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Készült a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából 2019-ben 



BEVEZETÉS 

 

 

Egyesületünk A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának megbízásából értékleltár készítését 
végezte el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kapitány-réten. A Kapitány-rét a Jászság 
elnevezésű és HUHN10005 kódjelű Natura 2000 site területén belül található, Jászjákóhalma 
település külterületeként tartják nyilván. Nagy része erdő, melyben kisebb tisztások, rétek 
találhatók. Az egyes taxonok szakértői a számukra leginkább alkalmas élőhelyek gyűjtöttek 
adatokat, nem jelöltünk ki standard mintavételi pontot. 

A felmérendő taxonok sorába olyanokat választottunk, melyek relevánsak lehetnek a terület 
védelmi státusának megtartásában vagy növelésében. Ez alapján a következő taxonokat jelöltük 
ki: denevérek, madarak, kétéltűk-hüllők, lepkék, bogarak, egyenesszárnyúak, pókok, edényes 
növények és mohák. 

A felméréseket 2019. május és szeptember hónapok között végeztük el. 

 

Az alábbi szatellit kép mutatja a terület elhelyezkedését Jászjákóhalma és Jászapáti között 

 



EDÉNYES NÖVÉNYEK 

 

A terepi adatgyűjtést május 26-án végeztük el. Egyszerű terepbejárást tettünk és meglátogattuk 
a Kapitány rét összes jól elkülöníthető élőhelyét. 

A vizsgált terület túlnyomóan erdős, de légi felvételeken is jól látható kisebb-nagyobb tisztások 
tarkítják a vidéket, a keleti és nyugati tömbben egyaránt. 

Terepbejárás előtti hetekben, napokban sok eső esett, amit a környező szántók kiterjedt belvizei 
is tanúsítottak. Gyakorlatilag minden mélyebb keréknyomban és mélyebben fekvő erdei és nyílt 
részen tocsogott víz, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez kivételes jelenség lehet ezen a 
környéken, más években, más időszakban valószínűleg az egész vidék jóval szárazabb. 

A keleti határvonal déli kétharmadánál egy mélyebb, sokfelé árnyékolt, másutt nyíltabb sásos 
árok húzódik, melyben most néhol fél méteres víz is volt (máskor ez az árok is száraz lehet). 

A vizsgált erőrészletek egészében ültetettek, nagyjából középkorúak. Nagyobb akácosokkal is 
találkozunk, de fehér akác (Robinia pseudoacacia) másutt is megjelenik, elegyedik, főleg a 
nyugati tömbben. Széleken néhol jellemző az ugyancsak özönnövény zöld juhar (Acer 
negundo) és amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica). Elvétve került szem elé gyalogakác 
(Amorpha fruticosa), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), mirigyes bálványfa (Ailanthus 
altissima), szórványosan, főleg a DK-i nagy tisztásnál keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus 
angustifolia). (Más nyomvonalat bejárva ezekből akár több is lehet.) A környék legjellemzőbb, 
gyakori inváziós fásszárúja a kései meggy (Prunus serotina). Erdők alatt sokfelé sarjadó 
állományai is láthatóak, nagyobb foltokban. 

Laza nádasodás erdő alatt és tisztásokon is megfigyelhető néhol. 

Az értékesebb erdők meghatározóan tölgyesek, kőrises-tölgyesek. A termőhelyi adottságok úgy 
tűnik e fafajoknak ezen a vidéken megfelelőek, ezért sok a magonc. A cserjeszint a legtöbb 
erdőrészletben kőris. Erdők, erdőszélek megfigyelt leggyakoribb védett faja a fehér madársisak 
(Cephalanthera damasonium), de előkerült a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), 
valamint egy nőszőfűfaj (Epipactis sp.) is. 

A keleti tömb tisztásai zömmel üdék, kétszikű fajokban szegényesek. Meghatározó rajtuk a réti 
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) és a réti (keskenylevelű) perje (Poa pratensis agg.). 
Magassásos foltok csak ritkán fordulnak elő; más mocsári fajok is inkább csak mélyebb 
keréknyomoknál láthatóak. Szikesedésre több faj jelenléte is utal, ilyen pl. a magyar sóvirág 
(Limonium gmelini subsp. pannonicus) és a sziki here (Trifolium angulatum). 

A nyugati tömb északi felében lévő tisztások változatosabbak, bár néhol zavartabbak is. A 
mélyebben fekvő részek hasonló fajkészletűek, a magasabban fekvő, sztyepesedő foltok 
növényzete kissé fajgazdagabb. 

Gyepek, kaszálók özönnövényes fertőzöttsége általában nem nagy. Inkább csak kis foltokban, 
szórványosan láthatunk selyemkórósokat (Asclepias syriaca). A nyugati tömb rétjeinek 



zavartsága, özönnövényes fertőzöttsége jelentősebb, itt a selyemkóró (Asclepias syriaca) 
mellett néhol gyakori az egynyári seprence (Erigeron annuus agg.). Ugyanitt a kanadai 
aranyvessző (Solidago canadensis) egy kis foltja is megkerült. 

 

 

A területen – legalább nyomokban – megfigyelt ÁNÉR (2011) élőhelyek 

 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások 
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 
F2 – Szikes rétek 
H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek 
OB – Jellegtelen üde gyepek 
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
OD – Lágyszárú évelő özönfajok állományai 
OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet 
OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 
P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések 
P2c – Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok 
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők 
RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők 
S1 – Ültetett akácosok 
S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 
U4 – Telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók 
 

Megfigyelt védett és vörös listás növényfajok 

 

Tudományos név Magyar név Koordináta (EOV) Megjegyzés 

Allium atropurpureum Bíborfekete hagyma 728574 240910 Vörös Lista NT / PV; 
100 tő is lehetett, 
főleg akácosban. 

Cephalanthera 
damasonium 

Fehér madársisak 725942 241376; 
725944 241298; 
728218 239981; 
728237 239282; 
728256 239343; 
728203 240794; 
727912 240679; 
728130 240291 

150-200 nyíló-elnyílt 
tő került szem elé, de 
bizonyára még 
gyakoribb. 



Cephalanthera 
longifolia 

Kardos madársisak 728091 240840; 
725898 240977 

Néhány tövét sikerült 
megfigyelni, de 
valószínűleg 
gyakoribb. 

Epipactis sp. Nőszőfű-faj 725946 241404 10-15 hajtás 
megfigyelve még alig 
bimbós állapotban. 
Valószínűleg 
gyakoribb. A 
szakirodalom alapján 
leginkább kislevelű 
nőszőfű (E. 
microphylla). 

 

További fajok 

 

Tudományos név Megjegyzés 

Acer campestre  

*Acer negundo szegélyben néhol jellemző 

Acer pseudoplatanus  

Acer saccharinum kevés 

Achillea collina  

Adonis astivalis beljebb elvétve (inkább szántók szélénél) 

Agrimonia eupatoria  

Ailanthus altissima nem gyakori 

Ajuga genevensis  

Alliaria petiolata  

Allium scorodoprasum  

Allium vineale  

Alopecurus pratensis tisztásokon meghatározó lehet 



*Ambrosia artemisiifolia nem sok 

*Amorpha fruticosa nem gyakori 

Arrhenatherum elatius  

*Asclepias syriaca elszórtan kisebb foltok, több a nyugati 
tisztásokon 

Astragalus cicer  

Baldingera arundinacea  

Ballota nigra  

Brachypodium sylvaticum  

Bromus hordaceus  

Bromus inermis  

Bromus sterilis  

Capsella bursa-pastoris  

Cardaria draba  

Carduus acanthoides  

Carex acutiformis  

Carex melanostachya többfelé 

Carex praecox  

Carex riparia  

Carex spicata  

*Celtis occidentalis  

Centaurea jacea (agg.) még leveles volt 

Chaerophyllum bulbosum  

Chelidonium majus  

Chenopodium album  

Chenopodium hybridum  



Cirsium arvense  

Cirsium vulgare  

Clematis vitalba  

Conium maculatum  

Convolvulus arvensis  

Cruciata pedemontana  

Cucubalus baccifer  

Cynoglossum officinale  

Dactylis glomerata  

Dactylis polygama  

*Elaeagnus angustifolia szórványos 

Elymus caninus  

Elymus repens néhol bőven 

*Erigeron annuus agg. nyugati tisztásokon néhol jellemző 

Eryngium campestre  

Euphorbia cyparissias  

Euphorbia esula  

Euphorbia salicifolia  

Falcaria vulgaris  

Festuca arundinacea  

Festuca pseudovina  

Festuca sulcata  

Festuca valesiaca  

Fragaria vesca  

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica  

*Fraxinus pennsylvanica szórványos 



Fumaria schleicheri  

Galium aparine  

Galium boreale Egy helyen, nem sok 

Galium mollugo  

Galium verum  

Geum urbanum  

Glechoma hederacea  

Hieracium caespitosum  

Hieracium pilosella  

Humulus lupulus  

Hypericum montanum Füvészkönyv az Alföldről ?-es kipusztulással 
jelzi. Egy kisebb, laza foltban volt 
erdőszegélyben, még leveles állapotban. 

