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A Soproni-hegység és peremterületeinek 
egyenesszárnyú faunája 
Orthopteran fauna of the Sopron Mountains and its surroundings 

KENYERES ZOLTÁN1 

Abstract 

Orthopteran fauna of the Sopron Mountains has not been explored enough up 
to present. Before the research project, taken from 2017 to 2019, 15 orthopteran 
species were known from the region. The scientific programme of the Fertő–
Hanság National Park Directorate resulted that detected species number 
increased to 64. The character of the local Orthoptera fauna is based on the 
biogeographical connections with the Alps, which manifests in the robust 
presence of mountainous species (e.g. Isophya camptoxypha, Pholidoptera aptera, 
Tettigonia cantans). Orthopteran fauna of the Sopron Mountains comprises three 
species protected in Hungary (Polysarcus denticauda, Isophya camptoxypha, 
Isophya modestior) and one species strictly protected in Hungary, further is 
included in Annex II and Annex IV of the Habitats Directive (Isophya costata). Of 
the protected species Polysarcus denticauda is frequent in the mesotrophic wet 
meadows of the foothills and the humid grasslands of the valleys isolating the 
mountain. Isophya costata is present with robust populations around Harka – 
mainly in mesophilic hayfields and meres being rich in dicotyledonous plant 
species. Isophya modestior is a rare species of the region known just in a few 
habitats. Local populations of Isophya camptoxypha, mostly occur in natural leaks 
of forests, where the grass and the lower shrub compose a mosaic-like, patchy 
vegetation structure, has started to decrease in the last decades. 

Bevezetés 

A Soproni-hegység térségének egyenesszárnyú-faunája egészen az elmúlt 
évtizedig erősen alulkutatott volt. Az első irodalmi adatot PUNGUR (1899) 
közölte, aki „Sopron” megnevezéssel az alábbi fajokat említette a térségből: 
bolygó tarlósáska (Chorthippus vagans) (Stenobothrus vagans néven), sötétzöld 
rétiszöcske (Metrioptera brachyptera) (Platycleis brachyptera néven), Rösel-
rétiszöcske (Roeseliana roeselii) (Platycleis roeselii néven) és erdei tücsök 
(Nemobius sylvestris). RÁCZ (1992) közleménye egy 1962-ből származó 
közönséges dobolószöcske (Meconema thalassinum) példányt említ a soproni 
Fáber-rétről. NAGY & SZIRÁKI (2002) munkájában a területről egy faj, a 
vékonycsápú tövishátúsáska (Tetrix tenuicornis) adata (Ágfalva: Ház-hegy) 

 
1 Acrida Bt., 8300 Tapolca Deák Ferenc u. 7., e-mail: kenyeres@acridabt.hu 
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található (Tetrix nutans néven). NAGY (2002) országos összegzésében „Sopron” 
megnevezéssel említi meg a kárpáti tarsza (Isophya camptoxypha) előfordulását. 

Az utóbbi évtizedben, elsősorban a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
által indított és finanszírozott kutatási programoknak köszönhetően, a 
kapcsolódó ismerethiány jelentős mértékben csökkent. A kimutatott fajok száma 
15-ről 57-re emelkedett (KENYERES et al. 2017a, KENYERES 2019). 

A szisztematikus vizsgálatoknak köszönhetően az utóbbi közlemények 
megjelenése óta is születtek újabb eredmények, így időszerűvé vált a terület 
egyenesszárnyú-faunájára vonatkozó összegzés elkészítése. 

Terület és módszer 

Vizsgálati területnek alapvetően a Soproni-hegység Natura 2000 területet 
(HUFH20012) tekintettük, de abba a fentihez nem tartozó hegylábi, természetes, 
illetve természetközeli gyepterületeket is beleértettük. Légi fotók és más 
térinformatikai állományok használatával kijelöltük azokat az élőhelyfoltokat, 
melyeken az egyenesszárnyú-együttesek számottevő fajszámmal való 
előfordulása volt valószínűsíthető (1. ábra). A kijelölt részterületeken a célzott 
orthopterológiai vizsgálatainkat – fűhálós és egyelő gyűjtéssel, valamint 
akusztikus detektálással – 2018-ban és 2019-ben végeztük. A befogott állatokat 
meghatározás után szabadon engedtük, az azonosítás szempontjából 
problematikus egyedeket laborba szállítás után határoztuk meg. 

