Orthoptera faunaval kapcsclatos kezcleti vizsgalati eredmenyeket tart almazzak.
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AltaVanosabb jellegti elt5zetes kutatisaink titan jelen munkaban a Wvetkefo kerdesekre kerestfik a
vilaszt:
- az Orthopterak rnikent differenciitjAk a ltisz- tlletve szikespusztai 61.5helyeiket egyiitteseik
szerkezete alapjan es
ezen 6115liely tipusok kOzdit-t talalhat6k-e szArnonevO elieresek az Orth.optera egyuuesek eves
fenoldgiiija alapjart.

Anyag es modszer
Vizsgalatainkat a Tiszantol cieli felen, a ILMNP-hoz tartozi5 tabb teraleten v,egeztiik.
Rendszeresen Lritett talaj- ilietve talcspdak 1997-1998 fo1ya_rnan rraikodtek a Pitvarosi pusztAk
Blaskovics-puszta nevi reszon, melyek Orthoptera anyagat kivalogattuk es folcioloznik_ A
vizsgdlati anyag fo reszet fulla16s rnintavetelek alkottak, nevezetese ► a Blaskovis-pusztin (1998_
VII)€. 18.), a Cserebokenyi pusztan (1998. VW 2.3.) es a Devavinyai-Ecsegi pusztak (1998. VIII. 1617.) es szikespusztai eii5he1yein. A pusztai eliftheiyek Orthoptera egyiltteseinek
osszehasoniitasara osszesen 16 rnintaveteli he1yret vizsgaltunk, melyek a kovetkezdk:

Cscrebokdirry/ Vekci --6r, fir--party zsornbekolO sisos necJves rat
Cserebokeny, enyhen szikesIege16 (Festuceruin pseucievinae).

3.: Cserebokeny, szikesedii gyep koze ekeit loszpusztagyep (Saivio-Festucefurn).
4.: Cset-ebokeny, magasftivii, ecsetpazsitos sziki lapos (Alopecureturn).
5.: Cserebokerty, taposott sziki kopkos (degradalt Festucetum pseudovinael.
6.: Cserebok6ny, hornogen ecsetpizsitos sziki lapos (Atopecurerum).
Pitvarosi Blaskovics-pmzta, szikes kontroll "A", mezpizsitos-Urrnos szikespuszta
(Purcincilietum Ariernisio-FestucertnY

8,: Pitvarost Bla_skovics-pu4zta, szikes kontroll "B" urmos szikespuszta (ArtemLsioFestuceturn).

