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Ritka, védett és közösségi jelentőségű xilofág és szaproxilofág bogárfajok kutatása a 

Határ-menti Natura 2000 területeken, a Rábaközben és a Soproni-hegységben 

(Coleoptera) – 2017-2020 

 

 

A vizsgálataink során – 2017-2020 közt – 91 xilofág és szaproxilofág bogárfaj 1058 EOV 

koordinátával felvett adatát rögzítettük. Ezek közül 543 adat konkrét tápnövényhez kötődik 

(2. melléklet). Az előkerült fajok egy része fotókon is bemutatásra kerül (3. melléklet). 

A közösségi jelentőségű szaproxilofág bogárfajok közül ötöt sikerült kimutatni (561 adat). 

Ezek a Lucasnus cervus (429 adat), a Limoniscus violaceus (1 adat), a Cucujus cinnaberinus 

(10 adat), a Cerambyx cerdo (118 adat) és a Rosalia alpina (3 adat). A L. violaceus 

fokozottan véddett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Elterjedési 

adataikat térképen szemléltetjük. 

További 32 szaproxilofág védett bogárfaj 364 adata is adatbázisba került, a Carabus 

nodulosus fokozottan véddett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft. 

A kimutatott 91 fajból 21 (23%) szerepel a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág 

gerinctelenekkel foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból 

fontos erdők kijelöléséhez használandó indikátor faj (GOOD & SPEIGHT 1996). 

Mivel a Soproni-hegység feltártsága a xilofág és szaproxilofág bogárfajok szempontjából 

hazai viszonylatban is jónak mondható, ezt a területet részletesen is értékeljük KOVÁCS & 

AMBRUS (2018) munkája alapján (jelen projekt részeredménye). 

A xilofág és szaoproxilofág Natura 2000 jelölőfajok esetében a leg célravezetőbb kutatási 

módszereket ismertetejük. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a vizsgált területeken az erdőgazdálkodás sajnos mellőzi 

az utóbbi idők természetvédelmi célú – az erdészeti szakirodalomban is megjelenő – 

iránymutatásait és eredményeit (FRANK 2000, CSÓKA & LAKATOS 2014). Általánosan 

jellemző problémák: holtfa hiánya, odvak hiánya, böhöncök hiánya, cserjeszint hiánya, 

egykorúság, elegyetlenség, tájidegen fajok jelenléte, rövid vágásforduló, elszigetelődés térben 

és/vagy időben, a természetközeli idős állományok kis kiterjedése, összeomlás “utód nélkül”, 

nagyterületű egykorú fiatalosok stb. Az erdészeti beavatkozások összegződése eredményezi 

azt, hogy a xilofág és szaproxilofág bogárfauna színező elemei csak kis számban vannak jelen 

a Határ-menti Natura 2000 területeken, a Rábaközben és a Soproni-hegységben. 

Az adataink alapján feltárt értékes, viszonylag temészetközeli erdőfragmentumokat érdemes 

volna bizonyos erdészeti beavatkozásoktól mentesíteni, illetve a környékükön pufferzónákat 

létrehozni a biodiverzitás megőrzése, esetleges növelése érdekében. Ezt segíti a fontos fajok 

(1. melléklet), élőhelyek, illetve a mikrohabitatok faunájának bemutatása és kezelési 

javaslatok tétele, ezek a 4. és 5. mellékletben találhatók. Ezek közül kiemelendők a holt 

faanyag fenntartására irányuló tevékenységek, mivel a vizsgálati terület egészét tekintve 

ennek hiánya az itteni erdők legnagyobb problámája (FRANK & KOVÁCS 2014 cikke alapján): 

 

Lehetőség szerint a vágásos erdőgazdálkodásról minél nagyobb területen át kell állni a nem 

vágásos, hanem a folyamatos idős erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodásra! Ahol erre nincs 

még felkészülve az erdőgazdálkodó, ott javasolt a vágáskorok jelentős megemelése (Quercus 

petrea és Q. robur: 160 év; Q. cerris: 130 év; Fagus sylvatica: 150 év) és a természetes 

felújítási módok közül a (30–60 évre elnyújtott) szálalóvágást alkalmazni, minél nagyobb 

területeken. Ezáltal ugyan durvább mintázatban, de nagyobb mozaikosság  alakítható ki az 

erdőterületen. 