 

1. ábra: Egyenesszárnyú-élőhelyként működő, kétszikű lágyszárúakban gazdag 
félszáraz gyep a Harkai-fennsíkon 

fotó: Kenyeres Zoltán 
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Az állatok meghatározásához HARZ (1957, 1975), KIS (1960), IORGU & IORGU 
(2008), valamint FISCHER et al. (2016) munkáit használtuk. A cikkben az 
egyenesszárnyúfajok nevezéktana CIGLIANO et al. (2017) munkáját követi. A 
fajok elterjedésének, életformájának és ökotípusának meghatározásához, a saját 
tapasztalatokon túl, alapvetően INGRISCH & KÖHLER (1998), VARGA (1997), 
valamint RÁCZ (1998) munkáit használtuk fel. 

Eredmények 

Az e közleményhez kapcsolódó vizsgálataink megkezdését megelőzően 57 
egyenesszárnyúfaj előfordulási adata volt ismert a Soproni-hegység térségéből 
(KENYERES 2019). A jelen adatgyűjtéssel a fentiekhez képest további hét olyan 
egyenesszárnyúfaj itteni előfordulását tártuk fel, melyeket korábban a hegység 
területéről nem mutattak ki.  

Az újonnan előkerült fajok 
között voltak országosan 
gyakoribb előfordulásúak, mint 
a szélesszárnyú tarlósáska 
(Chorthippus apricarius) és a 
vállas rétisáska (Chorthippus 
dichrous), illetve talajlakó 
életformájuk miatt speciális 
gyűjtési módszerekkel foghatók 
– nyugati homlokjegyestücsök 
(Modicogryllus frontalis), 
közönséges lótücsök 
(Gryllotalpa gryllotalpa) – is. Az 
újabb terepbejárások során 
ugyanakkor olyan színező 
elemek is előkerültek, mint a 
melegkedvelő, országosan ritka 
rőthátú virágszöcske (Lepto-
phyes punctatissima) és a 
szintén melegkedvelő, orszá-
gosan gyakori pontozott 
repülőszöcske (Phaneroptera 
nana). Ugyancsak értékes 
színező elemként került elő a jó 
természetességi állapotú üde 
gyepekhez kötődő, országosan 
szórványos előfordulású 
tundrasáska (Stethophyma 
grossum) (2. ábra). 

 

2. ábra: Jó természetességi állapotú és 
vízellátottságú üde hazai gyepek ritkuló faja a 

tundrasáska (Stethophyma grossum) 
fotó: Bauer Norbert 



A Soproni-hegység és peremterületeinek egyenesszárnyú faunája 11 

Rence 6. (2021) 

Ezzel, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által indított és 
finanszírozott kutatási programoknak köszönhetően, a Soproni-hegység 
területéről ismert egyenesszárnyúfajok száma 64-re emelkedett (1. táblázat).  

1. táblázat:  A vizsgálati területről kimutatott egyenesszárnyúfajok hazai gyakorisága, 
elterjedése, életforma és hőigény jellemzői [módosításokkal INGRISCH & KÖHLER 
(1998), VARGA (1997), valamint RÁCZ (1998) munkái nyomán] 

