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1. Bevezetés
Az „Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar
Kárpátokban” című, a Svájci-Magyar Együttműködési Programban nyertes SH/4/13
azonosítójú pályázat végrehajtása során a szerződésben meghatározott feladatunk az volt,
hogy szaproxilofág bogarak jelenlétét mutassuk ki a két hegység kijelölt területének minél
több pontján. Ezres nagyságrendben kellett rekordokat produkálnunk, legalább száz
szaproxilofág fajra vonatkozóan, nagy, több száz négyzetkilométeres területen.

1.1. Előzetes módszertani tájékozódás
A munka kezdetén el kellett döntenünk, hogy milyen jellegű vizsgálatokat végezzünk. A
szakirodalomban bőségesen találhatók szaproxilofág bogárfaunán végzett vizsgálatok,
amelyek munkánk szempontjából relevánsak lehetnek. Ezeket két csoportra oszthatjuk:
1) Összehasonlító jellegű vizsgálatok.
2) Egyes fajok monitorozása.

1.1.1. Összehasonlító jellegű vizsgálatok
Az ilyen típusú tanulmányokról alapos összefoglalót ad DAVIES és mtsai (2006) dolgozata.
A szerzők internetes adatbázisokban és más forrásokban végzett kereséssel olyan
közleményeket gyűjtöttek össze, amelyek szaproxilofág faunákat hasonlítottak össze. A
keresőszavak használatával mintegy 5800 tanulmányt találtak; ezekből a címek szűrése után
nagyjából 800 maradt, az összefoglalók (abstract) szűrése után mintegy 300, a teljes szöveg
elolvasása utáni szűréssel pedig 95. Ezek nagy része azonban vagy egy-egy terület
fajlistájából állt, vagy különféle csapdázási technikák eredményességét vetette össze. A
legszigorúbb szűrőn csupán 26 olyan tanulmány maradt fenn, amely megfelelt a
kritériumoknak (a vizsgálat alanyai szaproxilofág populációk vagy fajegyüttesek; a
beavatkozások helyszín alapú kezelési tevékenységek; a várható kimenetel az, hogy ezek
hatására a célfajok populációmérete vagy a fajegyüttesek fajgazdagsága változott; megfelelő
tér- és időbeli kontrollra sor került).
A tanulmányokról általában a következők mondhatók el (az alábbi tételeknél az a
alpontok), összevetve az általunk végzendő feladat körülményeivel (b alpontok).
1a) Északi (boreális) erdőkben végezték őket, zömmel lucosokban, kevés lombos
elegyfával.
1b) Közép-európai lomboserdőkben dolgoztunk (több társulásban).
2a) A vizsgálatok kijelölt (aránylag kicsi) mintaterületek voltak, nem terjedtek ki egész
hegységek teljes területére.
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2b) Vizsgálatra kijelölt területeink több száz négyzetkilométeresek voltak, a hegységek
majdnem teljes egészét jelentették (Börzsöny), illetve két jelentős kiterjedésű mintaterületet
(Mátra).
3a) A mintavételre használt eszközök ablakcsapdák, törzsre szerelt csapdák, odvak elé
szerelt csapdák, sárgatálas csapdák és hasonló eszközök, amelyek rögzítettek és aránylag
kisszámúak; vagy az elhalt fa kérgét eltávolítva jegyezték fel az adatokat. A holtfán éppen ott
tartózkodó vagy onnan kinevelhető fajok mintavételét elvetették, mert ezek statisztikailag
értékelhetetlen adatokat eredményeztek.
3b) Túlnyomórészt vizuális megfigyelést alkalmaztunk, tehát vagy az exponált helyen
(fatörzseken, virágokon, levegőben) tartózkodó egyedeket azonosítottuk (a vegetációs
időszakban), vagy a holtfa különféle típusainak bontásával tettük ugyanezt (főleg ősszel és
télen). Csapdákat (boroscsapdákat) a vizuális megfigyelésekhez viszonyítva kis számban
használtunk, ezek rögzítettek voltak, és két alkalommal ürítettük őket.
4a) A mintavétel a csapdák ürítése volt, meghatározott időszakonként.
4b) A vizuális megfigyelések nem meghatározott időszakokra vonatkoztak, hanem mindig
a pillanatnyi állapotot tükrözték.
5a) A vizsgálatok legalább 2 évig folytak, de volt példa 14(!) évre is.
5b) Egy vegetációs időszak és egy téli időszak állt rendelkezésünkre 2015. június elejétől
2016. áprilisáig.
6a) Az északi erdőkben előkerült fajok zömmel apró termetűek, a helyszínen
azonosíthatatlanok, ehhez mikroszkóp és speciális szakembergárda szükséges.
6b) A terepen azonnal kellett az adatokat rögzítenünk. Emiatt csak az olyan fajokat
vehettük figyelembe, amelyeket a helyszínen is (mikroszkóp nélkül) lehet azonosítani,
begyűjtött egyedek utólagos meghatározására rendkívül kevés esetben került sor. (A
magyarországi erdőkben az északiaknál sokkal több apró termetű, a helyszínen
azonosíthatatlan faj fordul elő.)
7a) A csapdákba gyűlt bogáranyagot maradéktalanul meghatározták, de a terepen nem
történt határozás; erre laboratóriumi körülmények között, gyakran nemzetközi
szakembergárda bevonásával került sor.
7b) Mivel nem volt apró egyedekből álló tömeges csapdaanyag, utólagos határozást nem
kellett végeznünk. Ekkora területen, nagyon sok mintavétel után hatalmas mennyiségű apró
példány maradéktalan azonosítása a rendelkezésre álló idő, illetve anyagi és szellemi
erőforrás birtokában képtelenség lett volna.
8a) Mivel északi erdőkről volt szó, a szaproxilofág fajok száma százas nagyságrendű,
vagyis sokkal (egy nagyságrenddel) kevesebb, mint Magyarországon. (A konkrét
vizsgálatokban 100 feletti fajszámok ritkán fordultak elő, pedig minden fajt meghatároztak.)
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8b) A magyarországi erdőkben a szaproxilofág fajok száma ezres nagyságrendű (ha
minden olyan fajt és csoportot ideszámítunk, amelyekkel az északi erdőkben is dolgoztak).
Kimutatott fajaink száma jóval 300 feletti, pedig csak a könnyen azonosítható fajokat vettük
figyelembe.
9a) Azok a bogárcsoportok, amelyek Közép-Európában sok nagytestű szaproxilofág fajt
vonultatnak fel (főleg a cincérek, díszbogarak, virágbogarak, szarvasbogarak) az északi
erdőkben majdnem vagy teljesen hiányoznak. Az ott élő közösségi jelentőségű (Natura 2000es) fajok is apró termetűek.
9b) A magyar erdőkben sok a nagytestű, látványos, színes szaproxilofág faj, amelyek a
helyszínen is könnyen azonosíthatók. Közösségi jelentőségű (Natura 2000-es) fajaink is
közéjük tartoznak, köztük az európai lomboserdők "címerbogarai" is.
10a) A felmérések célja minden esetben valamilyen összehasonlítás volt, például: a kezelt
és a természetszerű erdők faunájáé (ez a leggyakoribb); a különböző erdőhasználati módok
hatásáé; napsütötte és árnyékban lévő elhalt fáké; vihar által letarolt és épen maradt
területeké; eltérő méretű, helyzetű, korú, fajú elhalt fáké.
10b) Nem összehasonlítás volt a célunk, hanem a két hegység kijelölt (nagy) területén
minél több ponton kellett szaproxilofág bogarak jelenlétét kimutatnunk.
DAVIES és mtsai (2006) dolgozata hangsúlyozza, hogy a vizsgált tanulmányok nagyon
nehezen vethetők össze egymással. Eredményeik sok esetben ellentmondóak. Egyes
vizsgálatok szerint az természetszerű erdőkben több a szaproxilofág fajok száma, mások
szerint a kezelt erdőkben. Egy általános trend azonban következetesen megjelenik a különféle
vizsgálatok során: a ritka, illetve az IUCN vagy az egyes államok vöröslistáiban szereplő
fajok száma a természetszerű erdőkben mindig magasabbnak bizonyult.

1.1.2. Egyes fajok monitorozása
Az ilyen jellegű tanulmányok nem eltérő területeket hasonlítanak össze, és nem
közösségeket vizsgálnak, hanem egy-egy kiválasztott faj (leginkább Natura 2000-es jelölőfaj)
monitorozási protokollját és az ahhoz szükséges mintavételi módszereket tárgyalják. Számos
ilyen dolgozat létezik, de itt csak egyet emelünk ki (VREZEC és mtsai 2012), mely 6 közösségi
jelentőségű bogárfaj (Lucanus cervus, Morimus funereus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo,
Cucujus cinnaberinus, Rhysodes sulcatus) monitorozásának körülményeit (a jelenlét-hiány
kimutatása mellett a populációs trendek követését, az egyes mintavételi módszerek statisztikai
értékelésének lehetőségeit) tekinti át. A közlemény nagyon jó összefoglaló, de a szöveg
olvasása közben végig érezhető (és a szerzők többször maguk is elismerik), hogy e fajok
monitorozása nagyon sok nehézséggel, bizonytalansággal és torzítással ("bias") terhelt.
Bár a felmérésünk során igyekeztünk "odafigyelni" a közösségi jelentőségű fajokra, a
feladatban vállalt nagyszámú faj és adat miatt nem engedhettük meg magunknak, hogy
kiemelkedően sok időt fordítsunk néhány fajra.
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1.2. Vizsgálati nehézségek
Az erdőtermészetességi felmérés során az egyes változók (pl. fafajösszetétel, szerkezeti
jellemzők, bolygatástípusok, holtfatípusok) terepi adatfelvételezése egész évben kivitelezhető.
A kijelölt mintaterületek lefedése egymástól 70 méter távolságban lévő mintavételi pontokkal
a gyakorlatban is lehetséges, és a felmérés költséghatékony módon el is végezhető: a felmérő
csapat a terület egyik szélétől indulva hónapokon át felvételezheti a változókat, azok egy
pályázati időszak időtartama alatt gyakorlatilag nem módosulnak.
Ezzel szemben a szaproxilofág bogarak vizsgálhatósága évszak-, napszak- és
időjárásfüggő. Az aktív imágók élete általában nem több néhány hétnél, de az egyedszámuk
ezen időszakon belül is nagyon változó. Felmérésünk során nyilvánvaló lett, hogy egészen
hasonló helyeken (vagy akár ugyanott) mást látunk és fogunk, ha délelőtt, délután vagy este
vagyunk a helyszínen; ha süt a nap vagy ha nem; ha május vége van vagy július eleje, az őszitéli időszakról nem is beszélve
Két faj esetében ez a hatás különösen szembeszökő volt. Május 3-án a Bernecebaráti és
Nagyoroszi közötti út mentén a tölgyfarakásokon az egyik leggyakoribb bogárnak a
bársonyos darázscincér (Plagionotus arcuatus) bizonyult: csak ezen a szakaszon 10 ponton
számos egyedét figyeltük meg, néhol tömegesen. Mindössze 5 nappal később, május 8-án
hasonló élőhelyeken 1 ponton 1 egyedét, majd május 12-én szintén 1 ponton 1 egyedét láttuk.
Utána többé nem találkoztunk vele, így július 1-én és 7-én a május 3-án végigjárt
Bernecebaráti és Nagyoroszi közötti út mentén sem. A havasi cincért (Rosalia alpina) május
elejétől június 26-ig (majdnem 2 hónap alatt) elvétve láttuk (kb. 10 ponton, többnyire 1–1
egyeddel); június 26-tól július 15-ig (nem egészen 3 hét) viszont a bükkfarakásokon és a
lábon álló vagy kidőlt holt bükkfákon mintegy 60 ponton regisztráltuk, helyenként csapatostól
(az észlelt kirepülőnyílások ebben nincsenek benne).
A bogaraknak ezt a szezonalitását elméletileg úgy lehetne ellensúlyozni, hogy az egész
mintaterületen mindenütt egyszerre jelen van a fajok azonosítására alkalmas csapat, és
egyidőben rögzít minden találatot – hasonlóan a madarászatban alkalmazott
szinkronszámláláshoz. Nyilvánvaló, hogy bogarak esetében ez, ezres nagyságrendben
kivitelezhetetlen.
Ornitológiai felmérés lehetséges úgy, hogy a mintavételi pontokon álló személyek rövid
idő (5 perc) alatt feljegyzik a látott és hallott madárfajokat, majd máris átmennek a következő
pontra (a madárfajok várható száma ebben az esetben pontonként 10–20-nál biztosan nem
több). Bogaraknál ez sem működhet. Egyrészt az országban nincs annyi szakember, aki
megbízhatóan végezné az azonosítást (sokkal többen ismerik fel a madarakat, mint a
bogarakat), ezért a hatalmas mintaterület felmérése így is hónapokig tartana, tehát a
szezonalitás hatása erősen jelentkezik. Másrészt a bogarak észlelése ennél sokkal
időigényesebb. Keresés nélkül még a feltűnő fajokról is csak értékelhetetlenül kevés adatot
lehet szerezni. Speciális esetekben (farakásokon) a legfeltűnőbb fajok hamar detektálhatók, de
az egy helyen eltöltött idő növelésével az észlelt fajok száma is nő, nem csupán azért, mert
így a kevésbé feltűnő fajokat is észrevesszük, hanem azért is, mert a farakásokon nagy lehet a
jövés-menés: egy helyben állva is látható, hogy új fajok érkeznek, majd továbbállnak vagy
elbújnak.
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Az erdőállapot-felmérési protokoll javasolja, hogy az erdőállapot-felmérés (tehát nem a
koleopterológiai felmérés) során a mintavételi szakaszra vonatkozó adatrögzítéskor négy
Natura 2000 jelölő bogárfaj (gyászcincér, havasi cincér, nagy hőscincér, nagy szarvasbogár; a
gyászcincér a Börzsönyben nem fordul elő) előfordulását is regisztrálni kell: "a felsorolt
Natura 2000 fajok keresésével külön időt tölteni nem szabad, csak a mintavételi szakasz
normál ütemű bejárása során szem elé kerülő egyedeket kell feljegyezni!" Megítélésünk
szerint az így kapott adatok nagyon keveset mondanak e fajok jelenlétéről: a gyászcincér, a
nagy hőscincér és a nagy szarvasbogár keresés nélkül délelőtt és kora délután, a havasi cincér
pedig késő délután szinte egyáltalán nem detektálható. Rajzási idejük pedig csupán néhány
hét.

