
2322

A Puszta 2010-2015
A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület évkönyve

A tAlAjfelszínen élő ízeltlábú-közösségek 
összetétele és változásA A Pásztói-legelőn, 

vAlAmint AnnAk környékén jellemző  
Alföldi gyePtársulásokbAn, különös  

kitekintéssel A futóbogArAkrA  
(Coleoptera, Carabidae)

Tallósi Béla
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen,  

tallosibela@hnp.hu

ground ArthroPod community structure And its chAn-
ge At the PlAin grAsslAnds of the PAsture of Pásztó And 
its surroundings with sPeciAl regArd to ground beetles 

(Coleoptera, Carabidae)

Béla Tallósi
Hortobágy National Park Directorate, Debrecen,  

tallosibela@hnp.hu

key words: Coleoptra, Carabidae, Arthorpoda, Túrkeve, Pásztó-puszta, LIFE

Abstract: The research of arthropod communities at the grasslands of salt steppes at the pasture of Pásztó near Túrkeve 
was carried out at eight sampling places of four localities. Beside the species protected in Hungary, several Ground beetle 
species that are rare in the Pannonian biogeographical region were also found: Amara fulvipes, Amara littorea, Carabus 
ullrichi planitiae, Dinodes decipiens, Harpalus attenuatus, Harpalus hospes, Harpalus inexpectatus, Lebia chlorocephala, Le-
bia cyanocephala, Licinus cassideus, Microlestes corticalis escorilensis, Notiophilus laticollis, Ophonus cephalotes, Ophonus 
sabulicola,  Parophonus mendax, Pterostichus longicollis. The results show that the differentiation of the number of species 
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hasonló adottságú élőhelyein, adottak a feltételek a vidékre jellemző védett vagy különös faunisztikai jelen-
tőségű ízeltlábúfajok fennmaradásához.

A Dél-Tiszántúl szikes pusztáira jellemző élőhelyek és növényzeti típusok többségét megtaláljuk a vizs-
gált területen, de azok természeti állapotát jelentős mértékben rontja a vízelvezető árok- és csatornarendszer. 
A terület mozaikossága nem elhanyagolható mértékben, de többnyire kisebb foltokon a korábbi beavatkozá-
sok (csatornák menti depóniák, rizsgátak stb.) és területkezelés nyomán kialakult mintázatot tükrözi, míg az 
olyan természeti tényezők, mint a térszintbeli különbségek, a talajtani adottságok és a talaj vízháztartásának 
hatása kiterjedtebb mozaikfoltokban jelennek meg. A különböző gyepjellegű élőhelyeket meghatározó és 
azok folyamatos átalakulását befolyásoló, fent említett, és a klimatikus tényezők együtthatásaként létrejött 
szerkezet, az ízeltlábú-közösségek kvantitatív és kvalitatív összetételében is megnyilvánul. Az élőhelyen be-
következő változásokra a talajfelszínen élő, kis testméretű, nagy reprodukciós potenciállal rendelkező ízelt-
lábúak gyorsan reagálnak, így azok közösségeinek állományszerkezete alapján következtetések vonhatók le 
az élőhely természeti állapotáról és az abban bekövetkező változások fokáról és irányáról.

Az utóbbi néhány évtized sokán végzett kutatások eredményei jelentősen növelték a Pannon régióban 
kimagasló fajgazdagságú az ízeltlábúak, különösen a bogarak ismeretét, de főleg a Tiszántúl vonatkozásában 
még most is nagy jelentősége van a nemrég még különösen ritkának számító, alig ismert, illetve egy-egy 
esetben erősen veszélyeztetettnek vagy kihaltnak vélt fajokról kapott adatoknak.

A szárazföldi ízeltlábúfajok élőhelyeinek közvetlen és közvetett érintettsége legmarkánsabban a projekt 
keretében a füves élőhelyek természeti állapotának javítását célzó célprogramoknál nyilvánul meg. A ha-
gyományos területhasználati módok előtérbe helyezése és a vízháztartás javítása, a változásokra érzékenyen 
reagáló ízeltlábúak állományaiban is kifejti a hatását. Az ide tartozó, sok esetben tömegesen megjelenő fajok, 
kulcsfontosságú elemei a táplálkozási láncoknak, de élettevékenységükkel nagymértékben befolyásolják az 
élőhely állapotát meghatározó folyamatokat is.

A szárazföldi makorgerinctelen-élőhelyek ökológiai állapotának, illetve az azokon feltételezhető válto-
zások hatásainak elemzésénél és a különböző helyek összehasonlításánál, a talajfelszínen élő, nagy diver-
zitású csoportokat, például a pókokat és a bogarakat kiemelten kezeljük. Az ide tartozó fajok, illetve azok 
együttesei a legnagyobb érintettségük mellett, jó indikációs tulajdonságokkal rendelkeznek. Egyrészt, mert 
minden élőhelyen jelen vannak a megfelelő fajok és azok együttesei, másrészt, mert az év szinte minden 
időszakában viszonylag egyszerű módszerekkel tanulmányozhatók. Az említetteken kívül, életmódjuknak, 
de mindenekelőtt a táplálkozásuknak köszönhetően, sok egyéb állatcsoporttal ellentétben, diverzitásuk ál-
talában kisebb mértékben függ az élőhely, illetve az ott tenyésző vegetáció állapotától. Ez azt jelenti, hogy 
az elszegényedett növényzetű gyeptársulásokban is nagy számban maradtak fenn képviselőik, amelyek kö-
zött természetvédelmi szempontból értékes, ritka fajok is akadhatnak. Az egyes csoportok vagy fajok nagy 
egyedszáma lehetővé teszi a mintavételi helyekről kapott adatok kvantitatív összehasonlítását. Talajfelszín 
faunájának megfigyelésénél leggyakrabban alkalmazott talajcsapdás mintavételezéssel kapott információk 
nagyfokú objektivitása lehetővé teszi azok statisztikai kiértékelését is.

A vizsgálAtok feltételrendszere és metodológiájA

A talajcsapdákkal végzett biomonitoring jellegű megfigyelések a térségben végzett korábbi faunaku-
tatásokkal alig érintett Pásztói-legelőn és a Berettyó egykori árterének különböző gyepterületein folytak. 
A közismerten jelentős indikációs tulajdonságokkal rendelkező, és számos értékes fajt is magukba fogla-

of arthropod communities is influenced not only by the moisture and soil conditions of the habitat but it is also highly 
affected in a positive way by the vegetation diversity and the development of the grassland vegetation levels. The simila-
rity of the sampling places is influenced by the general characteristics of the habitat and also by the habitat-management 
which intensifies the selective pressure on the arthropod communities. The presence of species at a particular sampling 
place is most likely to be stemmed from the direct and indirect effects of the weather. In the samplings the species of 
beetles were of highest rate and amongst them the otherwise rare Ground beetle Harpalus hospes dominated.

összefoglalás: A Túrkeve melletti Pásztói-legelő szikes gyepterületein az ízeltlábú-közösségek vizsgálata 
négy lokalitás nyolc mintavételi helyén történt. Magyarországon védett fajok mellett a Pannon biogeográfiai 
régióban ritka futóbogarak is előkerültek: Amara fulvipes, Amara littorea, Carabus ullrichi planitiae, Di-
nodes decipiens, Harpalus attenuatus, Harpalus hospes, Harpalus inexpectatus, Lebia chlorocephala, Lebia 
cyanocephala, Licinus cassideus, Microlestes corticalis escorilensis, Notiophilus laticollis, Ophonus cephalo-
tes, Ophonus sabulicola, Parophonus mendax, Pterostichus longicollis. Az eredmények rámutattak, hogy az 
ízeltlábú-közösségek fajszámának differenciálódását az élőhely nedvességi viszonyai és a talajadottságok 
mellett, jelentős mértékben pozitívan befolyásolja az adott élőhely növényzetének diverzitása és a gyep-
vegetácó szintjeinek fejlettsége. A mintavételi helyek hasonlóságát az élőhelyek egyéb adottsági mellett, a 
kezelési módok befolyásolják, amelyek erősítik az ízeltlábú-közösségekre ható szelekciós hatásokat. A fajok 
prezentáltsága egy-egy mintavételi helyen leginkább az időjárás közvetlen vagy közvetett hatásaira vezethe-
tő vissza. A mintákban legnagyobb részaránnyal a bogarak voltak képviselve, közöttük a különben ritkának 
számító Harpalus hospes nevű futóbogár.

bevezetés

A Túrkevétől nagyjából nyugatra elhelyezkedő Pásztó-puszta jelentős kiterjedésű, összefüggő gyepte-
rületeit, mint pannon szikes gyepeket a helyi természetvédelmi oltalom mellett, európai közösségi jelentő-
ségű természetvédelmi rendeltetésű területnek jelölték. A korábbi területhasználat és a kezelés hiányosságai 
folytán bekövetkezett természeti állapotromlás visszafordítását célozta meg a területre irányuló, ún. LIFE 
források felhasználásával megvalósuló Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése fenn-
tartható gazdálkodási módszerekkel nevet viselő, döntő részben természetvédelmi célú projekt is.

A szikes füves puszta életközösségeinek meghatározó elemei a talajfelszínen, illetve a legalsó vegetációs 
szintben élő ízeltlábúak. Az ide tartozó makrogerinctelenek számos csoportja úgy kvantitatív tekintetben, 
mint a teljes ízeltlábú közösség diverzitásának keretében, a projektterület viszonylag alacsony fokú változa-
tossága mellett is kiemelkedő jelentőségű. A talajfelszín mezofaunájának, de különösen a könnyen minta-
vételezhető futóbogaraknak tanulmányozása nyomán betekintés nyerhető az egyes élőhelyek átalakulásába, 
illetve a különböző hatásokra végbemenő folyamatokba. Úgy az éghajlati periodicitásból eredő, mint más 
egyirányú változások nyomon követésénél jól használható információk az ízeltlábú-együttesek monitoring 
jellegű vizsgálatának eredményei.

Az eredetileg a Berettyó jobb oldali árteréhez tartozott, korábban legelőként használt, kis mértékben 
szikes, geomorfológiai tekintetben relatíve homogén, fátlan gyepterületen, a vidék jellemző ízeltlábú-fauná-
jának számos, országosan is jelentős eleme maradhatott fenn. Ugyan a diverzitás nem kimagaslóan nagy, és 
a hosszú aszályos időszakok során számos nedvességkedvelő faj szorult vissza, a projektterületen és a térség 
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A projekt keretében célzottan a szikes gyepek megóvására és helyreállítására irányuló tevékenység ered-
ményessége, és az érintett élőhelyekre gyakorolt hatásai, a változásokra érzékenyen és gyorsan reagáló ízelt-
lábú-közösségek monitorozásával is nyomon követhetők. A mintavételi helyekkel érintett területrészeken a 
NATURA 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló pannon szikes gyepeknek a területen meglévő és jel-
lemző növénytársulásaiban megtelepedett ízeltlábú közösségekről, korábbról legfeljebb általános és felületes 
információk álltak rendelkezésre. A faunisztikai, illetve természeti értékekben nagy valószínűséggel gazdag, 
de korábban csak helyi természetvédelmi oltalommal védett Pásztói-legelő élőhelyeinek ilyen szempontú 
alaposabb megismerése, hasznos információkat szolgáltat az európai ökológiai hálózatba integrálódást elő-
segítő hosszútávú természetvédelmi kezelés tervezésénél. A nagyobb faunisztikai vagy természetvédelmi 
értékkel rendelkező, illetve a NATURA 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló élőhelyre jellemző, álta-
lában kevésbé szembetűnő, rejtetten létező fajok és azok közösségeinek alaposabb felmérése, a projekt kere-
tében végrehajtott beavatkozások hatásainak lekövetését is szolgálja. Az elvégzett vizsgálatok alapvetésként 
szolgálhatnak a terület későbbi, szisztematikus biomonitorozásához, és egyben az élőhely-rehabilitációs és 
a természetvédelmi kezelési feladatok kritériumainak a kidolgozásánál is felhasználhatók. A megfigyelések 
eredményei adatokat szolgáltatnak, a különösen értékes és fokozottabb védelemre érdemes élőhelyek és 
területek lehatárolásához.

A projektben érintett gyepterületek és az azon kívüli hasonló élőhelyek talajfelszíni ízeltlábú közösségeit 
alkotó fajok populáció szintű állapotfelmérése és ezen állatközösségek összehasonlító biomonitoring vizs-
gálata a projekt, előre nem betervezett kísérő elemeként folyt. A megfigyelések elsősorban a projektterület 
eltérő módon kezelt részeire fókuszálva folytak, de amint az már fent szóba került, azon kívül elhelyezkedő, 
úgymond kontrollterületeket is vizsgáltunk. Az elsődleges cél volt az alkalmazott területhasználati módok, 
illetve természetvédelmi kezelés hatásainak nyomon követése a célcsoportról kapott kvantitatív és kvali-
tatív adatok tükrében. Ezzel együtt, megalapozó adatbázis összeállítása céljából történt az antropogén és 
természetes tényezők nyomán kialakult fajstruktúra rögzítése. Ez utóbbi egyes mintavételi helyeken regiszt-
rált taxonok számarányáról és a közösségek szerkezetéről kapott információk felhasználásával, a megfigyelt 
élőhelyekre jellemző fajok és azok közösségeinek különbözősége vagy hasonlósága alapján történt. A kom-
paratív elemzések mellett, a kapott eredmények friss adatokkal gazdagítják az ismereteket a terület kisebb 
mértékben ismert ízeltlábú faunájáról. A természetmegőrzési terület jellegzetes természetközeli biotópjai-
ban kijelölt mintavételi helyeken, az ízeltlábú-együttesek természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelen-
tőségű taxonjaink alaposabb megismerése, utat nyit ezen állatfajokra és élőhelyükre irányuló helyspecifikus 
konzerváció-biológiai elvek megállapításához. A monitorozás során kapott adatok alapján, a tágabb térség 
hasonló élőhelyeire is vonatkoztatható ismeretanyag kerül dokumentálásra. Az eredmények és az irodalmi 
adatok felhasználásával lehetőség nyílik az érintett terület és más hasonló területek ízeltlábú-közösségeinek 
összehasonlítására, különös tekintettel a faunisztikai vagy természetvédelmi szempontból jelentős fajokra.

Az anyaggyűjtést mindenekelőtt, a talajfelszíni fauna monitoring-vizsgálatainál széles körben alkalma-
zott és jól bevált talajcsapdázással végeztük. A teljesebb kép kialakításához esetenként, egyeléssel és egyéb 
módszerekkel, fűhálózással és rostálással is gyűjtöttünk anyagot.

ló ízeltlábú-közösségek vizsgálata során a kapott adatok faunisztikai jelentőségén túl, ezek az információk 
hasznosak lehetnek a különleges természetmegőrzési terület (NATURA 2000) kijelölésének alapjául szol-
gáló élőhelytípus és az arra jellemző fajok természetvédelmi és ökológiai helyzetének értékelésénél is. Az 
aktuális időjárási szélsőségek tükrében, az egyébként is vízhiányos és a környezeti tényezők kilengéseire 
fokozottan érzékeny, a térség különböző élőhelytípusaihoz kötődő jellegzetes ízeltlábúak mélyebb megisme-
résének, nem elhanyagolható a tudományos jelentősége sem.

A korábbi megfigyelések eredményei és az előzetes területbejárások során szerzett tapasztalatok alap-
ján, feltételezhető volt, hogy az ízeltlábú együttesek diverzitása nem lehet kimagaslóan nagy, viszont való-
színűsíthető volt a vidékre jellemző, de a Pannon régióban ritkának számító fajok jelenléte, ahogy néhány 
védett fajé is. A jó természeti állapotban megmaradt magasfüves élőhelyeken, a megfigyelés idején uralkodó 
szélsőséges aszály következtében, inkább a nyílt sztyeppterületekre jellemző fajokkal kellett számolni, míg 
a tartósan csapadékos időszakokban nagy valószínűséggel kimutatható nedvességkedvelő réti fajok alul-
reprezentáltak voltak. Ez utóbbi főleg a mélyfekvésű, tartósan kiszáradt, eredetileg ecsetpázsitos réteken, 
vagy mocsárrétekbe hajló területrészeken volt kifejezett. A legértékesebb magasdiverzitású fajegyüttesek 
megmaradására leginkább a változatos növényzetű, lazább talajokon kedvezők a feltételek, de a kis terüle-
teken megjelenő erősebben szikes, alacsonyfüves gyepek kis fajkészletű, de jellegzetes együttesei ugyanígy 
figyelemre érdemesek.