9,: Pitvarosi BIaskovics-pasta, Varga-part, loszpusztagyep (Salvio-Festucetum).
10,: Pitvarosi Blaskovic-puszta. Hericses dombok, loszpusztagyep (SaivioFestuceturn).
D6vavanyal Ker-szige.t, tirrniispusztaval mozaikos ecsetp&sitos sziki lapos
(Mopecuretum + A riernisio-1--esturetum),
12.: Devavany& Ker szikes, homoz&n ec s tpt sitos sziki lapos (A topecure.tum).
13: Devavanyai Ker sziget, hernycipAzsitos kiszaradt szikes niocsir (AgrostioBecianannieiwn).
14.: Devavanyai IC& szigtt, iirmiispusztaval mozaikol6 'akszik foltok (ArtemisioFestricetum + CaMphorosmerum).
11.: Ecsegfalval Atyaszeg, homogdn ecsetpazsitos sziki lapos (Alopecureturn).
16.: Devavanyai Fuder, gyerigen szikes cickoros le2e15 (Aciiiiien-Feseucerurn
pseltdovinae),
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A begyliitoat es belyszinen determinalhato allatokat a populaciok kimdiese erdekeben
szabadon eresztetttik, kisebb r6szben — . elsosorban a nehezebben hatarozhato anyagot — pedia
forrnalinos konzervalas warn cleterminaltuk. A fajok nevezektanahoz Harz (1969, 1975) munkait
vettok alapul_ A tues egyilttesekrI51 riyert osszetetel iiletve dominancia struktiara adatokat
sokvaltozeis statisztikai eljaras, a cluster analizis segits6gevel elemezttik. Ez a 16 elahely Orthoptera
egyfittescit, mint otjektuinokat asszcretMlik szarinii egy-E-40)02 valtri hasorAr5sAguk alvjan
csoponositotta.
A Blaskovics_puszuin (Pitvarosi pusztik) rniikOdtetett tal- es talajesapdak lehetels6get
adtak az itteni lOsz- es. szikespusztai Orthoptera egyattesek egy Inds szemporit, aziok idOrendi
megjelendse (fenologiaja) szerinti Osszevet6sdre is. A rendszeres mintavetelek (csapdaiiritesek)
alapkan ugyanis nyornon kovethetO volt az eKvenesszarhy6 rovar popaikiokbzirl jelenrev.5 larva
egyedfejthdese. Ehhez az 1998 jUnius cis() dekadjAtinil augusztus masodik dekadiaig tart() idoszak
dsszesen of mintave-tefenek eredin 611Yeit hasznaltuk fei. Ez id6 alatt az a- ftda-flan aprals-rnainsban
kikeli5 Orthopteri larva a csapdak tanulsaga szerint 100 %-ban imagi5va feili5-dtek. Az
egyenesszirny6ak ldnia allapotban pontosan rem, vagy alig hatarozhatok, am a ftjlettsdgi fokozatuk
(larvastadium) #olt szarnykezdelrl6nYeik alaktani sajatsagai alapjan jo k6zelitessel megadhatO.. 1gy
eu-egy csapdatiritesi idOszak. az 6.sszes gyEijtOtt egyedre vonatkozo ittlagos fejlensegi szinttel
(larvastadimnban raegad.va) volt jellernezhet15, mely az egyc.s allatok larvastadiurnanak 5111yozott
szartitani kozeperEcKe. E rri ethsztirn idabe1i valtozsa (novekedese) altalanossaghan mutatta a larva
zitiago5 fclkid&i firm&Mindezek aLapian vexas i-55.szehasopifthatei volt a kdi vizssalt elohebtious