Inula salicina agg. leveles 

Koeleria cristata ritka 

Lactuca serriola  

Lamium purpureum  

Lathyrus tuberosus  

Leucanthemum vulgare ritka 

Limonium gmelini subsp. pannonicus  

Linaria vulgaris  

Lotus corniculatus  

Lycopus europaeus  

Lycopus exaltatus  

Lysimachia nummularia  

Matricaria chamomilla  

Medicago lupulina  



Myosotis arvensis  

Myosotis ramosissima  

Myosotis stricta  

Ononis spinosa  

Ornithogalum boucheanum  

*Oxalis dillenii  

Papaver rhoeas  

Phragmites australis  

Plantago lanceolata  

Plantago major  

Poa nemoralis  

Poa palustris  

Poa pratensis agg.  

Poa trivialis  

Podospermum canum  

Polygonum aviculare agg.  

Populus × euramericana  

Populus alba  

Potentilla argentea  

Potentilla reptans  

Prunella vulgaris  

Prunus cerasifera  

*Prunus serotina gyakori 

Prunus spinosa gyakori a DK-i nagy tisztásnál 

Pyrus pyraster  

Quercus cerris  



Quercus robur  

Ranunculus repens  

Rhamnus catharticus  

*Robinia pseudoacacia gyakori 

Rorippa austrica  

Rorippa sylvestris  

Rosa canina  

Rosa rubiginosa  

Rubus caesius gyakori 

Rumex crispus  

Rumex patientia  

Salix alba nem gyakori 

Salix fragilis nem gyakori 

Salix purpurea ritka 

Salvia austriaca egy helyszínen csak 

Salvia nemorosa  

Sambucus nigra  

Scutellaria hastifolia  

Securigera varia  

Senecio erucifolius  

Silene latifolia subsp. alba  

*Solidago canadensis egy folt 

Stellaria graminea  

Taraxacum officinale  

Tilia cordata  

Trifolium angulatum  



Trifolium campestre  

Trifolium pratense  

Trifolium repens  

Ulmus minor  

Urtica dioica  

Valerianella carinata  

Verbascum phoeniceum ritka 

Verbena officinalis  

Veronica anagallis-aquatica  

Veronica arvensis  

Veronica serpyllifolia  

Vicia angustifolia  

Vicia hirsuta  

Vicia tetrasperma  

* = özönnövény 

 

  



MOHÁK 

 

MÓDSZER 

A mohák gyűjtését 2019.06-29-én végeztük el. A begyűjtött minták biztos határozását 
laboratóriumi körülményke között, mikroszkóp segítségével végeztük el. 

 

EREDMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉS 

A Kapitányrét területéről összesen 45 moha fajt sikerült kimutatnunk. A fák kérgén élő epifiton 
mohaflóra igen gazdag 

A fák alsó részét kb. 50-60 cm-ig főleg Hypnum cupressiforme borítja (1. kép). De előfordulnak 
Brachythecium fajok (B. salebrosum, B. velutinum) és gyakori a Leskea polycarpa és 
Platygyrium repens is. A fákon feljebb, akár 2-2,5 m magasságig is, nagyon fajgazdag 
mohaflóra alakult ki főleg a kőriseken (2. kép), amelyek a terület nyugati részének erdejében 
bőven találhatók. Ennek a mohaegyüttesnek jellemző tagjai a Frullania dilatata és a Radula 
complanata májmoha, Orthotrichum fajok és a Pylaisia polyantha. A terület nagyon gazdag 
Orthotrichum fajokban; összesen 11 epifiton Orthotrichum-ot találtunk (O. affine, O. 
diaphanum, O. lyellii, O. obtusifolium, O. pallens, O. patens, O. pumilum, O. schimperi, O. 
speciosum, O. stramineum, O. striatum). Itt kell megemlíteni a szintén az Orthotrichaceae 
családba sorolható Ulota intermedia-t, amelyet a keleti erdőrészben, tölgyfán találtunk. Ez a faj 
Ulota crispa komplexhez tartozik, amely a magyar moha vörös lista szerint (Papp et al. 2010) 
a veszélyeztetettséghez közeli kategóriában szerepel. Az utóbbi időben már három fajra (U. 
crispa s.s., U. crispula Bruch, U. intermedia Schimp.) különítik el ezt a fajcsoportot CAPARRÓS 
et al. (2016) munkája alapján. A talált Ulota példány a komplex fajainak hazai elterjedésének 
tisztázásához járul hozzá. Az Ulota intermedia az eddigi tapasztalataink szerint ritkább 
hazánkban, mint a fajcsoport két másik tagja. Hasonlóan értékes adat az Orthotrichum 
schimperi példány (3. kép). Ezt a fajt az Orthotrichum pumilum variánsa-ként tartották számon 
korábban, így nem fordítottunk kellő figyelmet rá és a hazai elterjedését nem ismerjük még 
pontosan. 

 

Az erdő talaján előforduló fajok többsége Magyarországon gyakori, mint az Amblystegium 
serpens, Atrichum undulatum, Barbula unguiculata, Brachythecium rutabulum, B. salebrosum, 
Eurhynchium hians, Fissidens bryoides, Fissidens taxifolius, Plagiomnium undulatum. Viszont 
említésre méltó még a magyar vörös listán (Papp et al. 2010) a veszélyeztetettséghez közeli 
kategóriába sorolt Fissidens exilis. Az erdei utak szélén illetve a kocsikerék nyomokban tipikus 
iszaplakó mohavegetáció él, mely közösség jellemző tagjai a Dicranella schreberiana, D. 
varia, Bryum klinggraeffii és Riccia fajok, melyek közül itt a Riccia sorocarpa-t találtuk meg. 
A keleti részén egy vizenyős területet is találtunk az erdőben, ahol megjelent a korhadt fákon 
és a talajon a Leptodictyum riparium az ilyen jellegű élőhelyek jellemző faja. A nyugati részen 



található kaszáló rét mohaegyüttesének fő tagjai közönséges fajok, mint a Homalothecium 
lutescens, Rhynchostegium megapolitanum, Syntrichia ruralis, valamint a mélyebben fekvő 
részeken tömeges a Drepanocladus aduncus, ami ennek területnek az időszakos víz alá 
kerülésére utal. 

Összességében a Kapitányrét mohaflórája Alföldi viszonylatban igen fajgazdag. Főleg az 
epifiton mohavegetáció nagyon jól fejlett és ritkább fajok is előfordulnak. 

 

IRODALOM 

Papp, B., Erzberger, P., Ódor, P:, Hoch, Zs., Szövényi, P., Szurdoki, E. and Tóth, Z.  (2010): 
Updated checklist and red list of Hungarian Bryophytes – Studia bot. hung. 41: 31-59. 

 

  



PÓKOK 

 

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 

A pókok mintavételezése 2019-ben három alkalommal történt a területen a késő tavaszi 
aszpektusban. A pókok fenológiai paraméterei alapján gyűjtésére a tavaszi (március-június első 
fele) valamint az őszi (szeptember második fele-október első fele) időszakok a 
legalkalmasabbak, mivel ezekben az időszakokban gyűjthetők ivarérett egyedek leginkább, ami 
azért fontos, mert a juvenilis egyedeket nem tudjuk faji szintig meghatározni. A felkérés 
időpontja, a szabott határidők  valamint az időjárási körülmények a fentiek alapján nem tették 
lehetővé a teljes éves aszpektusban a vizsgálatot, így az eredmények használhatósága is 
korlátozott. Pontosabb információk megszerzéséhez érdemes volna a vizsgálatot a 
későbbiekben folytatni. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZEREK 

A Kapitányréten három alkalommal történt pók-mintavételezés, a mintavételi időpontok a 
következők voltak: 2109. május 13, május 31. és június 11. A vizsgáltba bevont területek a 
következők voltak: 6A, K_1.ti.2, K_1BC, Ny_1.ti.2, Ny_1.ti.3, Ny_1A, Ny_1E, Ny_3B. A 
mintavétel elsősorban motoros rovarszívóval (D-vac) (Samu & Sárospataki 1995), mely 
kiegészült egyeléses gyűjtéssel, különösen az erdővel borított területeken. A gyűjtött 
pókegyedeket 70 %-os etanolban konzerváltuk, az ivarérett egyedek  faji szintű meghatározása 
Nentwig et al. (2019) alapján történt. 

Statisztikai számítások 

Az adott időpontokban gyűjtött minták abundancia adatait felhasználva a következő indexeket 
számítottuk: 

1. Shannon-Wiener α- diverzitás 
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ahol pi az i-edik faj egyedszámának aránya a mintában, S pedig a fajok száma. 
 
2. Egyenletesség 
A diverzitásszámításkor a minta faj-egyöntetűségét, vagy röviden az egyenletességet is meg 
kell határozni: 
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képlet szerint, ahol H a minta diverzitása, S pedig a fajszáma (Pielou 1975). 
 

Az adatok kiszámításához a PAST 2.17c (Hammer et al 2001) statisztikai szoftvert 
használtuk. 