A fentiekben vázoltak tükrében a kutatás munkahipotézisét az alábbi feltételezések alapozták meg:
-  a Dél-Tiszántúli szikes puszták ízeltlábú faunájának viszonylag nagy kutatottsága ellenére a túrke-

vei Berettyó-ártér, jó természetességű, változatos szikes rétjein az ízeltlábú-együtteseinek jellegze-
tessége, esetleg egyedi vonásai az időjárási szélsőségek és a területen végrehajtott természetvédel-
mi célú kezelések tükrében;

-  a térségből korábbról ismeretlen faunisztikai és természetvédelmi szempontból jelentős fajok po-
tenciális jelenléte;

-  a korábban eltérő módon hasznosított, ármentesített gyepterületeken stabilan megmaradt, de ösz-
szetételében változó 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 megmaradhat-
tak 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 viszony-
lagos stabilitása lokálisan jelentős diverzitásúnak számító, számos jellegzetes elemmel színezett 
Arthropoda-együttesek meglétét determinálja;

-  a projektterülettől különböző távolságra, a bal oldali Berettyó-ártéren megmaradt, egymástól 
bizonyos tekintetben különböző területeken kijelölt, a megfigyelések keretében kontrollként is 
értékelhető mintavételi helyeken, úgy kvalitatív, mint kvantitatív struktúrájában eltérő ízeltlábú 
közösségek léteznek;

-  a projekt keretében meghatározott területhasználati, illetve természetvédelmi kezelési módok ked-
veznek a területen előforduló, de általában ritka, nehezen kimutatható fajoknak, és ezek stabil 
jelenléte detektálható lesz a jó természetességű élőhelyeken.
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mintavételi helyek elhelyezkedése: A Pásztói-legelőn 5 mintavételi hely, attól délre a Berettyó egykori 
árterén, 1,5 (Túrkedd), illetve 2,5 km (Herceg-tanya) távolságra további 2, továbbá a Pásztói-legelőtől 
dél-keleti irányban kb. 7.5 km távolságra még 1 mintavételi hely (Csudabala-puszta) került kijelölésre 
(1. ábra).

mintavételi időszakok: A megfigyelések három éven keresztül, 2012, 2013 és 2014 során folytak, ápri-
lis-szeptember közötti időszakban, nagyjából egy hónapos expozíciós időkkel (1. táblázat). 

talajcsapdák szerkezeti felépítése: 500 ml-es (8 cm átmérőjű, 10 cm mélységű) műanyag poharak a pe-
remig földbe ásva, 1/3 részig konzerváló oldattal felöltve (2 rész koncentrált etilén-glikol, 1 rész 20 
%-os ecet, 7 rész víz) és megfelelő fedéllel (2 mm átmérőjű cines drót lábakra szerelt 10 x 10 cm-es 
műanyaglapok) ellátva. Az utóbbiak 2-4 cm-el a talajfelszín, ill. a csapda pereme felett a csapadéktól, 
kipárolgástól és hulladék besodródásától, valamint a kisebb gerinces állatok beesésétől védik a csap-
dát.

 
1. ábra: A mintavételi helyek elhelyezkedése az érintett gyepterületeken

Az anyag kezelése: Az egyes talajcsapdák külön mintaként történő kezelésére a rendelkezésre álló keretek 
között nem volt lehetőség, így azok anyagát egy-egy mintavételi helyen, az adott expozíciós időszak-
ban egy mintának öntöttük össze. A talajcsapdák ürítésekor a teljes anyagot szűrőn átszűrtük. Min-
tavételi helyenként a csapdák anyagát gyűjtés paramétereit tartalmazó, az alkalmazott vegyszerekkel 
szemben ellenálló (grafit, tus, lézernyomtatás) feliratokkal ellátott cédulákkal jelöltük, majd üveg-
tégelyekbe csomagolva, etilenglikolos-ecetes oldatban konzerváltuk, illetve a feldolgozásig tároltuk.  
Az ászkák, százlábúak, pókok anyagát további feldolgozásra 70%-os etanolban konzerválva csoma-

A vizsgálAtok menete és A mintAvételi helyek AdAtAi

lokalitás: A monitorozáshoz kapcsolódó mintavételezések négy lokalitáson (1. táblázat), Túrkeve külte-
rületén a Berettyó egykori árterén folytak.

mintavételi helyek: a térségben jellemző pannon szikes gyepek különböző élőhelyi adottságú helyein ösz-
szesen 8 mintavételi hely került kijelölésre (1. ábra). A mintavételi helyek kiválasztásánál lényeges 
szempont volt, hogy a projekt célkitűzései és akciói között megfogalmazott állapot, illetve területhasz-
nálat hatásait leginkább reprezentáló élőhelyek képviselve legyenek. A nem kezelt területeken töre-
kedtünk a legjobb természetességű helyet, mozaikfoltot kiválasztani. A csapdák kihelyezésének sávját 
úgy választottuk ki, hogy az érintett területrész lehető legnagyobb homogenitású legyen, és mérete a 
transzekt hosszához igazodóan kb. 0,05 ha körüli legyen. A talajcsapdákat a többé-kevésbé körülha-
tárolható élőhelyfolt vagy területrész szegélyétől minimum 10m távolság választotta el. A szomszédos 
talajcsapdák egymástól mért távolsága 10m volt. A csapdák elhelyezésénél biztosítani kellett a könnyű 
elérhetőséget és fellelhetőséget. Már a csapdák kihelyezésekor mérlegelni kellett az azonos módszerrel 
dolgozó, más-más csoporttal foglalkozó kutatók esetleges együttműködését a csapdakezelés során.

minták (talajcsapdák) száma mintavételi helyenként: 5 db.

mintavételi helyek száma: A 4 lokalitás 8 mintavételi helyén kihelyezett talajcsapdaszám 40 volt (1. táb-
lázat).

1. táblázat: A mintavételi helyek adatai Túrkeve külterületén.

KÓD TERÜLET NÉV ÉLŐHELY x y ÉVEK MÓDSZER
PI/ÉV Pásztói-legelő (I) cickórós pusz-

ta (kaszált)
775892 195238 2012, 2013, 

2014.
talajcsapda, 
egyelés, rostá-
lás, fűhálózás

PII/ÉV Pásztói-legelő (II) cickórós puszta 
(nem kaszált)

775927 195256 2012, 2013, 
2014.

talajcsapda, egyelés

PIII/ÉV Pásztói-legelő (III) cickórós pusz-
ta (legeltetett)

774749 197483 2014 talajcsapda, 
egyelés, fűhálózás

PIV/ÉV Pásztói-legelő (IV) cickórós pusz-
ta (kaszált)

776753 193657 2012, 2013, 
2014.

talajcsapda, 
egyelés, fűhálózás

PV/ÉV Pásztói-legelő (V) szikes rét 
(legeltetett)

777064 194671 2012, 2013, 
2014.

talajcsapda, egyelés

Tk/ÉV Túrkedd cickórós pusz-
ta (kaszált)

777679 192175 2012, 2013, 
2014.

talajcsapda, 
egyelés, rostá-
lás, fűhálózás

Ht/ÉV Herceg-tanya szikes gyep 
(rendszertele-
nül kaszált)

778194 191519 2012, 2013, 
2014.

talajcsapda, 
egyelés, fűhálózás

CsB/ÉV Csudabala-puszta szikes rét 
(kaszált)

784303 191182 2014 talajcsapda, 
egyelés, rostá-
lás, fűhálózás
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zőbb élőhely-igényű és táplálkozási-típusok képviselik. A legtöbb esetben az ide tartozó fajok közösségei 
erősen beágyazottak az általuk elfoglalt élőhelybe, és az együttesek szintjén jelentékenyen reagálnak annak 
változására. Ez utóbbi tulajdonság teszi őket a monitoring jellegű kutatások jól használható objektumaivá.

A három tenyészidőszakot felölelő mintavételezés során előkerült ízeltlábú anyag determinációja a faj 
szintjéig csak a jellemző vagy védett fajok esetében történt meg. A nagy faj- és egyedszámmal jelenlévő 
és kiemelkedő indikációs értékű futóbogarak esetében a további közösségszintű összehasonlító elemzések 
mellett, a jelentős számú nagyobb faunisztikai értéket képviselő faj bemutatása is indokolta a teljes anyag 
pontos, faj- vagy alfaj szintű meghatározását.

Isopoda

A nedvesebb környezetet igénylő ászkarákok számára a vizsgálatok idején uralkodó, és még a tavaszi és 
őszi hónapokban is jellemző száraz időjárás miatt, fokozottan kedvezőtlenek voltak az élőhelyi viszonyok az 
amúgy is száraz gyepeken. A szuboptimális vagy még ennél is rosszabb életfeltételek ellenére a mintákban 
jelentős egyedszámmal fordultak elő az ászkák. Mind a nyolc mintavételi helyen viszonylag jelentős egyed-
számmal regisztráltunk Isopodákat, de a legnagyobb egyedszámmal a nem kezelt gyepterületeken (PII) 
fordultak elő, és egyedszámuk az esősebb 2014. évben jelentősen csökkent. Az előzetes identifikáció szerint, 
az egyedek többsége a dudoros ászkarák (Tracheoniscus nodulosus [C. L. KOCH, 1838]) lehet.

Diplopoda

Korábbi tapasztalataink szerint az ikerszelvényesek egyes, főleg laza talajú gyepeken időnként gradáció-
szerűen jelennek meg. A vizsgált mintavételi helyeken a felölelt periódusban ezek a fajok rendszeresen jelen 
voltak ugyan a mintákban, de kiugróan magas egyedszámot nem jegyeztünk fel. A három év során előkerült 
példányszám valamivel, főleg az első két szárazabb év alacsonyabb értékei miatt, még az ászkákét sem kö-
zelíti meg. A konzervált Diplopoda-anyag meghatározása még nem történt meg, de az előzetes determiná-
ció alapján valószínű, hogy a mintákban a gyepeken rendszerint tömegesen megjelenő vonalas vaspondró 
(Megaphyllum unilineatum [C. L. KOCH, 1838]) egyedeit gyűjtötték a talajcsapdák.

Chilopoda

A százlábúkat meglehetősen alacsony egyedszámmal regisztráltuk a vizsgálatok során. A talajcsapdák-
kal gyűjtött példányok meghatározása nem történt meg. A vizsgált száraz vagy félszáraz gyepeken a három 
év megfigyelései szerint nem képeznek jelentős csoportot az ízeltlábú együtteseken belül.

Aeanae

A vizsgált szikes gyepeken, inkább azokkal a szárazföldi pókfajokkal lehetett találkozni a gyűjtött anyag-
ban, amelyek a száraz, füves puszta életkörülményeihez alkalmazkodtak. E csoport képviselőinek jelenléte 
minden mintavételi helyen állandó, és viszonylag jelentős volt. Az anyag válogatása és csomagolása során 
szerzett tapasztalatok szerint, a pókok magas egyedszámmal, de viszonylag alacsony fajszámmal voltak 
reprezentálva. Az diverzitás szintjét nyilvánvalóan a mintavételi helyeken rendelkezésre álló relatíve szűk 
élőhelykínálat determinálta. Elsősorban a talajon mozgó fajok kerültek a talajcsapdákba, a fűhálózás során 
gyűjtött pókanyagról pedig csak a jellegzetes fajokra szorítkozó fényképdokumentáció készült. A nedvesebb 
élőhelyeken főleg, a PV jelölésű mintavételi hely melletti csatorna part közelében, a réti farkaspók (Hogna 
radiata [LATREILLE, 1817]) számos egyede került a csapdákba, de az egyelések során is lehetett vele talál-

goltuk el. A válogatás után a bogarakat elkülönítve kezeltük, és az értékes vagy jellemző fajokat prepa-
ráltuk, a maradékot pedig mintákként külön-külön, vattával eldugaszolt papírhengerekben tároljuk.  
A teljes bogáranyag a szerző gyűjteményében van elhelyezve.

Az adatok feldolgozása: A kapott adatokat a feldolgozás során adatlapokba jegyeztük fel. Az adatlapok-
ról a taxonómia csoport, faj vagy alfaj szintjéig beazonosított egyedekre vonatkozókat adatbázisba 
rendeztük, amelyben a legfontosabb információk mellett a mintavételi helyek EOV koordinátait is 
feltüntettük. A teljes adatállomány külön táblázatokba került, amely részletesen tartalmazza az adott 
mintavételi helyen, minden egyes expozició során regisztrált egyedszámot, az adott taxonómiai ka-
tegóriákhoz rendelve. Az regisztrált egyedek száma, a determináció szintjének megfelelő mélységig, 
az adott faj, a genusz, a család vagy az egyéb taxonómiai csoport névhez kerülnek bevitelre. A leg-
népesebb, legmagasabb diverzitású és legnagyobb indikációs érékű futóbogarakat és az egyéb cso-
portokba tartozó, különös faunisztikai vagy természetvédelmi jelentőségű ízeltlábúakat a faj szintjéig 
határoztuk meg. Tekintettel a több évet felölelő megfigyelésre, az egyes expozíciós időszakok eltérő 
hosszúságából, esetleg a tönkrement vagy erősen károsodott mintákból eredően, az összehasonlítás 
anomáliáinak kiküszöbölésére, a csapdák által fogott egyedszámot és annak összesítését, egy-egy ta-
xonra vonatkozóan abundancia- (aktivitási) indexszel helyettesítjük. Az abundancia-indexet (ai) a 
következő képlettel számoljuk ki ai=egyedszám x 100 / talajcsapdák száma x teljes expozíciós idő (nap). 
Ez tehát lényegében az egy csapda által egy nap alatt fogott egyedszámot jelenti százas szorzóval, mely 
utóbbit az alacsony egyedszámmal előkerült fajoknál, a négy-öt tizedes számok elkerülése érdekében 
alkalmaztuk. Példának okáért, 0,03 abundancia-index esetén az adott fajnak, az adott expozíciós pe-
riódus alatt egy csapdába naponta 3 egyede került be. Az egyes taxonok egyedszámbeli arányát a do-
minancia index fejezi ki. A dominancia-indexet (di) a d=egyedszám/össz. egyedszám x 100 képlettel 
számoltuk ki. Ez a mutató az egyes fajok százalékos arányát fejezi ki a teljes regisztrált egyedszámhoz 
viszonyítva. Az egyes mintavételek során nem volt lehetőség az egyes csapdák elkülönített kezelésére, 
s ezzel az egyes fajok példányszámát is bekalkuláló kvalitatív-komparációs analízisek elmaradtak. Ez 
utóbbi helyett az egyes mintavételi helyek összehasonlítására egyszerű megoldást kínáló Jaccard-in-
dexek számítását végeztük el. Ez a mutató egy adott mintavételezési időszakban regisztrált fajszám 
alapján fejezi ki a relatív kvalitatív különbséget két mintavételi hely között. Egyszerűsége és a jó átte-
kinthetőség mellett, hátránya, hogy nem veszi figyelembe az egyes fajok egyedszámát. A jaccard-in-
dex (Ji) számítása a következő képlettel történik J=c/(a+b), ahol az a+b az összes faj, a c pedig közös 
fajok száma.

eredmények

A szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó kutatási eredmények értékelésénél örvendetes tendencia, főleg 
az utóbbi két évtizedben, hogy azoknak mind több természetvédelmi kitekintése is van. Ezzel együtt nem 
elhanyagolható az olyan megközelítések aránya sem, amelyek a vizsgált csoport diverzitás alapú vizsgála-
ta mellett a természetvédelmi vonatkozásokra is kitérnek. Azok a kutatások, amelyek elsődlegesen termé-
szetvédelmi célúak, leginkább a vizsgált élőhelyek változásával összefüggésben tekinti át a regisztrált fajok, 
illetve ízeltlábú-közösségek denzitásának és egyéb mutatóinak alakulását. A Pannon régióban az élőhelyek 
többségénél a legnagyobb faj- és egyedszámmal az ízeltlábúakat tartjuk nyilván, amelyeket a legkülönbö-
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Heteroptera