Orthoptcra egraftwinek eves egyedfejl6dEsi dinarnikaja.

Eredroinyek es ertekelhs

1998-ban a 16 rnintavdrefi k-rdieren gyiljtaf rtlloptera pelalinyok di -szesen
gdziiiv..harom. a hazai veciett allatok Jegyzek6ben szereplo fajhoz tanortak (1, titblazat), Az egya -tesek faji
osszetetele illety domjnancia_stroktarajanak killOnbsegei alapjan a clostet analizis azokat
csoportositotta. Ti5bb tavoisaig-modszer hasznalata a filibb csoportok tekintetelien hason1.6 eredmenyt
adott. Az az ettkiicteszi tivolsag alapj6ri osszetett lanc mOduerre1 keszillt dendrograrrion (1. dbra)
n6gy jOlerteltnezbetb csoport kuloniil el,
Az elso c soportot a riedves szikes teraletek Orthoptera egyiittesei alkotjak (13., 12., 6_,
15, 4„cmilnil rnir4.9). A kOvelkezei csoporiba kertiltek a 1.6upusztagyepek (10., 9., 3.) illetve egy
gyengen szikesedt-') legelo Orthopterai (1(,.)_ A harrnadik csoportot a szarazabb szikes teruletek
egyenesszarny6 evattesei alkotjak_ Ezen beltiI is elkillbrionek a kifejezetteh koparos jellegfi
szikeselk (14., 5.) -e:c a ri rri eg dtsabh nOve. .nyzet) szikEwtnztA egyiltte sei '1„ 11., 2.). E.gy erparti. nem szikes, oedves eletely (1-) az elOziftek-161 lenyeesen kiilbnbOth Orth o ptera fajkeszletc
alapjain ugyancsak
-
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1_ tabldzat A KMNP tertiletdo 1998-ban gyiljtott Orrhoptera fajok. (A "vedett- fajokat felkii.ver
szed6ssel je161Wk.)
Table 1. Orthoptera species collected in the KIVINP in 1998 (protected species)
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LithatO, bogy az Orthoptera egyottesek szoros Osszeftlggesben allnak az
nOvenyzeti tipusa.val: es kije101heta bizonyos died -lay (nOvenyzet) tipusra jellemz6 egyeness
egaittes tipusok. Az egyatteseket alkot6 fajok turakepessegOknek megfeleloen ktoti5dnek
habitatjukhoz, arni tab okra is visszavezetheti5. Egyreszt az elterO nOvenyzeti Osszete . tel elteth
tapIalekbazist jelent., arni azonban Onrnagaban csak nehany szlikebb taplalekspektrinn6 fitofag fajnal
tenyleges preferencia tenyczo. wive, Obbseg pohlag. .4z Orthopierail e.lekheJy preferenciAjo
tekinteteben a fo differeneitiki tenyezi5 a vegeticio struktUraja es az elohely miktoklimaja, rnelyet
tObb reszietes vizsgaiat is alatamaszt (Walaschek 1995, Szi5v6nyi 1996). E ket tenyez15 egyrnissal is
eraser osszeftigg, alive' a vegetaci6 fiziognomiaja maga is eraser' befolyisolja a mikroklimat. Ig -y az
&Ion egylines alkotasaban resztvevel onlioptera fajok tabbsege nun annyira egy vagy tot+
novenyfajhoz, hanem inkabb a novenyzethez, a vegetacio struktfirajahoz, mini fizikai kOrnyezethez
(fitofag fajok eseteben thplitlekforrashoz is kotodik.