 

A famatuzsálemek (öreg, nagyméretű fák) gyors pusztulása várható a homogén szerkezetű, 

záródott fiatalabb faállományokban, ha a koronájukba benövő és az őket közvetlenül 



 

 

körülvevő fiatal faegyedeket nem távolítjuk el. A beavatkozással a száradó, nagy koronáknak 

több fényt juttatunk, ezáltal elhalásukat lassítjuk, illetve azoknak esetleg lehetőségük lesz a 

túlélésükhöz szükséges asszimiláló felületet regenerálni, fejleszteni. Az intézkedéssel a sok 

esetben már odvasodó, elhalt törzs-, illetve elhalt koronarészekkel bíró faegyedek hosszabb 

ideig tölthetik be élőhelyi szerepüket. 

 

A nagyobb méretű holtfák képződését, a természetes odvak kialakulást elősegíthetjük a 

könnyebben odvasodó, gyorsabban növő őshonos elegyfafajok (nyírek, mézgás éger, 

madárcseresznye, hársak, kecskefűz, törékeny fűz, fehér fűz, hazai nyárak stb.) közbeszorult 

egyedeinek a megsegítésével. Így jóval hosszabb ideig biztosíthatja a védett lepkék, ritka 

gombaközösségek vagy a xilofág és szaproxilofág rovarok kifejlődéséhez szükséges élő- és 

táplálkozó helyet, illetve a fiatal faállományban hamarabb nyújt lehetőséget az odúlakók 

megtelepedésére, biztosítva azok fészkelőhelyét. 

 

A fiatal és középkorú, jellemzően homogén faállományokban a szerkezeti diverzitás mielőbbi 

növelése és az elegyesség biztosítása érdekében kedvező változást eredményez az 

elegyfafajként jelenlévő, gyorsabban odvasodó és ez által fészkelő- és élőhelyet hamarabb 

nyújtó őshonos, lágylombos fafajok (lásd fent) kímélete és fejlődésük segítése. 

 

Az egyes erdőrészletekből hiányzó, fent említett gyorsan növő fafajokat a termőhelyi 

viszonyokhoz alkalmazkodva mesterségesen is visszahozhatjuk, ha kisebb csoportokban 

záródáshiányos foltokba, lékekbe vagy állományszegélyekbe ültetjük őket. 

 

A lassú növekedésű fafajok nagyobb méretű, sokszor tuskósarj eredetű, böhöncösödő egyedei 

is fontos szerepet töltenek be az élőhelyi változatosság növelésében, különösen ott, ahol a 

faállomány kora és homogenitása miatt a lassan növő főfafajok egyedeinek 

differenciálódására, odvasodására, többrétű élőhelyi funkciójának kialakulására csak hosszabb 

távon számíthatunk. Néhány ilyen faegyed fejlődését segíteni ugyanúgy szükséges, mint a 

fentiekben említett gyors növekedésű elegyfafajokét. 

 

Általánosságban a böhöncök és a nagyméretű odvas fák kiemelt természetvédelmi szerepére 

fel kell hívni a gazdálkodók figyelmét. Az idős egyedeket, állományrészeket 

hagyásfacsoportoknak kell kijelölni és érintetlenül kell hagyni. A közvetlen környezetükben 

lévő erdőterületeken utánpótlásukról – ugyancsak hagyásfacsoportok kijelölésével – már 

időben kell gondoskodni. 

 

A törzsön kialakuló tükörfoltok sok xilofág rovar számára szükséges, speciális 

mikrohabitatok. A jó minőségű tükörfoltokat és az odvakat tartalmazó faegyedek csoportjait 

javasolt hagyásfacsoportnak kijelölni, valamint az odúkban gazdag állományrészeket 

érintetlenül hagyni. 