 

EREDMÉNYEK 

Az összegyűjtött, összesen 393 pókegyedből 255 egyed volt faji szintig meghatározható 
ivarérett egyed, melyek 17 pókcsaládba  tartózó  65 fajt jelentenek. Az ivarérett egyedek fogási 
adatait a mellékelletként csatolt Kapitányrét_2019_pók_adult_alapadatok.xlsx nevű file 
tartalmazza. A fajlistát  az 1. táblázat tartalmazza. A legtöbb fajjal képviseltetett pókcsaládok 
a vitorláspókok (Linyphiidae, 8) valamint a karolópókok (Thomisidae, 8) voltak, de számos 
család képviseltette magát 7 (Araneidae, Salticidae) illetve 6 (Clubionidae, Gnaphosidae, 
Lycosidae) fajjal. A legnagyobb egyedszámban előforduló fajok a farkaspókok családjába 
tartozó Aulonia albimana (Walckenaer, 1805 – 25 egyed) és Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833  
– 21 egyed), valamint az ugrópókok közé tartozó Heliophanus flavipes (Hahn, 1832  – 15 
egyed) bizonyultak. 

A területek fajszámait, egyedszámait és diverzitási mutatóit a 2. táblázat tartalmazza. A 
legnagyobb fajgazdagságú területek a K_1BC kocsányos tölgyes erdő (23 faj), illetve két 
tisztás, a K_1.ti.2 (22 faj) és a NY_1.ti.3 (21 faj) voltak, melyet a Shannon-Wiener α- diverzitás 
értékei is tükröznek. Azonban a bevezetőben is említett mintavétel hiányosságai miatt ezek az 
értékek módosulhatnak a további vizsgálatok során. 

 

A Kapitányréten előforduló figyelmet érdemlő fajok: 

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 – derespók: Tipikusan melegkedvelő dél-európai faj, 
amely Közép-Európában csak a száraz, napos élőhelyeken fordul elő. A Kárpát-medencében a 
száraz homokpuszták a fő élőhelyei, de a középhegységek déli kitettségű sziklagyapjeiben is 
megtalálhatók (Szinetár 2006). A K_1.ti.2 tisztásról és a K_1BC kocsányos-tölgyes 
aljnövényzetéből került elő. 

Dysdera hungarica Kulczynski, 1897: Ponto-mediterrán elterjedésű faj, legészakibb elterjedési 
pontja Csehországban található (Nentwig et al 2019)Nálunk dombvidéki száraz erdőkben és 
ezek tisztásain fordul elő leginkább (Loksa 1969). A K_1BC kocsányos-tölgyesből került elő. 

Tmarus stellio Simon, 1875:  
Dél-Európától Japánig ismerjük előfordulásait. Jóval ritkább, mint a hazánkban általánosan 
elterjedt Tmarus piger. Bár már szerepelt a múlt század elején publikált monográfiában (Chyzer 
1891), Tokajból és Sátoraljaújhelyről, de mindmáig roppant kevés adatát ismerjük. Rokonához 
hasonlóan fák ágain él. A 6A, K_1BC és a Ny_1.ti.2 területekről került elő 
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1. táblázat. A Kapitányréten gyűjtött pókfajok fajlistája.  

Anyphaenidae (1 faj) 
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802 ) 

Araneidae (7 faj) 
Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905 ) 
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772 ) 
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802 ) 
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844 ) 
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802 ) 
Singa hamata (Clerck, 1757 ) 
Zilla diodia (Walckenaer, 1802 ) 

Clubionidae (6 faj) 
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 
Clubiona juvenis Simon, 1878 
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 
Clubiona pallidula (Clerck, 1757 ) 
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 
Clubiona terrestris Westring, 1851 

Dictynidae (1 faj) 
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861 ) 

Dysderidae (1 faj) 
Dysdera hungarica Kulczynski, 1897 

Gnaphosidae (6 faj) 
Drassyllus villicus (Thorell, 1875 ) 
Micaria pulicaria (Sundevall, 1832 ) 
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876 ) 
Zelotes gracilis Canestrini, 1868 
Zelotes latreillei (Simon, 1878 ) 
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833 ) 

Linyphiidae (8 faj) 
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 

1872 ) 
Ceratinella brevis (Wider, 1834 ) 
Linyphia triangularis (Clerck, 1757 ) 
Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836 ) 
Neriene clathrata (Sundevall, 1830 ) 



Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841 ) 
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854 ) 
Trichoncus hackmani Millidge, 1956 

Liocranidae (1 faj) 
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835 ) 

Lycosidae (6 faj) 
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805 ) 
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833 ) 
Pardosa hortensis (Thorell, 1872 ) 
Pardosa lugubris s.str. (Walckenaer, 1802 ) 
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870 ) 
Pardosa pullata (Clerck, 1757 ) 

Miturgidae (2 faj) 
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802 ) 

Philodromidae (3 faj) 
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802 ) 
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802 ) 

Pisauridae (1 faj) 
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757 ) 

Salticidae (7 faj) 
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802 ) 
Evarcha arcuata (Clerck, 1757 ) 
Evarcha falcata (Clerck, 1757 ) 
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802 ) 
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832 ) 
Phlegra fasciata (Hahn, 1826 ) 
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865 ) 

Theridiidae (4 faj) 
Crustulina guttata (Wider, 1834 ) 
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837 ) 
Theridion pinastri L. Koch, 1872 
Theridion varians Hahn, 1833 

Thomisidae (8 faj) 
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775 ) 
Misumena vatia (Clerck, 1757 ) 
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837 ) 
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862 ) 
Tmarus piger (Walckenaer, 1802 ) 
Tmarus stellio Simon, 1875 
Xysticus kochi Thorell, 1872 
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 

Uloboridae (1 faj) 
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 

Zoridae (2 faj) 



Zora parallela Simon, 1878 
Zora spinimana (Sundevall, 1833 ) 

 

2. táblázat. A Kapitányrét mintavételi területeinek fajszám, egyedszám és diverzitási 
értékeinek összefoglalása. 

Mintavételi terület 6A K_1.ti.2 K_1BC Ny_1.ti.2 Ny_1.ti.3 Ny_1A Ny_1E Ny_3B 
Fajszám 7 21 23 16 22 14 5 14 
Egyedszám 8 55 46 34 52 23 11 26 
Shannon_H 1,906 2,721 2,945 2,236 2,786 2,215 1,468 2,374 
Equitability_J 0,9796 0,8937 0,9393 0,8064 0,9012 0,8395 0,9122 0,8996 

 

  



EGYENESSZÁRNYÚAK 

 

 

Bevezetés 

A jászsági Kapitány rét természeti állapotának felmérésében az Orthoptera fajok vizsgálatát 
végeztük el 2019 nyarán. A területet kétszer jártuk be, június 1-én és július 24-én. A korábbi 
időpontban elsősorban a korán, május júniusban imágóvá fejlődő, majd június végére teljesen 
eltűnő védett Isophya costata esetleg Poecilimon intermedius fajokat kerestük. Mindkét faj a 
dús vegetációjú, pillangósvirágúakban gazdag, elsősorban löszgyepeket kedveli, de néha jelen 
vannak útszéli mezsgyéken, nedvesebb magaskórós társulásokban is.  

A Kapitány rét Jászjákóhalma külterületéhez tartozik, a közelben mezőgazdasági jellegű tanyák 
találhatók. A vizsgált terület nagy része akácerdő, melyben a kisebb, nagyobb gyepfoltok 
többségén kaszálás folyik. A réteken kora tavasszal nedves homogén ecsetpázsitos, sásos 
mélyedések és szárazabb csenkesz (Festuca) hátak váltakoztak. Nyár közepére kiszáradtak, 
szélükön erősen elgyomosodó, időnként selyemkórós foltokkal. 

 

EREDMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉS 

A feltételezett korai védett fajokat nem találtuk meg, maga az élőhely sem tűnt erre 
alkalmasnak. Júniusban nedvességkedvelő, gyakori fajok voltak jelen nagy egyedszámban, 
többnyire lárva állapotban. Sokszor találkoztunk a Tettigonia viridissima lárvákkal, melyek 
ilyenkor még a fűben fejlődnek, csak imágó állapotban mennek fel a fákra. A júliusi gyűjtéskor 
elsősorban a szárazságtűrő fajok jelentek meg tömegesen, mint az Euchorthippus declivus 
egyedei. A kaszált, alacsony füvű területeken geofiton fajok uralkodtak, mint a Calliptamus 
italicus. A kaszálatlan magas füves foltokban a Chothippus paralellus egyedei votak 
legnagyobb számban jelen.  

Összességében 18 egyenesszárnyú fajt azonosítottunk., mely a hazai fauna 14%-át teszi ki, 
közülük 1 védett faj van, az Acrida ungarica. Ez az arány alacsonynak mondható, egy közepes, 
inkább alacsony fajgazdagságú élőhelyre utal.  