Fajnév H Elterjedés Életforma Hőigény 

Phaneroptera falcata (PODA, 1761) IV Eu-Szib arbu ther 

Phaneroptera nana FIEBER, 1853 III Circum-Med arbu ther 

Leptophyes albovittata (KOLLAR, 1833) III Po arbu ther 

Leptophyes boscii FIEBER, 1853 II D-Ke-Eu sil mes 

Leptophyes punctatissima (BOSC, 1792) I Eu arbu m-ther 

Barbitistes serricauda (FABRICIUS, 1794) I Kö-Ke-Eu arbo mes 

Isophya camptoxypha (FIEBER, 1853) I Ke-DKe-Eu arbu mes 

Isophya costata BRUNNER VON WATTENWYL, 1878 I D-Ke-Eu pra mes 

Isophya kraussii BRUNNER VON WATTENWYL, 1878  I Kö-Eu arbu ther 

Isophya modestior BRUNNER VON WATTENWYL, 1882 I D-Ke-Eu arbu ther 

Polysarcus denticauda (CHARPENTIER, 1825) I Kö-D-Eu pra mes 

Meconema thalassinum (DE GEER, 1773) II Eu arbo ther 

Meconema meridionale COSTA, 1860 I D-Ke-Eu arbo ther 

Conocephalus fuscus (FABRICIUS, 1793) IV Pale pra hyg 

Conocephalus dorsalis (LATREILLE, 1804) II Eu-Szib pra hyg 

Ruspolia nitidula (SCOPOLI, 1786) II Paleo-Tr, Med pra m-hyg 

Tettigonia viridissima (LINNAEUS, 1758) III Pale arbu mes 

Tettigonia cantans (FUESSLY, 1775) I Eu-Szib sil hyg 

Decticus verrucivorus (LINNAEUS, 1758) III Eu-Szib pra mes 

Platycleis grisea (FABRICIUS, 1781) III Eu pra ther 

Platycleis affinis FIEBER, 1853 III Med-Ny-Á psps ther 

Tessellana veyseli (KOÇAK, 1984) II Ke-DKe-Eu pra ther 

Bicolorana bicolor (PHILIPPI, 1830) III Eu-Szib pra m-ther 

Roeseliana roeselii (HAGENBACH, 1822) III Eu-Szib pra m-hyg 

Pholidoptera aptera (FABRICIUS, 1793) II Ke-Kö-Eu sil hyg 

Pholidoptera fallax (FISCHER, 1853) II Kö-D-D-Ke-Eu sil ther 

Pholidoptera griseoaptera (DE GEER, 1773) III Eu sil mes 

Ephippiger ephippiger (FIEBIG, 1784) III D-Ke-Eu sil ther 

Oecanthus pellucens (SCOPOLI, 1763) II Pale pra m-ther 

Nemobius sylvestris (BOSC, 1792) I Eu-É-Af sil ther 

Modicogryllus frontalis (FIEBER, 1844) I Po pra hyg 

Pteronemobius heydenii (FISCHER, 1853) I 
Med-Kö-Eu-
DNy-Á 

geo hyg 

Gryllus campestris (LINNAEUS, 1758) III Pale geo mes 

Gryllotalpa gryllotalpa (LINNAEUS, 1758) I Pale geo mes 

Tetrix subulata (LINNAEUS, 1758) III Ho geo hyg 
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Fajnév H Elterjedés Életforma Hőigény 