 

A földön fekvő és álló holtfa hiánya esetén különböző mintázatokban dönthetünk a földre 

többféle átmérőcsoportból faegyedeket. Álló holtfát a lábonálló egyedek tőhöz közeli 

gyűrűzésével tudunk előállítani, vagy néhány törzset döntéskor felakaszthatunk a szomszédos 

faegyed korona-, vagy ágvillájába, így az álló holtfához közel hasonló pozíciójú törzset 

kapunk. A holtfa “készítésénél” a fafajok aránya tekintetében követhetjük a meglévő 

elegyarányt. 

 

Fontos az elegyfafajok szerepére felhívni a gazdálkodók figyelmét, javasolt az idős 

egyedeiket, állományaikat hagyásfacsoportnak kijelölni és megkímélni. Az elegyfafajokból 



 

 

kialakult holtfának különösen fontos szerepe van a nemzetség-specialista xilofág, 

szaproxilofág és szaproxilofil fajok megtelepedésében. 

 

Az idősebb, vastagabb faállományokban végzett fakitermelések esetén helyenként egy-egy 

70-100 cm magas tuskót is hagyjunk vissza. Célszerű ezt a bekorhadt tövű, vagy kimondottan 

terpeszes faegyedek esetében alkalmazni, ahol a vágáslap egyébként is magasabbra kerülne. 

 

A fakitermelések után hosszú ideig kint hagyott máglyák, sarangok ökológiai csapdaként 

működhetnek. A készletezett faanyagba elhelyezett peték, fejlődő lárvák elszállításra kerülnek 

az erdőterületről, így ezek pusztulásra vannak ítélve. Ezért ezeket a farakásokat lehetőség 

szerint el kell vinni a területről, még mielőtt az őket szaporodási helyül használó fajok rajzása 

megkezdődne, tehát legkésőbb március végéig, április elejéig. 

 

Az erdőben már jelen lévő holtfa fenntartása érdekében csak annyit kell tennünk, hogy békén 

hagyjuk, nem hozzuk ki az erdőből. 



 

 

Research on xylophagous and saproxylophagous beetle species which are rare, protected 

and/or of Community importance in the Natura 2000 sites near the Austrian-Hungarian 

border, in Rábaköz and in the Sopron Mountains (Coleoptera) - 2017-2020 

 

 

During our research – between 2017-2020 – we recorded 1058 data with EOV (Unified 

Hungarian Coordinate System) coordinates of 91 xylophagous and saproxylophagous beetle 

species. Of these, 543 data are related to specific host plants (Appendix 2). Some of the 

detected species are also illustrated in photos (Appendix 3). 

Five species of saproxylophagous beetles of Community importance were detected (561 data). 

These are Lucanus cervus (429 data), Limoniscus violaceus (1 record), Cucujus cinnaberinus 

(10 data), Cerambyx cerdo (118 data), and Rosalia alpina (3 data). L. violaceus is strictly 

protected, its nature protection value, expressed in money, is HUF 100,000. Their distribution 

data are illustrated on a map. 

364 data of another 32 saproxylophagous protected beetle species were entered also into the 

database, Carabus nodulosus is strictly protected, the nature conservation value expressed in 

money is HUF 100,000. 

21 (23%) of the 91 species detected are included in the Bern Convention’s Pan-European 

Saproxylophagus Invertebrate Research Program as an indicator species to be used for the 

designation of forests of conservation importance (GOOD & SPEIGHT 1996). 

Since the exploration of the Sopron Mountains in Hungary can be considered as good for 

xylophagous and saproxylophagous beetle species, we evaluate this area in detail based on the 

work of KOVÁCS & AMBRUS (2018) (partial result of the present project). 

In this study the most appropriate research methods for xylophagous and saproxylophagous 

Natura 2000 marker species are described. 