2. A szóba jöhető és ténylegesen alkalmazott módszerek
2.1. Rögzített, csalétek nélküli csapdák
A szaproxilofág bogarak mintavételére szolgáló rögzített, csalétek nélküli csapdákról
áttekintést ad ØKLAND (1996). Ezeket nem alkalmaztuk, így nem ismertetjük valamennyit,
csupán a legáltalánosabbat használt ablakcsapdát, mely elméletileg a mi felmérésünkben is
szerepet játszhatott volna.
Az ablakcsapdák működési elve az, hogy az átlátszó lapoknak ütköző repülő rovarok
leesnek a lapok alatti tartályba, ahol tartósítófolyadék rögzíti őket a következő ürítésig, mely
meghatározott időszakonként történik. E csapdák mérete és felépítése változatos: lehetnek
aránylag kicsi (pl. 20×30 centiméteres) plexilapok, de több négyzetméteres áttetsző tüll is. A
csapda állhat a földfelszínen, két tartórúd közé rögzítve, de felfüggeszthető tetszőleges
magasságba, akár a lombkoronába is.
A módszer előnye, hogy a csapdák szerkezete standardizálható, az általuk kapott
eredmények statisztikailag elemezhetők. Automatikusan, a két ürítés közötti időszakban
folyamatosan működnek.
A módszer hátránya, hogy a fogott nagyszámú egyed azonosítása hosszas laboratóriumi
utómunkálatokat igényel. Az így kimutatható fajok általában kistermetűek, azonosításukhoz
mikroszkópos vizsgálat és speciális szaktudás szükséges. (Mint korábban említettük, a teljes
faunás ablakcsapdás vizsgálatokat leginkább Észak-Európában végezték, ahol a fajok száma
jóval alacsonyabb.) Az ablakcsapdák a nálunk élő Natura 2000-es fajokat szinte egyáltalán
nem gyűjtik, hiszen ezek egy része – gondoljunk a nagy szarvasbogárra, a nagy hőscincérre
vagy a havasi cincérre – nagytestű, erőteljes állat, amely kikerüli a csapdát, vagy ha neki is
ütközik, képes kimászni a tartályból. Az ablakcsapdák magától értetődően lárvákat nem
fognak.
A rögzített helyű csapdákkal a mintavételi pontok száma nem növekszik, hiszen ugyanarról
a pontról szolgáltatnak adatokat. Az ablakcsapdák és társaik feltűnőek, ezért könnyen
vandalizmus áldozatául eshetnek.
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A fenti okok miatt a felmérés során ablakcsapdákat és más rögzített, nem csalétkes
csapdákat nem alkalmaztunk.

2.2. Boroscsapdák
A boroscsapda 0,75–1 literes műanyag palack, melyet negyedrészig vörösborral töltünk
meg (a vörösbor a leghatékonyabb és a legkönnyebben beszerezhető csalétek, ezért nevezzük
az eszközt boroscsapdának, de sörrel, ecettel, erjedő gyümölccsel is alkalmazható). A
kupakjával lezárt palackot fémkampóval vagy zsineggel 3–4 méter magasan rögzítjük a
lombkoronában. A bogarak a palack felső felén vágott oldalnyíláson át jutnak a csapdába. Ha
hetente-kéthetente ürítjük, etilénglikollal vagy rézszulfáttal csökkenthető a folyadék és a
benne lévő (néha tetemes mennyiségű) rovarok romlása. Élvefogó változatában a folyadékot
szivacsban szívatjuk fel, vagy az edényben a folyadékból kiálló botot helyezünk el, de ebben
az esetben a csapdát naponta kell ellenőrizni.
A módszer előnye, hogy olyan szaproxilofág fajok is kimutathatók vele, amelyek a
lombkoronát ritkán hagyják el: ilyenek elsősorban a nagytestű virágbogarak (Protaetia- és
Gnorimus-fajok), illetve a vércincér (Purpuricenus kaehleri). E fajok jelenlétének
kimutatására ez a módszer a legbiztosabb. Egy rendszertani csoporton belül is nagyon eltérő,
hogy mely fajok keresik fel a boroscsapdákat: a nagy hőscincér például előszeretettel, a
havasi cincér szinte sohasem. Általában azok a fajok jelentkeznek a boroscsapdákban,
amelyek imágó korukban sérült fák kifolyó nedvével táplálkoznak; a viráglátogató fajok – így
a cincérek közül a virágcincérek vagy az aranyos virágbogár (Cetonia aurata) – elvétve
kerülnek az ilyen csapdákba.
A módszer hátránya, hogy a boroscsapdák révén kapott faj- és egyedszámok statisztikai
vizsgálatokra nem alkalmasak, mivel a mintavétel torzított: bogarak a csalogatóanyag miatt
nem véletlenszerűen kerülnek a csapdákba. Hogy mit és mennyit fognak, az az élőhely
minőségén túl elsősorban az időjárástól függ: hosszabb, száraz kánikulában nagyon
hatékonyak, esős időben és utána egy-két héttel jóval kevésbé. Mivel csalogatóanyag van
bennük, nem csak a közvetlen közelből gyűjtik az egyedeket, hanem távolabbról is, bár az
egyes fajok korlátozott diszperziós képességét tekintve azért nem nagy távolságról.

2.3. Az elhalt fa bontása
A módszer alkalmazása során az elhalt fák kérgét lehántjuk; az odvak tartalmát kiszedjük
és átvizsgáljuk; a korhadt faanyagot szétbontjuk, és az elénk kerülő lárvákat, imágókat,
járatokat, maradványokat azonosítjuk.
A módszer előnye, hogy olyan fajokat találhatunk, amelyek az élőhelyüket nagyon ritkán
hagyják el, ezért más módszerrel nem lehet a nyomukra bukkanni. A Natura 2000-es fajok
közül a kék pattanót, a kerekvállú állasbogarat és a skarlátbogarat gyakorlatilag nem lehet
másképp kimutatni (a lárváikat más módszerrel egyáltalán nem).
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Elhalt bükktörzs bontása (Merkl Ottó felvétele)

A módszer hátránya, hogy a mintavétel erősen destruktív. Az odvak tartalma
visszatölthető, de a lekérgezett vagy szétbontott törzsek mint élőhelyek megsemmisülnek.
Emiatt a keresést csak addig folytatjuk, amíg szaproxilofág fajokat (vagy bizonyos fajokat)
nem találunk. A módszer nem standardizálható, bár erre történtek kísérletek. A
szakirodalomban például két módszert találtunk, amelyeket a skarlátbogár
populációméretének becslésére ajánlanak.
1. A kéreg 10×10 centiméteres darabjának lefejtése, majd lárvatalálat esetén a felület
növelése 20×30 centiméterre (VÁVRA & DROZD 2006).
2. Az alkalmas fa kérge 50 százalékának lehántása (SCHNITTER et al. 2006)
Tapasztalataink szerint egyik módszer sem megfelelő. A legtöbb esetben a skarlátbogár
számára alkalmas fák teljes kérgének lehántásakor is csak egy-két lárvát találtunk.
Amennyiben ennél többet (akár sokat is), a lárvák nem egyenletesen, hanem foltszerűen
helyezkedtek el, így ha a 10×10 centiméteres mintanégyzetben nem találtunk lárvát, az nem
jelenti azt, hogy a le nem hántott részek is lakatlanok. A fakéreg 50 százalékának lehántása
már túlzott roncsolást jelent, ami a megmaradó kérges rész állapotát is megváltoztatja, és ez
sem jelenti azt, hogy találat hiánya esetét a lehántatlan részben ne lennének lárvák. Egy
alkalommal egy ígéretesnek látszó 5 méter hosszú, legfeljebb 20 centiméter átmérőjű elhalt
törzs kérgét fejtettük le teljesen, az egyik végétől kezdve, várva, hogy skarlátbogarat
találjunk; lárvák az utolsó fél méteres szakaszon voltak, ott viszont több is.

10

2.4. Szabadban rajzó imágók megfigyelése
Szaproxilofág bogarak leggyorsabb felmérésére a legegyszerűbb módszer tűnik a
legalkalmasabbnak. Az egyelésnek is nevezett tevékenység során a kifejlett bogarakat
vizuálisan detektáljuk a tartózkodási helyükön, főleg az elhalt faanyagon vagy a közelben
lévő virágokon, esetleg a talajon. Egyszerű eszközöket (fűháló, kopogtatóernyő)
használhatunk, de az egyedeket a legtöbb esetben nem is szükséges megfogni.
A módszer előnye a gyorsasága és hatékonysága: nagy területről sok adatot gyűjthetünk
így össze. Mivel fát nem bontunk, a mikroélőhelyekben nem keletkezik kár.

A szaproxilofág bogarak egy része imágó állapotában virágokat látogat.
Tarkacsápú karcsúcincér (Rutpela maculata) (Szőke Viktória felvétele)

A módszer hátránya, hogy alapos terepi és fajismeretet igényel, Olyan szakember, aki ezt a
munkát a helyszínen sok bogárcsaládra és fajra vonatkozóan végezni tudja, nagyon kevés van
Magyarországon (a projektben részt vevőkön kívül legfeljebb 1–2). A gyakoribb és
látványosabb fajok felismerésére azonban hamar meg lehet tanítani önkénteseket is. Mivel az
imágók elsődleges feladata az adott faj életciklusa során a párkeresés és a peterakó helyek
keresése, az imágók elhagyják az eredeti tenyészhelyüket, és néhol feldúsulhatnak, máshol
látszólag eltűnnek (az imágók gyenge diszperziós képessége miatt azonban nagyon messzire
nem távolodnak). A módszer eredményessége nagyon erősen időjárás-, napszak- és
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évszakfüggő. Mindezek miatt az imágók vizuális megfigyelése nehezen standardizálható,
kvantitatív vizsgálatokra és statisztikai elemzésre alig alkalmas.

A farakások a szaproxilofág bogarak petéket rakó imágóit vonzzák (Merkl Ottó felvétele)

2.5. Életnyomok detektálása
A holtfában fejlődő bogárfajok jelenlétének legfontosabb bizonyítékai – a fejlődési
helyükön megtalált élő egyedek mellett – az élettevékenységeik nyomai: az elpusztult imágók
maradványai, a lárvajáratok, a bábkamrák és a kirepülőnyílások.
Az életnyomok vizsgálatának legnagyobb előnye, hogy minden más módszernél kevésbé
időjárás- és évszakfüggő. Az elpusztult imágók – ha például a lárvajáratokban vagy a
bábbölcsőben vannak – jobban azonosítják az ott fejlődő fajt, mint a nehezebben
meghatározható lárvák. A tölgyfák tövénél ott maradó elpusztult szarvasbogarakat és
hőscincéreket gyakran könnyebb megtalálni, mint az éjszaka aktív élő imágóikat. Sok faj
esetében jellegzetes a lárvajáratok lefutása (a szúfajoknál különösen), illetve a kirepülőnyílás
alakja.
Az életnyomok vizsgálatának azonban korlátai is vannak. Ha a maradványok csak apró
részletek, igen nagy gyakorlat kell a fajok azonosításához, és ez gyakran nem is sikerül. A
kirepülőnyílások gyakran valóban összetéveszthetetlenek – pl. a nagy hőscincér rágta ujjnyi
vastag, friss lyukak a kérges tölgytörzseken –, de máskor inkább csak valószínűsíthető a
nyílást készítő faj, az is csak akkor, ha a fafaj még egyértelműen azonosítható. Az elhalt
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bükktörzsön lévő lapos ellipszis alakú nyílás igen valószínűen a havasi cincéré, ha az ellipszis
hosszabb tengelye a fa hossztengelyével párhuzamos, és a bükkös-díszbogáré (Dicerca
berolinensis), ha merőleges rá. Az ugyanott látható kerek, 5 mm átmérőjű lyukak általában a
hegyi virágcincér (Stictoleptura scutellata), az 1 milliméteresek pedig a fésűscsápú álszú
(Ptilinus pectinicornis) munkálkodásának eredményei. Hasonló nyílásokat azonban más, a
felsoroltaknál jóval ritkább fajok is produkálhatnak, ám ezek megkülönböztetésére – ha
lehetséges egyáltalán – Magyarországon nincs megfelelő gyakorlat. A nagy hőscincér
kétujjnyi széles lárvajáratai nagyon jellegzetesek, de csak akkor láthatók, ha a tölgyfa már
elvesztette a kérgét; ilyenkor hőscincérlárvák általában már nincsenek a fában.