Tetrix tenuicornis (SAHLBERG, 1891) III Pale pra ther 

Calliptamus italicus (LINNAEUS, 1758) III Pale gra ther 

Odontopodisma decipiens RAMME, 1951 I Po-Med sil ther 

Pezotettix giornae (ROSSI, 1794) II Med-D-Eu gra ther 

Mecostethus parapleurus (HAGENBACH, 1822) II Eu-Szib pra hyg 

Oedaleus decorus (GERMAR, 1825) III D-Ke-Eu psps mes 

Oedipoda caerulescens (LINNAEUS, 1758) IV Pale geo ther 

Aiolopus thalassinus (FABRICIUS, 1781) III Cos gra m-ther 

Chrysochraon dispar (GERMAR, 1834) II Eu-Szib pra m-hyg 

Euthystira brachyptera (OCSKAY, 1826) II Eu-Szib pra mes 

Omocestus haemorrhoidalis (CHARPENTIER, 1825) IV Eu-Szib pra ther 

Omocestus petraeus (BRISOUT DE BARNEVILLE, 1856) III Eu-Szib gra ther 

Omocestus rufipes (ZETTERSTEDT, 1821) IV Pale pra mes 

Stenobothrus lineatus (PANZER, 1796) III Eu-Szib pra m-ther 

Stenobothrus stigmaticus (RAMBUR, 1838) III Ny-Pale pra m-ther 

Gomphocerippus rufus (LINNAEUS, 1758) III Eu-Szib sil mes 

Chorthippus apricarius (LINNAEUS, 1758) III Eu-Szib pra mes 

Chorthippus vagans (EVERSMANN, 1848) I Eu-Szib pra ther 

Chorthippus mollis (CHARPENTIER, 1825) IV Eu-Szib pra mes 

Chorthippus brunneus (THUNBERG, 1815) V Eu-Szib pra m-ther 

Chorthippus biguttulus (LINNAEUS, 1758) IV Eu-Szib pra m-ther 

Chorthippus albomarginatus (DE GEER, 1773) I Pale pra mes 

Chorthippus dorsatus (ZETTERSTEDT, 1821) IV Eu-Szib pra mes 

Chorthippus dichrous (EVERSMANN, 1859) I D-Ke-Eu-Szib pra mes 

Pseudochorthippus parallelus (ZETTERSTEDT, 1821) IV Pale pra mes 

Pseudochorthippus montanus (CHARPENTIER, 1825) III Eu-Szib pra hyg 

Euchortippus declivus (BRISOUT DE 

BARNEVILLE, 1848) 
IV D-Eu gra ther 

Euchorthippus pulvinatus (FISCHER DE 

WALDHEIM, 1846) 
I Eu-Szib gra ther 

Stethophyma grossum (LINNAEUS, 1758) III Eu-Szib pra hyg 

Jelmagyarázat: H: hazai relatív gyakorisági adatokon alapuló gyakorisági kategória: I: ritka, II: 
szórványos, III: mérsékelten gyakori, IV: gyakori, V: közönséges – Á: ázsiai; Af: afrikai; An: angarai; 
At: atlantikus; Ba: balkáni; Cos: kozmopolita; D: dél; Er: eremiai; Eu: európai; Ho: holarktikus; Il: 
illír; Ind: indomaláj; Ka: kazspi; Ke: kelet; KiÁ: kis-ázsiai; Kö: közép; Med: mediterrán; Ny: nyugat; 
Pale: palearktikus; Pan: pannon; Pc: policentikus; Po: pontuszi; Szib: szibériai; Tr: trópusi – arbo: 
arboricol; arbu: arbusticol; geo: geophil; gra: graminicol; pra: pratinicol; psps: pseudo-psammophil; 
sil: silvicol – hyg: hygrophil; mes: mesophil; m-hyg: mérsékelten hygrophil; m-ther: mérsékelten 
thermophil; ther: thermophil 

 

Ezen túl több, a vizsgálati területről ismert fokozottan védett, illetve védett 
faj – magyar tarsza (Isophya costata), kárpáti tarsza (Isophya camptoxypha), 
fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda) – elterjedésére vonatkozó adatok 
száma is jelentős mértékben bővült (3. ábra). 
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A Soproni-hegységben és peremterületein feltárt fajkészletet elterjedés 
tekintetében a 34%-ban részesülő euro-szibériai és a 17%-ot adó palearktikus 
fajok uralják. A fentieken túl a dél- és kelet-európai elterjedésű fajok értek még 
el számottevő részesedést (9%). Életforma tekintetében az előkerült fajok 48%-
ban a magasabb, vertikálisan strukturált gyepekhez kötődő pratinicol típust 
képviselték, de a tájléptékű élőhely-szerkezetnek megfelelően az erdőterületek 
gyepszintjéhez kötődő silvicol fajok részesedése is érdemi mértékű volt (14%). 
Ökológiai igény tekintetében a mesophil (31%), hygrophil (16%) és mérsékelten 
hygrophil fajok (5%) együttes részesedése jelentős mértékben meghaladta a 
thermophil (36%) és mérsékelten thermophil fajok (12%) együttes részesedését. 

 
3. ábra: A kárpáti tarsza (Isophya camptoxypha) (balra fent), a magyar tarsza 

(Isophya costata) (jobbra fent) és a fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda) (lent) 
ismert elterjedése a Soproni-hegységben és annak peremterületein 

Értékelés 

A Soproni-hegység és peremterületeinek egyenesszárnyú-faunája jelenlegi 
ismereteink szerint 64 fajt számlál. A lokális fauna fajai közül a régió vizsgálati 
területtel érintkező, de Ausztriához tartozó területeiről eddig 56-ot mutattak ki 
(ZUNA-KRATKY et al. 2017). A két fajlista (a hegység magyar és osztrák oldala) 
közös fajainak száma 49. A Soproni-hegység térségében élő fauna 14 tagját nem 
mutatták ki eddig az ausztriai részterületekről, ott pedig hat olyan faj ismert, 
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melyeket a magyar oldalon egyelőre nem fogtak. Mindez, valamint az egyes 
fajok élőhelyigényével kapcsolatos ismeretek alapján további hat, eddig nem 
kimutatott faj – bordói tücsök (Eumodicogryllus bordigalensis), közép-európai 
hangyásztücsök (Myrmecophilus acervorum), karcsú szöcske (Pachytrachis 
gracilis), rövidszárnyú sztyepprétisáska (Stenobothrus crassipes), ligeti 
tövishátúsáska (Tetrix undulata), Pfändler-ásósáska (Xya pfaendleri) – 
feltételezhetően tagja a Soproni-hegység és peremterületein élő 
egyenesszárnyú-faunának. Az érintkező ausztriai területekről ismert, hazánkban 
védett fajok, mint a szerény tarsza (Isophya modesta), a keleti pókszöcske 
(Poecilimon intermedius) és a farkos lombszöcske (Tettigonia caudata) 
magyarországi oldalról való előkerülése nem zárható ki, de kevésbé valószínű. A 
vizsgálati terület egyenesszárnyú-faunájának fajszáma mindezek alapján 70-73-
ra becsülhető. 