Our experience shows that in the studied areas the recent guidelines and results for nature 

conservation purposes, which also appear in the forestry literature are unfortunately ignored 

by the forest management (FRANK 2000, CSÓKA & LAKATOS 2014). Common problems: lack 

of deadwood, lack of burrows, lack of shrubs, lack of shrub level, forest with the same age, 

monocultures, presence of alien species, short timber harvest rotation cycle, isolation in space 

and / or time, small extent of semi-natural stands, collapse “without offspring”, large same-

age young woods etc. The cumulation of forestry interventions results in that only a small 

number of coloring elements of xylophagous and saproxylophagous beetle fauna is present in 

the Natura 2000 sites near the HU-AT border, in Rábaköz and in the Sopron Mountains. 

The valuable, semi-natural forest fragments discovered on the basis of our data should be 

exempted from certain forestry interventions, and buffer zones should be established in their 

vicinity in order to preserve and possibly increase biodiversity. This is supported by the 

presentation of important species (Annex 1), habitats and the fauna of microhabitats and the 

suggestion of management proposals, which can be found in Annexes 4 and 5. Of these, the 

activities aimed at the maintenance of deadwood should be highlighted, as the lack of this is 

the biggest problem of the forests here (according to the article of FRANK & KOVÁCS 2014): 

 

If possible, the forest management should switch from clearcut to harvesting methods which 

maintain continuous old-growth forest cover! Where the forest manager is not yet prepared 

for this, it is recommended to significantly increase the cutting age (Quercus petrea and Q. 

robur: 160 years; Q. cerris: 130 years; Fagus sylvatica: 150 years) and use single-tree 

selection harvesting (extended to 30-60 years) in as large areas as possible. This allows a 

coarser, but larger mosaic pattern to be created in the forest area. 

In homogeneously structured, closed, younger forest stands, a rapid decay of ancient trees (so-

called “methuselahs”) is expected if younger trees that grow into their crown and immediately 



 

 

surround them are not removed. With the intervention, we give the drying, large crowns more 

light, which slows their decay, and they have the opportunity to regenerate and improve the 

assimilation surface necessary for their survival. With this measure, trees with trunk injuries 

and decaying branches, or holes can play their role as a habitat over a longer period of time. 

 

The creation of larger dead trees and the formation of natural cavities can be supported by 

preservation of intermixed, more easily decaying, faster growing native mixed tree species 

(birches, alder, bird cherry, linden, goat willow, crack willow, white willow, domestic 

poplars, etc.). Such a forest can provide habitat and feeding place necessary for the 

development of protected butterflies, rare fungal communities or xylophagous and 

saproxylophagous insects for a much longer period of time, and provide an opportunity for 

cavity-nesting birds in young forests earlier, providing nesting holes. 

 

In order to increase structural diversity and ensure mixing in young and middle-aged, 

typically homogeneous stands, the maintance and support of native, softwood  species (see 

above), and which provide nesting place and habitat earlier, could lead to a positive change. 

 

The above mentioned fast-growing tree species missing from individual forest parts can also 

be artificially brought back adapting them to the growing conditions by planting them in 

smaller light spots or in the edge of the forest. 

 

Larger individuals of slow-growing tree species often sprouting of trunks also play an 

important role in increasing habitat diversity, especially where differentiation, cavity 

formation, and the formation of the multi-layered habitat structure of slow-growing main tree 

species in the young and homogeneous forest stands can only be expected in the far future. It 

is necessary to support the growth of some of these tree species in the same way as the fast 

growing mixed tree species mentioned above. 

 

In general, forest managers should be made aware of the special nature conservation role of 

old, root based, cavity trees. Elderly individuals and groups should be designated as 

shelterwood and left untouched. In the forest areas in their immediate surrounding, they must 

be replaced in good time, also by shelterwood management. 

 

Barkless patches of the trunk offer special microhabitats for many xylophagous insects. It is 

recommended to mark the groups of trees with trunk injuries and cavities as shelterwood-

groups and to leave the cavity-rich parts of the trunks also untouched. 

 

If there is no dead and decaying wood on the ground, we can tilt trunks with different 

diameter on the ground in various patterns. A standing dead tree can be produced by ring-

barking close to the stem, or some trunks can be hung in the crown or branch fork of a 

neighboring tree, to get a trunk in a position close to the standing dead tree. When “creating” 

deadwood, we can follow the existing mixture ratio in terms of the proportion of tree species. 