 

  



FAJLISTA 

Acrididae 
Acrida ungarica (Herbst, 1786) – sisakos sáska 
Calliptamus italicus (Linnaeus 1758) – olaszsáska 
Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) – csinos rétisáska 
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) – zengő tarlósáska 
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) – közönséges tarlósáska 
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) – halk tarlósáska 
Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1848) – rövidnyakú sáska 
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) – rövidszárnyú rétisáska 
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) – barna tarlósáska 
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1855) – szőke tarlósáska 
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) – kis hegyisáska 
 
Gryllidae 
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) – pirregő tücsök 
 
Tettigonidae 
Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) – halványzöld rétiszöcske 
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) – sarlós kúpfejűszöcske 
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) – kis kúpfejűszöcske 
Leptophyes albovittata (Kollar, 1833) – közönséges virágszöcske 
Roeseliana roeseli (Hagenbach, 1822) – Rösel-rétiszöcske 
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) – zöld lombszöcske 
 

 

  



LEPKÉK  

 

MÓDSZER 

125W HGL lámpázás (fehér lepedővel), valamint 8W TL UV fénycsöves vödrös fénycsapda 

Mintavételek időpontja: 2019. június 5., 2019. július 12., 2019. augusztus 22., 

Mintatvételi pontok: 

N47° 30' 26.6" E20° 03' 19.2" 90m tsz.f. 

N47° 30' 29.0" E20° 03' 08.5" 89m tsz.f. 

N47° 30' 40.2" E20° 03' 16.7" 88m tsz.f. 

MEGFIGYELT FAJOK 

Magyar név Nemzetség faj Család  
kutyatejszövő Malacosoma castrensis Lasiocampidae sztyep (steppicol) 

szilvafapohók Odonestis pruni Lasiocampidae 
silvicol-
szegélycserjés 
(galagonya, kökény) 

szulákszender Agrius convolvuli Sphingidae vándor 

nyárfaszender Laothoe populi Sphingidae euryök (nyárevő) 

hársfaszender Mimas tiliae Sphingidae lomberdei (euryök) 

piros szender Deilephila porcellus Sphingidae euryök 

kutyatejszender Hyles euphorbiae Sphingidae sztyep (steppicol) 

cigánylepke Erynnis tages Hesperiidae euryök 

kis busalepke Pyrgus malvae Hesperiidae euryök 

vesszős busalepke Hesperia comma Hesperiidae euryök 

mustárlepke Leptidea sinapis Pieridae euryök 

repcelepke Pieris napi Pieridae euryök 

répalepke Pieris rapae Pieridae euryök 

rezedalepke Pontia daplidice edusa Pieridae euryök 

ezüstös boglárka Plebejus argus Lycaenidae mezofil (euryök) 
bronzfényű 
boglárka 

Polyommatus ripartii Lycaenidae mezofil-sztyep 

bogáncslepke Vanessa cardui Nymphalidae vándor 
közönséges 
gyöngyházlepke 

Issoria lathonia Nymphalidae euryök 

közönséges 
szénalepke 

Coenonympha glycerion Nymphalidae euryök 

kis szénalepke Coenonympha pamphilus Nymphalidae euryök 



nagy 
ökörszemlepke 

Maniola jurtina Nymphalidae euryök 

törpe sarlósszövő Cilix glaucata Drepanidae lomberdei (silvicol) 

nyárfa-sarlósszövő Drepana falcataria Drepanidae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

tölgyfa-sarlósszövő Watsonalla binaria Drepanidae 
quercetális (tölgyes-, 
generalista) 

zöldes pihésszövő Polyploca ridens Thyatiridae 
quercetális (tölgyes-, 
generalista) 

fehérsávos 
pihésszövő 

Habrosyne pyritoides Thyatiridae lomberdei (euryök) 

égerlevél-
pihésszövő 

Ochropacha duplaris Thyatiridae nyíres-égeres 

pápaszemes 
pihésszövő 

Tethea ocularis Thyatiridae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

rózsafoltos 
pihésszövő 

Thyatira batis Thyatiridae lomberdei (euryök) 

bíborsávos araszoló Lythria purpuraria Geometridae sztyep (steppicol) 

soksávú araszoló Costaconvexa polygrammata Geometridae sztyep (steppicol) 
csuklyás 
tarkaaraszoló 

Catarhoe cuculata Geometridae lomberdei (silvicol) 

piros tarkaaraszoló Catarhoe rubidata Geometridae lomberdei (silvicol) 
kétvonalas 
sávosaraszoló 

Camptogramma bilineata Geometridae   

vándoraraszoló Orthonama obstipata Geometridae vándor 

kerti tarkaaraszoló Xanthorhoe ferrugata  Geometridae euryök 

galaj-tarkaaraszoló Epirrhoe alternata Geometridae euryök 

sárga galajaraszoló Eulithis pyraliata Geometridae mezofil 
szemes 
galajaraszoló 

Cosmorhoe ocellata Geometridae lomberdei (silvicol) 

ezüstös 
ősziaraszoló 

Epirrita autumnata Geometridae nyíres-égeres 

kutyatej-araszoló Minoa murinata Geometridae euryök 
gyertyán-
fehéraraszoló 

Asthena albulata Geometridae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

barnás égeraraszoló Euchoeca nebulata Geometridae 
láperdei-lápréti 
(helofil) 

rövidsávos araszoló Perizoma lugdunaria Geometridae láperdei (helofil) 
okkerszínű 
sávosaraszoló 

Idaea ochrata Geometridae sztyep (steppicol) 

mocsári 
pirosaraszoló 

Idaea muricata Geometridae lápréti 

tarka apróaraszoló Idaea rusticate Geometridae lomberdei (silvicol) 
sötéttövű 
apróaraszoló 

Idaea filicata Geometridae sztyep (steppicol) 



mocsári 
sávosaraszoló 

Idaea biselata Geometridae láperdei (helofil) 

vörösszélű 
apróaraszoló 

Idaea humiliate Geometridae euryök 

nagy sávosaraszoló Idaea aversata Geometridae lomberdei (silvicol) 

réti sávosaraszoló Scopula immorata Geometridae euryök 
vesszős 
sávosaraszoló 

Scopula virgulata Geometridae mezofil 

díszes fehéraraszoló Scopula ornate Geometridae 
erdőssztyep (silvo-
steppe) 

réti pirosaraszoló Scopula rubiginata Geometridae euryök 
pettyes 
sávosaraszoló 

Scopula marginepunctata Geometridae euryök 

hamvas 
sávosaraszoló 

Scopula incanata Geometridae sztyep (steppicol) 

gyűrűs 
pettyesaraszoló 

Cyclophora annularia Geometridae euryök 

körös 
pettyesaraszoló 

Cyclophora porata Geometridae   

vonalas 
pettyesaraszoló 

Cyclophora linearia Geometridae lomberdei (silvicol) 

piroscsíkos 
csipkésaraszoló 

Timandra comae Geometridae euryök 

rózsacsíkos 
araszoló 

Rhodometra sacraria Geometridae vándor 

foltos zöldaraszoló Comibaena bajularia Geometridae 
quercetális (tölgyes-, 
generalista) 

smaragd-
zöldaraszoló 

Thetidia smaragdaria Geometridae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

kékes zöldaraszoló Hemistola chrysoprasaria Geometridae lomberdei (silvicol) 

nyír-zöldaraszoló Hemithea aestivaria Geometridae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

sárgászöld araszoló Chlorissa cloraria Geometridae mezofil 
szegélyes 
nyárfaaraszoló 

Lomaspilis marginata Geometridae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

barna levélaraszoló Ligdia adustata Geometridae lomberdei (silvicol) 
háromjegyű 
araszoló 

Eilicrinia trinotata Geometridae   

orgona-araszoló Apeira syringaria Geometridae 
láperdei-lápréti 
(helofil) 

erdeifenyő-
sávosaraszoló 

Hylaea fasciaria Geometridae 
fenyves (piceo-
pinetális) 

gyöngyházfényű 
zöldaraszoló 

Campaea margaritata Geometridae lomberdei (silvicol) 

közönséges 
szürkearaszoló 

Macaria alternate Geometridae 
üde lomberdei 
(nemorális) 



rozsdasávos 
szürkearaszoló 

Macaria liturata  Geometridae 
fenyves (piceo-
pinetális) 

rácsos rétiaraszoló Chiasmia clathrate Geometridae euryök 

bőrszínű araszoló Heliomata glarearia Geometridae   

lucerna-araszoló Tephrina arenacearia Geometridae euryök 

ékköves faaraszoló Peribatodes rhomboidarius Geometridae lomberdei (euryök) 

foltos faaraszoló Alcis repandata Geometridae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

nagy 
tölgyfaaraszoló 

Hypomecis roboraria Geometridae lomberdei (silvicol) 

körfoltos faaraszoló Cleora cinctaria Geometridae lomberdei (silvicol) 

holdas faaraszoló Ascotis selenaria Geometridae euryök 

apró levélszövő Clostera pigra Notodontidae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

kormos púposszövő Gluphisia crenata Notodontidae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

pergamen-
púposszövő 

Harpyia milhauseri Notodontidae tölgyes (quercetális) 

tarajos púposszövő Notodonta tritophus Notodontidae nyáras (populetális) 

zegzugos 
púposszövő 

Notodonta ziczac Notodontidae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

sárgafoltos 
púposszövő 

Phalera bucephala Notodontidae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

nyárfa-púposszövő Pheosia tremula  Notodontidae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

tevenyakú 
púposszövő 

Ptilodon capucina Notodontidae lomberdei (euryök) 

csuklyás 
púposszövő 

Ptilodon cucullina Notodontidae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