A szárazföldi poloskák többségének erős a kötődése az adott élőhelyhez, ami a növényevő fajokat fo-
kozottan jellemzi. A talajacsapdákban főként a talajon mozgó fajok fordultak elő esetenként nagy egyed-
számmal. Az ilyen fajok életmódjuk folytán kifejezetten kötődnek egy-egy növénytársulásokhoz, illetve 
növényzeti típusokhoz, ami azok tápnövényspecializácójával, táplálkozási szokásukkal, és az élőhely min-
tázata által meghatározott mikroklímafüggésükkel magyarázható. Ahogy más ízeltlábú csoportoknál, úgy 
a poloskáknál is, fent már említett évekig tartó száraz és forró nyári időjárás kedvezőtlenül hatott a fajok 
többségére. A talajcsapdák által fogott jelentős példányszám néhány gyakori, és az alföldi szikes pusztákra 
jellemző, vagy tág tűrőképességű fajból került ki. Főleg a kaszált vagy legeltetett, foltokban gyér növényzetű, 
olykor kisebb-nagyobb kopasz foltokkal tarkított élőhelyeken rendszeresen megjelennek a szőrös karimás-
poloska (Alydus calcaratus [LINNAEUS, 1758]), vöröslábú tolvajpoloska (Prostemma guttula [FABRICIUS, 
1787]), verőköltő bodobács (Pyrrhocoris apterus [LINNAEUS, 1758]), fémes födlipoloska (Zicrona coerulea 
[LINNAEUS, 1758]) és nagy földipoloska (Cydnus aterrimus [FORSTER, 1771]). A projekttel érintett élőhe-
lyeken és a hasonló adottságú, egyéb kisebb-nagyobb mértékben szikes gyepeken, a legnagyobb diverzitású 
poloskanépességgel a magasnövényzetű, kétszikű fajokkal meghatározott élőhelyeken lehetett találkozni, 
főleg a csatornapartok és mezsgyék mentén. Az ilyen élőhelyeken fűhálózott anyagban jellemzően, a tér-
ségben általánosan elterjedt fajok jelentkeztek: tüskéslábú karimáspoloska (Ceraleptus gracilicornis HERRI-
CH-SCHAEFFER, 1835), bödepoloska (Coptosoma scutellum [FABRICIUS, 1798]), paréjpoloska (Eurydema 
oleraceum [LINNAEUS, 1758]), káposztapoloska (Eurydema ventrale [KOLENATI, 1846]), nádi bodobács 
(Ischnodemus sabuleti [FALLÉN, 1807]), kurtaszárnyú karimáspoloska (Myrmus miriformis [FALLÉN, 
1807]), közönséges tolvajpoloska (Nabis ferus [LINNAEUS, 1758]), mezei tolvajpoloska (Nabis pseudoferus 
REMANE, 1949), tüskéslábú mezeipoloska (Stenodema calcaratum [FALLÉN, 1807]) és lovagbodobács (Ly-
gaeus equestris [LINNAEUS, 1758]). A ritkább fajok közül a gyilkospoloska (Rhynocoris iracundus [PODA, 
1761]) néhány példányát regisztráltuk Csudabala-pusztán (2014. VI. 2.). Védett vagy természetvédelmi 
szempontból különösen jelentős poloskafaj a vizsgálatok során nem került elő, és nem is ismert a területről.

Coleoptera

Az Alföldön a füves élőhelyek legnagyobb fajszámmal jelenlévő taxonómiai csoportját a bogarak képe-
zik, amelyek egy-egy családja, de mindenekelőtt a futóbogarak együttesei számos olyan jellemzővel bírnak, 
amelyek okán megfelelő alanyai a monitoring jellegű és más, a közösség szintű mélyebben kiértékelhető 
vizsgálatoknak. Tekintettel a bogár-együttesek nagy diverzitására és a természetvédelmi szempontból jelen-
tős fajok nagy számára, azok ökológiai és faunisztikai jellemzői értékes adatokként használhatók fel az adott 
élőhelyek természeti állapotának megismeréséhez és értékeléséhez. A meghatározóan talajfelszínen vagy 
annak közelében élő ízeltlábúak populációira, így a bogarakéira is, jelentős hatással vannak a fent már taglalt 
időjárási tényezők, amelyek minden bizonnyal kihatottak a regisztrált faj és egyedszámra a viszonylag rövid 
időszak során, amit a megfigyelések felöleltek.

A talajcsapdás mintavételezések során főleg a futóbogarak közül került elő magasdiverzitású és számos 
ritka, faunisztikai és természetvédelmi tekintetben értékes faj, amelyek közül néhány védett is van. Tekintet-
tel e csoport fent már kifejtett egyéb jelentőségére a fajok és azok közösségének részletes bemutatása külön 
fejezetben történik.

A karabidák mellett a bogarak számos egyéb családjából nagy egyedszámmal kerültek bele a talajcsap-
dákba az alföldi füves pusztákon általánosan elterjedt, és sokszor jelentős egyedszámmal megjelenő fajok. 

kozni. Ugyanezen a helyen, 2013 tavaszán, amikor tartós víz volt a csatornában a védett szegélyes vidrapók 
(Dolomedes fimbriatus [CLERCK, 1757]) valamint a csodáspók (Pisaura miriabilis [CLERCK, 1757]) egyedei 
tűnnek fel. A tartósan aszályos időjárás során már a koranyári időszakban is száraz viszonyok mellett, főleg 
a karolópókok, farkaspókok, gyászpókok és kövipókok jelentkeztek nagy számban, az élőhelyi adottságok-
nak megfelelő fajszerkezetben és denzitással. A szárazabb helyeken, főleg a peremizs és a bókoló bogáncs 
virágzatán gyakran lehetett találkozni a viráglakó karolópók (Misumena vatia [CLERCK, 1757]), olykor te-
kintélyes testméretű egyedeivel. A mintákban gyakori, a legtöbb mintavételi helyen előforduló talajfelszínen 
élő pókfajok a kis fogaspók (Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830), nagy farkaspók (Trochosa robusta 
[SIMON, 1876]), pusztai farkaspók (Pardosa agrestis [WESTRING, 1861]), közönséges karolópók (Xysticus 
kochi Thorell, 1872), gyászpók (Zelotes longipes [L. KOCH, 1866]) és kövipók (Drassyllus praeficus [L. KOCH, 
1866]).

Orthoptera

A füves puszta jellegű élőhelyeken az egyenesszárnyúaknak általában úgy kvantitatív, mint kvalitatív 
tekintetben jelentős népességével találkozhatunk. A projekt célterületén kisebb-nagyobb mozaikfoltokban 
eltérő élőhelyi viszonyok befolyásolták a sáskák és a szöcskék egyes képviselőinek reprezentáltságát, illetve 
a fajok denzitását. Sáska és szöcske viszonylag kis egyedszámmal került a talajcsapdákba, de az egyelések 
során és a fűhálózott anyagból lehetőség nyílt a jellemző és viszonylag könnyen felismerhető fajok doku-
mentálására. A mintavételi helyek környezetében jellemző fajoknak, az általában mérsékelten nedves, vi-
szont az igen száraz 2012. és 2013. években már a nyár elejétől mind jobban kiszáradó gyepek különböző 
típusai a karakterisztikus élőhelyei. A terepi tapasztalatok szerint a vizsgált különböző füves puszta jellegű 
élőhelyeken, a talajadottságok és a nedvesség által meghatározottan viszonylag változatos szöcske- és sás-
kaegyüttesek voltak megfigyelhetők. A jobb talajadottságú vagy mélyebb fekvésű helyeken, illetve azok kör-
nyezetében, főleg a magasfüves növényzettel meghatározott foltokon, mint védett fajok, mindhárom évben 
előfordultak az imádkozó sáska (Manthis religiosa [LINNAEUS, 1758]) és a sisakos sáska (Acrida ungarica 
[HERBST, 1786]) egyedei is. Az utóbbit különösen gyakran figyeltük meg a Pásztói legelőn, mivel 2013 
őszén és itt-ott még 2014-ben is gradáció jellegű tömeges megjelenése volt tapasztalható a térségben. A 
viszonylag változatos növényzetű élőhelyeken (PI, PIII, PIV, CsB), kisebb mértékben szikes kiemelkedése-
ken, csatornák menti depóniákon megtelepedő leginkább a cickórós vagy ürmös pusztákkal rokonítható 
növényzetben jellemző fajok az olasz sáska (Calliptamus italicus [LINNAEUS, 1758]), zengő tarlósáska (Gly-
ptobothrus biguttulus [LINNAEUS, 1758]), barna tarlósáska (Omocestus haemorrhoidalis [CHARPENTIER, 
1825]), vöröshasú tarlósáska (Omocestus ventralis ZETTERSTEDT, 1821), hagymazöld sáska (Parapleurus 
alliaceus [GERMAR, 1825]), szemölcsevő szöcske (Decticus verrucivorus [LINNAEUS, 1758]) és a mezei 
tücsök (Gryllus campestris [LINNAEUS, 1758]). Erősebben szikes, gyér növényzetű, itt-ott kopasz foltok-
kal tarkított gyepeken (Ht, PV) megjelennek a tengerzöld sáska (Aiolopus thalassinus [FABRICIUS, 1781]), 
rövidnyakú sáska (Dociostaurus brevicollis [EVERSMANN, 1848]), közönséges tarlósáska (Glyptobothrus 
brunneus [THUNBERG, 1815]), szőke tarlósáska (Omocestus petraeus [BRISOUT DE BARNEVILLE, 1856]) 
és fekete tücsök (Melanogryllus desertus [PALLAS, 1771]). A három kutatási évben, de főleg 2012-ben, a 
szélsőségesen száraz viszonyok mellett, az ehhez alkalmazkodott fajok kerültek előtérbe, míg a nedvesebb 
gyepekre jellemző többi egyenesszárnyú erősen visszahúzódott s a többségnél igen lecsökkent a detektálás 
a valószínűsége. A csapadékmennyiség ugyan már 2013 nyarától növekedett, 2014-ben pedig a sokéves átla-
got is meghaladta, az egyenesszárnyúak faunaképe és az élőhelyeik állapota ilyen rövid idő alatt nem sokat 
változott.
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torzcsápú bogár (Cerocoma muehlfeldi GYLLENHAL, 1817) rajzását is megfigyeltük 2014.VI.2-án. Az utób-
bi, együtt a pannon hólyaghúzó (Mylabris pannonica KASZAB, 1956) több példányával előkerült a Pász-
tói-legelőről (PI) is. A térségben viszonylag ritka és csak időnként nagyobb denzitással jelentkező szőrös 
álzsizsik (Mycterus tibialis KÜSTER, 1850) mind a négy lokalitáson jelen volt és a Túrkedd mintavételi 
helyen jelentős egyedszámmal figyeltük meg. Szintén a fűhálózott anyagban (leg. Podlussány A.) számos rit-
ka ormányosbogárfaj került elő: Argoptochus vindobonensis (FORMÁNEK, 1908), Lixus bituberculatus SM-
RECZYNSKI, 1968 (Pásztói-legelő V, 2014. VI. 2.), Brachysomus fremuthi KOSTÁL, 1991 (Túrkedd, 2014. 
VI. 2.), Mogulones venedicus (J. WEISE, 1879), Nemonyx lepturoides (FABRICIUS, 1801), Smicronyx siriacus 
FAUST, 1887 (Csudabala-puszta, 2014. VI. 2.), 

Carabidae

A talajcsapdás mintavételezések anyagában a futóbogarak a legnagyobb egyedszámmal előkerült taxo-
nómiai csoport. A jelentős egyedszám mellett e család a regisztrált nagy diverzitással is kitűnik. A talajcsap-
dákkal gyűjtött anyagból, a négy lokalitásról 78 fajt mutattunk ki és további 13 faj került elő egyeléssel, fű-
hálózással és rostálással. Tekintettel az élőhelyek viszonylag kismértékű változatosságára, továbbá arra, hogy 
a terület tartós kiszáradása folytán rétekre és mocsárrétekre jellemző fajok alig kerültek elő, a kimutatott 
fajgazdagság jelentősnek minősíthető.

Az alábbiakban a futóbogarak részletes gyűjtési adatait mutatjuk be.

Acupalpus exiguus DEJEAN, 1829

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., rostálás.

Acupalpus interstitialis REITTER, 1884

Túrkeve: Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Acupalpus luteatus (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.

Agonum afrum (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét 
(legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Agonum emarginatum (GYLLENHAL, 1827)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., rostálás.

Agonum monachum (DUFTSCHMID, 1812 (=Agonum atratum DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., rostálás.

Az igen terjedelmes bogáranyag teljes feldolgozása, a pókokhoz hasonlóan külön felkészültséget és tá-
gabb időkeretet igényel, így itt csak a legjellemzőbb és faunisztikai vagy természetvédelmi szempontból 
kiemelkedő fontosságú fajokra térünk ki.

A talajcsapdákkal gyűjtött anyagban, a térségben általánosan elterjedt talajfelszíni bogárfauna képvise-
lői minden mintavételi helyen megjelentek, fajonként eltérő egyedszámmal. A holyvák faj- és egyedszáma 
nem közelíti meg ugyan a futóbogarakét, de mindenképpen jelentős. A tágabb térség, azaz Békés megye 
holyváit bemutató korábbi anyagokban (ÁDÁM 1983, 1985) szerepelnek a megfigyeléseink során regisztrált 
olyan jellemző és gyakoribbnak számító fajok mint a Drusilla canaliculata (FABRICIUS, 1787), Gabrius 
suffragani JOY 1913, Ischnopoda umbratica (ERICHSON, 1837), Oxytelus piceus (LINNAEUS, 1767), Othius 
punctulatus (GOEZE, 1777), Philonthus debilis (GRAVEHORST, 1802) és Quedius fuliginosus (GRAVEH-
ORST, 1802). Nagy számban kerültek elő apró fajok, amelyek határozása speciális felkészültséget igényel és, 
amelyek további feldolgozása a jövő feladata. A sutabogarak közül a négyfoltos sutabogár (Hister quadri-
maculatus LINNAEUS, 1758) minden mintában jelen volt, egyes időszakokban jelentős egyedszámmal, de 
kerültek elő egyéb, ritkábbnak számító fajok is.

Tekintettel hogy a Pásztói-legelőn még mindig viszonylag jelentős legeltetés is folyik, a csapdákban, 
főleg a PV jelölésű mintavételi helyen több trágyatúró bogárfaj is előfordult. Ezek közül a jelentősebbnek 
számít a térségben mára már igen megritkult szarvas trágyatúró (Ontohpagus turus [SCHREBER, 1759]) és 
a lőcslábú galacsinhajtó (Sisiphus schaefferi [LINNAEUS, 1758]). Az utóbbit nem ismerjük a Nagykunságból, 
de a Dél-Tiszántúlról van előforudlása (ÁDÁM 2003). Ebbe a rokonsági körbe tartozó fajok küzül a minták-
ban jellemzően előfordult még a közönséges irhabogár (Trox sabulosus [LINNAEUS, 1758]) viszont ritkább 
fajokat nem jegyeztünk fel.

A mintavételi helyeken rendszeresen, előfordult, főleg a nyár elején a közönséges labdacsbogár (Byrrhus 
pilula [LINNAEUS, 1758]), bár egyedszáma mindig elenyésző volt.

A tiszántúli füves élőhelyeken rendszeres és sokszor tömegesen megjelenő sároshátú bogárt (Opat-
rum sabulosum [LINNAEUS, 1761]) szokatlanul alacsony denzitással regisztráltuk. Ezzel szemben minden 
mintavételi helyen jelentős egyedszámmal jelentkezett a szemétbogár (Crypticus quisquilius [LINNAEUS, 
1761]), feltehetően a tartósan száraz időjárás következtében. A lazább talajú, kisebb mértékig elszikesedett 
gyepek általánosan elerjedt gyászbogarát a kis poszógóbogárt (Pedinus femoralis [LINNAEUS, 1767]) a 
megfigyeléseink során csak néhány példánnyal jegyeztük fel a Pásztói-legelőn (PV, 2013.VI.9-2013.VII.4.).

Az alföldi füves pusztákon rendszeren jelen lévő gyalogcincérek közül a nyolcsávos gyalogcincér (Dor-
cadion scopolii [HERBST, 1784]), kétsávos gyalogcincér (Drocadion pedestrae [PODA, 1761]), gyászos gya-
logcincér (Dorcadion aethiops [SCOPOLI, 1763]) fajokat regisztráltuk. A gyászos gyalogcincérnek az utóbbi 
években, gradációszerű megjelenése figyelhető meg a térségben.