 

It is important to make forest managers aware of the role of mixed tree species. It is 

recommended to label and protect their old individuals and to stand as a group of survivors. 

Deadwood formed from mixed tree species plays a particularly important role in the 

colonization of the genus specialist xylophagous, saproxylophagous and saproxylophilic 

species. 

 



 

 

When older and thicker forest stands are cut, it is advisable to leave 70-100 cm high tree 

trunks in some places. It is advisable to use this on decaying or very wide tree stumps where 

the cutting blade would be higher anyway. 

 

The stacks and woodpiles that have not been removed for a long time after logging can serve 

as an ecological trap. Eggs and developing larvae that are placed in stack wood will be 

removed from the forest area and are doomed to fail. Therefore, if possible, these stacks of 

wood should be removed from the area before the swarming of the species using them as a 

breeding ground begins, ie. at the latest in the end of March and the beginning of April. 

 

To preserve the deadwood that is already in the forest, we only have to leave it there and not 

take it out of the forest. 



 

 

Forschung an seltenen, geschützten und gemeinschaftsrelevanten xylophagen und 

saproxylophagen Käferarten in den grenznahen (AT-HU) Natura 2000-Gebieten, in 

Rábaköz und im Sopron-Gebirge (Coleoptera) - 2017-2020 

 

 

Innerhalb unserer Erhebungen - zwischen 2017-2020 - zeichneten wir 1058 Daten mit EOV-

Koordinaten von 91 xylophagen und saproxylophagen Käferarten auf. Davon beziehen sich 

543 Daten auf bestimmte Wirtspflanzen (Anhang 2). Einige der nachgewiesenen Arten sind 

auch auf Fotos abgebildet (Anhang 3). 

Fünf der saproxylophagen Käferarten von gemeinschaftlicher Bedeutung wurden 

nachgewiesen (561 Daten). Dabei handelt es sich um Lucasnus cervus (429 Daten), 

Limoniscus violaceus (1 Daten), Cucujus cinnaberinus (10 Daten), Cerambyx cerdo (118 

Daten) und Rosalia alpina (3 Daten). L. violaceus ist streng geschützt, der Naturschutzwert, 

ausgedrückt in Geld, beträgt 100.000 HUF. Ihre Verbreitungsdaten sind auf einer Karte 

illustriert. 

364 Daten von weiteren 32 saproxylophagen geschützten Käferarten wurden ebenfalls in die 

Datenbank aufgenommen. Carabus nodulosus ist streng geschützt, der Naturschutzwert 

beträgt 100.000 HUF. 

Von den 91 nachgewiesenen Arten sind 21 (23%) im Paneuropäischen Forschungsprogramm 

für saproxylophage Wirbellosen - der Berner Konvention als Indikator für die Markierung 

von Wäldern mit Naturschutzbedeutung enthalten (GOOD & SPEIGHT 1996). 

Da die Aufarbeitung der xylophagen und saproxylophagen Käferarten des Ödenburger 

Gebirges in Ungarn als gut angesehen werden kann, bewerten wir dieses Gebiet anhand der 

Arbeit von KOVÁCS & AMBRUS (2018) (Teilergebnis des vorliegenden Projekts) im Detail. 

Für xylophage und saproxylophage Arten von gemeinschaftlichem Interesse werden die 

zweckmäßigsten Forschungsmethoden aufgelistet.  

Unsere Erfahrungen zeigen, dass in den untersuchten Gebieten die Forstwirtschaft leider die 

jüngsten Richtlinien und Ergebnisse für Naturschutzzwecke, die auch in der Forstliteratur 

erscheinen, ignoriert (FRANK 2000, CSÓKA & LAKATOS 2014). Häufige Probleme: Mangel an 

Totholz, an Baumhöhlen, an Sträuchern, an Strauchschicht, Altersgleichheit, Monokultur, 

Anwesenheit invasiver Arten, kurze Waldschlagrotation, Isolation in Raum und/oder Zeit, 

geringe Anzahl von naturnahen Beständen, Kollaps „ohne Nachkommen“, große Flächen von 

gleichaltrigen Jungwäldern etc.  Die Kumulation forstwirtschaftlicher Eingriffe führt dazu, 

dass in den grenznahen Natura 2000Gebieten, in Rábaköz und im Ödenburger Gebirge nur 

eine geringe Anzahl von Farbelementen der xylophagen und saproxylophagen Käferfauna 

vorhanden ist. 