A Soproni-hegység térsége, méretét és azon az egyenesszárnyúak számára 
alkalmas élőhelyek alacsony területarányát figyelembe véve, valamint a közeli, 
nagy kiterjedésű régiókkal (Bakony-vidék, Kisalföld) összevetve alapvetően 
fajgazdag egyenesszárnyú-faunával rendelkezik. A lokális fauna karakterét 
egyértelműen az Alpokkal való kapcsolatokat jelző, markánsan hegyvidéki 
taxonok – kárpáti tarsza (Isophya camptoxypha), nagy avarszöcske (Pholidoptera 
aptera), éneklő lombszöcske (Tettigonia cantans) – adják. A Soproni-hegység 
hegylábi részterületein azonban már az Alföld, azon belüli a Sopron–Vasi-síkság 
hatása is érvényesül. Természetvédelmi szempontból kiemelendő, hogy a 
régióban ez utóbbira vezethető vissza a napjainkban leginkább a jó állapotú 
kaszálórétekhez kötődő magyar tarsza (Isophya costata) erőteljes állományokkal 
jellemezhető előfordulása Harka térségében. A hegységben karakterfajnak 
számító fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda) mind a peremterületen, 
mind a hegység magasabban fekvő völgyeiben általánosan elterjedt. Ez utóbbi 
kiváló példája annak, ahogy a montán fajok az érintkező alföldi területek üdébb, 
akár vízállásos gyepjeiben is jellemzően megtelepszenek. 

Összefoglalás 

Soproni-hegység egyenesszárnyú-faunája egészen az utóbbi évekig 
nagymértékben alulkutatott volt. A 2017–2019 közötti időszakban elvégzett 
adatgyűjtést megelőzően 15 egyenesszárnyúfaj aktuálisnak tekinthető 
előfordulása volt ismert a Soproni-hegység térségéből. A Fertő–Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság által megvalósított kutatási programnak köszönhetően a 
lokális egyenesszárnyú-fauna ismert fajszáma 64-re emelkedett. A Soproni-
hegység egyenesszárnyú-faunájának karakterét egyértelműen az Alpokkal való 
kapcsolatokat jelző, markánsan hegyvidéki fajok – kárpáti tarsza (Isophya 
camptoxypha), nagy avarszöcske (Pholidoptera aptera), éneklő lombszöcske 
(Tettigonia cantans) adják. A vizsgálati területen három védett – fogasfarkú 
szöcske (Polysarcus denticauda), kárpáti tarsza (Isophya camptoxypha), illír 
tarsza (Isophya modestior) –, valamint egy fokozottan védett, Natura 2000 
jelölőfaj – magyar tarsza (Isophya costata) – fordul elő. A védett fajok közül a 
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fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda) a hegylábi mocsárréteken, valamint 
a völgyek jó vízellátottságú üde rétjein általánosan elterjedt. A magyar tarsza 
(Isophya costata) Harka térségében található, a faj az élőhelyi igényeinek 
megfelelő helyeken (kétszikű növényfajokban gazdag kaszálórétek, mezsgyék) 
elterjedt és nagy egyedszámú állományokkal van jelen (KENYERES et al. 2017b). 
Az illír tarsza (Isophya modestior) csak néhány lelőhelyről ismert, ritka 
előfordulású a térségben. A főképp természetes erdei lékek területéről 
kimutatott (KENYERES & BAUER 2005) kárpáti tarsza (Isophya camptoxypha) 
állományainak száma és mérete az elmúlt évtizedekben csökkenést mutat. 
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