Szúbogarak járatai tölgy kérge alatt (Szőke Viktória felvétele)

A kirepülőnyílások azonban szinte kínálják magukat arra, hogy standardizálható
módszerrel statisztikai vizsgálatokat végezzenek velük. BURNS és mtsai (2014) a
szaproxilofág bogarak tevékenységének mérésére kidolgozták a Saproxylic Activity Index-et
(SAI). Ennek lényege, hogy a fa elhalt részein 5×5 centiméteres kvadrátokat jelölnek ki
(minden korhadt részen ötöt), és feljegyzik a kvadrátra eső kirepülőnyílások számát
méretkategóriánként és alakkategóriánként. Egy mm és 10 mm között öt méretkategóriát
vettek fel (<1 mm, 1 mm < 2,5 mm, 2,5 mm < 5 mm, 5 mm < 7,5 mm, 7,5 mm < 10 mm, >10
mm), illetve megkülönböztettek kerek, ovális és D-alakú nyílásokat. Így a szaproxilofágok
kirepülőnyílásai 18 kategóriába sorolhatók, ezek neve "saproxylic activity units" (SAU). A 18
kategóriának az egyes kvadrátokra eső számából kiszámítható a kirepülőnyílások denzitása,
gazdagsága (az egyes SAU-k gazdagsága a fajgazdagsággal analóg módon), illetve
diverzitása. E három index közös neve a SAI.
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A módszert egy skóciai fáslegelő 45 tölgyfáján tesztelték. A fákat (nagyon idős, élő fákat)
rétegzett random mintavétellel (stratified random sampling) választották ki. Minden rétegben
5 kidőlt fát is vizsgáltak. Az adatokat a törzsátmérő és a korhadás típusa és a korhadt rész
égtáj szerinti orientációja szerint grafikonon ábrázolták.
A kirepülőnyílások túlnyomó többsége (96%) kerek volt, átmérőjük pedig többségében
(81%) kisebb volt 1 mm-nél. Az uralkodó kategória így az 1 mm-nél kisebb átmérőjű kerek
nyílásoké volt (80%), mind az álló, mind a fekvő holtfa esetében. A nyílások denzitásának
variabilitása nagyon magasnak bizonyult: a legkisebb denzitás 320/m2 volt, a legnagyobb
28160/m2, az átlag 6495/m2. A 18 SAU-kategóriából 11 fordult elő a fekvő holtfán, és csak 9
az álló holtfán.
Meglepő módon a kirepülőnyílások denzitása és diverzitása nem mutatott összefüggést a
törzsátmérővel és az égtájjal. A törzsátmérő esetében ez azért meglepő, mert általánosan
elfogadott hipotézis, hogy a nagyobb törzsátmérőjű holtfa diverzebb szaproxilofág faunának
ad otthont a stabilabb mikroklíma miatt (RANIUS & JANSSON 2000). Ezt a hipotézist számos
vizsgálat igazolta, de hangsúlyozzák, hogy ez a vizsgált fajoktól függő is lehet (RANIUS &
JANSSON 2002). A szerzők szerint a törzsátmérő esetében az lehetett az ok, hogy a vizsgált
terület fáinak átmérője elég homogén; illetve az, hogy az átmérőnek az egyes fajokra
gyakorolt hatását a SAI nem képes kimutatni. Az égtáj (vagyis a fán levő elhalt rész napnak
való kitettsége) azért nem lehetett hatással a denzitásra és a diverzitásra, mert a helyszín
fáslegelő volt, ahol a fákat lényegében körüljárhatja a nap, mivel nem árnyékolják egymást.
A korhadás típusa befolyásolta leginkább az SAI-t. A FAY és DE BERKER (1997) által
meghatározott 15 korhadáskategória közül 8 fordult elő a vizsgált területen (a kategóriáknak
nincs magyar neve, és definiálásuk hosszadalmas lenne, ezért eltekintünk tőle).
A módszer előnyei a következők lehetnek. Köztudottan a szaproxilofág fauna jelenlétének
nyilvánvaló előfeltétele, hogy legyen elegendő és változatos holt faanyag az erdőben. Ennek
jelenléte azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ott lévő holtfában zajlik-e a
szaproxilofágok aktivitása. Ha a holtfa hozzáférhetőségében nem volt térbeli és időbeli
kontinuitás (például régóta fátlan területekkel körülvett, korábban a holtfa teljes
eltávolításával is művelt erdőben), a szaproxilofágok tevékenysége igen alacsony lehet, hiszen
e fajok diszperziós képessége általában gyenge, a ritka fajoké különösen az (részben ezért is
ritkák). A kirepülőnyílások felmérésével ezért valóban jelezhető ezt az aktivitás úgy is, hogy
magukat a bogáregyedeket nem kell keresni. Ugyanezért a módszer évszaktól és időjárástól is
nagyban független. Mivel alapvetően nyílások és egyéb változók méréséről és számlálásáról
van szó, nem kell a munka összes résztvevőjének bogarász szakembernek lennie, tág tere
nyílik az önkéntesek bevonásának is. Bár a módszer nem helyettesíti a szaproxilofág
bogárfauna teljes felmérését, korlátozott idő, költség és szakértelem esetén durva közelítést
adhat egy helyszín szaproxilofág bogárfaunájának diverzitásáról és denzitásáról
A módszernek azonban hátrányai is vannak. A kirepülőnyílások diverzitása valóban csak
durva becslést adhat a szaproxilofág fajok diverzitásáról, és még kevesebbet mond arról, hogy
a nyílásokat természetvédelmi szempontból értékesebb fajok készítették-e. A vizsgálat
Skóciában történt; a szóba jöhető bogárfajok száma ott is biztosan több, mint a 18
kirepülőnyílás-kategória, Magyarországon pedig még több. Kevés ismeretünk van arról, hogy
melyik faj mekkora és milyen alakú kirepülőnyílást készít (a fent említett néhány fajtól

14

eltekintve). Tetézi a bizonytalanságot, hogy sok bogárfajnál ivari dimorfizmus is fennáll: a
nőstények nagyobbak, mint a hímek, így a kirepülőnyílásuk eltérő kategóriába eshet.

3. A terepi adatfelvétel
Szaproxilofág bogaraktól teljesen mentes erdőrészlet nem létezik. Mivel a szaproxilofág
bogarak köre tág, valamilyen elhalt fához kötődő fajt még a legintenzívebben kezelt,
"kitakarított", homogén korú és állományképű erdőben is találhatunk, ám ennek nincs
természetvédelmi relevanciája.
Törekedtünk a két hegység mintaterületeinek minél nagyobb lefedettségére, de mivel a
rendelkezésünkre álló személyi állomány és idő szűkös, a mintaterület viszont nagyon nagy
volt, a holtfát alig tartalmazó erdőrészleteket nem vizsgáltuk. Szakmai pályafutásunk korábbi
időszakaiban elsajátítottuk, hogy milyen élőhelyi viszonyok – leginkább milyen
holtfaállomány – eredményeznek diverz és ritka fajokban bővebb szaproxilofág faunát, ezért
az ígéretesnek látszó erdőrészleteket kerestük. Ilyen módon tehát nem a felmérés alapján
állapítottuk meg, hogy egy-egy erdőrészlet szaproxilofág faunája gazdag-e, hanem fordítva:
az előzetesen "jónak" gondolt erdőrészlet "jóságát" igyekeztünk visszaigazolni a talált
fajokkal. Ez az őszi-téli felmérések során szinte mindig sikerült.
A nyári felmérések során elsősorban a rajzó imágókat jegyeztük fel. Az olyan területeket
kerestük, amelyek gépjárművel bejárhatók, így a hegységek számos helyszínére eljutottunk.
(A nyári pontok nagyobb területen szóródtak szét.) A bejárás során figyeltük, hogy hol
vannak farakások, nagyobb mennyiségben álló vagy fekvő holt fák, illetve a szaproxilofág
bogarak által kedvelt virágok (főleg szeder és földibodza). A megfelelő helyeken megálltunk
– ha kellett, hosszabb-rövidebb szakaszokat gyalog is bejártunk –, és feljegyeztük a látott
fajokat (intenzív keresés nélkül), majd a járművel haladtunk tovább.
Ezzel a módszerrel hatékonyan tudtuk előfordulási pontjait gyűjteni a terepen is
felismerhető cincéreknek, díszbogaraknak, virágbogaraknak és szarvasbogaraknak, de sok
más fajnak is. A Natura 2000-es jelölőfajok közül ez a módszer különösen alkalmas volt a
havasi cincér, a nagy hőscincér és a nagy szarvasbogár jelenlétének megállapítására. A
megfigyelt bogarak egyed- és fajszáma június elejétől július közepéig (amikor a nyári
felmérést beszüntettük) folyamatosan csökkent, bár a havasi cincér az időszak utolsó
harmadában jelent meg. Természetesen kirepülőnyílásokat, lárvajáratokat, a kéreg alatti
fajokat is figyeltük, de ezek a nyári felmérésünkben másodlagos szerepet játszottak, ahogy az
alkalmanként végzett lámpázás, boroscsapdázás, fűhálózás, kopogtatás is. A nyári időszakban
az egy napon feljegyzett rekordok száma a 200-at közelítette vagy meg is haladta, kivéve, ha
az időjárás hűvös-esős volt.
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Mintavételi pontok a Börzsönyben

Mintavételi pontok a Mátrában
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Az őszi-téli felmérések során a Google Föld segítségével olyan területeket kerestünk, ahol
az erdőt ábrázoló felszín nem homogén, hanem foltos-változatos, mert ez idősebb, illetve
természetszerűbb állományra utal. Az ígéretesnek tűnő részeket szintvonalas térképeken is
azonosítottuk, és kerestük a sűrűn szintvonalas (tehát meredek) helyszíneket, mert vélhető
volt, hogy ott a holtfa és az élő idős fák mennyisége nagyobb (hiszen eltávolításuk nehezebb).
Ezek a területek főként az erdészeti gépek által nehezen megközelíthető, meredek
hegyoldalak véderdei, törmeléklejtő-erdei, és a mélyebb szurdokvölgyek voltak. Ezekről az
élőhelytípusokról kerültek elő a legnagyobb faj- és egyedszámban érdekes és értékes fajok.
Gépkocsival a lehető legjobban megközelítettük a térséget, majd gyalog alaposabban
bejártuk. Az őszi-téli pontok ezért a hegységben sokkal kevésbé szóródnak, annál inkább
foltszerűen tömörülnek.
Mivel ilyenkor már egyetlen bogár sincs a szabadban, keresésük jóval munkaigényesebb:
csak a holtfa bontásával, kérgezéssel, a télálló gombák vizsgálatával juthattunk adatokhoz. Az
életnyomok megfigyelésére (kirepülőnyílások, lárvajáratok, maradványok) különösen nagy
hangsúlyt fektettünk. Az őszi-téli időszakban az egy napon feljegyzett rekordok száma
kevéssel haladta meg a 100-at, mivel a nappalok is rövidebbek, a mintavétel (főleg az odvak
tartalmának átvizsgálása) hosszadalmas, és gyakori volt az "üresjárat" (a faanyag aprólékos
szétbontása sem eredményezett fogást).
Minden terepi adatgyűjtés során legalább egy bogarász szakember tagja volt a
felmérőcsapatnak. Főleg a nyári felmérések idején a Magyar Természettudományi Múzeum
más munkatársai is csatlakoztak hozzánk. A leggyakoribb és legkönnyebben felismerhető
fajokat hamar megtanulták, illetve azt is, hogy hol és hogyan kell keresni őket; nagy
segítségünkre voltak az adatmennyiség növelésében. A számukra ismeretlen fajokat a
szakemberhez vitték, aki azonosította őket. Minden résztvevőre jutott olyan faj, amelyet az
adott napon, de akár az egész felmérés során csak ő talált.