Die auf der Grundlage unserer Daten erschlossenen wertvollen, relativ naturnahen 

Waldfragmente sollten von bestimmten forstwirtschaftlichen Eingriffen geschont werden, und 

in ihrer Nähe sollten Pufferzonen eingerichtet werden, um die biologische Vielfalt zu erhalten 

und möglicherweise zu erhöhen. Dies wird durch die Vorstellung wichtiger Arten (Anhang 1), 

Lebensräume und der Fauna von Mikrohabitaten sowie durch die Erstellung von Vorschlägen 

für das Management, die in den Anhängen 4 und 5 enthalten sind, unterstützt. Von diesen 

sollten die Aktivitäten zur Erhaltung von Totholz hervorgehoben werden, da das Fehlen dieser 

Bedingung das größte Problem der Wälder hier darstellt (basierend auf dem Artikel von 

FRANK & KOVÁCS 2014): 

 

Wenn möglich, sollten wir vom Kahlschlag zur einer naturgemäßen Waldwirtschaftsmethode 

wechseln, die nicht so viel wie möglich fällt, sondern die kontinuierliche alte Waldbedeckung 

beibehält! Wenn der Forstverwalter noch nicht darauf vorbereitet ist, wird empfohlen, die 

Hiebsreife zu erhöhen (Quercus petrea und Q. robur: 160 Jahre; Q. cerris: 130 Jahre; Fagus 



 

 

sylvatica: 150 Jahre) und die Einzelstammwirtschaft – ausgedehnt auf 30 bis 60 Jahren – zu 

wählen, auf so groß wie mögliche Oberflächen.  Dadurch kann im Waldgebiet ein größeres - 

wenn auch grobes - Mosaikmuster erzeugt werden. 

 

In homogen strukturierten, geschlossenen jüngeren Waldbeständen wird ein rascher Verfall 

von uralten Bäumen (sogenannten „Methusalems”) erwartet, wenn jüngere Bäume, die in ihre 

Krone hineinwachsen und sie unmittelbar umgeben, nicht entfernt werden. Mit dem Eingriff 

geben wir den austrocknenden, großen Kronen mehr Licht, wodurch ihr Absterben 

verlangsamt wird, und sie bekommen die Möglichkeit, die für ihr Überleben notwendige 

Assimilationsoberfläche zu regenerieren und zu verbessern. Mit dieser Maßnahme können 

Bäume mit Stammverletzungen und Kronentotholz, bzw. Baumhöhlen, über einen längeren 

Zeitraum ihre Rolle als Lebensraum spielen. 

 

Die Bildung von Biotopbäumen und natürlicher Höhlen in alteren Bäumen kann durch die 

Unterstützung leich verfallender, schnell wachsender einheimischer Mischbaumarten (Birken, 

Schwarz-Erle, Vogelkirsche, Linde, Salweide, Bruch-Weide, Silber-Weide, Silber- und 

Schwarzpappeln usw.) erleichtert werden. So wird der Lebens- und Nistraum geschützter 

Schmetterlinge, seltener Pilzgemeinschaften oder xylophager und saproxylophager Insekten 

gesichert, und die Ansiedlung baumbrütender Vogelarten in jüngeren Walbeständen 

ermöglicht. 

 

Um die Diversitätsstruktur zu erhöhen und eine möglichst baldige Beimischung in jungen und 

mittleren, typischerweise homogenen Beständen sicherzustellen, führt die Erhaltung und 

Unterstützung einheimischer, Weichholzarten (siehe oben), in denen sich schneller 

Baumhöhlen, und damit früher Nist- und Lebenräume bilden können, zu einer positiven 

Veränderung. 

