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A farkos lombszöcske (Tettigonia caudata) elő-
kerülése a Fertő-tó környékének magyar-
országi oldalán 
Occurrence of Eastern Green Bush-cricket (Tettigonia caudata) on the 
Hungarian side of Lake Fertő 

KENYERES ZOLTÁN1 

Abstract 

In Hungary, Eastern Green Bush-cricket (Tettigonia caudata) was a frequent 
species of arable fields used without chemicalization. Local area of the protected 
species has been restricted caused by the increasing of spraying intensity on 
fields and decreasing of traditional land-use. Currently, Eastern Green Bush-
cricket is present in Hungary with a few, fragmented populations. Up to now, 
the species has been considered extinct on the Kisalföld area. In 2017 a robust 
population of Eastern Green Bush-cricket was revealed at the settlement of 
Fertőszéplak (Nyugat-Rét-dűlő), in an extensive arable field and in habitats 
neighbouring that. 

Support of unchemicalized margins on arable fields having Eastern Green 
Bush-cricket populations could be a secure of the species-conservation in a long-
distance – especially if the stubble ploughs on unchemicalized margins were also 
omitted (on all area of the margin or at least on some parts of that). 

Bevezetés 

A farkos lombszöcske – Tettigonia caudata (CHARPENTIER, 1845) – széles 
elterjedésű, Közép-Európától Nyugat-Szibériáig jelenlévő rovar (RÁCZ 1998). 
Magyarországon védett, vörös könyves faj (VARGA et al. 1989). Egyedei 
jellegzetes, erős hangjuk, illetve a hátsó combok alsó szélén található, alapjukon 
is fekete tüskék segítségével jól elkülöníthetők a hozzájuk nagyon hasonló, 
hazánkban gyakori zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima) egyedeitől. A 
farkos lombszöcske imágói ragadozók: jelentéktelen mennyiségű növényi anyag 
mellett szinte kizárólag ízeltlábúakat fogyasztanak (NAGY 1952). 

A farkos lombszöcske egykori és aktuális elterjedésére, élőhelyválasztására 
vonatkozó ismeretek megtalálhatók KENYERES & BAUER (2001a) cikkében. A faj 
korábban Magyarországon a kemikáliáktól mentes agrárterületeken általánosan 
elterjedt volt (PUNGUR 1918). A 2000-es évek elején egyetlenként ismert Bakony-
vidéki előfordulás (Lókút) gyors eltűnése (KENYERES & BAUER 2008) jól modellezi 
a faj feltételezett visszaszorulásának, kis méretű, elszigetelt populációkkal való 

 
1 Acrida Bt., 8300 Tapolca Deák Ferenc u. 7., e-mail: kenyeres@acridabt.hu 
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aktuális hazai elterjedésének okait, amelyek a mezőgazdaság kemizálásának 
fokozódása, valamint a hagyományos művelési módok háttérbe szorulása (NAGY 
2002). Mindennek eredményeként a 2000-es évek fordulóján a farkos 
lombszöcske előfordulásával kapcsolatban nagyon kevés biztos adattal 
rendelkeztünk (NAGY & SZÖVÉNYI 1999, NAGY 2002). Ez a helyzet érdemben azóta 
sem változott, a fajnak csak kevés újabb előfordulása vált ismertté, főképp a 
Duna–Tisza közén (SZÖVÉNYI 2007, 2018). 

Győr-Sopron-megye területéről a farkos lombszöcskére vonatkozóan eddig 
két, hosszú ideje meg nem erősített adattal rendelkeztünk: „Fertő” (FRIVALDSZKY 
1867) és „Lébény, Módrovics-tag” (ARADI 1955). Ezzel szemben a faj a legújabb 
kutatási eredmények szerint (ZUNA-KRATKY et al. 2017) a Bécsi-medence 
területén általánosan elterjedt, ráadásul az előfordulási adatok zöme a 2000–2016 
közötti időszakból származik. Ez utóbbi alapján az elmúlt években, a Fertő-parti 
terepbejárásokhoz kapcsolódóan, a farkos lombszöcske potenciális élőhelyeinek 
térségében figyelemmel voltunk a faj esetleges előfordulásának vizsgálatára. 

Terület és módszer 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén május és 
június hónapok folyamán végzett terepbejárások során a napjainkban már 
nagyon ritka, extenzív jellegű szántószegélyek térségében a lombszöcske 
egyedekre vonatkozóan egyelő és akusztikus vizsgálatokat végeztünk. A farkos 
lombszöcske előfordulásának észlelése esetén megvizsgáltuk a faj lokális el-
terjedését (nem csak az élőhelyválasztás szerinti fő élőhelytípusra kiterjedően) és 
egyedszámviszonyait, valamint elkészítettük az élőhely és a faj dokumentációs 
fotóját. 

Eredmények 

2017. június 15-én, a Körgát nevű NBmR-kvadrátban végzendő 
egyenesszárnyúközösség-vizsgálathoz kapcsolódó terepbejárás során, hang 
alapján történő azonosítással, majd egyeléssel farkos lombszöcske egyedeket 
találtunk Fertőszéplak határában, a Nyugat-Rét-dűlő extenzív jellegű 
szántóterületének szegélyében (első észlelés koordinátái: 47,64427, 16,82443) 
(1.a ábra). A foltokban nádasodott búzavetés mérsékelt vegyszerezettségére 
utal, hogy a szántóterületek gyakoribb gyomnövényei – mezei szarkaláb 
(Consolida regalis), pipacs (Papaver rhoeas), nagy széltippan (Apera spica-venti), 
parlagi pipitér (Anthemis arvensis) – extenzív jelleget indikáló összborítással 
fordultak elő benne. A mintegy 1,5 ha-os parcellán 2-3 egyed/m2 denzitással volt 
jelen a faj. A környező élőhelyek átvizsgálása során hasonlóan magas denzitást 
tapasztaltunk a csatornákat kísérő sávszerű nádasokban is. Ezzel ellentétben az 
intenzív szántók területén egyáltalán nem, a gyepeken pedig csak nagyon 
szórványosan tapasztaltuk a faj jelenlétét. Az állomány összegyedszáma 3000 
egyedre volt becsülhető. 