4. Eredmények és értékelés
4.1. Fajszámok és védett fajok
A Börzsönyben összesen 351 szaproxilofág bogárfajt azonosítottunk. Közülük 39 faj
védett, 2 fokozottan védett – a kék pattanó (Limoniscus violaceus) és a tölgy-díszbogár
(Eurythyrea quercus) – és 6 Natura 2000 jelölőfaj. Ez utóbbiak a következők (a latin nevek
ABC-sorrendjében):
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo),
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus),
kék pattanó (Limoniscus violaceus),
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus),
kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus),
havasi cincér (Rosalia alpina).
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A Magyarországon előforduló szaproxilofág Natura 2000 jelölőfajok közül a
remetebogarat (Osmoderma barnabita) nem találtuk meg, és előkerülésére minimális az esély;
a gyászcincér (Morimus funereus) pedig nem fordul elő a Börzsönyben (ennek oka rejtélyes,
mert a Börzsönnyel geológiai értelemben kapcsolatban álló Visegrádi-hegység hasonló
élőhelyein a gyászcincér gyakori). A kerekvállú állasbogár korábban ismeretlen volt a
Börzsönyből.
A Mátrában azonosított fajok száma 137. Közülük 36 faj védett, 3 fokozottan védett – a
kék pattanó (Limoniscus violaceus), a tölgy-díszbogár (Eurythyrea quercus) és a remetebogár
(Osmoderma barnabita) – és 6 Natura 2000 jelölőfaj. Ez utóbbiak a következők (a latin nevek
ABC-sorrendjében):
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo),
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus),
kék pattanó (Limoniscus violaceus),
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus),
remetebogár (Osmoderma barnabita),
havasi cincér (Rosalia alpina).
A gyászcincért (Morimus funereus) nem találtuk meg; előfordulása ismert a Mátrából, de
adatai szórványosak a hegységben (KOVÁCS és mtsai 2009). A kerekvállú állasbogarat
(Rhysodes sulcatus) sem találtuk meg, e faj eddig ismeretlen a Mátrából.
A két hegységből kimutatott szaproxilofág bogárfajokat a Melléklet sorolja fel.
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4.2. Az előkerült közösségi jelentőségű fajok és javaslatok állományaik
fejlesztésére
4.2.1. Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) (Szőke Viktória felvétele)

Előfordulási adatok. A nagy hőscincért mind a Börzsöny, mind a Mátra idősebb
tölgyeseiben számos helyen megtaláltuk. Az alkonyatkor és éjjel rajzó imágók könnyen
elkerülik a figyelmet, de a maradványok, a kirepülőnyílások és a lárvajáratok detektálása
egyszerű.
A faj ökológiai igényei. A nagy hőscincér valamennyi hazai tölgyfajban, de alkalomadtán
szelídgesztenyében és vörös tölgyben is képes kifejlődni. Elsősorban az alacsonyabb
tengerszint feletti magasságokban él, a vizsgált hegységekben elsősorban a déli kitettségű idős
erdőkben; 600 méter felett már ritka. Olyan fákban telepszik meg, amelyek idősek vagy
sérültek, de alapvetően még életerősek; néha látszólag teljesen egészséges fákat is megtámad.
Kifejlődéséhez vastag, legalább 15–20 centiméteres tözsek kellenek, amelyeknek legalább
egy részét süti a nap; zárt tölgyesekben csak a korona legnagyobb ágaiban él. Tarvágás után a
felnövekvő fiatal erdőben évtizedekre eltűnhet. A nőstény a törzs sérült helyein rakja le petéit.
A kikelő lárvák az élő részben rágnak; nagyon széles és hosszú járataikkal hozzájárulnak a fa
pusztulásához (HEGYESSY és MERKL 2014a).
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A nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) előfordulása a Börzsönyben

Állományfejlesztési javaslatok. A nagy hőscincér védelme érdekében főleg az idős
tölgyfákat kell megőrizni, elsősorban azokat, amelyek napnak kitett, erdőszéli helyzetben,
lékek körül, tisztásokon állnak. A szálaló erdőművelés, a faállomány változatos
korcsoportstruktúrájának kialakítása ezt elősegíti. Fontos a folyamatos erdőborítás, és vele a
hagyásfák, tanúfák meghagyása, hogy a hőscincérállomány térbeli és időbeli folytonossága
biztosítva legyen. A nagy hőscincér tipikus esernyőfaj: a hőscincéres fákban – a széles
lárvajáratokból kiindulva – erőteljes az odvasodás, ami nem csupán más szaproxilofág
bogárfajoknak, de madaraknak és kisemlősöknek is kedvez.
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4.2.2. Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)

Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) (Németh Tamás felvétele)

Előfordulási adatok. A skarlátbogarat mind a Börzsönyben, mind a Mátrában számos
helyszínen megtaláltuk, többféle erdőtípusban. Mivel a fajt viszonylag nehezen (csak az
élőhelyéül szolgáló törzsek lekérgezésével) lehet kimutatni, valószínűsíthető, hogy a
hegységekben még szélesebb körben elterjedt.
A faj ökológiai igényei. A skarlátbogárnak mind a lárvája, mind az imágója elhalt fák
kérge alatt él, olyan fatörzsekben, amelyeknek a kérge még egységes (vagy alig sérült), de
vésővel, esetleg erős puszta kézzel leszántható. Fafajokban nem válogat, lombos és tűlevelű
fajokat egyaránt elfogad, de országos viszonylatban leginkább nyárfákban található (telepített
és őshonos állományokban egyaránt). A Börzsönyben és a Mátrában leginkább tölgyek és
éger fekvő törzsében találtuk, de álló törzsekben is előfordult. A lárvák a nedvesebb, a telelő
imágók a törzsek szárazabb részeit foglalják el, olyan helyeken, ahol a kéreg alatt nincs nagy
mennyiségű humuszos korhadék. A lárvák nagyon laposak; részben a gombás kéreg alatti
anyagot fogyasztják, részben lágytestű gerincteleneket (például légylárvákat) (MERKL 2014c).
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A skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) előfordulása a Börzsönyben

Állományfejlesztési javaslatok. A skarlátbogár viszonylag gyakori a vizsgált
hegységekben. A szaproxilofág fajoknak általánosan kedvező erdőkezelés (változatos
korcsoportstruktúra, helyszínen hagyott CWD) a skarlátbogárnak is előnyére válik.
Diszperziós képessége aránylag gyenge (az imágó ritkán és keveset repül), ezért fontos
biztosítani a holtfa térbeli és időbeli kontinuitását.
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4.2.3. Kék pattanó (Limoniscus violaceus)

Kék pattanó (Limoniscus violaceus) (Németh Tamás felvétele)

Előfordulási adatok. A kék pattanót a Börzsönyben 9, a Mátrában 5 helyszínen találtuk
meg. Ez jól tükrözi a faj ritkaságát és detektálásának nehézségét.
A faj ökológiai igényei. A kék pattanó szinte kizárólag talajjal érintkező odvakban
fejlődik. Ilyen odvak legnagyobb valószínűséggel a tuskósarj-eredetű tölgyállományokban
alakulnak ki; az eredeti tuskó széles talpat képez, amelynek vágásfelületén az odvasodás
könnyen megindul. Az új törzs felülről védi az üreget, ugyanakkor a közepén lévő elhalt geszt
felől folyamatosan szivárgó nedvességgel látja el azt. A sarjadó fiatal törzsek kis felületű
lombozata nem képes elegendő asszimilátummal ellátni a korábbi nagy fa jelentős tömegű
gyökérzetét, ezért az odvasodás a vastag gyökerek felől is megindulhat.
Lényeges, hogy a fa éljen. Ha a tuskóból kisarjadt fát az odú felett levágják, megszűnik a
szivárgó nedvesség utánpótlása, így az odú kiszárad; később pedig a felülről is meginduló
korhadás miatt az odú kinyílik, beázik, és ki lesz téve a napsugárzásnak. Mindez megszünteti
a kék pattanó fennmaradásának lehetőségeit. Ha a tuskó nem sarjad ki, a kikorhadásakor
keletkező nyitott mélyedésből eleve nem alakul ki a kék pattanónak megfelelő odú (MERKL &
NÉMETH 2014).
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A kék pattanó (Limoniscus violaceus) előfordulása a Börzsönyben

Állományfejlesztési javaslatok. A sarjaztatásos erdőfelújítás olcsóbb, mint a magról
nevelés, ám a kapott fa minősége gyengébb, ezért a tendencia a magról nevelés felé tolódik el.
A kék pattanó érdekében azonban a magról nevelt állományokban is célszerű hagyni, hogy
tuskósarjak alakuljanak ki. Tudni kell azonban, hogy a sarjeredetű állomány esetében is
csupán a törzsek töredékénél alakul ki talajközeli odú; megfigyelések szerint a törzsek 2–3
százalékánál (ez persze az erdő korával együtt növekedhet). A vágásérett erdő letermelésekor
ezért meg kell hagyni a már odvas tövű egyedeket, amelyek biztosíthatják a kontinuitást az új
odvak kialakulásáig.
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4.2.4. Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)

A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (Németh Tamás felvétele)

Előfordulási adatok. A nagy szarvasbogár mind a Börzsöny, mind a Mátra idősebb
tölgyeseiben gyakorinak mondható. Az imágókat – főleg délután – könnyű észlelni, de
„időtálló” maradványaik is jól jelzik a faj jelenlétét.
A faj ökológiai igényei. A nagy szarvasbogár az európai kontinensen főleg az erősebben
erdősült területek, ezeken belül is a tölgyesek lakója (Nagy-Britanniában viszont kifejezetten
az urbanizált területekhez kötődik, ahol a tölgyek ritkák). Leginkább a kissé nyíltabb helyeken
lehet vele találkozni, ahol könnyebben repül, és hamarabb átmelegszik, ha hűvösebb az idő a
délutáni-alkonyati repülése előtt. Lárvája az idősebb fák (főleg tölgyek, de más fajok is) nagy,
elhalt gyökereiben 4–6 évig fejlődik, de bábozódás előtt elhagyja a gyökeret, és 15–50
centiméter mélyen a talajban készíti el ökölnyi bábkamráját. A nőstény életében csak egyszer
repül, de akkor is csak 7–800 métert; inkább a talajon gyalogol. A hímek többet repülnek,
néha akár 2 kilométert is (MERKL 2014b).
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A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) előfordulása a Börzsönyben

Állományfejlesztési javaslatok. A nagy szarvasbogár fennmaradásának előfeltétele az,
hogy a tölgyek gyökerei folyamatosan rendelkezésére álljanak a populációnak. Az idős, álló
tölgytörzseknek mindig vannak elhalt gyökereik, ezek védelme tehát a szarvasbogár
szempontjából is fontos. Ha a tölgyek tuskóját a kivágás után nem távolítják el, az a
szarvasbogarak lárváinak életlehetőségeit nagyban fokozza. A sarjeredetű erdőkben a
tuskóból kihajtó új törzsek jó ideig nem képesek elegendő asszimilátummal ellátni a régi
gyökereket, így azok egy része elhal; a sarjaztatásos erdőművelés tehát hasznára van a
szarvasbogárnak is.
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4.2.5. Remetebogár (Osmoderma barnabita)

Remetebogár (Osmoderma barnabita) (Németh Tamás felvétele)

Előfordulási adatok. A remetebogarat a Börzsönyben nem találtuk meg, a Mátrában is
csak nagyon kevés helyen. Rendkívüli ritkasága miatt alig van esély arra, hogy további
lelőhelyeit felfedezzük.
A faj ökológiai igényei. A remetebogár a hazai nagytestű bogárfajok közül az egyik
legritkább és leginkább veszélyeztetett. Felméréseink során csak a Mátrából, a parádi Somhegyről került elő. Olyan fákban telepszik meg, amelyek még állnak, de sérültek, és bennük
nagy, több liter térfogatú üreg található, mely felülről védett, így nem ázik be. Az üreget
kitöltő korhadéknak nagy mennyiségűnek kell lennie, hogy jól őrizze a nedvességet. A lárvák
az üreg falában, a még kemény rész és a korhadék határán rágnak, és maguk is növelik az
üreg méretét. A rövid életű kifejlett remetebogarak többsége sohasem hagyja el azt az odút,
amelyben kifejlődött. A faj diszperziós képessége rendkívül alacsony, az egyedek 100–200
méternél nagyobb távolságra csak egészen ritkán repülnek (MERKL 2014b).
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A remetebogár (Osmoderma barnabita) előfordulása a Mátrában

Állományfejlesztési javaslatok. Azokat a területeket, ahol remetebogarak élnek, legjobb
teljesen kivonni az erdőművelés alól; szerencsére a remetebogaras fák általában olyan
helyeken állnak, amelyek a terepviszonyok miatt véderdőnek minősülnek. A lakott fákat
egyedi védelemben is célszerű részesíteni, tehát kidőlés vagy az odú beszakadása elleni
megtámasztással. Mivel a faj terjedési képessége nagyon rossz, biztosítani kell a lárvák
fejlődésére alkalmas odvas fák térbeli és időbeli kontinuitását, vagyis azokat a fákat is óvni
kell, amelyeket még nem laknak a remetebogarak, de a jövőben alkalmasak lehetnek
számukra.
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4.2.6. Kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus)

Kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus) (Németh Tamás felvétele)

Előfordulási adatok. A kerekválló állasbogarat a Mátrában nem találtuk meg, a
Börzsönyben 4 helyszínről került elő. E ritka fajt a hegységből korábban nem ismertük.
A faj ökológiai igényei. A kerekvállú állasbogár a Magyarországon is előforduló Natura
2000 jelölőfajok közül az egyik legnehezebben vizsgálható. Jelenlétének kimutatása is
nehézségekbe ütközik, mert gyakorlatilag nem lehet máshogy a nyomára bukkanni, mint az
élőhelyéül szolgáló fekvő rönkök szétszedésével, ami viszont igen destruktív mintavétel.
Leginkább a nagy, korhadásnak indult, még kemény, de szerszámokkal már bontható
rönkökben – főleg bükkben – fejlődik; ezek minél vastagabbak, annál nagyobb
valószínűséggel található bennül a kerekvállú állasbogár. Mind a lárvák, mind az imágók nem
a kéreg alatt, hanem inkább a fa repedései mentén a mélyebb rétegekben találhatók. Az
imágók ritkán jönnek ki a fából, akkor is csak éjszaka, ami még inkább nehezíti a faj
kimutatását, esetleg monitorozását. A faj egész Európában ritka, többnyire szigorúan védett,
őserdő jellegű helyeken fordul elő. A Börzsönyből a jelen projekt végrehajtása közben került
elő először, a Mátrából pedig még ismeretlen (SZÉL és KUTASI 2014).
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A kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus) előfordulása a Börzsönyben

Állományfejlesztési javaslatok. A kerekvállú állasbogár fennmaradásához leginkább az
idős, heterogén szerkezetű bükkösök védelme szükséges. Egyedfejlődéséhez vaskos és
hosszú, fekvő elhalt törzsek kellenek, amelyek árnyas, párás környezetben helyezkednek el.
Ezeket folyamatosan biztosítani kell; a bizonyított élőhelyein a kidőlő törzseket a helyszínen
kell hagyni, sőt 5–10 évenként fákat kell kivágni, amelyek élőhelyéül szolgálhatnak.
Élőhelyein folyamatos erdőborításnak kell lennie.
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4.2.7. Havasi cincér (Rosalia alpina)

Havasi cincér (Rosalia alpina) (Németh Tamás felvétele)

Előfordulási adatok. A havasi cincért a Börzsöny idősebb bükköseiben szinte mindenütt
megtaláltuk, de a Mátrában is sok helyről előkerült. Aktív imágóit könnyű detektálni, de az
elhalt bükktörzseken lévő kirepülőnyílásait még inkább.
A faj ökológiai igényei. A havasi cincér lárvája napsütötte, frissen elhalt, álló
bükktörzsekben (elvétve kőrisekben és juharokban is) fejlődik. Zárt állományú bükkösökben
csak a lombkoronában lévő nagy, elhalt ágakban képes megteledni. A nőstények egy része a
korábban (egy éve) elhalt fába is petézik, általában az olyan részeket kedveli, amelyek friss
sérülések illatát árasztják. Éppen emiatt figyelhető meg nagy számban a kivágott és az
erdőben felhalmozott bükktörzseken (HEGYESSY és MERKL 2014b).
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A havasi cincér (Rosalia alpina) előfordulása a Börzsönyben

Állományfejlesztési javaslatok. A havasi cincér a számára alkalmas élőhelyeken általában
gyakori. Védelme érdekében főleg az idős, sérült, részben már elhalt törzseket kell megőrizni,
elsősorban azokat, amelyek napnak kitett, erdőszéli helyzetben, lékek körül, tisztásokon
állnak. Ezt elősegíti a szálaló erdőművelés, a faállomány változatos korcsoportstruktúrájának
kialakítása, esetleg holt, álló törzsek létrehozása az élő bükkfák meggyűrűzésével. A havasi
cincér állományát leginkább az gyériti, ha a kivágott bükktörzseket a rajzás idejéig (júliusig)
az erdőben hagyják, és csak azután szállítják el: ekkor ugyanis a nőstények a kivágott
törzsekre petéznek, de a peték vagy a kikelő lárvák az elszállítás után megsemmisülnek. A
kitermelt fát ezért tél végén kell elszállítani.
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4.3. Szaproxilofág prioritásfajok állományaira utaló holtfatípusok
A holt faanyag számos formát ölt az erdőkben, ezeket sok típusba lehet sorolni. A holtfa
jelenléte alapján hozzávetőleges becslés adható az erdők ökológiai értékéről (1. táblázat). Az
erdőtermészetesség szempontjából legfontosabb szaproxilofág bogárfajok azonban az ún.
durva faanyaghoz (angolul coarse woody debris, coarse woody material, coarse woody
habitat, CWD) kötődnek. A CWD-nek tekintendő holt faanyag átmérőjének és hosszának alsó
határa szerzőnként változik (általában 10 centimétert jelölnek meg az átmérő alsó határaként).
Pontos definíció helyett megelégedhetünk azzal, hogy azokat a holtfadarabokat értjük CWD
alatt, amelyek 20–30 méter távolságból is felismerhetők, méretük és tömegességük miatt az
erdőkép és az erdőszerkezet meghatározó elemei.
A finom faanyag (fine woody debris, FWD, általában 0,5 és 10 centiméter közötti átmérőjű
holt faanyag) szintén fontos élőhelye a szaproxilofág bogaraknak. Nagyon sok specialista
bogárfaj kötődik az FWD-hez, de a prioritásfajok száma ezek között alacsony, és Natura 2000
jelölőfajok nincsenek is köztük. FWD általában a gazdasági céllal kezelt erdőkben is
megfelelő mennyiségben található. Ahol elegendő a CWD, ott soha nincs hiány FWD-ben,
ezért e helyen ezzel nem foglalkozunk.
A CWD lebomlási fokozatainak osztályozását sok publikáció tárgyalja, a világhálón
történő kereséssel hamar nagyszámú tanulmányhoz juthatunk. Minta gyanánt említjük
HARMON és mtsai (2011) dolgozatát; hasznos link továbbá HARMON és mtsai (2013). (A jelen
írás bevezetésére utalva: aligha meglepő, hogy ezek a tanulmányok is főleg északi erdőkre
vonatkoznak.)
Az alábbiakban mi is kategóriákba soroljuk a CWD-típusokat. Ezek a kategóriák azonban
– nyilván nem függetlenül a holtfa megjelenési formájától – a szaproxilofág bogárfajokat
veszik figyelembe. Elnevezésük is egy-egy jellemző fajra utal. A faodvakat is a CWD
megnyilvánulási formájának tekintjük (odvakról beszélni az FWD esetében irreleváns).
E típusok helyszíni felismerése és detektálása alapján becsülhető az ott élő Natura 2000-es
jelölő, védett és ritka szaproxilofág bogárfajok előfordulása. Ezek jelenlétét az egyedek
felkutatásával megerősíthetjük, de a kritériumoknak megfelelő élőhelyek megbolygatására
nincs feltétlenül szükség.

4.3.1. Álló fatörzsek

Álló fatörzsek alatt e helyen azokat a fákat értjük, amelyek már nem élnek, de
függőlegesen állnak, gyökerük nem fordult ki, magasságuk pedig meghaladja az 1,3 métert.
Ugyanide soroljuk azokat a fákat is, amelyeknek vannak még élő ágai, de jelentős részük
elhalt.
Az ilyen fák potenciálisan mindig jó élőhelyei a szaproxilofág fajoknak, de hogy
ténylegesen is fejlődnek-e bennük bogarak, ahhoz a törzseket meg kell vizsgálni.
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Minden hazai fafajnak vannak szaproxilofág bogárfajai, de a Natura 2000-es jelölőfajok
szempontjából – illetve állományalkotó tömegük miatt – elsősorban a tölgyeket és a bükköt
kell figyelembe vennünk.
1. táblázat. Az erdők ökológiai értékének megállapítása a holtfa szempontjából. HUMPHREY
& BAILEY (2012) nyomán
Attribútum

A helyszínen lévő holtfa
hozzáférhetőségének
szintje

A holtfa időbeli
kontinuitása és
diverzitása

Szaproxilofág fajok
jelenléte

Ökológiai konnektivitás

A kezelés története

Az erdők ökológiai értéke a holtfa szempontjából
Alacsony
Közepes
Magas
A fatörzsek több mint
A fatörzsek 0–10% elhalt A fatörzsek 11–20%
20% elhalt vagy részben
vagy részben elhalt
elhalt vagy részben elhalt
elhalt
Hektáronként 3-nál több
Kevés famatuzsálem; az
Hektáronként 1–3
famatuzsálem, és sok
idős fák is ritkák (100
famatuzsálem, vagy 100
idős fa (50 vagy
méterenként kevesebb,
méterenként kb. 1 idős fa kevesebb méterenként 1
mint 1 idős fa)
idős fa)
A kontinuitás szintjének
A kontinuitás szintjének
A kontinuitás magas fokú
története ismert (és
története nem ismert, de
(ismert vagy
alacsony); a holtfa
jelek mutatnak arra, hogy bizonyítható, hogy az),
jelenléte nem vezethető
van némi kontinuitás; a
nagy átmérőjű holtfa
vissza régre; a holtfa és a holtfa és a korhadás
jelen van, a holtfa és a
korhadás típusainak
típusainak diverzitása
korhadás típusainak
diverzitása alacsony
magasabb
diverzitása magas
Kevés és gyakori
Sok faj van jelen, köztük
Nincsenek szaproxilofág
szaproxilofág faj van
ritka és specialista fajok
fajok
jelen
is
Az erdők és a
famatuzsálemek
Az erdő izolált, kevés
Közepesen sok erdő vagy
gyakoriak a tájban; 3
erdő vagy facsoport van 3 facsoport van 3
kilométeren belül van
kilométeren belül
kilométeren belül
magas ökológiai értékű
hely
Az erdő legalább 25%Az erdő legalább 50%A holtfához kötődő
ában minimális a holtfa
ában minimális a holtfa
élőhelyek elősegítésének
eltávolítása vagy történt a eltávolítása vagy történt a
nincs előzménye; a holtfa
holtfához kötődő
holtfához kötődő
eltávolítása gyakori
élőhelyek elősegítése
élőhelyek elősegítése

Cerambyx-típusú fa. Tölgyfajok tartoznak ide (valamennyi őshonos tölgyfajból
kialakulhat). Főleg a déli kitettségű oldalakon találunk ilyen fákat, törzsátmérőjük általában
meghaladja a 20 centimétert, de minél vastagabbak, annál nagyobb valószínűséggel telepszik
meg bennük a hőscincér. Kezdetben a kéreg nagy része megvan, a fa távolról szinte épnek
látszik; közelről azonban megfigyelhetők a névadó nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) ujjnyi
vastag kirepülőnyílásai, melyek széles ovális (majdnem kerek) alakúak, és nem teljesen
merőlegesek a felszínre. Ha frissek, a lyukakból vörösbarna rágcsálék hullik ki, és a lyuk

39

bevezető szakasza is ilyen színű. Az előző évi nyílások szinte feketék, és rágcsálék nincs
bennük.
A fa később egyre inkább elhal, és leveti a kérgét, de a faanyaga még kemény; ilyenkor
láthatóvá lesznek a hőscincérlárvák széles, akár háromujjnyi járatai. A hőscincér által
megtámadott fákban – magukban a járatokban, a meglazuló kéreg alatt és a járatokból
kialakuló, egyre táguló odvakban – számos más védett és ritka bogárfaj fejlődik, ezek vagy
maradványaik egész évben megtalálhatók. A szaporodási időszak végén a fa tövében a
hőscincér elpusztult egyedei is jó ideig fellelhetők. Az ilyen típusú fa sok olyan nagyobb ágat
és gallyat visel, melyek részben szintén elhaltak, ezért az azokban fejlődő szaproxilofág
fajoknak is élőhelyet nyújt.