 

Die oben genannten schnell wachsenden Baumarten, die in einzelnen Waldbeständen fehlen, 

können auch künstlich an die Wachstumsbedingungen angepasst zurückgebracht werden, 

indem sie in kleineren Lichtflecken, oder in den Waldrand gepflanzt werden. 

 

Größere, oft verzweigend aus Stümpfen herauswachsenden  Individuen langsam wachsender 

Baumarten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Lebensraumdiversität, 

besonders dort, wo man in jüngeren und homogänen Waldbeständen mit der Differenzierung, 

Höhlenbildung, Bildung der mehrschichtigen Lebensraumstruktur langsam wachsender 

Hauptbaumarten nur inferner Zukunft rechnen kann. Es ist notwendig, das Wachsen einiger 

dieser Baumarten auf die gleiche Weise, wie bei den oben erwähnten, schnell wachsenden, 

gemischten Baumarten, zu unterstützen. 

 

Im Allgemeinen sollten die Forstwirte auf die besondere Naturschutzfunktion von 

Biotopbäumen aufmerksam gemacht werden. Ältere Individuen und Waldbestandteile sollten 

als Überhältergruppen ausgewiesen und unberührt gelassen werden. In den Waldgebieten in 

ihrer unmittelbaren Nähe muss über ihren Ersatz - ebenfalls mit Markierung von Überhältern - 

rechtzeitig gesorgt werden. 

  

Blitzrinnen, Rissen, Spalten, aufgesplitterte Stämme sind spezielle Mikrohabitate für viele 

xylophage Insekten. Es wird empfohlen, Baumgruppen mit solchen hochwertigen 

Stammverletzungen als Überhälter zu kennzeichnen, und die „natur - und spechthöhlenreiche” 

Waldbestände unberührt zu lassen. 

 



 

 

Wenn kein totes und altes Holz auf dem Boden liegt oder steht, können  Baumstämme aus 

verschiedenen Durchmessergruppen in verschiedenen Mustern auf den Boden gekippt 

werden. Ein stehendes Totholz kann erzeugt werden, indem der Stamm in Bodennähe 

geringelt wird, im anderen Fall können einige Stämme beim Schlag in die Krone oder 

Astgabel eines benachbarten Baumindividuums gehängt werden, so dass der Stamm in der 

Position nahe dem stehenden Totholz erhalten wird. Bei der „Erstellung“ von Totholz können 

wir das vorhandene Mischungsverhältnis in Bezug auf den Anteil der Baumarten verfolgen. 

 

Es ist wichtig, die Forstwirte auf die Rolle der Mischbaumarten aufmerksam zu machen. Es 

wird empfohlen, ihre alten Individuen als Überhältergruppe zu kennzeichnen und zu schonen. 

Aus gemischten Baumarten gebildetes Totholz spielt eine besonders wichtige Rolle bei der 

Besiedlung durch gattungsspezialisierte xylophage, saproxylophage und saproxylophile 

Arten. 

 

Bei Schlag von älteren und dickeren Waldbeständen ist es empfehlenswert an einigen Stellen 

70-100 cm hohen Baumstämme zu hinterlassen. Es ist ratsam, dies bei faulenden oder 

ausgesprochen breiten Baumstümpfe anzuwenden, bei denen die Schlagstelle sowieso höher 

wäre. 

 

Die nach der Holzschlag für lange Zeit nicht abtransportierte Stapel können als ökologische 

Fallen funktionieren. Eier und sich entwickelnde Larven, die in Stapelholz gelegt werden, 

werden aus dem Waldgebiet entfernt und sind zum Scheitern verurteilt. Daher sollten diese 

Holzstapel nach Möglichkeit aus dem Gebiet entfernt werden, bevor das Schwärmen der 

Arten, die sie als Brutstätte nutzen, beginnt, d.h. spätestens Ende März  bis Anfang April. 

 

Um den bereits im Wald vorhandenen Totholz zu erhalten, müssen wir ihn nur in Ruhe lassen 

und nicht aus dem Wald holen. 