A mérsékelten nedves réteken általában őszi fajnak számító réti gyaloglevelész (Timarcha goettingensis 
[LINNAEUS, 1758]) gradációja volt megfigyelhető, és különösen a 2014-es mintavételeknél, Túrkedd és a 
Pásztói-legelő (V) mintavételi helyeken jelentkezett kimagaslóan nagy denzitással, ahol szinte a teljes tenyé-
szidőszak alatt jelen volt. Jellemző, a talajfelszínen is mozgó levélbogárfajok voltak még a barna olajosbogár 
(Galeruca pomonae [SCOPOLI, 1763]) és a fekete olajosbogár (Galeruca taneceti [LINNAEUS, 1758])

A tiszántúli rétek jellemző és gyakori fajaként ismert hamvas barkó (Pseudocleonus cinereus [SCHRANK, 
1781]) minden mintavételi helyen jelent volt, míg más barkófajok közül a jóval ritkábbnak számító, és in-
kább löszgyep jellegű helyeket preferáló karcsú répabarkó (Coniocleonus nigrosuturatus [GOEZE, 1777]) 
került elő Csudabala-pusztán (2014. V. 10- 2014.VI.2.).

Az egyelések, fűhálózások anyagában Csudabala-puszta (2014.IV.4.) lokalitásról feljegyeztük a vé-
dett óriás nünüke (Meloe cicatricosus LEACH, 1813) egy egyedét, valamint ugyanitt és a Pásztói-legelőn a  
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t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-
2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (le-
geltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 
2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.
IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 
2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.

Amara familiaris (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás.

Amara fulvipes (AUDINET-SERVILLE, 1821)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.

Amara littorea C.G.THOMSON, 1857

Túrkeve: Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás.

Amara lucida (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő 
(I), cickórós (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.
VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 
2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Amara similata (GYLLENHAL, 1810)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (ka-
szált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.
VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.

Amara tibialis (PAYKULL, 1798)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-
2013.VIII.9., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.VI 22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.
VIII.31., t.cs.

Amblystomus niger HEER, 1841

Túrkeve: Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 
2014.VI.2., 2014.IX.30, fűhálózás.

Agonum viridicupreum (GOEZE, 1777)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.
VI.22., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 
2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.

Amara aenea (DE GEER, 1774)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, 
szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-
2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., 
t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós 
(kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.
VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.
VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.
IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.
IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.
VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legelte-
tett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.
VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-
2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.
IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.9-
2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.
IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.
VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., 
t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.

Amara apricaria (PAYKULL, 1790) 

Túrkeve: Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., 
t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.

Amara chaudoiri incognita FASSATI, 1946

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., 
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tói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-
2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 
2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Brachinus ganglbaueri APFELBECK, 1904

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül 
kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.
IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.
IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., 
t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő 
(III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., 
t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 
2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 
2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., 
t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Brachinus nigricornis GEBLER, 1829

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes 
gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.

Brachinus psophia AUDINET-SERVILLE, 1821

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-
2012.VI.22., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (ka-
szált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.
VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő 
(III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.V.21-2012.
VI.22., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Túrkedd, 
cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Anchomernus dorsalis (PONTOPPIDAN, 1763)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.
IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.
VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.
VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.
VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós 
(kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; Pásztói-legelő 
(V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., 
t.cs.

Anisodactylus signatus (PANZER, 1797)

Túrkeve: Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; Túrkedd, cickórós 
(kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.

Bembidion lunulatum (GEOFROY in FOURCROY, 1785)

Túrkeve: Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes 
rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Bembidion properans (STEPHENS, 1828)

Túrkeve: Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Brachinus crepitans (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., 
t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.
VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.
IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.
VI.9., t.cs.

Brachinus explodens DUFTSCHMID, 1812

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 
2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-
2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pász-
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Carabus ullrichi planitiae CSÍKI, 1929

Túrkeve: Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 

Chlaenius nigricornis (FABRICIUS, 1787)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós 
(legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.

Cylindera germanica (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.
VI.2., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.

Clivina fossor (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós 
(kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Diachromus germanus (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., 
t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pász-
tói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.
IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.V.21-
2012.VI.22., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.

Demetrias monostigma SAMOUELLE, 1819

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás.

Dinodes decipiens (DUFOUR, 1820)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VI.2-
2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.

Dromius linearis (OLIVIER, 1795)

Túrkeve: Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 
2014.VI.2., fűhálózás; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.IX.30.fűhálózás;

Calathus fuscipes (GOEZE, 1777)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, 
szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.
VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-
2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 
2012.VI 22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-
2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós 
(kaszált), 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-
2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.V.21-
2012.VI.22., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2013.VIII.31-2013.IX.29., 
t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Calathus melanocephalus (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes 
gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; Pásztói-legelő 
(I), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.
VIII.9., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Callistus lunatus (FABRICIUS, 1775)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem 
kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.V.21-
2012.VI.22., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 
2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.

Carabus clathratus auraniensis G.MÜLLER, 1902

Túrkeve: Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Carabus granulatus LINNAEUS, 1758

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.V.10-2014.
VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 
2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.
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kórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 
2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.
IX.29., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-
2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.
IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., 
t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (le-
geltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Túrkedd, cic-
kórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.
VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Harpalus cupreus fastuosus FALDERMANN, 1835

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cic-
kórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Harpalus distinguendus (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., 
t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.
VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VII.4-2014.
VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., 
t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 
2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.
VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós 
(legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 
2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.
VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-
2012.V.21., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., 
t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-
2012.V.21., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 
2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.

Dyschirius globosus (HERBST, 1784)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét 
(legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszer-
telenül kaszált), 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., 
t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-le-
gelő (I), cickórós (kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.VI.22-2012.
VII.23., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., 
t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-
2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VIII.9-
2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-
2012.VIII.19., t.cs.

Harpalus albanicus REITTER, 1900

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.
VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 
2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), 
cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.

Harpalus anxius (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VI.2., egyelés.

Harpalus attenuatus STEPHENS, 1828

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Herceg-tanya, szikes 
gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; Pásztói-legelő (III), 
cickórós (legeltetett), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.

Harpalus caspius roubali SCHAUBERGER, 1928

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, 
szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-
2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cic-
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Harpalus luteicornis (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.

Harpalus pygmaeus DEJEAN, 1829

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 
2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.
VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.
VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-
2014.VIII.11., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 
2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VII.4-2014.
VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Harpalus rubripes (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 
2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VI.9-2013.
VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pász-
tói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.V.21-2012.
VI.22., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-
2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VII.4-2013.
VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-le-
gelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-2012.
VIII.19., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 
2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), 
szikes rét (legeltetett), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., 
t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.
VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.

Harpalus rufipes (DE GEER, 1774)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., 
t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.VIII.31-2013.
IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; 
Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.
VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pász-
tói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-
2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.VIII.19-
2012.IX.23., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 
2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.

Harpalus flavicornis DEJEAN, 1829

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Her-
ceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 
2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-
2012.VI.22., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.
VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickó-
rós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.
VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (III), 
cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pász-
tói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.
VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.
VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.
IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 
2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.

Harpalus hospes STURM, 1818

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; 
Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.
VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-
2013.VIII.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.
VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.

Harpalus inexpectatus KATAEV, 1989

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós 
(kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.

Harpalus latus (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VIII.31-
2013.IX.29., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; Pásztói-legelő (III), 
cickórós (legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-
2012.V.21., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.
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2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 
2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.
IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-lege-
lő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.
VII.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.
VII.23., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.

Lebia chlorocephala (J.J. HOFFMANN et al., 1803)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IX.30., fűhálózás

Lebia cruxminor (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem 
kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.

Lebia cyanocephala (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás.

Leistus ferrugineus (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., rostálás; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., 
t.cs.

Licinus cassideus (FABRICIUS, 1792)

Túrkeve: Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VI.2., egyelés.

Licinus depressus (PAYKULL, 1790)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.VI.2-
2014.VII.4., t.cs.

Microlestes corticalis escorilensis BRISOUT de BARNAVILLE, 1885

Túrkeve: Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás.

Harpalus serripes (QUENSEL, 1806)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., 
t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cic-
kórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., 
t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI 22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.VIII.19-2012.IX.23., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Harpalus subcylindricus DEJEAN, 1829

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, 
szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-
2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., 
t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.
VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., 
t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-
2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós 
(legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (ka-
szált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-
2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 
2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-
2013.IX.29., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.
VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Harpalus tardus (PANZER, 1797)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; 
Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.
VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.IV.24-
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(rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.
VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 
2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.
VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 
2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.
IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.
VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.
IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 
2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.
IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós 
(kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.
IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), 
szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., 
t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.
VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.IV.4-
2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.

Ophonus cephalotes (FAIRMAIRE & LABOULBÉNE, 1854)

Túrkeve: Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickó-
rós (legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.

Ophonus cribricollis (DEJEAN, 1829)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.
VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., 
t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 
2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-
2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-
2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-
2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.VIII.19-2012.
IX.23., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), 
szikes rét (legeltetett), 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.
IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.

Ophonus diffinis (DEJEAN, 1829)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; Pásztói-legelő 
(I), cickórós (kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós 
(legeltetett), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Microlestes maurus (STURM, 1827)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Csudabala-puszta, szikes rét 
(kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.VII.23-
2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-
2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 
t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.
VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 
2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), 
szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., 
t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-
2013.VIII.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Microlestes minutulus (GOEZE, 1777)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., 
t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-
2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.IX.30., rostálás; Pásztói-legelő (II), cickó-
rós (nem kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.
VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.VII.23-2012.
VIII.19., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.
VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-
2012.V.21., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 
2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.IV.4-
2014.V.10., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs. 

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickó-
rós (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.VIII.11-2014.
IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), 
cickórós (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., 
t.cs.

Ophonus azureus (FABRICIUS, 1775)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
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Pterostichus inquinatus (STURM, 1824)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós 
(nem kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legel-
tetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.
VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., 
t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 
2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.

Pterostichus longicollis (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 
2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.

Pterostichus macer (MARSHAM, 1802)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., 
t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-
2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 
2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; 
Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VII.23-
2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., 
t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem 
kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 
2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (le-
geltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő 
(IV), cickórós (kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.
IX.23., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.
VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., 
t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., 
t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.
VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.
VIII.19., t.cs.; 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 
2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.
VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Pterostichus ovoideus (STURM, 1824)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2012.V.21-2012.VI.22., 

Ophonus rupicola (STURM, 1818)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cic-
kórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem 
kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.

Ophonus sabulicola (PANZER, 1796)

Túrkeve: Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VI.2., egyelés.

Panagaeus bipustulatus (FABRICIUS, 1775)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-
2014.VI.2., t.cs.

Parophonus dejeani CSIKI, 1932

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás.

Parophonus mendax (P.ROSSI, 1790)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2012.VI.22-2012.VII.23., 
t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.IV.4-
2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pász-
tói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-le-
gelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (V), 
szikes rét (legeltetett), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 
2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Poecilus cupreus (LINNAEUS, 1758)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.
IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2014.IV.4-
2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickó-
rós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.

Pterostichus anthracinus (ILLIGER, 1798)

Túrkeve: Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Pterostichus diligens (STURM, 1824)

Túrkeve: Túrkedd, cickórós (kaszált), 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.
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telenül kaszált), 2012.VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós 
(kaszált), 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2013.VIII.9-2013.VIII.31., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.
VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; 2014.IX.30. rostálás; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2013.VIII.31-
2013.IX.29., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (III), cickórós 
(legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (ka-
szált), 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.VIII.9-2013.VIII.31., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 2014.
VIII.11-2014.IX.30., t.cs.

Zabrus tenebrioides (GOEZE, 1777)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; Pásztói-le-
gelő (I), cickórós (kaszált), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2., fűhálózás; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; 
Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 
2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.

A faunisztikai szempontból jelentősnek ítélt és védett futóbogárfajok

Amara fulvipes (AUDINET-SERVILLE, 1821) (nagy közfutó) – Dél-európai elterjedésű, melegkedvelő 
faj, amelynek igen kevés biztos hazai lelőhelyét ismerjük (Nagy et al. 2004, SZél és Hegyessy 1996). Ma-
gyarországon meglehetősen ritka. Ecsetpázsitos réteken, főleg a fűfélék virágzása idején lehet a kalászokon 
táplálkozó egyedekkel találkozni, de a talajcsapdákba is belemegy. Korábban a Nagy-sárréten került elő 
jelentős számú egyede (Tallósi és Boruzs 2005). Újabban (Kutasi 2010) a Dunántúlon is megtalálták.

Amara littorea C.G.THOMSON, 1857 (berki közfutó) – Szélesen elterjedt faj, amelyet Közép-Európa, 
Észak-Európa, Kelet- és Délkelet-Európa számos országából jeljegyeztek. Emellett ismert Kisázsiából és 
Nyugat-Szibériából is. Magyarországon igen ritkának számít. A szakirodalomban alig van hazai adata. Ná-
lunk enyhén szikes, ecsetpázsittal meghatározott réteken fordul elő. Az utóbbi időben Besenyszög: Szóró-
puszta (Tallósi, 2003) és Jászberény: Borsóhalma (coll.: Tallósi, 2010) került elő.

Carabus clathratus auraniensis G.MÜLLER, 1902 (szárnyas futrinka) – Palearktikus elterjedésű faj. 
Mocsarak és mocsárrétek futrinkája. Magyarországon védett faj. A számára megfelelő élőhelyeken bárhol 
megjelenhet, de többnyire meglehetősen ritka. A Tiszántúlról számos újabb előfordulását ismerjük. Tartó-
san csapadékos időszakokban, az egyébként ecsetpázsitos réteken kialakuló mocsárrétek szegélyén magas 
denzitással is jelentkezhet. A Hortobágyon megfelelő élőhelyeken gyakorinak számít (Tallósi 2003, 2007).

Carabus granulatus LINNAEUS, 1758 (mezei futrinka) – Palearktikus elterjedésű faj. Magyarországon 
védett, de általánosan elterjedt és ritkának egyáltalán nem mondható futrinkafaj. Nedves réteken, vizek 
menti ligetekben, erdők nedves részein található. A Tisza hullámtéri erdeiben árvizes évek során, egyes 
helyeken tömegesen jelentkezik (Tallósi és Szőllősi 2010). A hullámtéri erdőkben a holtfa eltávolításával 
rejtőzködési és áttelelési esélyei csökkennek. Ezzel együtt a síkvidéki nedves élőhelyek megszűnésével orszá-
gosan egyre inkább ez a faj is veszélyeztetetté válik.

t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 2012.
VIII.19-2012.IX.23., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem kaszált), 2012.VI.22-
2012.VII.23., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; Pásztói-legelő (V), 
szikes rét (legeltetett), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.

Pterostichus strenuus (PANZER, 1797)

Túrkeve: Herceg-tanya, szikes gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2014.VIII.11-
2014.IX.30., t.cs.; Pásztói-legelő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szi-
kes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.

Pterostichus vernalis (PANZER, 1796)

Túrkeve: Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., 
t.cs.; Túrkedd, cickórós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Syntomus obscuroguttatus (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep 
(rendszertelenül kaszált), 2012.V.21-2012.VI.22., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cic-
kórós (kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (II), cickórós (nem 
kaszált), 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.; Pásztói-legelő 
(III), cickórós (legeltetett), 2014.V.10-2014.VI.2., t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2012.IV.24-
2012.V.21., t.cs.; 2013.IV.30-2013.VI.9., t.cs.

Syntomus pallipes (DEJEAN, 1825)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes 
gyep (rendszertelenül kaszált), 2012.VI.22-2012.VII.23., t.cs.; 2012.VII.23-2012.VIII.19., t.cs.; 2013.VI.9-
2013.VII.4., t.cs.; 2013.VIII.31-2013.IX.29., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-legelő (I), cickórós 
(kaszált), 2012.IV.24-2012.V.21., t.cs.; 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2014.VI.2-2014.VII.4., t.cs.; Pásztói-lege-
lő (IV), cickórós (kaszált), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 2014.V.10-2014.VI.2., 
t.cs.; Pásztói-legelő (V), szikes rét (legeltetett), 2013.VI.9-2013.VII.4., t.cs.; 2013.VII.4-2013.VIII.9., t.cs.; 
Túrkedd, cickórós (kaszált), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Syntomus truncatellus (LINNAEUS, 1761)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., fűhálózás.

Tachys bistriatus (DUFTSCHMID, 1812)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., rostálás; Pásztói-legelő (I), cickórós (kaszált), 
2014.IX.30.rostálás; Pásztói-legelő (III), cickórós (legeltetett), 2014.IV.4-2014.V.10., t.cs.

Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781)

Túrkeve: Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VI.2., rostálás; 2014.VII.4-2014.VIII.11., t.cs.; 
Csudabala-puszta, szikes rét (kaszált), 2014.VIII.11-2014.IX.30., t.cs.; Herceg-tanya, szikes gyep (rendszer-
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Lebia cyanocephala (LINNAEUS, 1758) (kékes cserjefutó) –Areája Európa nagy részére és Szibériára 
terjed ki. Alacsonyabb hegyvidéken és dombvidéken előforduló, általában igen ritka, melegkedvelő faj. Az 
Alföldön csak kivételesen lehet vele találkozni. A Kiskunságból van néhány régi adata (Ádám & Merkl 
1986), továbbá Mátraháza környékéről (Hegyessy és Szél 2002). Hazai adatainak többsége már legalább 
közel fél évszázados. A Tiszántúlról csak Debrecen környékéről (Frivaldszky 1874, Siroki 1981) és Bátor-
ligetről (Kaszab és Székessy 1953) ismert. A közelebbi múltból pedig Debrecen környékéről és a Nyírség-
ből származnak regisztrált példányok (Ködöböcz 2007). Túrkeve környéki (Csudabala-puszta) előkerülése, 
enyhén szikes puszta jellegű gyepről kivételesnek számít.

Licinus cassideus (FABRICIUS, 1792 )(nagy pajzsosfutonc) – Európa nagy részén, kelet felé pedig egé-
szen Nyugat-Ázsiáig honos faj. Száraz, füves területek ritka, melegkedvelő faja, amely az Alföldön leginkább 
homok- és löszpusztákon él (Ádám 1981, Ádám & Merkl 1986, Tallósi 2003, Kutasi et al. 2004). He-
lyenként domb- és hegyvidéken, déli fekvésű, fátlan lejtőkön is előfordul (Horvatovich 1989, Szél 1996, 
Hegyessy és Szél 2002). A Közép-Tisza-vidéken és a Jászságban ismertek lelőhelyei (Tallósi, 2003.), több 
adata is van, de itt is ritkának számít. A degradált löszgyep elemeivel vegyülő cickórós puszta jellegű vegetá-
ciójú élőhelyről került elő egy példány a Pásztói-legelőn (PIII).

Microlestes corticalis escorilensis BRISOUT de BARNAVILLE, 1885 (pusztai parányfutó) – Mediterrán el-
terjedésű faj, amely a Kárpát-medencében viszonylag ritkán fordul elő. Régebbi adatai a Budapest környéké-
ről és a Dunántúlról vannak (Csiki, 1946.). A Hortobágy peremterületeiről az Ohati- és a Margitai-erdőből, 
valamint Nagyiván környékéről jegyezték fel (Hieke, 1983.). Hazai elterejdését Ködöböcz (2007) foglalta 
össze. Egy egyede a Pásztói-legelőn (PI) került elő. Korábban a tágabb környéken, a Gyomaendrődhöz tar-
tozó Csejtpusztán is megfogtuk egy példányát.

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 (sziki szemesfutó) – Közép Európa déli felén és Délkelet Európában 
elterjedt szemesfutó. A ritkábban előkerülő fajok közé sorolható. Magyarországon szórványos előfordulását 
ismerjük. Szikes, de rendszerint nem túl sós talajú gyepeket preferálja (Ködöböcz 2007). Leginkább szikes 
réteken került elő a Közép-Tisza-vidék több pontjáról és néhány a Tiszánúl egyéb lelőhelyeiről.

Ophonus cephalotes (FAIRMAIRE & LABOULBÉNE, 1854) (busafejű bársonyfutó) – Sporadikus elő-
fordulású faj, amelyet Nyugat-Franciaországtól, Közép-Európa néhány pontján át a Kaukázusig jegyeznek 
kevés recens lelőhelyen. A Pannon biogeográfiai régióban szórványosan előforduló megelehetősen ritka 
sztyeppi futóbogárnak számít. Tapasztalataink szerint inkább az ősgyep jellegű szikes vagy szikesedő gyepe-
ket preferálja. A Tiszától nyugatra igen ritkán kerül elő, de általánosságban is kevés, csupán valamivel több, 
mint tucatnyi előfordulását ismerjük (Ködöböcz 2007). Stabil populációját ismertük Szolnok térségében 
(Tallósi 2003), ezek azonban az elmúlt évek során az élőhelyeikkel együtt elpusztultak, illetve igen apró, 
latens állományokká zsugorodtak. A Hortobágyról, Debrecen környékéről és az északkeleti országrészből 
régebbi és újabb adatai is vannak (Hieke 1983, Ködöböcz 2006, 2007, Tallósi 2007). A Dunántúlról, a 
Bakonyból van adata (Kutasi és Sághy 2002), a Mecsekben pedig, rekultivált bányatelken számos egyede 
került elő (Tallósi et al. 2006). A Pásztó pusztáról több példányt is regisztráltunk, így valószínű, hogy stabil 
populáció létezik a területen.

Ophonus sabulicola (PANZER, 1796) (pontusi bársonyfutó) – Európa déli felén és Délkelet-Európában, 
kelet felé a Kaukázusig és Kisázsiáig elterjedt, sztyeppfaj. Magyarországon újabb, meglehetősen sporadikus 
adatai a Dunántúlról vannak. Leginkább alacsony hegyvidéki és dombvidéki délies kitettségű, füves lejtőkön 

Carabus ullrichi planitiae Csíki, 1929 (alföldi rezes futrinka) – A Pannon biogeográfia régió keleti felén 
endemikus, hazánkban védett alfaj. A vizsgált területhez legközelebb a Jászságban tölgyállományokban, to-
vábbá a Tiszazug területén (Tallósi és Szőllősi 2010) rét jellegű élőhelyeken fordult elő, az előbbi esetében 
olykor tömegesen.

Cylindera germanica (LINNAEUS, 1758) (parlagi homokfutrinka) – Elterjedési területe Közép- és 
Dél-Európa, nyugat felé a brit szigetekig, illetve Franciaországig és Észak-Spanyolországig terjed. Kelet felé 
pedig Kisázsián át egészen Kínáig. Magyarországon főként a Nagy-Alföldön elterjedt, de domb- és hegy-
vidékeken is megtalálható. Az ország keleti harmadában a ritkább fajok közé tartozik (Ködöböcz, 2007). 
Kopasz felszínekkel tarkított, száraz, füves felszíneken, parlagokon, olykor szántókon lehet vele találkozni. 
Mélyebb, lazább talajú helyeken gyakori is lehet. A vizsgált területen a hosszú száraz időszak során kialakult 
élőhelyi adottságok feltehetően kedveztek számára. A zárt állománymintázatú gyepekről hiányzik.

Dinodes decipiens (DUFOUR, 1820) (azúr bűzfutó) – Délkelet-Európában és Dél-Európa keleti felén 
elterjedt. Elsősorban az Alföld lakója. Irodalmi adatok szerint a szikes puszták futóbogár-együtteseinek igen 
ritka tagja, amely főleg nedves helyeken fordul elő. Korábban sokkal ritkábbnak vélték (Ádám 1981, Ádám 
& Merkl 1986, Hegyessy és Szél 1996, Ködöböcz 2007), de az elmúlt években a Közép-Tisza-vidéken és 
a Nagy-sárréten több helyről is, nagyobb denzitással került elő (Tallósi 2003, Tallósi és Boruzs 2007). 
Tapasztalataink szerint főleg a viszonylag száraz, mélyebb talajú, lösz- esetleg cickórós puszta jellegű élő-
helyeken lehet számítani a megjelenésére. Jelen adataink szerint a Túrkeve környéki lazább talajú, nem túl 
nedves gyepeken rendszeresen jelen van.

Harpalus attenuatus STEPHENS, 1828 (sztyepplakó lomhafutó) – Leginkább Közép-Európában és a 
Mediterráneum északi részén elterjedt faj. A Kárpát-medencéből első adata 1992-ből származik (Ádám, 
és Rudner 1996). Az utóbbi években az Alföld számos pontján megtalálták (Tallósi 2001, Horvatovich 
2002, Tallósi és Boruzs 2005, Fülöp and Rudner 2008). A talajcsapdák anyagaiból különösen a Pász-
tói-legelőn igen nagyszámú egyede került elő.

Harpalus hospes STURM, 1818 (változékony lomhafutó) – Délkelet-Európában honos faj. Magyarorszá-
gon ritkán előforduló 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 löszpusztai gyepeket 
preferálja (Tallósi 2003). Jelen kutatásaink eredményei alapján a Pásztói-legelőn (PV) erős populációja 
létezik.

Harpalus inexpectatus KATAEV, 1989 (pusztai lomhafutó) – Kelet-Európában és Nyugat-Ázsiában ho-
nos faj. Magyarországon a Duna-Tisza közéről és a Nagyalföldről vannak adatai. Nem gyakori, de a szikes 
puszták kevésbé sós kiemelkedésein, cickórós pusztákon sokfelé megtalálható. Korábban tévesen Harpalus 
fuscicornis Ménétriés, 1832 néven (Nagy et al. 2004, Tallósi és Boruzs 2005, Tallósi 2007) határozták.

Lebia chlorocephala (J.J. HOFFMANN et al., 1803) (zöldes cserjefutó) – Előfordul majdnem egész Eu-
rópában, a Kaukázusban, keletre közép Szibériáig. A Pannon biogeográfiai régióban a Dunántúlon (Nagy 
et al. 2004, Kutasi 2009) és a hegy- és domvidékről (Szél, 1996) több adatát ismerjük, de az Alföldön is 
megjelenik itt-ott (Ködöböcz 2007). A Túrkeve környéki szikes réten (Csudabala-puszta) való előfordulás 
figyelemre méltó adatnak vehető.
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2. grafikon: A bogarak regisztrált fajszámának alakulása a talajcsapdás mintavételi helyeken 
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3. ábra: A futóbogarak (Carabidae) regisztrált összesített fajszámának alakulása a talajcsapdás 

mintavételi helyeken három év mintái alapján

került elő. A Dunától keletre gyakorlatilag nem ismert, illetve adatai száz évnél jóval régebbiek, vagy téves 
határozásnak bizonyultak (Ádám 1981, Ködöböcz 2007, Szél 1996). Másfél évtizeddel ezelőtt Szolnok 
környékén, a Zagyva árterén (Malomzug) is előkerült egy egyed (coll. Tallósi). A Pásztói-legelőn élő po-
puláció, további más ritka faj mellett, közvetett bizonyíték e terület magas ökológiai és természetvédelmi 
jelentőségére.

Parophonus mendax (P.ROSSI, 1790) (feketesárga bársonyfutó) – Európa déli felén, keletre a Kaukázusig 
elterjedt, melegkedvelő faj, mely mérsékelten nedves, füves területeken, réteken él. A Közép-Tisza-vidékén 
és a Nagy-Sárréten stabilnak mondható populációi léteznek, és legtöbbször ecsetpázsitos rétekről került 
elő (Tallósi 2003; Tallósi és Boruzs 2005). Az ország más területein meglehetősen ritka (Tallósi et al. 
2006). A Hortobágyról Angyalháza térségéből, szintén ecsetpázsitos növénytársulásból került elő (Tallósi 
2007). Jelen kutatások során mindegyik lokalitásról viszonylag jelentős egyedszámot jegyeztünk fel, főként 
a 2014-es mintavételezések során.

Pterostichus longicollis (DUFTSCHMID, 1812) (hosszúkás gyászfutó) – Európában elterjedt. Az Észa-
ki-Középhegységből számos lelőhelyét ismerjük (Szél 1996). Az Alföldön főleg a nem túl száraz szikes 
puszták ritka futóbogara. Hazai elterjedését Szél (1996) és Ködöböcz (2007) foglalják össze. A Pásztói-le-
gelőn (PI és PIII) és Csudabala-pusztán jegyeztük fel, ha nem is nagy egyedszámmal, így bizonyos, hogy itt 
stabil állomány él.

Az ízeltlábú-közösségek kvalitatív jellemzői

A bogarak fajszintű identifikációja egyes csoportoknál (pl. apró holyvák) még nem teljes ugyan, de az 
anyagfeldolgozás során nagy bizonyossággal megállapított és elkülönített fajok száma egy-egy mintából így 
is reprezentatív adatként kezelhető. A coleopterák diverzitása jól kirajzolódó differenciálódást mutat a ke-
zelt, de főként a legeltetett területeken lévő mintavételi helyek javára. A Pásztói-legelőn, a növényzetében és 
a mikrodomborzati, talajtani adottságaiban változatos PI jelölésű mintavételi helyen, kimagasló a bogarak 
diverzitása (93 faj). Számos fent említett ritka vagy védett bogárfajt ezen a helyen jegyeztük fel, és a fűhálós 
gyűjtés is itt produkálta a legjobb eredményeket. A Pásztói-legelő többi, rendszeresen kezelt területein a bo-
garak fajszáma a rendszeresen kaszált PIV mintavételi helynél a legmagasabb, míg a legeltetett területeken 
(PIII, PV) jóval alulmarad. Ez utóbbira a legkézenfekvőbb magyarázatot az alacsony diverzitású növényzet 
és a területrész nagyobb fokú zavartsága adhat. Az évekig nem kezelt, gyomosodó PII mintavételi helyen 
regisztrált alacsony fajszám (69 faj), abban a kontextusban is figyelemre méltó, hogy ez a mintavételi hely a 
korábban jellemzett PI közvetlen közelében helyezkedett el (2. ábra).

Futóbogarak nélkül vett fajszám differenciálódása a nedvesség és a talaj mellett, minden bizonnyal a 
növényzet diverzitásával is összefüggést mutat. Így a kedvezőtlenebb talajadottságú és fajokban szegényebb 
növényzetű mintavételi helyeken (PII, PV, TK) alacsonyabb. A legeltetett PV mintavételi helyen a 2012-
2013-as száraz években relatíve magas fajszám került elő, míg a nedvesség tekintetében jóval kedvezőbb 
2014-es évben a diverzitás éppen ennél a mintavételi helynél a legalacsonyabb. A carabidák összesített faj-
száma lineáris jellegű növekedést mutat a 2014 év irányába. Ez utóbbi javára alakuló jelentős kvalitatív 
különbségek minden bizonnyal a javuló életkörülmények javára írhatók.
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Az egyes mintavételi helyek kvalitatív hasonlósága a futóbogarak tekintetében, az egy-egy hely, illetve 
év összehasonlítására számolt a Jaccard-index értékei alapján, tekintettel, hogy az a példányszámot nem 
veszi figyelembe, viszonylagosnak vehető. Az index értelmezésénél, minél magasabb annak az értéke, annál 
nagyobb a minőségi hasonlóság két minta vagy mintavételi hely adatai között. Ezzel együtt az index értéke 
a legmagasabb (0,75), azaz a faunisztikai hasonlóság a legnagyobb a Pásztói-legelő IV jelölésű és a Her-
ceg-tanya (Ht) mintavételek összehasonlításában. A két mintavételi helyen uralkodó élőhelyi viszonyok a 
kezelés tekintetében hasonlóak, viszont a növényzet és a talajadottságok jól látható különbségeket mutatnak. 
A jelentősebb faunisztikai hasonlóság oka e területeknél a feltételezésünk szerint, a száraz időszak hatásaira 
vezethető vissza. A folyamatos nedvességdeficit következtében, e két gyorsan kiszáradó talajú, nedves élő-
helyektől távol eső területen, a száraz gyepeken kialakuló viszonyok mellett ugyanazok a fajok maradtak 
meg és szaporodtak sikeresebben. 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 (2. táblázat).

Figyelemre érdemes különbség állapítható meg a Jaccard-index értékei alapján a Pásztói-legelő III és a 
Túrkedd mintavételi helyek között. E két hely a fajszám tekintetében az alacsony diverzitásúak között van. 
Az alacsony fajszám mellett minden bizonnyal a jelentős élőhelyi adottságok determinálták az összehason-
lításban markánsan kirajzolódó kvantitatív különbséget is, alacsony index értékkel (0,42). Hasonló oka lehet 
a PIII jelű és a PV jelű mintavételi helyeken mért alacsony faunisztikai hasonlóságnak (0,46), azzal, hogy 
ez esetben az élőhelyekben megmutatkozó jelentős különbségek mellett, azok kezelése legeltetéssel történik 
(2. táblázat). Ez utóbbiaknál azonban 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 a korábbiakban kifejtett időjárási különbségeknek betudhatóan, na-
gyobb a faunisztikai hasonlóság a 2013-2012 évek viszonylatában. Az index értékei a három év egymással 
történő összehasonlításánál jól kirajzolódóan, csökkenő kvalitatív hasonlóságot mutatnak a 2012-től, a jóval 
nedvesebb és jóval kiegyensúlyozottabb időjárású 2014 év irányában. Ez utóbbi, továbbgondolva azt is jelen-
ti, hogy a szárazság 2013 nyarán kezdődött enyhülését kísérő diverzitás növekedés egyre nagyobb kvalitatív 
különbségeket eredményez az adott években regisztrált fajösszetétel tekintetében (2. táblázat).