Cerambyx-típusú fa a nagy hőscincér lárvajárataival (Németh Tamás felvétele)
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Jellemző fajok: a nagy hőscincéren kívül a védett fajok közül ilyen fákhoz kötődik a
fogastorkú gyászbogár (Tenebrio opacus), a sima (Camptorhinus simplex) és a bordás
holttettetős-ormányos (C. statua); a járatokban előfordulhat a tarka pikkelyespattanó (Lacon
querceus), illetve amíg a faanyag kemény, a nagy hőscincér által kevésbé összefurkált
részeken a tölgy-díszbogár (Eurythyrea quercus). Az ilyen fákon általában sok kerek, ceruza
vastagságú kirepülőnyílás is látható, melyeket számos, a nyílás alapján nehezen azonosítható
cincérfaj készít. Ha azonban nagyjából hasonló méretű lyukakból egymás közelében több is
van, célszerű kibontani némelyiket, mert jó esély van a laposorrú ormányos (Gasterocercus
depressirostris) kimutatására.
Rosalia-típusú fa. Vastag (legalább 20 centiméter átmérőjű), nagyrészt vagy teljesen (de
nem nagyon régen) elhalt bükkfák, főleg déli kitettségben, erdőszéli helyzetben vagy nem
teljesen zárt állományban (fontos, hogy a törzsnek egy részét süsse a nap). A kéreg eleinte
megvan, később lehullik, de a kérgen is láthatók a havasi cincér (Rosalia alpina)
kirepülőnyílásai. Ezek lapos oválisak, szimmetrikusak, és hosszabbik (10 milliméternél nem
nagyobb) átmérőjük a fa rostjaival – vagyis a törzs vagy az ág hossztengelyével –
párhuzamos. Az ilyen típusú fákat nagyon gyakran benövi a bükkfatapló, ami a fában fejlődő
bogarak életlehetőségeit növeli.

Rosalia-típusú elhalt, álló fatörzsek (Merkl Ottó felvétele)
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Jellemző fajok: a havasi cincér mellett (de annak hiányában is) ilyen fákban is fejlődik a
védett, de sokkal kevésbé válogatós és gyakoribb diófacincér (Aegosoma scabricorne)
Nyílásai változatos méretűek, de jóval nagyobbak, és nincs kitüntetett orientációjuk. A
bükkfa-díszbogár (Dicerca berolinensis) ovális kirepülőnyílása szintén minkét irányban
szimmetrikus, de a fa hossztengelyére (szinte mindig) merőleges. Az 5 milliméter átmérőjű
kerek lyukakat a hegyi virágcincér (Stictoleptura scutellata) készíti.

4.3.2. Fekvő fatörzsek
Azokat a fatörzseket soroljuk ide, amelyek kidőltek, vagy kivágták őket, és a helyszínen
hagyva a földön fekszenek; de azokat is, amelyek ferdén fennakadtak más fákon, és egyelőre
nem érintkeznek a talajjal. Lebomlásuk során a bennük fejlődő fajok szukcessziószerűen
váltják egymást, és faunájuk a kitettségtől, az árnyékoltságtól, a fafajtól, a korhadás típusától
függően nagyon változatos lehet. Három típust célszerű elkülöníteni.
Cucujus-típusú rönk. Olyan vízszintes vagy ferde törzsek tartoznak ide, amelyek nem túl
vastagok (már 10 centiméter átmérőjűek is lehetnek), a kérgük még ép, de egyszerű
eszközökkel vagy kézzel lefeszíthető. A kéreg alatti felszín viszonylag "tiszta", nem borítja
vastag humuszos korhadék, a szijács és a geszt pedig teljesen kemény, szaproxilofágok járatai
szinte nincsenek benne. A skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) lapos lárváit ilyen helyeken
találjuk. Hegyvidéken főleg a tölgyek, a juharok, a kőrisek és az égerek vékonyabb törzseiből
vagy letört vastag ágaiból alakul ki ez a típus.

Cucujus-típusú fatörzs skarlátbogárlárvákkal (Németh Tamás felvétele)
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Jellemző fajok: a skarlátbogáron kívül kevés faj fordul elő itt (hiszen ez a típus a holtfa
dekompozíciójának korai szakasza), ezek jobbára gyakori apróságok. Ahol a kéreg kissé
lazább és több alatta a korhadék, azonnal megjelennek a bíborbogarak lárvái: alacsonyabban
fekvő területeken a nagy bíborbogár (Pyrochroa coccinea), a magasabb részeken a kis
bíborbogár (Schizotus pectinicornis).
Sinodendron-típusú rönk. Fehéren korhadó, vastag (legalább 20 centiméter átmérőjű)
törzsek, főleg tölgyek, bükk és gyertyán, néha egyéb lombosfafajok is, de ezek faunája jóval
szegényesebb. Főleg olyan helyeken találhatók, ahol a rönk árnyékban fekszik. Bükk esetében
gyakran a Rosalia-típusú törzsek kidőlésével jönnek létre. Amíg a kéreg rajta van a törzsön,
és a faanyag kemény, megtelepedhetnek benne az álló törzsek fajai is (de a nagy hőscincér
például fekvő fába már nem petézik). A dekompozíció első éveiben igen sok cincér,
díszbogár, csuklyásszú, álszú és más családokba tartozó faj fejlődik az ilyen törzsekben.
Amikor a faanyag korhadni (puhulni) kezd, ezek visszaszorulnak, és helyükre többek között
pattanóbogarak, gyászbogarak költöznek, illetve a névadó faj.

Sinodendron-típusú (fehéren korhadó) fatörzs (Merkl Ottó felvétele)

Jellemző fajok: a típust a tülkös szarvasbogárról (Sinodendron cylindricum) neveztük el,
mely jellemzően az ilyen fákban fejlődik, bár inkább csak magasabb területeken.
Bükktörzseken itt is megtalálható a bükkös-díszbogár (Dicerca berolinensis) az álló
törzseknél már említett kirepülőnyílása. A pattanóbogarak közül leggyakoribb a vörösszárnyú
pattanó (Ampedus rufipennis) és a rozsdás pattanó (Ampedus pomorum); a korhadni kezdő
törzsekben fejlődik a hegyvidéki erdők egyik leggyakoribb cincére, a tarkacsápú karcsúcincér
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(Rutpela maculata); hasonló helyen, de inkább bükktörzsekben a sárgaszőrű karcsúcincér
(Leptura aurulenta). A Natura 2000 fajok közül tipikusan ez az élőhelye a kerekvállú
állasbogárnak (Rhysodes sulcatus).
Eurythyrea-Gnorimus típusú rönk. A déli oldalakat borító, idősebb és változatosabb korú
tölgyesek talaján fekszenek olyan rönkök, melyek méretük miatt lassabban korhadnak el.
Gyakran a Cerambyx-típusú törzsek kidőlésével keletkeznek; a nagy hőscincér széles
lárvajáratait sokszor megtaláljuk bennük. Hosszanti repedéseik mentén a nedvesség
beszivárog a néha már üreges belsejű fatestbe, így a szaproxilofág fajok szempontjából kettős
jellegűek. Az előbb-utóbb kéregtelen rönk külső rétege még kemény, vagyis a belseje kellően
védett ahhoz, hogy a nyári meleg ne szárítsa ki teljesen, és az esővíz se árassza el túlságosan.
Így kedvező feltételek közt megindulhat a vörös korhadás, mely sok prioritásfaj, köztük
szarvasbogarak, virágbogarak és pattanóbogarak fejlődésének feltétele.
Jellemző fajok: a tölgy-díszbogár (Eurythyrea quercus) jellegzetes kirepülőnyílásai az
üvegkemény, kéregtelen felszíneken láthatók. Az 5–10 mm széles, alul íveltebb, felül közel
egyenes (tehát a hosszanti tengely mentén nem szimmetrikus) nyílások a fa hossztengelyére
általában merőlegesen helyezkednek el (ha a bogár a még álló törzsben telepedett meg), de
kidőlés után eltérhetnek ettől az iránytól. Szintén a száraz, kemény, kéregtelen részekben
fejlődik a sárgafoltos zömökdíszbogár (Acmaeodera degener). A vörösen korhadó belső rész
kézzel még nehezen bontható; tipikus élőhelye a nyolcpettyes virágbogár (Gnorimus
variabilis) pajorjainak, valamint a szőrös szarvasbogárnak (Aesalus scarabaeoides). A belső

Eurythyrea-típusú elhalt fatörzs, különböző bogárfajok kirepülőnyílásaival (Németh Tamás felvétele)
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részben megjelennek azok a fajok, amelyek a Lacon-típusú odvakban, illetve az Ampedustípusú rönkökben élnek.
Ampedus-típusú rönk. Ezek a jellegzetes vörösen korhadó, nagy rönkök, főleg tölgyek, de
bükkök, gyertyán, kőrisek, juharok, égerek és hársak is. A legtipikusabb és legértékesebb
faunát eltartó fa azonban a madárcseresznye, mely szinte mindig vörösen korhad. Mivel
árnyasabb, párásabb helyeken fekszenek, a korhadás nem csontkemény külső hengeren belül
kezdődik, hanem kívülről is. Kéreg az ilyen törzseken már alig van, a korhadt anyag kézzel
lemezes-tömbös darabokban szétszedhető, és a lemezek határain láthatók a bogarak és lárváik.
Jellemző fajok: a típus névadó faja a honi erdők ritkasága, a négyfoltos pattanó (Ampedus
quadrisignatus), melynek lárvája leginkább az ugyanitt élő szőrös szarvasbogár (Aesalus
scarabaeoides) pajorjait ragadozza. Élőhelyén osztozik vele a fekete pattanó (Ampedus
nigerrimus), a rőtvörös pattanó (Ampedus praeustus), és a kardinálispattanó (Ampedus
cardinalis) – e ritka fajok a Börzsönyből mind előkerültek. Nagyon jellemző e típusra az
európai fogasállúbogár (Prostomis mandibularis).

Ampedus-típusú (vörösen korhadó) elhalt fatörzs (Németh Tamás felvétele)
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4.3.3. Faodvak
Odvas fák a törmeléklejtő-erdőkben a leggyakoribbak, de sarjeredetű tölgyesekben is szép
számmal akadnak. Koruktól és méretüktől függően sajátos bogárfaunának adnak otthont. A
meredek, kőgörgeteges hegyoldalak leguruló szikladarabjai rendre megsértik az egészséges
fák törzsét, ahol évek alatt kéregtelen részek, tükörfoltok, majd ezek kikorhadása után odvak
képződhetnek. A sarjeredetű cseres-tölgyesek fái a korábban kivágott fák földben hagyott
tuskóiból erednek. Ezek a „talpas” fák hajlamosak a levágott törzs metszlapján kikorhadni,
odvasodni. Magányos, több száz éves hagyásfák is gyakran rejtenek különböző méretű
üregeket. Egy-egy ilyen famatuzsálemben több köbméternyi, korhadó faanyag szolgál
évtizedeken át otthonául számos bogárfajnak.
A faodvak felkutatására legalkalmasabbak a késő őszi és téli, vegetációs időszakon kívüli
hónapok. Ekkorra már nincs aljnövényzet, sem lomb, így az odvas fákat messziről
észrevehetjük. Sok bogárfaj imágó alakban telel, bábkamrájában várja a tavaszt, ezek télen
könnyen fellelhetők. A csak tavasszal és nyáron átalakuló fajok esetében ilyenkor az előző évi
maradványokra, határozható lárvákra illetve kirepülőnyílásokra kell hagyatkoznunk.
A legtermékenyebb faodvak a még élő fákon találhatók. Az élő fa biztosítja a kellő
nedvességet a bogarak és lebontó gombák számára kedvező mikroklímához.
Nem minden odú felel meg a bogarak számára. Egyes fafajok kevésbé, mások jobban
hajlamosak a „jó” odvasodásra, de ez nem azt jelenti, hogy nem találhatunk meg többféle
odúlakó bogárfajt különféle fafajokban. Magyarázható ez azzal, hogy a bogarak nem a
konkrét fafajokhoz, hanem sokkal inkább az elhalt fát átjáró gombákhoz kötődnek. A
kőrisfajok odvai gyakran szárazak, az odú fala kemény, nem hajlamos korhadni. A tölgyfajok
odvai általában mindig rejtenek néhány korhadéklakó fajt, csakúgy, mint a juharfajokéi.
Bükkben is sok faj fellelhető, ám néha teljesen „üres” bükkodúkat is találunk. A talajjal
érintkező odvak gyakran növények gyökereivel átjárt földet tartalmaznak. Ebben szinte
semmilyen korhadt faanyag nincs.
Alapvetően három csoportra oszthatók a szaproszilofág fajok számára értékes odvak.
Protaetia-típusú odú. Általában a fatörzs nagyobb magasságában találhatók, de néha
majdnem a talajszintig érnek. A hegyvidéki erdők szinte bármely lombosfafajában
előfordulnak. Kialakulhatnak kívülről (tükörfoltokból, sérülésekből, letört ágak helyén,
ágcsonkokban), de belülről is, az idős fák elhalt gesztje felől. Faluk néhány millimétertől pár
centiméterig terjedő rétege puha (fehéren vagy vörösen korhadó), kézzel bontható, ám
mögötte az odúfal egészen a fa élő részéig kemény. Az itt fejlődő nagytestű virágbogarak
(Protaetia-fajok) pajorjai a puha és a kemény rész határán tartózkodnak, és a kemény részt
fogyasztva növelik az odú térfogatát. A lehulló rágcsálék, vedléseik, átalakulásuk
maradványai dúsítják az odú aljának szubsztrátját, amelyben számos gyászbogár,
pattanóbogár és más faj él.
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Protaetia-típusú odú (Németh Tamás felvétele)

Jellemző fajok: a pompás (Protaetia speciosissima), a smaragdzöld (P. affinis), a rezes (P.
fieberi) és a márványos virágbogár (P. lugubris). Az odú falában fejlődik az aranyszőrű
fürkészcincér (Necydalis ulmi), a bordó virágcincér (Stictoleptura erythroptera), a
hegyesszárnyú pattanó (Megapenthes lugens), az európai álpattanóbogár (Ceropythum
elateroides) és számos szúormányos (Cossoninae-fajok). Ilyen típusú odvak szükségesek a
remetebogár (Osmoderma barnabita) fejlődéséhez is.
Lacon-típusú odú. Ezek vörös korhadású üregek, melyek főleg tölgyfajokban, nagyon
ritkán bükkben alakulnak ki. Felül szárazak és porosak, de lejjebb nagy mennyiségű,
nagyjából homogén, nedves, sötétvörös, kézzel lemezesen bontható faanyagot tartalmaznak.
Lehetnek talajjal érintkezőek és magasabban fekvőek is. Az ilyen odvak legjellemzőbb
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bogarai a tarka pikkelyespattanón (Lacon querceus) kívül a fekete (Ampedus nigerrimus), a
Hjort- (A. hjorti), a kardinális- (A. cardinalis) és a rőtvörös pattanó (A. praeustus), a
fogastorkú gyászbogár (Tenebrio opacus) és a kis korhadékbogár (Pentaphyllus testaceus).