1. abra: KlvfNP-beli szikes- es leiszpusztai 61ohelyek Orthoptera egytineseinek csoportositasa
clendrogramon abrazolva_ A2 cues el6helyek (1-16.) rovid leirasa az "Ariyag es modszer
fejezetben talalhata.
Fig. 1, Classification of Orthoptera communities of loess- and alkali-grasslands in the KMNP
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Az demzesbe bevont egyatttsek elohely tipusok szerint a fentebb Icirt nep: csoportra
oszthatOk. Ezen reszletes elemzescn alapulo csoportosiLs rnegcrOsiti es kiegdsziti a KMNP
Orthoptera eg!.... -Utteseirc vonatkoz6 el5zttes vizsgalatainkat (Nagy es Sziivenyi 1998, 1999).
A kiterjedt necives szikes 'fb'llelyeknek (sziki laposok, szikes rnocsarak) viszonylag kis. de
deg 6.11and6 fajSceszleffik van_ Jellrnzo fajaik a gyakran idominanssa valO Chorthippus
aibormarginatus es Chorthippus dichrous saskak.
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A lOszgyepek mar . csak kis teraleteken, foleg szikes gyepek Daze ekelten rnaradtak fenn,
jelentOs resziik degradalt. Elerrizestink ide sorolt egy gwengen szikesedo szkaz gyepet (16.) is, ami a
hason16 Orthoptera egriitteseik alapjan ezen elohely novenyzetenek a vizsgait I5szgyepekbez
hason16 vegetaci6 strukttirajara utal. E habitat tipus jellemz45 faja a Stenobothrus crassipes saska,
melt' nagy knnstanciavai es neha dominansan fordult elo a vizsgat lOszgyepekben. E faj ilyen
jelentosseggel a Karp61-medenc6tol eszakra mar nem fordul elf5, ez6rt ezen egyiittez(ek)et karpatrnedencei jellegzetessegnek kell tartanunk.
A szarazabb szikesekre jellernzi3 Orthoptera egyattes tIpus j61 mutatja a vegetaci6
struktura es mikroklima alapu kOttSdest, A kopar szikes terilleteket az itt altalanosan jellernz45 es
clorninans Dirshius petraeus siska rnellett a geofil fajok (Oedipoda caerulescens, tovabba a
hazankban vedett statustl Celes variabilis siiskak) megielenese, illetve gyakoribba valisa is jelzi,
A KIVINP tern eten egykor kiterjedt nem szikes nedves eldhelyek a vizrendez6sek
(lccsapolAs, folyiszabllyozits, arvizmentesites) ktivetkezteben rnAra erosen viss7-9s7oruitak (131r6 es
Toth 1998). Maradvanyaik, mint a vizsgalt 6r-parti sisos re-t is (16.), szarnos higrothcrrn Orthoptera
fajnak jellernzo eIohelyei_ Ilyenek a Conocephalus dorsalis szocske vagy a Parapleurus alliaceus,
6s. Chrysochraon dispar saskak.
2. abra: Egyenesszarnyil larvak egyedfeiliides dinamikeijaban rriutatkozep ktilOnbs6gek blaskovicspusztai szikes es IOszpusztagyep elohelyeken 1998-ban.
Fig. 2, Differences between the ontogeny of Orthoptera species in the loess- and alkali- g rasslands of
Blaskovics-puszta
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A Biaskovics-pusztan vegzett Orthopte_ra lania-fenoIogiai vizsgalat eredmenydt a 2. bra
mutatja_ ltt osziopgrafikon formajabah ep.ittis mellett abrazoituk a ket osszehasonIitandO d145hely: a
loszpusztagyep es a szikespuszta {iirrno. puszta) egyenesszirnyinnak euedfejlodeset. Az oszlopok
maga_ssaga az atlagos fejiettsdget jelOh. Az id5-tengely•t a mintavetelek intervalIum jellegenek
megfeleloen dekklos szakaszokra osztottuk. AZ abran jbI lathatO a kezdeti Cianius eleji) allapotha.n
tapasztalhat6 ki.liOnbs6g -, a 115$zgyep-lako Orthoptera larval( kb. 1 stadiummal fejlettebbek voltak a
szikiekndl. Ez a jelenteis elteres a Let erohely tipus eltara vizviszonyaival mag -yarazhato. Mig a
loszgyepek az egdsz ev folyannAn szirazon vannak, a .szikeseket tavasszal tartosan viz. borithatja, arni
jelentOsen kesleiteti az egyenesszarnyU larvak tojashol tikteni5 kikeieset. A kikelds utan a kiiionbseg
egy darabig rnegmaradt (jdnius vege), maid a szikespusztai Orthoptera larvak cgyedfejlodestikben
utolertek, sot le is hagytak a 145szgyepben fej145d6 Iarvakat Olius vege). Ezutan augusztus kozepere
mindket el5helyen irnagOvafejb5dtek az egyenesszarnyUak.
A lan.114. euedfejledesi Uterneben tehat jelentOs killOnbseg volt tapa_sztalhato, arm a k6t
dlohely na'venyzeti strukttiraja kozbrti elteressel mauarazhat6. A tirrn6s puszta. _Oval kisebb
novdnyzeti borit:M, mint a loszgyep i feltetelezheto, hoKi . mikroklirn40 is szelstisegesebb.
Kiszaradasa utin (az Orthoptera larvak kel6s erre az idOszakra tetteti5) a gyorsan fehrielegeda
talajfeiszin niiatt rnelegehb, sArazabb, mint a zartabb hOvenyzettl, es valosz.intileg kiegyenlitettebb
rnikroklimajCi loszgyep ami elosegitheti a larvak gvorsabbb feliOddsdt. A 1 ,;_t vizsgalt pusztai
6145heIy Orthoptera kirvaina_k egyedfejladdsi Eiterne ki3zatti eiterds erre vezethetii vissza. lvias
evjaratokhan az elter6 viz illetve csapadek viszonyok esetlegesen rnodo5ithatjak a font vazoltakar.
,