A mintavételi helyekre, illetve a megfigyelések három éveire számított Jaccard-indexek szerinti faunisz-
tikai hasonlóságok nem mutatnak az értékekben kirajzolódó szabályosságot az egyes helyek távolságának 
tekintetében. Az élőhelyi viszonyok tekintetében Csb-PI mintavételi helyek összehasonlításánál az index 
közel akkora értéket mutat (0,67), mint a CsP-Ht összehasonlításban (0,68), jóllehet a három mintavételi 
hely az élőhelyi adottságok tekintetében is jelentősen különbözik. A Pásztói-legelőn kialakított mintavételi 
helyek egymás közötti összehasonlításánál az index értékei több esetben az előzőeknél jóval alacsonyabbak.

A különböző élőhelyek futóbogárközösségeinek vizsgálatánál rendszerint magas azoknak a fajoknak 
az aránya, amelyek csak egy mintavételi helyen fordultak elő. A Pásztói-legelőn és annak környékén kijelölt 
mintavételi helyek alapvetően mind szikes gyepek. Az egyes mintavételi helyek fennálló kisebb-nagyobb 
különbségei a kutatást felölelő három éves időszakot meghatározó nedvességdeficit folytán minden bizony-
nyal elmosódtak vagy legalábbis csökkentek, ami egyebek mellett a futóbogarak kvalitatív és kvantitatív 
összetételét is befolyásolták. A Jaccard-index értékeiben is megmutatkozó jelentős hasonlóságot az egyes 
mintavételi helyek többségénél jól érzékelteti, az egyes fajok megjelenésének száma a mintavétel helyeken. 
Ez egyben a talajcsapdákkal regisztrált futóbogárfajok élőhelypreferenciájának fokát is illusztrálja. A csupán 
egy vagy két mintavételi helyen feljegyzett fajok száma viszonylag alacsony (12 faj), míg ezzel szemben, 
mind a nyolc mintavételi helyen, talajcsapdákkal kimutatott fajokból 19 szerepel (4. ábra - felül). Ez a bemu-
tatás nem veszi tekintetbe az egyes fajok egyedszámát, vagyis, hogy a kisszámú mintavételi helyen előforduló 

A vizsgálatok során kimutatott futóbogárfajok számának eloszlása, és az egyes évek során, valamint 
mintavételi helyeken regisztrált fajszám meglehetősen egyenetlen. A száraz 2012-es évben, és a kiszáradás 
hatásaival még terhelt 2013 évben, a futóbogarak fajszáma a mintavételi helyek többségénél jóval alulmaradt 
az időjárási szempontból kiegyensúlyozottabb 2014 évnél. A Pásztói-legelőn a növényzetében és a mikro-
domborzati, talajtani adottságaiban változatos PI jelölésű mintavételi helyen a legnagyobb fajszámot (48 
faj) jegyeztünk fel, míg az ennek szomszédságában kijelölt, több évig nem kaszált, gyomosodó PII jelölésű 
mintavételi helyen a legkevesebbet (37 faj). Legnagyobb diverzitást a futóbogarak tekintetében a legeltetett 
PV jelölésű mintavételi helyen mértük (53 faj), igaz, hogy a talajcsapdasor közelében, 2013-ban tartósan víz 
volt a csatornában, aminek hatására a talajcsapda-mintákba több, máshol nem jelentkező, mocsárréti faj is 
bekerült (3. ábra).

a+b összes faj, 
c közös fajok, 

j=c/(a+b)
P/i P/ii P/iii P/iv P/v tk ht csb 2012 2013 2014 s

P/i

a+b 48

c 48

j 1,00

P/ii
a+b 52 37

c 33 37
j 0,63 1,00

P/iii
a+b 59 52 45

c 34 30 45
j 0,58 0,58 1,00

P/iv
a+b 54 51 58 46

c 40 30 33 46
j 0,74 0,59 0,57 1,00

P/v
a+b 62 57 67 60 53

c 39 31 31 39 53
j 0,63 0,54 0,46 0,65 1,00

tk
a+b 57 51 62 55 61 43

c 34 27 26 34 35 43
j 0,60 0,53 0,42 0,62 0,57 1,00

ht
a+b 59 55 60 56 63 60 52

c 41 32 37 42 42 35 52
j 0,69 0,58 0,62 0,75 0,67 0,58 1,00

csb
a+b 57 52 59 58 65 59 59 47

c 38 30 33 35 35 31 40 47
j 0,67 0,58 0,56 0,60 0,54 0,53 0,68 1,00

2012
a+b 58 55 62 57 60 58 57 63 52

c 42 32 35 41 45 37 47 36 52
j 0,72 0,58 0,56 0,72 0,75 0,64 0,82 0,57 1,00

2013
a+b 66 64 71 64 60 65 64 68 64 61

c 43 32 35 43 45 39 49 40 49 61
j 0,65 0,50 0,49 0,67 0,75 0,60 0,77 0,59 0,77 1,00

2014
a+b 70 69 70 71 77 73 71 70 73 77 70

c 48 36 45 45 46 40 51 47 49 54 70
j 0,69 0,52 0,64 0,63 0,60 0,55 0,72 0,67 0,67 0,70 1,00

s
a+b 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

c 48 37 45 46 53 43 52 47 52 61 70 78
j 0,62 0,47 0,58 0,59 0,68 0,55 0,67 0,60 0,67 0,78 0,90 1,00

2. táblázat: A mintavételi helyek és három év futóbogár-közösségeinek összehasonlítása a Jac-
card-index értékei alapján (S – a mintavételi helyek összesített fajszáma)
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Az ízeltlábú-közösségek kvantitatív jellemzői

A három évet felölelő monitoring jellegű vizsgálatok során talajcsapdákkal begyűjtött anyag kiértékelé-
sével az ízeltlábúak feljegyzett példányszáma alapján, az átlagos denzitását kifejező aktivitási mutató 137,86 
étékű abundancia-indexet tesz ki (5. ábra), ami azt jelenti, hogy a három tenyészidőszakot felölelő megfigye-
lések teljes időtartama alatt egy talajcsapdába átlagosan közel 1,4 példány került egy nap alatt. A mintavételi 
helyek közül a legmagasabb aktivitást 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 tudható be (3. táblázat).  
A hasonlóan jelentős ai értékkel rendelkező PIV jelű mintavételi helyen a pókokat jegyeztük fel kimagaslóan 
nagy aktivitással.

 
5. ábra: Az ízeltlábúak átlagos relatív aktivitását mutató abundancia-indexe (ai) a mintavételi 

helyeken.

A három év vegetációs időszakát felölelő talajcsapdás mintavételezések során regisztrált relatív aktivitás, 
illetve az abból számolt aktivitási indexek úgy a futóbogarak, mint a teljes Arthrpoda-népesség tekinteté-
ben átlagosan jól kirajzolódó növekedést mutat a szélsőséges aszály enyhülésével. A növekedési tendencia 
a még meglehetősen forró, de már csapadékosabb 2013-as adatokban is megnyilvánul és, ami 2014-re, a 
teljes egyedszámra vetített ai több mint 86%-os növekedését jelenti. Egyes csoportokra leszűkítve a fent 
vázolt tendencia differenciáltabban mutatkozik meg (6. ábra). A futóbogarak aktivitási mutatója például 
a Túrkedd (Tk) mintavételi helyen 2013-ban jelentős csökkenést mutat, de az időjárás tekintetében még 
kedvezőbb 2014-ben sem jegyeztünk fel nagyobb gyarapodást. Erre elfogadhatónak tűnő magyarázat, hogy 
ezen a helyen a mintavételi csapdasort egy mélyfekvésű, zsombékos terület peremén helyeztük el. Az alap-
vetően nedves élőhelyre jellemző fajok a teljes kiszáradással eltűntek, és a tágabb tűrésű, élőhely tekintetében 
kevésbé válogatós, de inkább száraz gyepeket preferáló fajok telepedtek meg. Ezekre a 2013 és 2014 nyarán 

fajok mekkora egyedszámot értek ott el. Az ezzel kapcsolatosan a következő fejezetben olvasható elemzések 
részletesebben kitérnek az egyes fajok kvantitatív arányára az egyes mintavételi helyeken, így azok kötődésre 
is egy adott élőhelytípushoz.

Az, hogy milyen a fajok megjelenésének száma a megfigyelések éveiben, tükrözi a korábban már tárgyalt 
időjárási különbségeket. A csak egy évben előkerült fajok száma 20, míg tekintettel a kedvezőbbé váló ned-
vességi viszonyokra, és a második évtől növekvő fajszámra, a két és három évben feljegyzett fajok összesített 
száma 58. A vizsgált szikes gyepeken a futóbogarak jelentős részének a denzitása még az igen kedvezőtlen, 
száraz időszakokban is van olyan magas, hogy azok elérik a detektálás szintjét. Ez utóbbit illusztrálja, hogy a 
mindhárom évben regisztrált fajszám közelít az összfajszám kétharmadához (4. ábra - alul).

 
4. ábra: A teljes futó bogárközösség képviselőinek előfordulási száma a mintavételi helyeken (felül) 

az éves mintákban (alul)

Három évre vonatkoztatott fajelőfordulások elemzése arra is rámutat, hogy az élőhelyek szinte teljes ki-
száradásával erősen visszahúzódtak az olyan fajok, amelyek a szikes réteken a szűkebb ökológiai valenciájú 
típust képviselik. Ez utóbbi fajok a tartósan csapadékos években határozottabban mozaikos füves területen, 
a fajgazdag mocsárrét jellegű élőhelyek karakterfajai. A vizenyős helyeket preferáló nagyszámú futóbogár 
néhány fajának egy-két példányát rostálással sikerült kimutatni, de a talajcsapdák anyagában ezek legfeljebb 
csak nyomokban jelennek meg (Agonum afrum, Agonum viridicupreum).
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jelenlévő futóbogarak közé tartozik. A hosszú száraz periódus során kialakult élőhelyi viszonyok főleg a 
lazább, kismértékben szikes talajú mintavételi helyeken bizonyultak kedvezőnek a faj számára, mert ezeken 
nagyarányú elszaporodását tapasztaltuk. Általában a ritka fajok közé sorolt Harpalus hospes főleg a Pásztói 
legelőn (PV) jelentkezett igen nagy denzitással. Nagy valószínűséggel stabil és a közösségen belül megha-
tározó állománynagysággal van jelen ezen a területen, mert a megfigyelések kezdeti periódusát jellemző 
szélsőségesen száraz viszonyok mellett is nagyszámú egyedét jegyeztük fel. Átlagos egyedszáma a minták-
ban 2014-re több mint kétszeresére emelkedett. Markáns jelenlétet mutat az ecsetpázsitos rétek jellemző 
faja, a Pterostichus macer, mely ugyan a száraz időszakban láthatóan visszahúzódott, viszont 2014-re már 
meghatározó tagja lett a futóbogárközösségnek, főként a magasfüves és szikes rét jellegű élőhelyeken (PI, 
Ht). Az utóbbi mintavételi helyen inkább száraz, erősebben szikes gyep dominál, de a környezetében nagy 
kiterjedésű ecsetpázsitos rétek találhatók, ahonnan a tartósan nedves időszakban (2014 nyara) a szétván-
dorló egyedek immigrálhattak.

 
7. ábra: Az ízeltlábú-közösségek nagyobb denzitással jelentkező taxonjainak átlagos relatív aktivi-

tását mutató abundancia-indexe (ai) a mintavételi helyeken három év megfigyelései alapján

A taxonok vagy taxoncsoportok közül legmagasabb denzitással a bogarakat jegyeztük fel 79,49 
abundancia-indexszel. A bogarakon belül a futóbogarak önmagukban is igen erős jelenléte volt mérhető 
minden mintavételi helyen. A három év során átlagosan 40,24 volt a karabidák aktivitási mutatója. A többi 
taxonómiai csoport közül, mint általában is, a pókok feljegyzett egyedszáma a legjelentősebb, 31,58 aktivi-
tási indexszel. Ez utóbbiak két, fokozottan száraz, kis kopasz foltokkal mozaikoló, alacsonyfüves élőhelyi 
viszonyokkal jellemezhető mintavételi helyen (PIV, Ht) feljegyzett aktivitását tekintve meghaladta a futóbo-
garaknál és az egyéb bogaraknál mért értékeket. Az anyag feldolgozásánál megállapítható volt, hogy ezeken 
helyeken a pókok nagy egyedszámában elsősorban egy vagy két farkaspókfaj és a közönséges karolópók 
tekintélyes részt képviselt (3. táblázat, 8. ábra).

nagy záporokat követő időszakos elárasztás, és tartósan nedves talaj kedvezőtlenül hatott. Az erre a helyre 
kedvezőbb években jellemző réti, mocsárréti fajok visszatelepedése pedig ilyen rövid idő alatt nem volt 
lehetséges. Az, hogy ez utóbbi folyamat a többi ízeltlábú összesített aktivitási mutatójában jóval kisebb mér-
tékben figyelhető meg, leginkább a gyorsabban kolonizáló tömegesen megjelenő farkaspókoknak tudható 
be. Látványos növekedését az aktivitási indexnek figyelhetjük meg a PI jelölésű mintavételi helyen. Itt nagy 
valószínűséggel a növényzet regenerációja és ezzel az élőhelyi diverzitás növekedése iniciálta több fajnál, 
közöttük növényevőknél az egyedszám gyarapodását.