Lacon-típusú odú (Németh Tamás felvétele)

Limoniscus-típusú odú. Az itt élő legjellemzőbb fajról, a kék pattanóról (Limoniscus
violaceus) elnevezett odvak tölgyekben, juharfajokban, ritkábban bükkben és kőrisben
alakulnak ki, mindig a talajszinttel érintkezve. Aljuk sötét színű, nedvesebb-szárazabb,
agyagos és sárszerű, fanedvekkel átitatott rögökből, masszából áll. Ez a korhadék gyakran
tartalmaz jelentős mennyiségű állati eredetű törmeléket (rovarmaradványokat, lárva- és
bábbőröket, kisemlősök, madarak csontját, szőrét és tollát, esetenként ragadozók által
behurcolt nagyobb állatok maradványait). Az odú felsőbb rétegeiből az élő fa sötét nedvei
folyamatosan csurognak, és ez adja a törmelék jellegzetes állagát. További fajok az ilyen
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odvakban az éknyakú pattanó (Ischnodes sanguinicollis), az odúlakó sutabogár (Margarinotus
merdarius) és a nagy fanedvsutabogár (Dendrophilus punctatus).

Limoniscus-típusú odú (Merkl Ottó felvétele)
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7. Melléklet: a Börzsönyből
szaproxilofág bogárfajok

és

a

Mátrából

kimutatott

V = védett, FV = fokozottan védett, Nat = közösségi jelentőségű faj (Natura 2000 jelölőfaj)

Latin név
Carabidae
Carabus intricatus
Dromius quadrimaculatus
Rhysodidae
Omoglymmius germari
Rhysodes sulcatus
Histeridae
Abraeus perpusillus
Dendrophilus punctatus
Eblisia minor
Margarinotus merdarius
Margarinotus neglectus
Paromalus flavicornis
Platysoma compressum
Leiodidae
Anisotoma humeralis
Anisotoma orbicularis
Staphylinidae
Acrulia inflata
Quedius dilatatus
Scaphidium quadrimaculatum
Scaphisoma agaricinum
Scaphium immaculatum
Siagonium humerale
Lucanidae
Aesalus scarabaeoides
Dorcus paralellepipedus
Lucanus cervus
Platycerus caraboides
Sinodendron cylindricum

Magyar név
Futóbogárfélék
kék laposfutrinka
négyfoltos kéregfutó
Állasbogárfélék
fogasvállú állasbogár
kerekvállú állasbogár
Sutabogárfélék
közönséges gömbsutabogár
nagy fanedvsutabogár
kéreglakó lapossutabogár
odúlakó sutabogár
korhadéklakó sutabogár
sárgabunkós kéregsutabogár
közönséges lapossutabogár
Pecebogárfélék
vörösvállú gombabogárka
kilencsoros gombabogárka
Holyvafélék
pufók barázdásholyva
lódarázsholyva
négyfoltos sajkabogár
fekete sajkabogár
görbelábú sajkabogár
vállfoltos lapholyva
Szarvasbogárfélék
szőrös szarvasbogár
kis szarvasbogár
nagy szarvasbogár
kis fémesszarvasbogár
tülkös szarvasbogár
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Latin név
Scarabaeidae
Cetonia aurata
Gnorimus nobilis
Gnorimus variabilis
Oryctes nasicornis
Osmoderma barnabita
Protaetia aeruginosa
Protaetia affinis
Protaetia cuprea
Protaetia fieberi
Protaetia lugubris
Valgus hemipterus
Scirtidae
Sacodes flavicollis
Buprestidae
Acmaeodera degener
Acmaeoderella flavofasciata
Agrilus angustulus
Agrilus biguttatus
Agrilus graminis
Agrilus hastulifer
Agrilus sinuatus
Agrilus sulcicollis
Agrilus viridis
Anthaxia cichorii
Anthaxia fulgurans
Anthaxia godeti
Anthaxia manca
Anthaxia millefolii
Anthaxia nitidula
Anthaxia podolica
Anthaxia quadripunctata
Anthaxia salicis
Buprestis haemorrhoidalis
Capnodis tenebrionis
Chrysobothris affinis
Coraebus fasciatus
Coraebus undatus
Dicerca berolinensis
Eurythyrea quercus
Kisanthobia ariasi
Phaenops cyaneus
Ptosima undecimmaculata
Elateridae
Ampedus cardinalis
Ampedus cinnabarinus
Ampedus elegantulus
Ampedus glycereus

Magyar név
Ganéjtúrófélék
aranyos virágbogár
hegyi virágbogár
nyolcpettyes virágbogár
orrszarvú bogár
remetebogár
pompás virágbogár
smaragdzöld virágbogár
olajzöld virágbogár
rezes virágbogár
márványos virágbogár
suta virágbogár
Rétbogárfélék
sárganyakú rétbogár
Díszbogárfélék
sárgafoltos zömökdíszbogár
sárgacsíkos zömökdíszbogár
közönséges karcsúdíszbogár
kétpettyes karcsúdíszbogár
fűrészescsápú karcsúdíszbogár
ólmosfényű karcsúdíszbogár
galagonya-karcsúdíszbogár
hengeres karcsúdíszbogár
változékony karcsúdíszbogár
rajzos virágcincér
közönséges virágdíszbogár
Godet-virágdíszbogár
sávosnyakú virágdíszbogár
cickafark-virágdíszbogár
ragyogó virágdíszbogár
podóliai virágdíszbogár
fekete virágdíszbogár
bíboros virágdíszbogár
foltosfejű díszbogár
kökény-tükrösdíszbogár
aranypettyes díszbogár
szalagos díszbogár
hullámos díszbogár
bükkfa-díszbogár
tölgy-díszbogár
Arias-díszbogár
kék fürgedíszbogár
sárgafoltos díszbogár
Pattanóbogár-félék
kardinális-pattanó
cinóbervörös pattanó
csinos pattanó
hosszúkás pattanó
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Latin név
Ampedus hjorti
Ampedus nigerrimus
Ampedus pomonae
Ampedus pomorum
Ampedus praeustus
Ampedus quadrisignatus
Ampedus rufipennis
Ampedus sanguineus
Ampedus sanguinolentus
Ampedus sinuatus
Brachygonus megerlei
Calambus bipustulatus
Cardiophorus erichsoni
Cardiophorus gramineus
Crepidophorus mutilatus
Denticollis linearis
Denticollis rubens
Drapetes mordelloides
Elater ferrugineus
Hypoganus inunctus
Ischnodes sanguinicollis
Lacon querceus
Limoniscus violaceus
Megapenthes lugens
Melanotus castanipes
Melanotus crassicollis
Melanotus villosus
Nothodes parvulus
Porthmidius austriacus
Procraerus tibialis
Stenagostus rhombeus
Cerophytidae
Cerophytum elateroides
Eucnemidae
Clypeorhagus clypeatus
Dromaeolus barnabita
Eucnemis capucina
Hylis cariniceps
Isorhipis marmottani
Isorhipis melasoides
Melasis buprestoides
Microrhagus pygmaeus
Nematodes filum
Rhacopus sahlbergi
Omalisidae
Omalisus fontisbellaquei
Lycidae
Benibotarus taygetanus

Magyar név
Hjort-pattanó
fekete pattanó
ráncosnyakú pattanó
rozsdás pattanó
rőtvörös pattanó
négyfoltos pattanó
vörösszárnyú pattanó
vérvörös pattanó
középfoltos pattanó
felemásnyakú pattanó
Megerle-pattanó
kétfoltos pattanó
sötét szívespattanó
pirosnyakú szívespattanó
odúlakó pattanó
dülledtszemű pattanó
alhavasi pattanó
kétcseppes merevpattanó
fűzfapattanó
téglavörös pattanó
éknyakú pattanó
tarka pikkelyespattanó
kék pattanó
hegyesszárnyú pattanó
nyugati gyászpattanó
vállas gyászpattanó
vöröslábú gyászpattanó
bronzos bokorpattanó
fakó pattanó
korhópattanó
rombusznyakú pattanó
Álpattanóbogárfélék
európai álpattanóbogár
Tövisnyakúbogár-félék
széleshomlokú tövisnyakúbogár
csuhás tövisnyakúbogár
csuklyás tövisnyakúbogár
ráncos tövisnyakúbogár
kétszínű tövisnyakúbogár
legyezős tövisnyakúbogár
laposlábú tövisnyakúbogár
apró tövisnyakúbogár
karcsú tövisnyakúbogár
vörösbarna tövisnyakúbogár
Álhajnalbogár-félék
közönséges álhajnalbogár
Hajnalbogárfélék
tarnóci hajnalbogár

Védettség Börzsöny
+
+
+
+
+
V
+
+
+
+
+
+
+
+
+

V

V
FV Nat

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Mátra
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

54

Latin név
Lygistopterus sanguineus
Pyropterus nigroruber
Nosodendridae
Nosodendron fasciculare
Dermestidae
Attagenus punctatus
Ctesias serra
Orphilus niger
Trinodes hirtus
Bostrichidae
Bostrichus capucinus
Lichenophanes varius
Sinoxylon perforans
Xylopertha retusa
Ptinidae
Dorcatoma chrysomelina
Dorcatoma dresdensis
Gastrallus laevigatus
Hadrobregmus denticollis
Hemicoelus costatus
Hemicoelus fulvicornis
Hyperisus plumbeus
Oligomerus brunneus
Ptilinus pectinicornis
Ptinomorphus imperialis
Ptinomorphus regalis
Ptinus calcaratus
Ptinus pilosus
Ptinus rufipes
Ptinus schlerethi
Xestobium rufovillosum
Lymexylidae
Elateroides dermestodes
Lymexylon navale
Trogossitidae
Grynocharis oblonga
Nemozoma elongatum
Peltis ferruginea
Tenebroides mauritanicus
Thymalus limbatus
Cleridae
Clerus mutillarius
Korynetes caeruleus
Opilo mollis
Thanasimus formicarius
Tillus elongatus
Dasytidae
Dasytes plumbeus

Magyar név
vérbogár
skarlátvörös hajnalbogár
Falébogárfélék
európai falébogár
Porvafélék
sokpettyes szűcsbogár
nagycsápú kéregporva
közönséges csupaszporva
közönséges szőrösporva
Csuklyásszúfélék
piros csuklyásszú
tarka csuklyásszú
nagytüskés csuklyásszú
fekete csuklyásszú
Álszúfélék
fénytelen taplóálszú
drezdai taplóálszú
simított álszú
fogasnyakú kopogóbogár
sávosszőrű kopogóbogár
sárgacsápú kopogóbogár
fémes álszú
barna álszú
fésűscsápú álszú
díszes álszú
rajzos álszú
krétaszőrű tolvajbogár
sarkantyús tolvajbogár
vöröslábú tolvajbogár
bundásnyakú tolvajbogár
nagy álszú
Fabogárfélék
penésztenyésztő fabogár
hajófúró bogár
Korongbogárfélék
hosszúkás korongbogár
karcsú korongbogár
rozsdaszínű korongbogár
lisztmentő korongbogár
bronzfényű korongbogár
Szúfarkasfélék
feketenyakú szúfarkas
hosszúszőrű törpeszúfarkas
közönséges szúfarkas
vörösnyakú szúfarkas
feketenyakú szúfarkas
Karimásbogár-félék
ólmos karimásbogár
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Latin név
Nitidulidae
Carpophilus sexpustulatus
Cryptarcha strigata
Cyllodes ater
Soronia grisea
Monotomidae
Rhizophagus bipustulatus
Rhizophagus dispar
Silvanidae
Silvanus unidentatus
Uleiota planatus
Cucujidae
Cucujus cinnaberinus
Pediacus dermestoides
Laemophloeidae
Cryptolestes duplicatus
Laemophloeus monilis
Placonotus testaceus
Erotylidae
Dacne bipustulata
Dacne rufifrons
Triplax aenea
Triplax collaris
Triplax pygmaea
Triplax rufipes
Triplax russica
Triplax scutellaris
Tritoma bipustulata
Biphyllidae
Diplocoelus fagi
Bothrideridae
Bothrideres bipunctatus
Cerylonidae
Cerylon ferrugineum
Cerylon histeroides
Endomychidae
Endomychus coccineus
Mycetina cruciata
Symbiotes gibberosus
Mycetophagidae
Litargus connexus
Mycetophagus ater
Mycetophagus atomarius
Mycetophagus decempunctatus
Mycetophagus fulvicollis
Mycetophagus multipunctatus
Mycetophagus piceus
Mycetophagus quadripustulatus