A parcella területén optimális időben megtörtént a betakarítás. A terület 
júliusi újbóli felkeresése során az már egy tarlóhántáson is átesett, 
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egyenesszárnyúak előfordulásához nem alkalmas élőhely volt (1.b ábra). A 
farkos lombszöcske előfordulása ekkor már sem a szántóterületen, sem a 
csatornaparti nádas sávokban nem volt tapasztalható. 

 

 

1. ábra: A farkos lombszöcske Fertőszéplak melletti élőhelye a faj megtalálásakor (a), 
illetve a betakarítási munkákat követően (b) 

fotó: Kenyeres Zoltán 
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Értékelés 

A farkos lombszöcskének (2. ábra) a Fertő környéke magyarországi oldalán 
történt megtalálásával nemcsak egy a Kisalföldön korábban bizonytalannak, 
illetve kipusztultnak tekintett (KENYERES et al. 2013) védett faj előfordulásának 
megerősítése történt meg, de annak egy új, eddig nem ismert helyen való 
felfedezése is. A Fertő melletti – jelentős egyedszámúnak tekinthető – állomány 
élőhelye jól egyezik az eddig feltárt állományok igényeivel kapcsolatban 
tapasztaltakkal. Az elterjedési területének nagy részén sztyepplakó farkos 
lombszöcske hazánkban az extenzív gabonatáblák – magas füvű sztyeppekhez 
hasonló – élőhely-struktúrájában találja meg életfeltételeit (KENYERES & BAUER 
2001a, 2001b). Az ilyen jellegű élőhelyfoltok a Fertő térségének magyar oldalán 
meglehetősen ritkák. Ettől függetlenül a potenciális élőhelyek keresése, az 
azokon történő akusztikus és egyelő vizsgálatok végzése jelen eredmény alapján 
továbbra is indokolt és potenciálisan eredményre vezető. Utóbbit erősen 
megalapozza, hogy az érintkező ausztriai területeken a faj – az utóbbi időben 
született eredmények szerint – meglehetősen elterjedt. Igaz a farkos 
lombszöcskét ott is veszélyeztetettnek tekintik, a szántóterületek felhagyása és 
az azokon folyó gazdálkodás intenzifikációjának okán (ZUNA-KRATKY et al. 2017). 

 

2. ábra: A farkos lombszöcske Fertőszéplak mellett gyűjtött példányának hátsó 
combjai (a rajtuk található tüskék az alapjukon folttá szélesedően feketék) 

fotó: Kenyeres Zoltán 
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A farkos lombszöcske megőrzése 

A farkos lombszöcske visszaszorulásának okait a 2000-es években 
rendszeresen vizsgált élőhelyen (Lókút) dokumentáltuk (KENYERES & BAUER 
2008). A faj 2000-ben történt megtalálásakor hosszú, keskeny, vegyszermentes 
parcellákban fordult elő. A vegyszerezés megkezdését követően eltűnt. Teljesen 
vegyszermentes parcellák fajvédelmi célú fenntartása természetesen nem 
elvárható, ugyanakkor már a vegyszerezéstől mentesített (néhány tíz m széles) 
szegélyek fenntartása is hosszú távon biztosíthatná a faj egyes meglévő 
állományainak fennmaradását. Az aratás gazdaságossági szempontból optimális 
időpontban történő elvégzése sokként értelmezhető a faj szempontjából (igaz 
korai kelésű szöcskéről van szó, de az imágók csúcsidőszaka így is eltart július 
közepéig). Mivel a rovar petézése talajba történik, a lárvák pedig a peterakást 
követő második évben jelennek meg, az aratás által okozott sokk mérséklése 
céljából, indokolt volna a fenti vegyszermentes szegélyeken a tarlóhántás teljes 
(de legalább évente változó részterületeken történő) elhagyása is. 

A fenti javaslatok esetleges teljesülése feltételezéseink szerint jelentős 
gazdasági veszteséget nem okozna, de a farkos lombszöcskén mint ernyőfajon 
keresztül jelentős mértékben hozzájárulhatna a teljes agro-biodiverzitás 
védelméhez (PINKE 1999, KENYERES & BAUER 2001b). 

Összefoglalás 

A farkos lombszöcske Magyarországon korábban az agrokemizálástól mentes 
szántóterületeken általánosan elterjedt volt. A mezőgazdaság 
vegyszerhasználatának fokozódása, a hagyományos művelési módok háttérbe 
szorulása miatt azonban ez a védett faj napjainkra erősen megritkult, aktuálisan 
kisszámú, elszigetelt populációval van jelen hazánkban. A Kisalföldön eddig 
kipusztultnak tekintett fajnak 2017-ben jelentős méretű állománya vált ismertté 
egy Fertőszéplak térségében található extenzív jellegű szántóterületen (Nyugat-
Rét-dűlő) és az azzal érintkező élőhelyeken. 

A faj előfordulási helyein a vegyszerezéstől mentesített szegélyek fenntartása 
hosszú távon biztosíthatná a faj egyes meglévő állományainak fennmaradását, 
különösen, ha a vegyszermentes szegélyeken a tarlóhántás teljes (de legalább 
évente változó részterületeken történő) elhagyása is megtörténik. 
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