ezüstfoltos 
púposszövő 

Spatalia argentina Notodontidae tölgyes (quercetális) 

bükkfa-púposszövő Stauropus fagi Notodontidae lomberdei (silvicol) 

fűzfa-szövő Leucoma salicis Noctuidae   

L-betűs szövő Arctornis l-nigrum Noctuidae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

hamvasszövő Calliteara pudibunda Noctuidae 
üde lomberdei 
(nemorális) 

aranyfarú szövő Euproctis chrysorrhoea Noctuidae euryök 

sárgafarú szövő Euproctis similis Noctuidae lomberdei (euryök) 

nádi szövő Laelia coenosa Noctuidae nádas (arundifil) 

gyapjaslepke Lymantria dispar Noctuidae lomberdei (euryök) 



rozsdabarna 
kisszövő 

Orgya antiqua Noctuidae   

üvegpettyes 
álcsüngőlepke 

Dysauxes ancilla Noctuidae   

amerikai 
fehérmedvelepke 

Hyphantria cunea Noctuidae 
adventív 
(bevándorolt-
behurcolt) 

füstös medvelepke Phragmatobia fuliginosa Noctuidae euryök 

sárgás medvelepke Spilosoma luteum Noctuidae euryök 
hószínű 
medvelepke 

Spilosoma urticae Noctuidae mezofil 

közönséges 
zuzmószövő 

Eilema complana Noctuidae zuzmóevő 

sárga zuzmószövő Eilema sororcula Noctuidae zuzmóevő 
négypettyes 
zuzmószövő 

Lithosia quadra Noctuidae zuzmóevő 

hamvas 
zuzmószövő 

Pelosia muscerda Noctuidae 
láperdei-lápréti 
(helofil) 

fehér 
pamacsosszövő 

Meganola albula Noctuidae 
láperdei-lápréti 
(helofil) 

hamvas 
pamacsosszövő 

Meganola strigula Noctuidae 
quercetális (tölgyes-, 
generalista) 

sárgás karcsúbagoly Paracolax tristalis Noctuidae euryök 
pelyheslábú 
karcsúbagoly 

Polypogon lunalis Noctuidae   

sötétaljú 
karcsúbagoly 

Polypogon tentacularia Noctuidae euryök 

sárgacsíkos 
karcsúbagoly 

Trisateles emortualis Noctuidae   

pirossávos bagoly Phytometra viridaria  Noctuidae mezofil 
selymes 
lórombagoly 

Rivula sericealis Noctuidae euryök 

ormányos 
karcsúbagoly 

Hypena proboscidalis Noctuidae euryök 

közönséges 
karcsúbagoly 

Hypena rostralis Noctuidae   

lóhere-
nappalibagoly 

Callistege mi  Noctuidae mezofil-sztyep 

öblösszárnyú 
bagoly 

Calyptra thalictri Noctuidae 
magaskórós 
(altoherbosa) 

galagonya-
övesbagoly 

Catocala fulminea Noctuidae lomberdei (silvicol) 

piros övesbagoly Catocala nupta Noctuidae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

déli porcelánbagoly Dysgonia algira Noctuidae   



közönséges 
nappalibagoly 

Euclidia glyphica Noctuidae euryök 

zuzmóbagoly Laspeyria flexula Noctuidae zuzmóevő 
palakék 
csüdfűbagoly 

Lygephila craccae Noctuidae mezofil 

füstös mohabagoly Parascotia fuliginaria Noctuidae gombaevő (fungivor) 
tölgy-
porcelánbagoly 

Prodotis stolida Noctuidae vándor 

vörös 
csipkésbagoly 

Scoliopteryx libatrix Noctuidae 
nyáras-füzes (populo-
salicetális, puhafa-
ligeterdei) 

fekete 
nappalibagoly 

Tyta luctuosa Noctuidae   

fehér nappalibagoly Acontia lucida Noctuidae   
parlagfű-
nappalibagoly 

Acontia candefacta Noctuidae   

ezüstsávos 
mázasbagoly 

Deltote bankiana Noctuidae lápréti 

mozaikos 
mázasbagoly 

Deltote deceptoria Noctuidae sztyep (steppicol) 

rózsaszínű 
mázasbagoly 

Elaphria venustula Noctuidae   

zebrabagoly Emmelia trabealis Noctuidae euryök 
éjszínű 
mázasbagoly 

Protodeltote pygarga Noctuidae euryök 

nagyfoltú 
mázasbagoly 

Pseudeustrotia candidula Noctuidae euryök 

bükkfa-zöldbagoly Bena prasinana Noctuidae lomberdei (silvicol) 
kutyatej-
szigonyosbagoly 

Acronicta euphorbiae Noctuidae   

sóska-
szigonyosbagoly 

Acronicta rumicis Noctuidae euryök 

fagyalbagoly Craniophora ligustri Noctuidae lomberdei (silvicol) 

szürkés zöldbagoly Moma alpium Noctuidae 
quercetális (tölgyes-, 
generalista) 

mocsári 
lándzsásbagoly 

Simyra albovenosa Noctuidae láperdei (helofil) 

homoki 
lándzsásbagoly 

Simyra nervosa Noctuidae sztyep (steppicol) 

sárgászöld 
zuzmóbagoly 

Cryphia algae Noctuidae zuzmóevő 

homoki 
zuzmóbagoly 

Cryphia fraudatricula Noctuidae 
pszammofil, 
zuzmóevő 

lóherebagoly Hadula trifolii Noctuidae euryök 
tömeges 
vacakbagoly 

Hoplodrina ambigua Noctuidae euryök 

sötét vacakbagoly Hoplodrina blanda Noctuidae lomberdei (silvicol) 



káposztabagoly Mamestra brassicae Noctuidae euryök 
fehérpettyes 
rétibagoly 

Mythimna albipuncta Noctuidae mezofil (euryök) 

rozsdaszínű 
rétibagoly 

Mythimna ferrago Noctuidae higrofil 

L-betűs rétibagoly Mythimna l-album Noctuidae euryök 

sápadt rétibagoly Mythimna pallens Noctuidae euryök 
szalmaszínű 
rétibagoly 

Mythimna straminea Noctuidae nádas (arundifil) 

félholdas rétibagoly Mythimna turca Noctuidae mezofil 

sárga rétibagoly Mythimna vitellina Noctuidae euryök 
rozsdaszínű 
vacakbagoly 

Rusina ferruginea Noctuidae lomberdei (silvicol) 

vörhenyes 
szegfűbagoly 

Sideridis rivularis Noctuidae lomberdei (silvicol) 

fakó bagoly Thalpophila matura Noctuidae lomberdei (silvicol) 
kukorica-
veteménybagoly 

Heliothis armigera Noctuidae vándor 

mácsonya-
veteménybagoly 

Heliothis viriplaca Noctuidae pusztagyep 

barnaövű 
csalánbagoly 

Abrostola asclepiadis Noctuidae 
magaskórós 
(altoherbosa) 

gammalepke Autographa gamma Noctuidae vándor 

aranybagoly Diachrysia chrysitis Noctuidae 
magaskórós 
(altoherbosa) 

ezüstcseppes 
bagoly 

Macdunnoughia confusa Noctuidae euryök 

zömök földibagoly Agrotis clavis Noctuidae mezofil 
felkiáltójeles 
földibagoly 

Agrotis exclamationis Noctuidae euryök 

vetési földibagoly Agrotis segetum Noctuidae euryök 
vonalkás 
földibagoly 

Axylia putris Noctuidae euryök 

kis sárgafűbagoly Noctua comes Noctuidae   
szélessávú 
sárgafűbagoly 

Noctua fimbriata Noctuidae euryök 

zömök 
sárgafűbagoly 

Noctua interjecta Noctuidae 
quercetális (tölgyes-, 
generalista) 

köztes 
sárgafűbagoly 

Noctua interposita Noctuidae 
quercetális (tölgyes-, 
generalista) 

tarka sárgafűbagoly Noctua janthina Noctuidae lomberdei (silvicol) 
foltos 
sárgafűbagoly 

Noctua orbona Noctuidae   

nagy sárgafűbagoly Noctua pronuba Noctuidae euryök 

c-betűs fűbagoly Xestia c-nigrum Noctuidae euryök 



almafarontó lepke Zeuzera pyrina Cossidae   
 

Említésre érdemes fajok: 

parlagfű-nappalibagoly - Acontia candefacta (megvolt) 

Az inváziósan terjedő parlagfű egyik kártevője. 2013-ban észlelték felbukkanását 
Magyarországon, 

 

szürkés zöldbagoly – Moma alpium  

Lomberdeink jellegzetes és igen dekoratív faja. Lokális faj, jelenléte általában az erdő üde 
állapotára utal. 

 

háromjegyű araszoló – Eilicrinia trinotata 

A Kárpát-medencétől a Transzkaukázusig elterjedt faj hazánkban a XX. század elején jelent 
meg, azóta az Alföldön egyre gyakoribb, de az ország többi részén igen ritka, a jó állapotú 
száraz gyepek jelzőfaja. 