 
6. ábra: A futóbogarak és az összes többi ízeltlábú átlagos relatív aktivitását mutató abundan-
cia-indexe (ai) és annak  trendvonalai a mintavételi helyeken három év megfigyelései alapján

A jelentősebb denzitással regisztrált fajok, illetve taxonómiai csoportok aktivitását jelző értékek – az 
egységbe összevonva bemutatott pókokat nem számítva – kimagaslóan nagy (11,65) a fekete tücsök (Mela-
nogryllus desertus) esetében. Jelentős volt az ászkák egyedszáma, még az amúgy száraz gyepeken is. A nagy 
diverzitással és diverzitással jelen lévő bogarak között a szemétbogár (Crypticus quisquilius) és a gyalog-
cincérek (Dorcadion) három faja, de legfőképp a gyászos gyalogcincér (Dorcadion aethiops) jelentkeznek 
magas aktivitással. A növényevő fajok között főleg a nedvesebb, dús növényzetű helyeken figyelemre méltó 
még a Timarcha goettingens, amely a Túrkedd (Tk) és a Pásztói legelő (PI) mintavételi helyeken gradáció 
jellegű egyedszám növekedést mutatott 2014 során. A holyvák között, főleg 2014-ben igen megnőtt az apró 
méretű fajok jelenléte a mintákban, mely adatok a magas aktivitási indexért felelősek. Egyéb nagy egyed-
számmal megjelenő bogarak még, a füves pusztákon mindig meghatározó Opatrum sabulosum és a Hister 
quadrimaculatus. A futóbogaraknál leginkább a száraz pusztai viszonyokat preferáló vagy toleráló fajok-
nál magas az ai érték. Az Amara aenea, Harpalus subcylindricus, Harpalus flavicornis mellett nagy egyed-
számmal regisztráltuk majdnem az összes mintavételi helyen a Harpalus caspius fajt. Ez utóbbi egyébként 
a Tiszántúlon általánosan elterjedt, de a korábbi, sokéves tapasztalatok szerint az alacsony egyedszámmal 



65

A talajfelszínen élő ízeltlábú-közösségek összetétele és változása a Pásztói-legelőn

Tallósi Béla

64

A Puszta 2010-2015
A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület évkönyve

TAXONOK PI PII PIII PIV PV TK Ht CsB sum.
ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D

Harpalus rubripes 1,40 0,92 1,03 0,87 1,22 0,62 1,65 0,93 1,89 1,51 0,45 0,50 1,23 0,99 0,55 0,30 1,23 0,89

Harpalus latus 0,00 0,00 0,08 0,07 0,11 0,06 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,04 0,03

Harpalus luteicornis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Harpalus attenuatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,46 0,11 0,06 0,11 0,08

Harpalus pygmaeus 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,12 0,07 0,62 0,49 0,21 0,23 0,99 0,79 2,65 1,44 0,45 0,32

Harpalus subcylindricus 0,91 0,60 0,53 0,45 0,77 0,39 4,44 2,51 2,96 2,36 2,10 2,31 5,47 4,40 4,86 2,63 2,75 1,99

Harpalus albanicus 0,33 0,22 1,36 1,15 4,86 2,48 0,12 0,07 0,00 0,00 0,08 0,09 0,16 0,13 3,65 1,97 0,77 0,56

Harpalus flavicornis 4,65 3,07 3,21 2,71 2,10 1,07 9,22 5,21 0,78 0,62 1,03 1,13 0,66 0,53 0,55 0,30 3,04 2,21

Harpalus tardus 4,61 3,04 2,43 2,05 7,18 3,67 1,40 0,79 0,99 0,79 1,28 1,40 0,95 0,76 0,66 0,36 2,16 1,57

Harpalus inexspectatus 0,25 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,04 0,03

Harpalus serripes 0,82 0,54 0,04 0,03 0,11 0,06 2,39 1,35 0,29 0,23 0,12 0,14 0,16 0,13 0,00 0,00 0,57 0,42

Harpalus caspius 7,57 4,99 2,59 2,19 7,29 3,72 3,99 2,26 1,07 0,85 0,41 0,45 2,10 1,69 3,09 1,67 3,20 2,32

Diachromus germanus 0,25 0,16 0,04 0,03 1,22 0,62 0,08 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,12 0,10 0,11 0,06 0,16 0,12

Acupalpus interstitialis 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Acupalpus luteatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Amblystomus niger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Poecilus cupreus 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,04 0,05 0,08 0,07 0,44 0,24 0,05 0,04

Pterostichus vernalis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,10 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

Pterostichus inquinatus 0,21 0,14 0,41 0,35 1,55 0,79 0,25 0,14 0,08 0,07 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,24 0,17

Pterostichus longicollis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,12 0,02 0,02

Pterostichus ovoideus 0,21 0,14 0,04 0,03 0,00 0,00 0,04 0,02 0,08 0,07 0,04 0,05 0,21 0,17 0,88 0,48 0,14 0,10

Pterostichus strenuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,02 0,02

Pterostichus diligens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Pterostichus macer 4,07 2,69 2,02 1,70 3,98 2,03 1,89 1,07 1,15 0,92 1,56 1,72 2,39 1,92 2,10 1,14 2,28 1,65

Pterostichus anthracinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Calatuhus fuscipes 3,70 2,44 7,90 6,67 5,41 2,76 0,86 0,49 0,12 0,10 0,99 1,09 0,12 0,10 4,97 2,69 2,61 1,89

Calatuhus melanocephalus 0,12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,09 0,08 0,07 0,12 0,14 0,08 0,07 0,88 0,48 0,13 0,10

Agonum viridicupreum 0,04 0,03 0,00 0,00 0,11 0,06 0,04 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00 0,12 0,10 0,44 0,24 0,07 0,05

Agonum afrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Anchomenus dorsalis 0,21 0,14 2,72 2,29 2,76 1,41 0,16 0,09 0,29 0,23 0,00 0,00 0,21 0,17 0,11 0,06 0,69 0,50

Amara chaudoiri incognita 0,37 0,24 0,33 0,28 0,66 0,34 0,08 0,05 0,16 0,13 0,25 0,27 0,08 0,07 0,22 0,12 0,24 0,17

Amara fulvipes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,88 0,48 0,05 0,04

Amara aenea 2,76 1,82 2,72 2,29 3,09 1,58 2,67 1,51 1,48 1,18 1,73 1,90 2,30 1,85 7,51 4,07 2,61 1,89

Amara tibialis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,16 0,13 0,00 0,00 0,04 0,03

Amara similata 0,04 0,03 0,00 0,00 0,11 0,06 0,16 0,09 0,12 0,10 0,08 0,09 0,21 0,17 0,00 0,00 0,10 0,07

Amara lucida 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,09 0,12 0,10 0,08 0,09 0,04 0,03 0,00 0,00 0,07 0,05

Amara apricaria 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03

Zabrus tenebrioides 0,37 0,24 0,00 0,00 0,11 0,06 0,33 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,12 0,08

Chlaenius nigricornis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,12 0,02 0,01

Dinodes decipiens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,45 0,41 0,23 0,00 0,00 0,16 0,18 0,08 0,07 0,11 0,06 0,15 0,11

Callistus lunatus 0,04 0,03 0,04 0,03 0,00 0,00 0,12 0,07 0,25 0,20 0,04 0,05 0,21 0,17 0,44 0,24 0,13 0,09

Licinus depressus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,10 0,00 0,00 0,02 0,01

Panageus bipustulatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,11 0,06 0,02 0,02

Lebia crux-minor 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Syntomus obscuroguttatus 0,16 0,11 0,29 0,24 0,44 0,23 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,12 0,10 0,33 0,18 0,14 0,10

Syntomus pallipes 0,16 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,12 0,16 0,13 0,04 0,05 0,33 0,26 0,11 0,06 0,14 0,10

Microlestes minutulus 0,33 0,22 0,25 0,21 3,43 1,75 0,33 0,19 0,49 0,39 0,99 1,09 0,45 0,36 0,44 0,24 0,63 0,46

Miceolestes maurus 0,49 0,33 0,16 0,14 2,32 1,18 0,37 0,21 1,56 1,25 0,74 0,82 0,78 0,63 3,65 1,97 0,94 0,68

Dromius lineatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Brachinus nigricornis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,10 0,22 0,12 0,06 0,04

A talajon mozgó néhány poloskafaj jelenléte a mintákban különösen a 2014-es nyári mintákban volt 
jelentős, legfőképpen a Pásztói-legelő magas diverzitású növényzettel jellemezhető mintavételi helyein (PI, 
PIII). Ezeken a helyeken úgy a kaszált, mint a legelő mezsgyéjén kijelölt mintavételi helyen a csapadékosabb 
időjárásnak hála többszintű, a kétszikű fajok széles spektrumával meghatározott, dús lágyszárú növényzet 
alakult ki. Ezeken a mintavételi helyeken a fűhálós mintákban is nagy egyed- és fajszámmal voltak jelen a 
poloskák, amelyek között zömmel növényevő fajok fordultak elő (3. táblázat, 8. ábra).

A növényzet struktúrájától és diverzitásától kisebb mértékben függő bogaraknál és a futóbogaraknál 
a denzitást jelző aktivitás index értékei leginkább a dús, jól záródó növényzetű mintavételi helyeken ma-
gasak. A fajokban gazdagabb Pásztói-legelő egyes helyein (mindenekelőtt PIII) mintavételi helyein ugyan-
úgy kimagasló ai értékeket mértünk, mint a szegényes, főleg fűfélékkel meghatározott Csudabala-pusztán 
(CsB). Ezzel szemben a szárazabb, nagyobb mértékben legeltetett és taposott PV jelölésű mintavételi helyen 
a bogarak aktivitási mutatójának értékei jóval alacsonyabbak, viszont a pókok jelenléte itt kifejezettebb (3. 
táblázat, 8. ábra).

Az összes mintavételi hely közül leggyengébben kezelt, gyomosodó és vastag fűavarral borított PII je-
lölésű mintavételi helyen a legtöbb taxonómiai csoportnál alacsonyabb aktivitási indexeket mértünk (3. 
táblázat, 8. ábra).

A Túrkedd (Tk) mintavételi helyen regisztrált alacsony fokú denzitást (3. táblázat, 8. ábra) jelentősen 
befolyásolta, hogy az alapvetően vizenyős, jórészt zsombékos terület, aminek kiemelkedő mezsgyéjén a 
csapdasor üzemelt, a hosszantartó teljes kiszáradást követően, 2013-ban és 2014-ben is nagy záporok után 
egy időre elöntésre került.

3. táblázat: Az ízeltlábú közösségek legfontosabb kvantitatív mutatói: ai – relatív aktivitás 
(abundancia-index), D – részarány (dominancia)

TAXONOK PI PII PIII PIV PV TK Ht CsB sum.
ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D

Cicindela germanica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,16 0,13 0,04 0,05 0,16 0,13 0,00 0,00 0,07 0,05

Carabus granulatus 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 0,11 0,06 0,04 0,03

Carabus ullrichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,07 0,08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

Carabus clathratus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Leistus ferrugineus 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02

Clivina fossor 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,12 0,02 0,02

Dischirius globosus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,12 0,02 0,01

Nothiophilus laticollis 0,25 0,16 0,04 0,03 0,11 0,06 0,04 0,02 0,00 0,00 0,25 0,27 0,00 0,00 0,22 0,12 0,10 0,08

Trechus quadristriatus 0,41 0,27 0,62 0,52 4,53 2,31 0,04 0,02 0,12 0,10 0,91 1,00 0,12 0,10 1,33 0,72 0,65 0,47

Tachys bistriatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Bembidion properans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Bembidion lunulatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,11 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01

Anisodactylus signatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Parophonus mendax 0,66 0,43 0,33 0,28 0,77 0,39 0,29 0,16 0,04 0,03 0,25 0,27 0,16 0,13 0,99 0,54 0,35 0,26

Ophonus cephalotes 0,04 0,03 0,00 0,00 0,11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Harpalus rufipes 0,25 0,16 0,21 0,17 2,21 1,13 0,00 0,00 0,08 0,07 0,08 0,09 0,41 0,33 1,10 0,60 0,34 0,24

Harpalus hospes 2,88 1,90 1,07 0,90 0,88 0,45 17,16 9,70 1,28 1,02 0,04 0,05 0,62 0,50 0,33 0,18 3,48 2,53

Harpalus diffinis 0,21 0,14 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,04 0,03

Harpalus rupicola 0,16 0,11 0,00 0,00 0,22 0,11 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,05 0,04

Harpalus cribricollis 0,53 0,35 0,53 0,45 3,76 1,92 1,52 0,86 0,58 0,46 0,00 0,00 1,36 1,09 2,87 1,56 1,04 0,75

Harpalus azureus 1,56 1,03 0,49 0,42 2,65 1,35 1,56 0,88 1,44 1,15 0,33 0,36 2,18 1,75 0,11 0,06 1,28 0,92

Harpalus aeneus 0,91 0,60 0,12 0,10 0,00 0,00 0,62 0,35 0,62 0,49 0,25 0,27 0,66 0,53 0,66 0,36 0,51 0,37

Harpalus distinguendus 1,52 1,00 1,44 1,22 0,55 0,28 2,51 1,42 1,07 0,85 0,49 0,54 2,43 1,95 0,55 0,30 1,46 1,06

Harpalus cupreus 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,08 0,07 0,00 0,00 0,08 0,07 0,11 0,06 0,05 0,04



67

A talajfelszínen élő ízeltlábú-közösségek összetétele és változása a Pásztói-legelőn

Tallósi Béla

66

A Puszta 2010-2015
A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület évkönyve

Az ízeltlábú-közösségek dominanciastruktúrája

A különböző taxonok (fajok, osztályok) részesedése az ízeltlábúak regisztrált összesített példányszámá-
ból jelentős eltéréseket mutat az egyes mintavételi helyeken. A talajcsapdákkal gyűjtött anyagban minden 
mintavételi helyen befogott egyedek több, mint felét a bogarak adják. A bogarak részesedése a szárazabb, 
alacsonyfüvű, kevesebb vegetációs szinttel rendelkező élőhelyeken (PV, Ht) kisebb és alig haladja meg az 
50%-ot. Ezzel szemben a dús, többszintes lágyszárú növényzettel borított kaszált élőhelyeken ez az arány 
közelít a 60%-hoz, vagy azt meg is haladja (PIII- 69,54%). Párhuzamosan a bogarak kisebb részarányával, 
nagyobb a pókok részesedés. A száraz, erősebben szikes talajokon (PV, Ht) a más helyeken nagyobb arány-
ban jelen lévő Diplopodáknak, Isopodáknak és poloskáknak jóval kisebb részesedés jut. A lazább talajú, 
kisebb mértékben szikes, a fűfélék túlsúlyával jellemezhető élőhelyeken (PIV, CsB) jelentős a fekete tücsök 
részaránya (10% felett), míg a záródott növényzetű mintavételi helyeken (PI, PIII, Tk) a határozottan ala-
csony (5% alatt) volt (9. ábra).

A futóbogarak részaránya leginkább a lazább talajú, kisebb mértékben szikes helyeken nagyobb, főleg 
ha itt több szintes, jól záródó lágyszárú növényzet is található (PI, PIII). A fent már részletezett környezeti 
feltétekre visszavezethető okokból e csoport részesedése a legeltetett, gyér növényzetű, nagyobb mértékben 
szikesedő PV jelű és a Túrkedd nevű mintavételi helyeken kisebb (9. ábra).

A gyakoribb és nagyobb egyedszámmal megjelenő nyolc futóbogárfajnak a teljes, azaz a nyolc minta-
vételi hely három éves talajcsapdaanyagában, regisztrált átlagos egyedszámára vetített részaránya meglehe-
tősen egyenletesen oszlik meg. A különben ritka fajnak számító, de a PIV jelű mintavételi helyen igen nagy 
egyedszámmal feljegyzett Harpalus hospes, bár más helyeken alacsonyabb a részesedése, a teljes anyagban 
jól kirajzolódóan a domináns fajok között van. Ez előbbi kimondottan egyenetlen eloszlású fajjal szemben 
a részesedését tekintve második helyen lévő Harpalus caspius minden mintavételi helyen a domináns fajok 
meghatározó tagja. Elsősorban a száraz, szikes élőhelyek meghatározó faja a Harpalus subcylindricus, amely 
a dús növényzetű, lazább talajú helyeken (PI, PII, PIII) inkább csak nyomokban van jelen. A kötött talajú 
alföldi rétek jellemző faja a Harpalus flavicornis részaránya meglehetősen egyenetlen eloszlású az egyes 
mintavételi helyeken. A dominanciaszint nagy különbségeire az élőhelyek állapota alapján nehéz magyará-
zatot találni. Figyelemre érdemes még a Calathus fuscipes kifejezett dominanciája a PII jelölésű, kezeletlen, 
gyomosodó területen. Ez a futóbogár a zavart és nagyobb mértékben degradált, nyílt területek, esetleg lige-
tes élőhelyek jellemző és rendszerint domináns faja (10. ábra).

