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ÖSSZEFOGLALÁS

A Közép-Európától Nyugat-Szibériáig elterjedt Tettigonia caudata mintegy 100 évvel 
ezelôtt Magyarország területén gyakorinak számított. Az agrár-kemizációval összefüggô 
visszaszorulása – mely az 1950-es évektôl volt igazán erôteljes – napjainkra kisszámú, 
elszigetelt populációkkal jellemezhetô magyarországi elterjedést eredményezett. Az utóbbi 
évtizedek egyetlen recensnek tekinthetô dunántúli Tettigonia caudata populációja egy 
Lókút (Bakony-hegység) melletti extenzív agrárterületrôl került leírásra. 2000 és 2005 
között ezen állomány teljes visszaszorulását dokumentáltuk. Erôsen feltételezhetô, hogy 
a jelenség kiváltó okaként a területhasználat drasztikus megváltozását, a növényvédôszer-
használatot kell megneveznünk. A vizsgálati évek során ahol a faj elôkerült, ott nagyjából 
azonos négyzetméterenkénti denzitás jellemezte. Az állomány összdenzitásának jelentôs 
visszaesését a faj számára alkalmas (vegyszermentes) élôhely-folt méretének drasztikus 
zsugorodása idézte elô.
Kulcsszavak: Tettigonia caudata, agro-biodiverzitás, extenzív gazdálkodás, vegyszer-
használat, populációméret.

BEVEZETÉS

Az egyenesszárnyú fajok agrobiológiai jelentôsége régóta ismert. A témában több hazai 
vonatkozású gradológiai (Nagy 1964, 1988, 1990, 1993a-b, 2006, Rácz et al. 1994), táplál-
kozásbiológiai (Nagy 1950a-b), ökológiai (Nagy 1953), illetve természetvédelmi (Kenyeres 
2006) témájú tanulmány született. A farkos lombszöcske (Tettigonia caudata) táplálkozá-
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sának kísérletes megfigyelése során megállapítást nyert, hogy a faj imágói szinte kizárólag 
állati eredetû táplálékot fogyasztanak (Nagy 1952), illetve a fitofág rovarok fogyasztásán 
keresztül hozzájárulnak a kultúrnövények védelméhez (Varga és Rácz 1986). A fentiekbôl 
adódóan a faj nem tartozik a növényvédelmi kezelések célszervezetei közé. 
A farkos lombszöcske Közép-Európától Nyugat-Szibériáig elterjedt rovar (Rácz 1998), 
mintegy 100 évvel ezelôtt Magyarország területén gyakorinak számított (Pungur 1918). 
A feltehetôen az agrár-kemizációval összefüggô visszaszorulása (Nagy 2002) – mely az 
1950-es évektôl volt igazán erôteljes – napjainkra kisszámú, elszigetelt populációkkal 
jellemezhetô magyarországi elterjedést eredményezett, csak kevés biztos adatunk van 
hazai elôfordulásáról (Nagy és Szövényi 1999). 
A Tettigonia caudata areája nagy részén sztyepplakó, Magyarországon azonban az extenzív 
gabonaföldek karakterfajaként tarthatjuk számon, hiszen – bár elôkerült löszpusztagyepbôl, 
hegyi rétrôl, gyomvegetációból, gyomos üde gyepbôl is – elsôsorban kultúrnövény állo-
mányokból ismert (Kisbenedek 1997). Magyarországi élôhely-választását feltehetôen az 
extenzív (kétszikû gyomfajokban is gazdag) gabonatáblák magas füvû sztyepekhez hasonló 
élôhely-struktúrája tette lehetôvé (Kenyeres és Bauer 2001a-b).
A faj fentiek miatt meglepetésszerû bakonyvidéki elôkerülése (Kenyeres és Bauer 2001a-b) 
után – 2000 és 2005 között – rendszeresen nyomon követtük a populáció állapotát. A 
vizsgálat lefolytatását a területkezelésben idôközben bekövetkezett jelentôs változások 
fokozottan indokolták.