 

gyapjaslepke – Lymantria dispar 

A közismert kártevő lepkefaj petecsomói több helyen tömegesen megfigyelhetőek voltak az 
erdőben, mely egy közelmúltban lezajlott gradációra utal. A bábrablók (Calosoma spp.) szintén 
nagy számban voltak jelen a területen, így valószínűsíthető, hogy a természet a maga módján 
visszaáll az egyensúlyi állapotba, beavatkozásra nincs szükség. 

 

mocsári lándzsásbagoly – Simyra albovenosa 

Mezofil üde élőhelyek, nedves láprétek, tópartok, nádasok mentén élő faj, az ilyen élőhelyeken 
akár gyakori is lehet, de mindig a gyep érintetlen állapotát jelzi.  

 

Külön mutatjuk be azokat a védett fajokat, melyek más gyűjtésekből származnak, ezek egy 
részét a 2019. évi felmérésekelőtt vették listára, de bizonyosra vehető, hogy jelenleg is a 
lepkefauna részét képezik. 

 

 



 

kardoslepke (Iphiclides podalirius) 
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) 
atalanta lepke (Euvanessa atalanta) 
bogáncslepke (Cynthia cardui) 
c-betűs lepke (Comma c-album) 
kis rókalepke (Aglais urticae) 
közönséges gyöngyházlepke (Issoria latonia) 
közönséges tarkalepke (Mellicta athalia) 
nappali pávaszem (Inachis io) 
ökörszemlepke (Aphantopus hyperanthus) 
pókhálóslepke (Araschnia levana) 
sakktáblalepke (Melanargia galathea) 
zöldes gyöngyházlepke (Pandoriana pandora) 
citromlepke (Gonopteryx rhamni) 
hajnalpír lepke (Anthocaris cardamines) 
káposztalepke (Pieris brassicae) 
kéneslepke (Colias hyale) 
répalepke (Pieris rapae) 
repcelepke (Pieris napi) 
égszínkék boglárka (Polyommatus icarus) 
kis fehérsávoslepke (Neptis sapho) 
 

 

 

 

  
  



BOGARAK 
 

Módszer 

A terület bogárfaunájából már korábbi években is készült adatgyűjtés. Jelen felmérésünk 
során egy alkalommal lámpázást és egy hosszabb ideig talajcsapdázást végeztünk Az 
augusztusi kiszállás idején ezt kiegészítettük kopogtatással és fűhálózással is.  

 

EREDMÉNYEK 

1. Védett fajok 

mezei futrinka (Carabus granulatus) 
rezes futrinka (Carabus ullrichi) 
szarvasbogár (Lucanus cervus) 
pompás virágbogár (Cetonischema aeruginosa) 
 

2. Nem védett fajok I. 

CSALÁD TAXON EOV X EOV Y 

Carabidae Agonum monachum 725811 240913 

Carabidae Pterostichus gracilis 725811 240913 

Carabidae Badister sodalis 725811 240913 

Carabidae Badister meridionalis 725811 240913 

Carabidae Clivina fossor 725811 240913 

Carabidae Dyschirius chalybaeus gibbifrons 725811 240913 

Carabidae Bembidion assimile 725811 240913 

Carabidae Bembidion quadrimaculatum 725811 240913 

Carabidae Acupalpus luteatus 725811 240913 

Carabidae Stenolophus mixtus 725811 240913 

Carabidae Amara bifrons 725811 240913 

Carabidae Amara apricaria 725811 240913 

Carabidae Microlestes minutulus 725811 240913 

Carabidae Tachys caspius 725811 240913 

Carabidae Harpalus calceatus 725811 240913 

Carabidae Harpalus rufipes 725811 240913 

Carabidae Bembidion lunulatum 725811 240913 

Carabidae Bembidion varium 725811 240913 

Tenebrionidae Alphitobius diaperinus 725811 240913 

Tenebrionidae Neomida haemorrhoidalis 725811 240913 

Tenebrionidae Bolitophagus reticulatus 725811 240913 

Nitidulidae Stelidota geminata 725811 240913 



Mycetophagidae Alitargus balteatus 725811 240913 

Coccinellidae Vibidia duodecimguttata 725811 240913 

Coccinellidae Coccinella septempunctata 725811 240913 

Coccinellidae Harmonia axyridis 725811 240913 

Chrysomelidae Xanthogaleruca luteola 725811 240913 

Chrysomelidae Phyllotreta nemorum 725811 240913 

Chrysomelidae Phyllotreta vittula 725811 240913 

Chrysomelidae Phyllotreta atra 725811 240913 

Chrysomelidae Phyllotreta nigripes 725811 240913 

Chrysomelidae Altica oleracea 725811 240913 

Chrysomelidae Longitarsus pratensis 725811 240913 

Chrysomelidae Longitarsus symphyti 725811 240913 

Chrysomelidae Longitarsus pellucidus 725811 240913 

Chrysomelidae Chaetocnema tibiale 725811 240913 

Carabidae Amara aenea 725866 240970 

Carabidae Amara convexior 725866 240970 

Carabidae Harpalus tardus 725866 240970 

Carabidae Harpalus rufipes 725866 240970 

Carabidae Carabus ullrichi 725866 240970 

Carabidae Anisodactylus signatus 725837 240771 

Carabidae Badister meridionalis 725837 240771 

Carabidae Bembidion properans 725837 240771 

Carabidae Brachinus explodens 725837 240771 

Carabidae Calathus fuscipes 725837 240771 

Carabidae Calathus melanocephalus 725837 240771 

Carabidae Carabus granulatus 725837 240771 

Carabidae Carabus ullrichi 725837 240771 

Carabidae Harpalus griseus 725837 240771 

Carabidae Harpalus rufipes 725837 240771 

Carabidae Harpalus tardus 725837 240771 

Carabidae Panagaeus bipustulatus 725837 240771 

Carabidae Platynus dorsalis 725837 240771 

Carabidae Pterostichus niger 725837 240771 

Carabidae Pterostichus ovoideus 725837 240771 

Carabidae Stomis pumicatus 725837 240771 

Carabidae Trechus quadristriatus 725837 240771 

Carabidae Amara aenea 725822 240634 

Carabidae Pterostichus strenuus 725822 240634 

Carabidae Harpalus tardus 725822 240634 

Carabidae Harpalus rufipes 725822 240634 

Carabidae Carabus ullrichi 725822 240634 

Carabidae Pterostichus melanarius 725822 240634 

Carabidae Badister meridionalis 725822 240634 

Carabidae Bembidion properans 725822 240634 

Carabidae Leistus ferrugineus 725822 240634 



Carabidae Calathus fuscipes 725822 240634 

Carabidae Clyvina fossor 725822 240634 

Carabidae Platynus dorsalis 725822 240634 

Carabidae Pterostichus niger 725822 240634 

Carabidae Pterostichus ovoideus 725822 240634 

Carabidae Stomis pumicatus 725822 240634 

Carabidae Trechus quadristriatus 725822 240634 

 

 

Nem védett fajok II. 

CARABIDAE 

 Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Paradromius linearis (Olivier, 1795) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (2) SzD; 

 

HYDROPHILIDAE 

Helophorus sp. 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

 Cercyon quisqilius (Linnaeus, 1761) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

 

STAPHILINIDAE 

 Achenium ephippium (Gravenhorst, 1802) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

 Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (6) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (3) TB; 



Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

 Gabrius suffragani Joy, 1913 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (5) TB; 

Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (4) TB; 

46 Lathrobium elegantulum Kraatz, 1857 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

 Lathrobium fulvipenne  (Gravenhorst, 1806) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (3) TB; 

Leptacinus intermedius Donisthorpe, 1936 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

 Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

 Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827) 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (3) TB; 

 Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (4) TB; 

 Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

 Paederus fuscipes Curtis, 1826  

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (2) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827)* 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 



Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901* 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

Philonthus longicornis Stephens, 1832 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

Philonthus micans (Gravenhorst, 1802) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

 Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (3) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (6) TB; 

 Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

 Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (6) TB; 

 Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

 

EUCINETIDAE 

 Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 

PSELAPHIDAE 

 Stenichnus godarti (Latreille, 1806) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 



SCARABAEOIDAE 

Bodiloides ictericus (Laicharting, 1781) 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (3) TB; 

Nialus varians (Duftschmid, 1805) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (2) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

Subrinus sturmi (Harold, 1870) 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

 

HETEROCERIDAE 

 Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

 

NITIDULIDAE 

 Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 

CRYPTOPHAGIDAE 

 Cryptophagus pallidus Sturm, 1845 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 

COCCINELLIDAE 

 Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (2) SzD; 

 

LATHRIDIIDAE 

 Corticarina truncatella (Mannerheim, 1844) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 



 Melanophthalma maura Motschulsky, 1866 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 

MYCETOPHAGIDAE 

 Litargus balteatus LeConte, 1856 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

 Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

 

ANTHICIDAE 

 Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) SzD; 

 Endomia tenuicollis (Rossi, 1790) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (4) SzD; 

 Hirticollis hispidus  (Rossi, 1792) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

 Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (2) TB; 

 Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

 Anthelephila pedestris (Rossi, 1790) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.21., 22. lámpázás (1) TB; 

 

 



CHRYSOMELIDAE 

 Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (2) SzD; 

 Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758)  

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (2) SzD; 

 Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 

BRENTIDAE 

 Catapion seniculus (Kirby, 1808) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

 Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 1833) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

 Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (2) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

 Squamapion elongatum (Germar, 1817) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 

NANOPHYIDAE 

 Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (2) SzD; 



 Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

 

CURCULIONIDAE 

Curculio glandium  Marsham, 1802 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fényre (1) PA; 

Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

 Hypera postica (Gyllenhal, 1813) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

Larinus turbinatus  Gyllenhal, 1835 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Otiorhynchus crataegi Germar, 1824 - ritkaság 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Otiorhynchus hystrix Gyllenhal, 1834 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (5) SzD; 

 Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1877) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Rhinusa tetra (Fabricius, 1801) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

 Sitona callosus Gyllenhal, 1834 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (3) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (4) SzD; 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) PA; 



 Smicronyx jungermanniae (Rich, 1797) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Stomodes gyrosicollis (Boheman, 1843) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) 

Jász-Nagykun-Szolnok m., Jászjákóhalma, Kapitányrét, 2019.VIII.22. fűhálózva (1) SzD; 

 

Néhány kiemelendő faj leírása: 

Litargus balteatus LeConte, 1856 (gombabogárfélék – Mycetophagidae) – amerikai 
gombabogár – Eredeti hazája Észak-Amerika. Az 1980-as években bukkant fel Európában. 
Magyarországon 1989-ben találták először (Ślipiński & Merkl 1993). Penészes növényi 
anyagokban él, gombafonalakkal táplálkozik, ezért bármilyen penészes terménnyel, nem tiszta 
konténerekkel és hasonló módokon érkezhetett. Európában magától terjedt szét, így juthatott 
Magyarországra is. Befülledt, penészes, ezért már rossz minőségű raktározott terményekben 
előfordulhat, de kártételét Magyarországon nem jelezték. 

Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) (fürgebogárfélék – Anthicidae) – virágjáró fürgebogár – 
Eredeti hazája Ázsia trópusi részei, ma már kozmopolita elterjedésű. Magyarországon már 1900 
előtt is ismert volt (Kuthy 1897). Valószínűleg bomló növényi anyagokkal hurcolták szét a 
Földön mindenfelé. Magától is terjed. Lárvái nedves, bomló, penészes növényi anyagokban (pl. 
széna- és szalmakazlakban, néha leromlott minőségű raktározott terményekben) fejlődnek. Az 
imágók a talajon és az alacsonyabb növényzeten mozognak; alkonyatkor repülnek is. 

Endomia tenuicollis (Rossi, 1790) (fürgebogárfélék – Anthicidae) – keskenynyakú fürgebogár 
– Előfordul a mediterráneumban és Közép-Európa déli r4észében. Faunaterületünkön a 
síkságon és a dombvidéken egyaránt elterjedt. Szárazabb helyeken korhadó növényi anyagok 
alatt található. 

Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901(holyvafélék – Staphilinidae) – gödörkés ganajholyva 
– Előfordul Közép-Európa délkeleti területein, a Kaukázusban, a Kaukázuson túli területeken 
és Turkesztánban. Erősen nedvességigényes, sótűrő fajnak tűnik, vízpartokon nedves növényi 
törmelék alatt él. Faunaterületünkön ritka. Magyarországon a Nagyalföldön és a Dunántúlon 
gyűjtötték. 
 

Achenium ephippium (Gravenhorst, 1802) (holyvafélék – Staphilinidae) – sókedvelő 
pocsolyaholyva – Nagyobb állóvizeink partján, mocsaras területeken korhadó növényi, 



elsősorban nádtörmelék alatt él. Sókedvelőnek tartják, nálunk azonban nemcsak sós, szikes 
területekről került elő. Ritka.  



KÉTÉLT ŰEK ÉS HÜLLŐK 

 

Az intenzív terepi bejárások ellenére csupán egyetlen fajt sikerült megtalálni a Kapitány-rét 
herpetofaunájából. A fürge gyík (Lacerta agilis) a terület nyugati felében levő gyepes élőhelyek 
mindegyik fragmentumán előfordult, és mivel juvenilis egyedeket is találtunk állománya 
életképes populációnak nevezhető. 

A HNPI munkatársai jelezték, hogy korábbi nedvesebb időszakokban olyan vízállások is 
előfordultak az erdőben, melyek alkalmasak voltak kétéltűek peterakására, és bennük észlelték 
a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) jelenlétét is. Továbbá korábbi megfigyelésként 
említették még az erdei békát (Rana dalmatina), a barna varangyot (Bufo bufo) és a barna 
ásóbékát (Pelobates fuscus). Szinte bizonyosra vehető, hogy az erdőben jelen van a zöld leveli 
béka (Hyla arborea) és feltehetően valamelyik siklófaj is. Az erdei sikló (Zamenis longissimus), 
a vízi sikló (Natrix natrix) és a rézsikló (Coronella austriaca) számára a Kapitány-rét megfelelő 
élőhely.  

A szélsőségesen száraz 2019. év, nem kedvezett az észleléseknek, a teljes kép feltárásához több 
időre és kora tavaszi kiszállásra is szükség lenne. 

 

  



MADARAK ÉS DENEVÉREK 
 
 
FELMÉRÉS RÉSZLETEZÉSE ÉS MINTAVÉTELEZÉS 
 
A felméréseket a Jászjákóhalma (Nyi-i), és Jászapáti (K-i) erdőtömbökben végeztük 2019. 
május 17-19 között. Az időjárás mindvégig kedvező volt, a hét első felében több napig tartó 
esőzést követően napsütéses, szél- és csapadékmentes, kora nyári időjárás volt jellemző. Az 
előzetes tervek szerint a felméréseket az ősz folyamán (augusztus végén, szeptember elején) 
ismételni szükséges. 
 
A denevérek felmérését a Ny-i erdőtömbben05.17-én, míg a K-i erdőterületet érintően 05.18-
án este végeztük. A madarakat érintő mintavételezést részben függönyhálós befogás, valamint 
akusztikus és távcsöves megfigyelések tették ki. A befogott madarak minden egyedét egyedi 
sorszámos alumínium jelölőgyűrűkkel láttuk el a későbbi azonosítás céljából. A hálózást a 
költési időszak miatt különös körültekintéssel, a területre történő kiszállást követően (05.17.) a 
délutáni, illetve 05.18-án pedig délig végeztük. A felmérés utolsó napján (05.19.) a költő 
madarak zavartalansága érdekében hálózás már nem történt, a további megfigyeléseket 
távcsővel és énekhang alapján végeztük.  
 
A hálóknak az erdei növényzet kímélete érdekében nem vágtunk külön állást, hanem részben a 
taghatárból leágazó melléknyiladékon (Jászjákóhalma 1/A), és az ehhez közeli erdőszélen 
(1/TI2) állítottuk fel. Az előbbi helyen 5 db 20m hosszú, 3 m magas, 17×17 mm szemnagyságú 
függönyhálót fűztünk össze (100 fm hálófelület, 1. kép), míg a tisztás és az erdőszél határán 
lévő élőhelyen 3 db 12m x 2,5 m (16×16 mm) Ecotone függönyháló került kihelyezésre (2. 
kép). A madárbefogó hálókat a gyűrűzési és etikai szabályzatnak megfelelően óránként 
ellenőriztük, majd a hálóból kiszedett madarakat a gyűrűzésükig vászonzacskókba helyeztük. 
 

 
1. kép. Erdei élőhelyen kialakított hálóállás (Jászjákóhalma 1/A erdőrészlet). A hálóban egy énekes 

rigó (Turdus philomelos) látható. 



 
2. kép. Erdőszélen felállított madárfogó függönyhálók. 

 
Mivel az erdőrészletet bejárva dagonya, vagy más erdei kisvíz nem állt rendelkezésre, 
adenevérek befogására az 1/A erdőrészletben került sor a madárfogó hálóktól kissé tovább, 
szintén egy kisebb nyiladékban (1 db 19m x 3m, 19 x 19 mm, Avinet háló). A denevérbefogó 
háló a véletlen megfogás elkerülése érdekében éjfél után összehúzásra került. Az automata 
detektorokat (AudioMoth) a Ny-i tömbben (első éjszaka) részben a háló mellett, részben az 1/F 
és az 1/TI2 határán lévő (tisztással érintkező) területen, átlagosan 160-170 cm magasságban 
helyeztük el (3. kép). A K-i tömbben (második éjszaka) a detektorokat az 1/B erdőrészlet É-i 
és középső részén helyeztük el. A hangfelvételezés mindkét éjjel 20:00 és 0:00 között történt. 
 

 

 

3. kép. Fatörzsre kihelyezett ultrahang-detektor működés közben (Jászjákóhalma 1/A). 



 
Ideiglenes táborozó-, illetve a gyűrűzés helyeként a közelben lévő beékelődött tisztás szélét 
(koronglövész gyakorlóhely) jelöltük ki (az 1/A erdőrészlettől kissé DK-i irányban (4.kép). 
 
 

 

4. kép. Ideiglenes tábor- és gyűrűző hely a Kapitány-rét közelében. 
 