 

TAXONOK PI PII PIII PIV PV TK Ht CsB sum.
ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D ai D

Brachinus crepitans 0,21 0,14 0,66 0,56 8,29 4,23 0,41 0,23 0,04 0,03 0,00 0,00 0,08 0,07 0,99 0,54 0,72 0,52

Brachinus psophia 0,29 0,19 1,23 1,04 0,77 0,39 0,70 0,40 0,53 0,43 0,29 0,32 0,45 0,36 0,00 0,00 0,56 0,41

Brachinus ganglbaueri 2,06 1,36 1,28 1,08 3,31 1,69 1,11 0,63 1,28 1,02 0,37 0,41 1,44 1,16 1,33 0,72 1,37 1,00

Brachinus explodens 0,74 0,49 0,91 0,76 1,77 0,90 0,62 0,35 0,53 0,43 0,08 0,09 0,16 0,13 1,22 0,66 0,62 0,45

LARVAE (Carabidae) 1,44 0,95 0,82 0,69 1,44 0,73 0,99 0,56 1,03 0,82 0,49 0,54 0,70 0,56 0,55 0,30 0,92 0,67

összesen Carabidae: 48,48 31,96 38,15 32,19 83,09 42,41 59,84 33,81 24,90 19,84 16,95 18,66 32,14 25,82 53,70 29,07 40,24 29,19

ISOPODA 6,46 4,26 8,89 7,50 6,96 3,55 4,24 2,39 4,36 3,48 5,06 5,57 3,91 3,14 4,53 2,45 5,52 4,00

CHILOPODA 0,58 0,38 0,53 0,45 1,10 0,56 0,70 0,40 0,25 0,20 0,99 1,09 0,53 0,43 1,77 0,96 0,69 0,50

DIPLOPODA 4,32 2,85 7,37 6,22 8,73 4,46 4,28 2,42 2,80 2,23 3,58 3,94 3,70 2,98 6,63 3,59 4,71 3,42

ARANAE 32,02 21,11 23,95 20,21 26,08 13,31 35,60 20,11 42,14 33,57 20,58 22,64 39,88 32,03 24,53 13,28 31,58 22,91

ACRIDIDAE 0,53 0,35 0,45 0,38 1,10 0,56 0,78 0,44 0,29 0,23 0,66 0,72 0,74 0,60 0,44 0,24 0,60 0,43

TETTIGONIDAE 0,00 0,00 0,12 0,10 0,00 0,00 0,37 0,21 0,08 0,07 0,37 0,41 0,12 0,10 1,55 0,84 0,24 0,18

Gryllus desertus 7,74 5,10 7,08 5,97 6,41 3,27 23,05 13,02 12,80 10,20 4,28 4,71 9,22 7,40 32,38 17,52 11,65 8,45

Gryllus campestris 0,37 0,24 0,16 0,14 0,00 0,00 0,12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,06 0,10 0,08

HETEROPTERA 9,59 6,32 2,76 2,33 9,28 4,74 3,74 2,12 0,00 0,00 1,03 1,13 1,52 1,22 0,00 0,00 3,28 2,38

Staphylinidae (nagyobb) 2,14 1,41 1,65 1,39 7,07 3,61 2,26 1,28 2,30 1,84 2,43 2,67 1,19 0,96 1,77 0,96 2,26 1,64

Staphylinidae (apró) 4,44 2,93 3,17 2,67 5,64 2,88 9,05 5,12 8,15 6,49 4,12 4,53 4,65 3,74 6,30 3,41 5,64 4,09

Silpha carinata 0,33 0,22 0,41 0,35 0,44 0,23 0,08 0,05 0,41 0,33 0,12 0,14 0,49 0,40 3,54 1,91 0,49 0,36

Silpha LARVAE 0,00 0,00 0,16 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,07 4,37 0,47 0,34

Hister quadrimaculatus 6,21 4,10 7,00 5,90 3,98 2,03 1,93 1,09 5,06 4,03 4,53 4,98 2,43 1,95 10,94 5,92 4,85 3,52

Histeridae 0,16 0,11 0,25 0,21 0,00 0,00 0,41 0,23 0,21 0,16 0,00 0,00 1,28 1,02 0,00 0,00 0,34 0,25

Catopidae 0,33 0,22 0,04 0,03 3,76 1,92 0,16 0,09 0,33 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,24

Onhopagidae 1,28 0,84 0,33 0,28 0,00 0,00 1,48 0,84 0,00 0,00 0,86 0,95 1,69 1,36 0,99 0,54 0,89 0,65

Sisiphus schaefferi 0,00 0,00 0,04 0,03 1,66 0,85 0,08 0,05 0,00 0,00 0,58 0,63 0,08 0,07 0,11 0,06 0,21 0,15

Pentodon idiota 0,49 0,33 0,62 0,52 0,00 0,00 1,15 0,65 0,00 0,00 0,70 0,77 0,29 0,23 1,22 0,66 0,55 0,40

Trox sabulosus 0,66 0,43 0,70 0,59 0,88 0,45 0,91 0,51 0,33 0,26 0,95 1,04 0,25 0,20 0,44 0,24 0,63 0,46

Byrrhus pillula 0,29 0,19 0,08 0,07 0,33 0,17 0,29 0,16 0,16 0,13 0,53 0,59 0,16 0,13 0,22 0,12 0,26 0,19

Elateridae 0,41 0,27 0,37 0,31 0,44 0,23 0,37 0,21 0,12 0,10 0,37 0,41 0,33 0,26 0,00 0,00 0,32 0,23

Nitidulidae 0,00 0,00 0,16 0,14 0,33 0,17 0,12 0,07 0,04 0,03 0,08 0,09 0,70 0,56 0,00 0,00 0,18 0,13

Anthicidae 0,12 0,08 0,25 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04

Opatrum sabulosum 4,36 2,88 1,69 1,42 2,10 1,07 6,38 3,60 5,76 4,59 1,89 2,08 2,92 2,35 0,77 0,42 3,57 2,59

Crypticus quisquilius 6,83 4,50 3,87 3,26 1,22 0,62 4,49 2,53 6,21 4,95 6,46 7,11 6,95 5,59 17,68 9,57 6,21 4,50

Dorcadion aethiops 3,33 2,20 2,43 2,05 6,19 3,16 5,60 3,16 4,07 3,25 2,96 3,26 1,07 0,86 0,66 0,36 3,26 2,37

Dorcadion pedestrae 3,17 2,09 1,93 1,63 1,88 0,96 4,61 2,60 2,18 1,74 0,45 0,50 3,00 2,41 1,10 0,60 2,44 1,77

Dorcadion scopolii 1,69 1,11 0,53 0,45 1,66 0,85 1,44 0,81 0,70 0,56 1,40 1,54 0,86 0,69 0,44 0,24 1,10 0,80

Timarcha goettingensis 2,96 1,95 1,65 1,39 11,38 5,81 0,49 0,28 0,00 0,00 7,12 7,84 1,15 0,93 1,10 0,60 2,67 1,94

Galeruca tanaceti 0,29 0,19 0,99 0,83 1,55 0,79 0,82 0,47 0,00 0,00 0,25 0,27 0,16 0,13 0,99 0,54 0,51 0,37

Pseudocleonus cinaereus 0,25 0,16 0,12 0,10 0,44 0,23 1,40 0,79 0,70 0,56 0,86 0,95 2,02 1,62 1,44 0,78 0,90 0,65

Curculionidae 1,85 1,22 0,62 0,52 2,21 1,13 0,74 0,42 1,15 0,92 0,70 0,77 1,03 0,83 1,33 0,72 1,10 0,80

össz. egyéb arthropoda: 103,21 68,04 80,37 67,81 112,82 57,59 117,16 66,19 100,62 80,16 73,91 81,34 92,35 74,18 131,05 70,93 97,62 70,81

MiNdÖSSZ. arthropoda 151,69 100,00 118,52 100,00 195,91 100,00 177,00 100,00 125,51 100,00 90,86 100,00 124,49 100,00 184,75 100,00 137,86 100,00
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Az eredmények megvitatása és következtetések

Az ízeltlábú-közösségekre irányuló monitoring jellegű vizsgálatok, 2012, 2013 és 2014 tenyészidőszakát 
felölelően a Túrkeve környékén, különböző jellegű, és eltérő módon kezelt füves pusztákon folytak. A Pász-
tói-legelő szikes gyepterületeinek megőrzését és helyreállítását célzó projekt keretében történő kezelések 
és egyéb természetvédelmi akciók kapcsán, az érintett élőhelytípusokra jellemző talajfelszíni, szárazföldi 
makrogerinctelenek közösségeinek állapotát és változásait elemeztük. A Pásztó-legelőn kijelölt öt, és annak 
tágabb környezetében további három mintavétel helyen, a gyepterületek mozaikossághoz alkalmazott mód-
szerekkel, de elsősorban talajcsapdázással és fűhálózással előkerült anyagban feldolgozása, számos faunisz-
tikai ritkaságot és védett fajok jelenlétét igazolta. A különböző módszerekkel feljegyzett ízeltlábúak között 
Magyarországon védett fajok is vannak. A védett pók, egyenesszárnyú, fogólábú és bogárfajok többsége a 
térségben általánosan elterjedt fajnak számít. Kiemelkedőbb a faunisztikai jelentősége a legnagyobb rész-
letességig elemzett futóbogarak olyan fajainak, amelyeknek a Pannon biogeográfiai régióból kevés adatát 
ismerjük, illetve olyan ritka fajoknak, amelyeknek veszélyeztetettek az élőhelyei és a többnyire elszigetelt po-
pulációi. A vizsgált négy lokalitásról a 92 futóbogárfaj jelenlétét sikerült kimutatni. A gyep jellegű élőhelye-
ken, az időjárási szélsőségek következtében bekövetkezett tartós nedvességdeficit és a viszonylag kismértékű 
élőhelyi változatosság tükrében a kimutatott diverzitás jelentősnek minősíthető. Az előkerült legjelentősebb, 
ritka karabidák az Amara fulvipes, Amara littorea, Carabus ullrichi planitiae, Dinodes decipiens, Harpalus 
attenuatus, Harpalus hospes, Harpalus inexpectatus, Lebia chlorocephala, Lebia cyanocephala, Licinus cassi-
deus, Microlestes corticalis escorilensis, Notiophilus laticollis, Ophonus cephalotes, Ophonus sabulicola , Parop-
honus mendax, Pterostichus longicollis.

Az ízeltlábú-közösségek fajszámának differenciálódását az élőhely nedvességi viszonyai és a talaja-
dottságok mellett, jelentős mértékben pozitívan befolyásolja az adott élőhely növényzetének diverzitása, a 
gyepvegetácó szintjeinek fejlettsége. A gyepterület kezelése, főleg jól időzített kaszálása, de a legeltetése is, 
jótékony hatással van a fajdiverzitásra. A legnagyobb fajdiverzitása a részletesen feldolgozott futóbogarak-
nak a kisebb mértékben szikes, záródó, többszintes, kétszikű fajok széles választékát tartalmazó gyepveg-
tációval borított élőhelyen (PI jelű mintavételi hely) volt. A diverzitás jelentős, lineáris jellegű növekedését 
állapítottuk meg az élőhelyek nedvességi viszonyainak javulásával, a 2013 és 2014 nyarán hullott nagyobb 
mennyiségű csapadéknak köszönhetően. A futóbogarak a fajszámának az egyes évekre, valamint mintavételi 
helyekre vonatkoztatott eloszlása meglehetősen egyenetlen. A talajcsapdás mintavételezések során feljegy-
zett fajszám azon a rendszeresen legeltetett élőhelyen (PV) a legmagasabb, amelyen az élőhelyi diverzitást 
tovább növelte a mezsgyén végigfutó tartósan vizes csatorna.

Az egyes mintavételi helyeken a futóbogarak kvalitatív szerkezetének összehasonlítása azt mutatta, hogy 
a nedvességi viszonyok és a kezelés tekintetében hasonló, viszont a növényzet és a talajadottságok tekinte-
tében különböző, egymástó távol eső helyeken a jelentős faunisztikai hasonlóság, nagy valószínűséggel a 
tartósan száraz időszak hatásaival magyarázható. Ezen okfejtés szerint a gyorsan kiszáradó talajú, nedves 
élőhelyektől távol eső területeken ugyanazok a fajok maradtak meg és szaporodtak sikeresebben. További 
mintavételi helyek közötti faunisztikai hasonlóságra vagy éppen jelentősebb különbsége is, az adott, több-
nyire a nedvesség által befolyásolt környezeti tényezők szelekciós hatásával függhet össze. Az élőhelyi felté-
telekre jelentős hatással lévő kezelési módok a futóbogár-közösségekre ható szelekciós hatásokat erősítik. 
A kutatás egyes éveinek ilyen megközelítésű összehasonlítása azt mutatja, hogy a nedvességi viszonyok 
javulását kísérő diverzitás növekedés egyre nagyobb különbségeket eredményez az adott években regisztrált 
fajösszetétel tekintetében. A mintavételi helyekre, illetve a megfigyelések három éveire számított Jaccard-in-
dexek szerinti faunisztikai hasonlóságok nem mutatnak az értékekben kirajzolódó szabályosságot az egyes 

 
10. ábra: A

 futóbogárfajok dom
inancia struktúrája három

 év összesített adatai alapján
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helyek távolságának tekintetében.
Az egyes mintavételi helyek között fennálló kisebb-nagyobb élőhelyi különbségek, a kutatást felölelő 

három éves időszakot meghatározó kifejezett nedvességdeficit folytán elmosódtak, illetve csökkentek. A 
talajcsapdákkal regisztrált futóbogárfajok élőhelyi kötődése tekintetében, a csupán egy vagy két mintavételi 
helyen feljegyzett fajok száma viszonylag alacsony (12 faj), viszont relatíve magas (19) mind a nyolc min-
tavételi helyen kimutatottak száma. A fajok megjelenésének száma egy-egy helyen vagy a megfigyelések 
éveiben, leginkább az időjárás közvetlen vagy közvetett hatásaira vezethető vissza. A futóbogarak jelentős 
részének a denzitása még az igen kedvezőtlen, száraz időszakokban is eléri azt a szintet, hogy az adott fajok 
nagy valószínűséggel detektálhatók, amiből kifolyólag a mindhárom évben regisztrált fajszám közelít az 
összfajszám kétharmadához.

A talajcsapdákkal begyűjtött ízeltlábúak átlagos denzitására utaló abundancia-index a legmagasabb 
érétkeket a laza talajú, mérsékelten nedves élőhelyeken mutatta ( PIII, PIV, CsB), ami a bogarak és a pókok 
kimagaslóan nagy aktivitásból adódott. A relatív aktivitás, úgy a teljes Arthropoda-népesség, mint a futóbo-
garak esetében átlagosan jól kirajzolódó növekedést (86%) mutat a szélsőséges aszály enyhülésével, a 2014-
es év irányába. A növekedési tendencia egyes taxonómiai csoportokra leszűkítve differenciáltan mutatkozik 
meg. A kvantitatív értékek növekedése a három éves kutatási periódus során nagy valószínűséggel javuló 
élőhelyi feltételek hatására történt. A kedvezőbbé váló nedvességi viszonyok nyomán, az egyes mintavételi 
helyeken (főleg PI) tapasztalható markáns egyedszám növekedést nagy valószínűséggel a növényzet regene-
rációja és ezzel az élőhelyi diverzitás növekedése iniciálta a legtöbb fajnál.

A megfigyelési időszak alatt néhány fajnál az egyedszám gradációszerű megemelkedését figyeltük meg 
egyes mintavételi helyeken. Ilyen fajok a Melanogryllus desertus, Crypticus quisquilius, Dorcadion aethiops, 
Timarcha goettingens, Harpalus caspius és Harpalus hospes.

A taxonok vagy taxoncsoportok közül legmagasabb denzitással a bogarak rendelkeztek a talajcsapdás 
mintákban (átlagos ai=79,49), melyeken belül különösen a futóbogarak igen erős jelenlétét mértük (átlagos 
ai=40,24). A növényzet struktúrájától és diverzitásától kisebb mértékben függő bogaraknál és a futóboga-
raknál a denzitást jelző aktivitás index értékei leginkább a dús, jól záródó növényzetű mintavételi helyeken 
magasak. A pókok a száraz, kis kopasz foltokkal mozaikoló, alacsonyfüves élőhelyi viszonyokkal jellemezhe-
tő mintavételi jelentkeztek nagy aktivitással (átlagos ai=31,58).

Az összes mintavételi helyen a talajcsapdákkal gyűjtött ízeltlábúak több, mint felét a bogarak adják, 
jóllehet az arányuk a szárazabb, alacsonyfüvű, kevesebb vegetációs szinttel rendelkező élőhelyeken alig ha-
ladja meg az 50%-ot. A pókok részaránya a száraz, erősebben szikes talajokon nagyobb, míg nedvesebb, 
lazább talajú élőhelyeken a Diplopoda, Isopoda és Heteroptera részarány jelentős. A futóbogarak részaránya 
leginkább a lazább talajú, kisebb mértékben szikes helyeken jelentős, főleg ha itt több szintes, jól záródó 
lágyszárú növényzet is található (PI, PIII). A legnagyobb egyedszámmal megjelenő futóbogárfajok átlagos 
egyedszámára vetített részaránya egyenletesen oszlik meg a mintavételi helyeken. A különben ritka fajnak 
számító, de a Pásztói-legelőn (PIV) magas denzitással feljegyzett Harpalus hospes, a teljes anyagban is, jól 
kirajzolódóan a domináns fajok között van. 
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kéPmelléklet (a fényképek a szerző saját felvételei)

1. kép: A talajcsapdák kihelyezése a Pásztói-legelőn (PI).
2. kép: Kopár, szikes felszínek a Pásztói legelő szarvasmarhával legeltetett délkeleti részén (PV)

3. kép: A sisakos sáska a szikes rétek jellemző, védett egyenesszárnyú faja
4. kép: A mezei futrinka az alföldi rétek és ártéri erdők jellemző védett futóbogara
 

5. kép: Amara littorea a mérsékelten nedeves rétek ritka közfutó faja
6. kép: Lebia chlorocephala a erdőszegélyek és magaskórós társulások ritka futóbogara
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