TERÜLET ÉS MÓDSZER

A vizsgált populáció Lókúttól Ny-ra található [a Kôriserdô (~ Kôris dûlô) dél-nyugati 
része, EOV: 559,507; 207,764, tszfm.: 440 m]. A Tettigonia caudata megtalálásakor 
(2000. 06. 09.) több hosszú, keskeny parcellán is vegyszermentes növénytermesztést 
alkalmaztak (kiskert jelleg, kézi gyomlálás stb.). A faj csak ezeken az élôhely-foltokon 
fordult elô.
Az állat mintegy 1200 m2 területû élôhelyén a növényzetet a szubatlantikus szántóföldi 
gyomnövényzet állományai alkották, Triticum aestivum és más gabonafajok vetéseiben. 
A vegetáció jellemzô összetétele a két vizsgált parcellában a következô volt (taxon, AD, 
K): Triticum aestivum 3–4, V; Centaurea cyanus 2–4, V; Apera spica-venti 1–3, V; 
Anthemis arvensis 1–2, V; Convolvulus arvensis +, III; Melilotus officinalis +, II; Viola 
arvensis +, III; Equisetum arvense +, II; Chenopodium album +, II; Avena sativa +, I; 
Lamium amplexicaule +, I. A parcella gyomflorisztikai összetételének pontosítása során 
néhány érdekesebb faj is elôkerült, a tarló késônyári aszpektusából: Gypsophila muralis, 
Melandrium noctiflorum, Spergula arvensis, Spergularia rubra.
Az élôhelyen – a Tettigonia caudata mellett – a következô egyenesszárnyú kísérôfajok 
kerültek feljegyzésre: Metrioptera roeselii, Euthystira brachyptera, Leptophyes albovittata, 
Tettigonia viridissima.
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2000 és 2005 között minden évben két alkalommal (aratás elôtt és után) végeztünk a 
Tettigonia caudata állományméretére vonatkozó mintavételezést. Az egyeléses vizsgálat, 
illetve a hang alapján történô detektálás mellett a kvantitatív összehasonlításra is lehetôséget 
teremtô fûhálós és sáv transzekt módszert alkalmaztuk. Fûhálózás során a 300 fûháló-
csapással gyûjtött egyedeket tekintettük egy mintának. A sáv transzekt mentén történô 
vizuális detektálás során 15 m hosszú, 1 m széles növényzetsávokat vizsgáltunk át, így 
állapítottuk meg a faj négyzetméterenkénti denzitás-értékét. A mintavételek során minden 
esetben megbecsültük annak a területnek a méretét, melyen a rovar elôfordult.

EREDMÉNYEK

A Tettigonia caudata állomány egyedszámváltozása és az élôhely területkezelésének válto-
zása (2000–2005): 2000-ben a vizsgálati területen a Tettigonia caudata az egyenesszárnyú-
együttes domináns fajának számított. Az aratást követôen a környék gyeptársulásainak 
(Pastinaco-Arrhenatheretum, Alopecuretum pratensis, gyomtársulások és cserjések) rész-
letes átvizsgálása során a faj egyetlen egyede sem került elô, annak ellenére, hogy imágóik 
élôhelyükön elvileg júniustól októberig megtalálhatók (Harz 1969). Az elsô észleléskor 
(2000. 06. 09.) a rovar négyzetméterenkénti denzitásértéke 7 egyed/m2 volt, a populáció 
egyedszámát mintegy 3500-ra becsültük. 2001 és 2002 júniusában végzett mintavételezések 
során nem tapasztaltunk számottevô változást sem az egyedszámértékben, sem a jelenlét-
hiány alapján kirajzolódó élôhely-kiterjedésében (2001 – denzitás: 5 egyed/m2; becsült 
állományméret: ~2500 egyed; 2002 – denzitás: 6 egyed/m2; becsült állományméret: ~2700 
egyed). 2003. júliusában következett be az állomány elsô jelentôs egyedszámcsökkenése, 
ekkor rendkívül kis egyedszámú populációt találtunk permetezett gabonaültetvényben. 
A négyzetméterenkénti denzitásérték 2 egyed/m2 volt, a populáció egyedszámát – a kb. 
100 m2-re szûkült élôhely-foltban – cca. 200-ra becsültük. Az élôhelyen 2004-ben is a 
vegyszerhasználat egyértelmû jelei látszottak (gyommentes homogén gabonaállomány, 
keréknyom stb.). A szántóföldi gyomnövények és a Tettigonia caudata csak egy korábban 
parlag parcellában fordult elô, egy a Centaurea cyanus markáns jelenlétét mutató foltban. 
A faj négyzetméterenkénti denzitásértéke 5 egyed/m2 volt, a populáció egyedszámát – a 
mintegy 50 m2-re szûkült élôhely-foltban – cca. 250-re becsültük. 2005-ben a korábbi 
elôfordulási területen található parcellák intenzív mûvelésûek vagy parlagként felhagyottak 
voltak, a Tettigonia caudata nem került elô sem azokból, sem a környezô, természetközeli 
élôhelyekrôl. Ezek alapján az állomány helyzetét bizonytalannak tekintjük. 
A növényvédelmi kezelésekre vonatkozó adatgyûjtés (permetezések idôpontja, szer, 
dózis stb.) céljából megkerestük a terület tulajdonosait, illetve bérlôit. A velük folytatott 
beszélgetések során mindannyian elzárkóztak a fenti kérdések megválaszolásától, így a 
parcellákon folytatott intenzív jellegû gazdálkodásként a Tettigonia caudata elôkerülésekor 
tapasztalt gyomösszetételt mutató kalászos gabonavetések esetében általánosan alkalma-
zott kezeléseket feltételezhetjük (a kezelések megtörténte a fentiek alapján nyilvánvaló). 