Megközelítése: az 1/A-ból kiérve egy tisztás széléhez jutunk, és itt jobbra fordulunk egy alig 
használt keréknyomon haladunk az erdőszél és a bokorsor mellett. A bokorsor végét elérve már 
egy kisebb dombra érünk, előttünk vadföld és gyep látható. Itt jobbra tekintve egy négy 
betonoszlopra helyezett zárt vadászles (rozsdásodik) magasodik. A gyep végén D-i irányban 
már mezőgazdasági terület látható, illetve az 1/A erdőrészlet külső határán húzódó dűlőút.). A 
táborhelyen található 2 db rögzített faasztal padokkal. 
 
Mintavételi helyek koordinátái (WGS): 
 
Ny-i tömb:  
 
1/A BAT-1 detektor és háló: N 47o 30’ 39.6”; E 20o 02’ 59.4” 
1/F BAT-2 detektor: N 47o 30’ 34.6”; E 20o 03’ 12.6” 
 
K-i tömb: 
 
BAT-1 detektor: N 47o30’27.1”; E 20o 05’03.7” 

BAT-2 detektor: N 47o30’08.6”; E 20o 05’07.9” 
 
  



 
ÉLŐHELYEK JELLEMZÉSE 
 
Ny-i erdőtömb 
 
1/A (29,94 ha): származék erdő, Natura 2000 hálózat része, nem védett természeti terület. 
Főfafaj a KST, jelenleg faanyagtermelő besorolású, a vágás érettségi kor 90 évben van 
meghatározva. A megfigyelések alapján ez az erdőtömb áll a legközelebb a természetes 
szerkezethez. A kocsányos tölgyes állomány nagylevelű hársakkal, öreg szürke nyarakkal és 
juharokkal elegyedik. A szintezettség és a záródás kiemelkedően kedvező, a cserjeszint igen 
gazdag (5. kép). A lombkoronaszint többszintű, a korosztályszerkezet is változatosnak 
mondható. Az 1/F (2,52 ha): származék, kocsányos tölgyes, szintén Natura 2000 terület. Az 
1/A erdőrészlethez hasonlóan jó állapotúnak mondható.  
 
 

 

5. kép. Természetszerű erdőtársulás (Jászjákóhalma 1/A erdőrészlet). 
 



 
K-i erdőtömb 
 
Jászapáti 1/B erdőrészlet (27,98 ha): származék, cseres-kocsányos tölgyes állomány. Az itteni 
erdőrészleteket a cserjeszint hiánya jellemzi leginkább, mesterségesen alátelepített, részben 
magról felújult erdő (6. kép). Az újulat igen gazdag mindenhol. 
 
 

 

6. kép. Mesterséges telepítés eredményeként létrejött cseres-kocsányos tölgyes állomány a Jászapáti 
1/B erdőrészletben, állomány alatti újulattal. 

  



EREDMÉNYEK 
 
Madarak 
 
A hálózások során összesen 9 faj 35 egyedét sikerült gyűrűzni az alábbiak szerint: 
 
szürke légykapó (Muscicapa striata) 3 pld. 
erdei pinty (Fringilla coelebs) 7 pld. (7. kép) 
vörösbegy (Erithacus rubecula) 3 pld. 
fülemüle (Luscinia megarhynchos) 2 pld. 
énekes rigó (Turdus philomelos) 5 pld. (8. kép) 
széncinege (Parus major) 7 pld. 
barátposzáta (Sylvia atricapilla) 4 pld. 
csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita) 1 pld. 
csuszka (Sitta europaea) 2 pld. (9. kép) 
 
A vizsgálattal érintett területen a távcsöves és az akusztikus megfigyelések eredményeként 
összesen 28 fajt sikerült regisztrálni. A gyűrűzött madárfajokat nem ismételve ez összesen 
19 faj, amelyek az alábbiak. 
 
kakukk (Cuculus canorus) 
sárgarigó (Oriolus oriolus) 
seregély (Sturnus vulgaris) 
egerészölyv (Buteo buteo) 
mezei veréb (Passer montanus) 
barázdabillegető (Motacilla alba) 
citromsármány (Emberiza citrinella) 
zöldike (Carduelis chloris) 
sisegő füzike (Ph. sibilatrix) 
fácán (Phasianus colchicus) 
szajkó (Garrulus glandarius) 
nagy fakopáncs (Dendrocopus major) 
közép fakopáncs (D. medius) 
fekete harkály (Dryocopus martius) 
zöld küllő (Picus viridis) 
holló (Corvus corax) 
vörös vércse (Falco tinunculus) 
füleskuvik (Otus scops) 
szürke gém (Ardea cinerea) 
 
 
  



 

7. kép. Erdei pinty pár (Fringilla coelebs). 
 
 

 

8. kép. Énekes rigó (Turdus philomelos). 
 



 

9. kép. Csuszka (Sitta europaea) 
 

 
Denevérek 
 
A hálózás során 2 pld. horgasszőrű denevért (Myotis nattereri) sikerült befogni, melyek 
egyszerre kerültek a hálóba. Mindkét egyed laktáló nőstény volt, amely alapján állítható, hogy 
a Jászjákóhalma 1/A erdőrészletben a faj kölykező kolóniája megtalálható. Az adat nagyon 
fontos információ, mert ez a faj alapvetően a középhegységek jellemző denevére, síkvidéken 
csak ritkábban fordul elő. 
 
A hálózási adaton kívül a detektoros hangfelvételek alapján a rőt koraidenevér (Nyctalus 
noctula), közönséges törpedenevér/szoprán törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus)/(P. 
pygmaeus), illetve nem pontosan azonosítható kisebb Myotis fajok fordulnak elő.  
 
Összességében tehát elmondható, hogy a területen legalább öt denevérfaj fordul elő. Az 
élőhelyek minőségére vonatkozóan a horgasszőrű denevér indikátorfajnak tekinthető, csak 
olyan erdőkben fordul elő, ahol elegendő mennyiségű holtfa is megtalálható. Mindezek alapján 
az erdőtömbök hosszútávú fenntartása és lehetőség szerinti fejlesztése (pl. erdő szerkezet-
átalakítás, idegenhonos fafajok hatékony visszaszorítása, cserjeszint és erdőszegélyek védelme) 
a továbbiakban indokolt. 

 
 
Általános kezelési javaslatok 
 
A Natura 2000 célok elérése, illetve a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvben foglaltaknak 
való megfelelés érdekében a Jászjákóhalma (Ny-i rész): 1/A, 1/E, 2/D, 2/I, 2/K, 2/M, 2/N, 6/A 
erdőrészletek esetében javasolt a vágásos üzemmód elhagyása. Ezekben az erdőrészletek olyan 
fajok élnek, amelyek a vágásos üzemmódban történő erdőkezelést egyáltalán nem viselik el. 
Ezek közül kiemelt jelentőségű a denevérek védelme.  



A fajok között számos Natura 2000 jelölőfaj is képviselteti magát (pl. Dryocopus martius, 
Dendrocopus medius, Lanius collurio). A harkályfajok részére szintén hangsúlyos a holtfák 
szerepe, ezek visszahagyása.  
 
A gyérítés jellegű fahasználatok (törzskiválasztó- és növedékfokozó gyérítések) esetében is 
tekintettel kell lenni az érintett fajok igényeire. Törekedni kell arra, hogy minden érintett 
erdőrészletben maradjon elegendő álló és fekvő holtfa. A különféle erdőgazdálkodási 
beavatkozások előtt a területileg illetékes HNPI-vel egyeztetni szükséges. Az idős szürke 
nyarak (10. kép), tölgyek és hársak minden tekintetben kíméletet érdemelnek. Az itt előforduló 
életközösségeknek alföldi viszonylatban is kiemelt környezeti értékük van, amit bemutatással, 
tanerdőként való hasznosítással, állandó, vagy ideiglenes tanösvények kialakításával is 
hasznosítani lehet, hasznát az erdőgazdálkodó, illetve a tulajdonosok is szedhetik. 
 
A Jászjákóhalma községhatárhoz tartozó erdőtömböket és a beékelődő gyepfoltokat, tisztásokat 
szakmai szempontok alapján egyedinek tartom, melyek megőrzése minden körülmények között 
indokolt. Javasolt az erdőfoltok vágásos használatának mellőzésével annak másféle 
hasznosítása az említett példák alapján. Egy több stációból álló, jól berendezett erdei tanösvény 
kialakítása és üzemeltetése hosszútávú hasznot hozna a faanyag hasznosításával, így az erdő 
részbeni vagy teljes megsemmisítése ellen.Az erdőket leginkább készletgondozó fahasználati 
módszerrel lehetne kezelni a jövőben, az erdők természetességi állapotának megfelelően. 
 
Jászapáti (K-i rész): 1/B, 1/C, 2/A, 2/B erdőrészletek esetében szintén a vágásos üzemmódról 
való áttérést javasoljuk. A valaha telepített, mesterségeses úton felújított erdő fenntartása 
különösen az 1/B és 2/A származék természetességi kategóriába eső erdőtömbök esetében lenne 
kiemelkedő fontosságú a Natura 2000 célok elérése érdekében. 
 

 

10. kép. Öreg fehér nyarak (Populus alba) a Kapitány-réti erdőben (Jászjákóhalma 1/A). 
 