Az eredmenyek ismereteben rnegallapithat6, hog y az egyenesszgrnyti rovarok a Ii5sz- es
szikespu.sztai eliThelyeket eeyiltteseikkel j61 jellenizik. A viLsgalt elohelyek alapjan a szknukra
jelentbsen elteth habitat tipusok. a nedves szikesek_ a szara_z szikesek a lijszgyepek Cs a near szikes
nedves elohelyek, rnelyek jellernezhetOk adult Orthoptera egyuttes tipussal, annak jellegzetes
fajaival. Jelentiis ktilOnbsdgek allnak fenn tovabha az idoszakosan vfz.zel boritott, es sz61565eges
rnikroklimajd szikespuszta es a kevesse szels.oseges lbszpuszta el6heiy Orthopterginak eves
fenologiajaban. Eredindnyeink rneg_ethsitik az eKvenesszarnyitak bioinclika - ci6s celokra vaki
alkairnazhatosagat, melynek alapja a habitat szerkezet es mikroklima, am ennek pontosabb
slatdmaszt5sahoz tovabbi oelzott kutat,isok sziiksegesek.

Osszefoglalas
A 'KW-as-Maros Nemzeti Park tertlIetert 1998-ban sigrnos gyeptertileten vdgezn:ik
Orthoptera egyattesek mintave. teldt. A tertiletekri51 Osszesen 28 raj kerult elea. Az ecrytittesek
szerkezetdrol fey nyert adatokat sokv6.1tozOs statisztikai eljar=assat, cluster analizissel elerneztak,
Ennek eredrnenyekent az egytittesek n6gy j6l elt 4
- 115n01:6 eptittes-csoportba keriiltek. Ka tipus, a
1oszpu5ztagyep es az limos szikespuszta Orthoptera egyuttesei koziitt tovabbi, fenol6giai
ktilOnbsegeket taliftunk. Az egyiitesek kiJzOtt eszlelt eiterdsek k5vetkeztetesiink szerint fOkent az
eiiihelyek vegeticio struktiira es mikroklitnatikus kulonbs gein alapulnak.

1 21

Szavenyi Gergetry - Nagy Barnabtis

Kiiszonetnyilvanilitsok
KtiFszOnettel tartozunic a KMNP lgazgatOsag munkatarsainak, kiii6nOskeppen Tirj4k
Laszlanalc s Kalivoda Belanak, hog) , lehetove ten& vizsgalatainkat, Bire Marianuat, Deli Tarnast,
Kokai Lajost, ICgcJar Ferencer es Schmera Denest a terepi mintavetelekdrt illesse koszoner.
SzentkirAlyi Ferenc okoI6giai vizsgMatok koordinalasaval es hasmos tanacsaival segitette ebb."
munkaokat. Szentesi Arpad az. Abstract korrigalisaval segitette munkankat. A kutatasok az OTKA
T-025355 palyazat es a KMNP tamogatgsaval folytak.

Jrodalormjegyzek
Biro M, - Toth T. (1998): A 18-19. szazad vegetaci6jAnak rekonstrukci6ja az elrntilt ezer ev
tajhasznalatanak ttikrdben a Harrna.s-Kotts valgyeben_ - Crisicurn 1,
Harz. K. (1969): Die Orthopteren Europas I. - Junk, The Hague
Harz, K. (1975): Die Orthopteren Europas IL - Junk, The Hague
Nagy B. (1944): A HortobAgy s5ska- es sziieskevilaga 1. - ACta sci. math. el nat_ (Kolozsvar 1944)
Na. B. (1947): A HortobAgy sa-ska es szbcskevilaga 11. - Zoo/. Inst. Univ, Debrecen, 1947
Nagy B. - Szovenyi a (1998); Orthoptera egyrtirtesek a Koriis-Maros Nernzeti Park teruleten, Crisicum I.,: 126-141,
Nagy B. - Szitivervi G. (1999): A K6r5s — Maros Nemzeti Park aliatfOldrajzilag jelIegzetesebb
Termszervedelini Keiziemenyek
Orthoptera fajai es korizervacig5-(5kolOgiai viszonyaik,
(Mesjelends alatt)
Szbvenyi G. M96): Gyepes elahelyek minositese erfenesszarnyt rovar (Orthoptera) egyuttesekkel
a Koszegi-hegysegben, - TDK dolgozat (Keiji-at)
Wallaschek, M. (1995): Unterschungen zur Zoozonologie urid niotophindung von. Fieusehrecken
(Saltatoria) in Naturraum Ostfiches Harzvox -land. - Articulate, beiheft 5

Author's addresses:

Szoveriyi Gergely es Nagy Ban-lab&
MTA Novenyvedelmi Kutattj Intezet
1-1- 1525 Budapest
Pr. 1 02

122