A területhasználat változásának hatása a Tettigonia caudata...
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Ennek alapján valószínûsíthetô, hogy a gyomirtással egy idôben vagy attól elválasztva  
vetésfehérítô bogár, illetve más rovarkártevôk elleni vegyszerhasználat történt. A 
legjellemzôbb szerhasználatból kiindulva feltehetôen alfametrin Fendona 10 EC, bifentrin 
Talstar 10 EC, alfa-cipermetrin Lemagard 100 EC, illetve tribenuron metil Granstar 75 
DF szereket alkalmaztak.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

2000 és 2005 között a Tettigonia caudata lókúti állományának teljes visszaszorulását 
dokumentáltuk. Erôsen feltételezhetô, hogy a jelenség kiváltó okaként a területhasználat 
drasztikus megváltozását, a növényvédôszer-használatot nevezhetjük meg. A terület tu-
lajdonosai elzárkóztak – az amúgy nyilvánvaló – permetezésekre vonatkozó információk 
közlésétôl. Hatóságok számára nyílna csak mód a permetezés tényét bizonyítani, a területek 
méretébôl, jellegébôl adódóan azonban permetezési naplók léte erôsen kétséges. Az értékelés 
során tehát nem támaszkodhatunk másra, mint a területhasználatban beállt változás minden 
biológus és mezôgazdasági szakember számára nyilvánvaló – fent részletezett – tapasztalati 
tényeire. A vizsgált Tettigonia caudata állomány egyedszámváltozásait az 1. ábra mutatja. 
Az ábrán jól látható, hogy a négyzetméterenkénti denzitásértékek vissza esésének üteme 
elmarad a becsült populációméret csökkenésétôl. Ahol a faj elôkerült, ott nagyjából azonos 
négyzetméterenkénti denzitás jellemezte évrôl évre. Az állomány becsült egyedszámának 
jelentôs visszaesését tehát a faj számára alkalmas (vegyszermentes)  élôhely-folt méretének 
drasztikus zsugorodása idézte elô. Amennyiben a következô években sem kerül elô az állat, 

1. ábra A vizsgált Tettigonia caudata állomány egyedszám-változásai 
(Magyarország, Bakonyvidék, Lókút, 2000–2005)

Figure 1. Density-changes of the studied Tettigonia caudata population 
(Hungary, Bakony Region, Lókút, 2000–2005)

Kenyeres Z. – Bauer N.:
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úgy a szöcskepetékre jellemzô hibernációs képességbôl fakadóan még nem kell feltétlenül az 
állomány felszámolódásával számolnunk, azonban a peték életképességének fennmaradása 
is korlátozott, illetve az intenzív mûvelés során azok mechanikai sérülése sem kizárható.
A fenti esettanulmány több növényvédelmi, biodiverzitás-védelmi, agrobiodiverzitás-
védelmi kérdést vet fel. Egyrészt a növényvédelmi kezelés során alkalmazott kémiai 
inszekticides kezelés a nem célszervezetekre is drasztikus hatást gyakorol. Ennek során 
elôfordulhat, hogy ritka, a hagyományos mûvelésû mezôgazdasági területekre visszaszorult 
fajok állományai is sérülnek. Ugyancsak egyértelmû, hogy speciális esetekben a szûkebben 
az agrobiodiverzitás tárgykörébe tartozó értékek a tágabb értelemben vett biodiverzitás-
védelem kiemelkedôen fontos részévé válnak. 
Mindhárom fenti probléma megoldási lehetôségeként felvetôdik a zöld hálózatok megvaló-
sításának szükségessége (Snoo 1994, Elsen és Scheller 1995). A Nemzeti Agrár-Környe-
zetvédelmi Program által is kiemelten kezelt zöld hálózatok kialakításához vezetô elsô 
lépés lehet a Pinke (1999) által javasolt vegyszermentes szegélyek (ideálisan néhány tíz 
méter széles) létrehozása. Az eltûnôben lévô extenzív mûvelésû szántók legalább mini-
mális szinten (tájegységenként) történô fenntartása agrár-környezetvédelmi és természet-
védelmi feladat, mely relatíve kis  költséggel, ugyanakkor számos pozitív hatással jár. Ezek 
fenntartása hosszú távon biztosíthatja a jelenleg leginkább extenzív szántókhoz kötôdô 
növény- és állatfajok fennmaradását. A fenti méretû vegyszermentes szegélyek kialakítása 
elhanyagolható gazdasági veszteséget okoz, de – mint azt a Tettigonia caudata négyzet-
méterenkénti denzitásértékeinek elôfordulási területtôl független voltából is láthattuk – a 
magasabb biodiverzitás fenntartásához elengedhetetlen.

The effect of land use changes on a unique population
of Tettigonia caudata (Charpentier, 1845) (Orthoptera)

in Transdanubia (Hungary)
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SUMMARY

The Tettigonia caudata occurs from Central-Europe to Western-Siberia was a frequent 
species in Hungary 100 years ago. In Hungary its restriction in relation to agrarian-
chemicalization resulted in a spreading characterized by a few separated occurrences. The 
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restriction has been intensive since the 1950’s. A unique recent population of Tettigonia 
caudata of the last decades was published from an extensive agricultural area near Lókút 
(Bakony Mountains). We recorded the total confinement of the population from 2000 to 
2005. This phenomenon was caused by chemicalizing the field. During the study years 
it had equal density per square metre on areas where the species appeared. The restric-
tion of the population was caused by the drastic decreasing of the unchemicalized habitat 
patches.
Keywords: Tettigonia caudata, agro-biodiversity, extensive management, chemicalizing, 
size of population.
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