Magyar név
Fénybogárfélék
hatjegyes gyümölcsfénybogár
rajzos nedvbogár
fekete fénybogár
pettyegetett fénybogár
Törekbogárfélék
kétpettyes korhadékbogár
kétszínű korhadékbogár
Fogasnyakúlapbogár-félék
rozsdás fogasnyakú-lapbogár
hosszúcsápú fogasnyakú-lapbogár
Lapbogárfélék
skarlátbogár
bunkóscsápú lapbogár
Szegélyeslapbogár-félék
kétvonalas szegélyeslapbogár
nagyfoltú szegélyeslapbogár
tölgy-szegélyeslapbogár
Tarbogárfélék
vállfoltos tarbogár
vöröshomlokú tarbogár
fémes tarbogár
sárganyakú tarbogár
kis tarbogár
feketehasú tarbogár
orosz tarbogár
vörösmellű tarbogár
feketenyakú tarbogár
Álporvafélék
közönséges álporva
Humuszbogárfélék
szívnyakú humuszbogár
Kéregbogárfélék
rozsdás kéregbogár
fekete kéregbogár
Álbödefélék
négypettyes álböde
keresztes álböde
rőt álböde
Gombabogárfélék
szalagos gombabogár
fekete gombabogár
tarka gombabogár
tízpettyes gombabogár
sárganyakú gombabogár
sokpettyes gombabogár
hegyi gombabogár
négyfoltos gombabogár
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Latin név
Triphyllus bicolor
Ciidae
Cis boleti
Cis castaneus
Cis micans
Cis villosulus
Orthocis alni
Tetratomidae
Mycetoma suturale
Tetratoma desmaresti
Tetratoma fungorum
Melandryidae
Abdera quadrifasciata
Anisoxya fuscula
Conopalpus testaceus
Dircaea australis
Hypulus quercinus
Melandrya caraboides
Melandrya dubia
Osphya bipunctata
Orchesia micans
Orchesia undulata
Phloiotrya tenuis
Mordellidae
Tomoxia bucephala
Zopheridae
Bitoma crenata
Colobicus hirtus
Colydium elongatum
Endophloeus markovichianus
Pycnomerus terebrans
Synchita humeralis
Synchita undata
Synchita variegata
Tenebrionidae
Allecula morio
Alphitophagus bifasciatus
Bolitophagus interruptus
Bolitophagus reticulatus
Corticeus bicoloroides
Corticeus fraxini
Corticeus unicolor
Cryphaeus cornutus
Diaclina testudinea
Diaperis boleti
Eledona agricola
Eledonoprius armatus
Gonodera luperus

Magyar név
kétszínű gombabogár
Tapkószúfélék
nagy taplószú
sima taplószú
közönséges taplószú
hosszúszőrű taplószú
rövidszőrű taplószú
Álkomorkafélék
sávos álkomorka
szőrös álkomorka
vöröskék álkomorka
Komorkafélék
négysávos komorka
barna komorka
feketecsápú komorka
déli komorka
tölgy-komorka
fémeskék komorka
fekete komorka
kétalakú komorka
fényes szöcskebogár
hullámos szöcskebogár
nyárvégi komorka
Marókafélék
kúptestű maróka
Héjbogárfélék
szalagos héjbogár
szegélyes héjbogár
ösztövér héjbogár
fogasszélű héjbogár
bordás héjbogár
vállfoltos héjbogár
hullámos héjbogár
tarka héjbogár
Gyászbogárfélék
karcsú alkonybogár
alomlakó gyászbogár
láncos taplóbogár
bordás taplóbogár
sávos kéregbújó
szélesnyakú kéregbújó
egyszínű kéregbújó
szarvas gyászbogár
teknős gyászbogár
poszogó taplóbogár
kis taplóbogár
érdes taplóbogár
gyászos alkonybogár
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Latin név
Hymenalia rufipes
Mycetochara axillaris
Mycetochara maura
Nalassus dermestoides
Neatus picipes
Neomida haemorrhoidalis
Palorus depressus
Pentaphyllus testaceus
Platydema violacea
Prionychus ater
Prionychus melanarius
Pseudocistela ceramboides
Scaphidema metallica
Stenomax aeneus
Tenebrio opacus
Uloma culinaris
Prostomidae
Prostomis mandibularis
Oedemeridae
Chrysanthia viridissima
Ischnomera caerulea
Nacerdes carniolica
Pyrochroidae
Pyrochroa coccinea
Schizotus pectinicornis
Salpingidae
Cariderus aeneus
Lissodema cursor
Lissodema denticolle
Salpingus planirostris
Salpingus ruficollis
Vincenzellus ruficollis
Cerambycidae
Acanthocinus aedilis
Acanthocinus griseus
Aegomorphus clavipes
Aegosoma scabricorne
Akimerus schaefferi
Alosterna tabacicolor
Anaesthetis testacea
Anaglyptus mysticus
Anastrangalia dubia
Anastrangalia sanguinolenta
Anisorus quercus
Anoplodera rufipes
Anoplodera sexguttata
Arhopalus rusticus
Aromia moschata

Magyar név
rőtlábú alkonybogár
fényes taplász
fekete taplász
rövidszárnyú gyászbogár
fűz-gyászbogár
szarvas taplóbogár
szögleteshomlokú kislisztbogár
kis korhadékbogár
fémkék taplóbogár
sötét alkonybogár
komor alkonybogár
narancssárga alkonybogár
fémzöld taplóbogár
bronzos gyászbogár
fogastorkú lisztbogár
nagy rágványbogár
Fogasállúbogár-félék
európai fogasállúbogár
Álcincérfélék
aranyos álcincér
zöldeskék álcincér
karnióliai álcincér
Bíborbogárfélék
nagy bíborbogár
kis bíborbogár
Álormányosfélék
fémes álormányos
sokfogú álormányos
négyfoltos álormányos
sötétnyakú álormányos
vörösnyakú álormányos
kék álormányos
Cincérfélék
nagy daliáscincér
szürke daliáscincér
tarka cincér
diófacincér
szilfacincér
barna juharcincér
szedercincér
juhar-díszcincér
feketeszélű virágcincér
kétszínű virágcincér
tölgy-gyökércincér
vöröslábú virágcincér
foltos virágcincér
gödrösnyakú cincér
pézsmacincér

Védettség Börzsöny
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
V
+
+
V

+

Mátra

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

V

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
V

V
V

V

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

58

Latin név
Asemum striatum
Callidium violaceum
Callimellum angulatum
Callimoxys gracilis
Cerambyx cerdo
Cerambyx scopolii
Chlorophorus figuratus
Chlorophorus sartor
Chlorophorus varius
Clytus arietis
Clytus rhamni
Cortodera holosericea
Cortodera humeralis
Deroplia genei
Dinoptera collaris
Exocentrus adspersus
Exocentrus lusitanus
Exocentrus punctipennis
Glaphyra umbellatarum
Grammoptera ruficornis
Grammoptera ustulata
Isotomus speciosus
Leioderes kollari
Leiopus nebulosus
Leptura aurulenta
Leptura quadrifasciata
Mesosa curculionoides
Mesosa nebulosa
Molorchus minor
Monochamus galloprovincialis
pistor
Necydalis major
Necydalis ulmi
Oberea oculata
Oplosia cinerea
Pachytodes cerambyciformis
Pachytodes erraticus
Paracorymbia fulva
Phymatodes testaceus
Plagionotus arcuatus
Plagionotus detritus
Poecilium pusillum
Poecilium rufipes
Pogonocherus hispidulus
Pogonocherus hispidus
Prionus coriarius
Purpuricenus kaehleri
Pyrrhidium sanguineum

Magyar név
komor fenyőcincér
kék korongcincér
zöld tölgyescincér
frakkos cincér
nagy hőscincér
kis hőscincér
rajzos darázscincér
feketevállú darázscincér
díszes darázscincér
közönséges darázscincér
benge-darázscincér
imolacincér
négyfoltos cserjecincér
keskeny tölgycincér
vörösnyakú virágcincér
tölgyfa-rőzsecincér
hársfa-rőzsecincér
szilfa-rőzsecincér
foltoslábú légycincér
gyűrűscsápú galagonyacincér
aranyszőrű galagonyacincér
nyírfa-darázscincér
vörösessárga facincér
öves gesztcincér
sárgaszőrű szalagoscincér
feketeszőrű szalagoscincér
szemfoltos cincér
ködfoltos cincér
kis légycincér
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foltos fenyvescincér
nagy fürkészcincér
aranyszőrű fürkészcincér
vörösnyakú fűzcincér
foltos hárscincér
változékony virágcincér
rajzos virágcincér
vörhenyes virágcincér
változékony korongcincér
bársonyos darázscincér
sárgafarú darázscincér
vállfoltos háncscincér
kék háncscincér
négytövises ecsetcincér
kéttövises ecsetcincér
csőszcincér
hosszúcsápú vércincér
tűzpiros facincér
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Latin név
Rhagium inquisitor
Rhagium mordax
Rhagium sycophanta
Rhamnusium bicolor
Rosalia alpina
Rutpela maculata
Saperda octopunctata
Saperda punctata
Saperda scalaris
Spondylis buprestoides
Stenopterus rufus
Stenostola ferrea
Stenurella bifasciata
Stenurella melanura
Stenurella nigra
Stenurella septempunctata
Stictoleptura erythroptera
Stictoleptura rubra
Stictoleptura scutellata
Strangalia attenuata
Trichoferus pallidus
Xylotrechus antilope
Xylotrechus rusticus
Anthribidae
Phaeochrotes pudens
Platyrhinus resinosus
Platystomos albinus
Pseudeuparius sepicola
Ulorhinus bilineatus
Curculionidae
Acalles camelus
Acallocrates colonellii
Anisandrus dispar
Brachytemnus porcatus
Camptorhinus simplex
Camptorhinus statua
Cossonus linearis
Cossonus parallelepipedus
Dryocoetes autographus
Dryocoetes villosus
Dryophthorus corticalis
Gasterocercus depressirostris
Hylesinus crenatus
Hylesinus fraxini
Ips typographus
Magdalis flavicornis
Phloeophagus lignarius
Platypus cylindrus

Magyar név
fenyves-tövisescincér
cser-tövisescincér
tölgyes-tövisescincér
kétszínű odúcincér
havasi cincér
tarkacsápú karcsúcincér
nyolcpontos cincér
pettyes szilcincér
létracincér
erdei félcincér
tarkacsápú keskenyfedőscincér
ólomszürke hársfacincér
kétöves karcsúcincér
feketevégű karcsúcincér
fekete karcsúcincér
hétpettyes karcsúcincér
bordó virágcincér
vörös virágcincér
hegyi virágcincér
nyurgacincér
sápadt éjicincér
fürge darázscincér
egérszínű darázscincér
Orrosbogárfélék
tölgy-orrosbogár
nagy orrosbogár
nagybajuszú orrosbogár
hatdudoros orrosbogár
dülledtszemű orrosbogár
Ormányosbogár-félék
négypúpú zártormányúbogár
karcsútorú zártormányúbogár
kétalakú púposszú
négyzetesnyakú szúormányos
sima holttettetős-ormányos
bordás holttettetős-ormányos
korhadék-szúormányos
szögletes szúormányos
rozsdavörös fenyőszú
gesztenyeszú
közönséges korhadékzsuzsok
laposorrú ormányos
nagy kőrisszú
közönséges kőrisszú
közönséges betűzőszú
szőrös tölgyormányos
vaskos szúormányos
közönséges hosszúlábúszú
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Latin név
Pteleobius vittatus
Rhyncolus elongatus
Rhyncolus punctatulus
Rhyncolus reflexus
Ruteria hypocrita
Scolytus rugulosus
Stereocorynes truncorum
Taphrorychus bicolor
Xyleborinus saxesenii
Xyleborus monographus
Xylosandrus germanus

Magyar név
csíkos szilszú
nyurga szúormányos
pontozott szúormányos
peremes szúormányos
avarlakó zártormányos
kis gyümölcsfakéregszú
szélescombú szúormányos
bóbitás bükkszú
vadgesztenyeszú
szarvas tölgyszú
német szú
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