 

 

Bevezetés 
 

 

A xilofág és szaproxilofág bogarak természetvédelmi jelentőségének felismerése napjainkban 

abban is megnyilvánul, hogy mind a különböző hazai (ANONIM 2012, MERKL & KOVÁCS 

1997, VARGA et al. 1989), mind pedig az európai (BERNI EGYEZMÉNY 1994, CORINE 1991, 

COUNCIL DIRECTIVE 1992, GOOD & SPEIGHT 1996, IUCN 1996, NIETO & ALEXANDER 2010) 

védettségi listákon nagy számban szerepelnek. A húsz magyarországi közösségi jelentőségű 

Natura 2000-es jelölő bogárfaj közül nyolc tartozik ebbe a csoportba. Természetesen a fajok 

védelmének alapja élőhelyeik megóvása. A xilofág és szaproxilofág bogarak szűk értelemben 

az élő és holt farész fogyasztói. Ezt lárvális fejlődésük során teszik, de a faanyag nemcsak 

mint táplálék, hanem az esetek legnagyobb részében a bogár fejlődésének színtere is: a 

peterakás helyétől a lárvajáraton és bábbölcsőn át a kirepülő nyílásig. Tágabban 

értelmezésben olyan bogarakat is ide sorolhatunk, amelyek nem táplálkoznak ugyan 

faanyaggal, de életük bizonyos szakaszában búvó és/vagy telelőhelyül használják a holt fát, 

mint például számos futóbogár, köztük a nagy testű futrinkák. A holt faanyaghoz szervesen 

kötődő különböző fonalas és termőtestes gombákkal táplálkozó bogarakat is szokás ide 

tartozónak tekinteni (korongbogarak, lapbogarak, gombabogarak, taplószúk, gyászbogárak), 

valamit a xilofág és szaproxilofág bogarakkal, illetve azok lárvájával, bájával táplálkozókat is 

(korongbogarak, szúfarkasok). Az élő fa és háncs fogyasztói elsősorban a díszbogarak, 

cincérek, ormányosbogarak és szúk lárvái, míg a holt fát a szarvasbogarak, virágbogarak, 

díszbogarak, tövisnyakúbogarak, pattanóbogarak, csukjásszúk, álszúk, komorkák, 

gyászbogarak, álcincérek és a cincérek egy másik de fajszámban jóval gazdagabb csoportja 

eszi (a kéreg alatt fejlődők a háncsot is). Mint láthatjuk, számos bogárcsalád képviselői 

alkotják ezeket a közösségeket, és akkor még nem is beszéltünk az egyéb rovarokról… 

 

Jelen kutatás elsődleges célja a védett és közösségi jelentőségű xilofág és szaproxilofág bogár 

jelölőfajok – Rhysodes sulcatus, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Limoniscus violaceus, 

Cucujus cinnaberinus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina – adatainak gyarapítása, 

állományainak nagyságának feltárása a viszonylag kevéssé kutatott a Határ-menti erdőkben, a 

Rábaközben valamint a faunisztikailag feltártabb Soproni-hegységben. 

A munka során természetesen az egyéb, természetvédelmi szempontból jelentős xilofág és 

szaproxilofág bogárfajok – lásd 1. számú melléklet – is feljegyzésre kerülnek. 

A kapott információk segítségével az értékes élőhelyek, de akár mikro habitatok vagy konkrét 

tápnövény egyedek védelme is biztosítható. A közösségi jelentőségű xilofág és szaproxilofág 

bogár jelölőfajok esetében a monitorozás módszertanára is javaslatokat fogalmaz meg a 

jelenlegi ismeretek alapján. 



 

 

Anyag és módszer 

 

 

Mintavételi módszerek 

 

A bogaraknál általánosan elfogadott gyűjtési módszerek – futtatás, fűhálózás, lombhálózás, 

kopogtatás, különbőző csapdázási formák (tál-, talaj-, fény-, feromon-, boroscsapda) közül a 

xilofág és szaproxilofág fajok esetáben az egyelést, illetve annak különböző változatait 

alkalmazzuk, ha ettől eltérünk azt az adatoknál külön jelöljük. 

Az egyelés a gyűjtés legrégebbi, leggyakoribb módja. Elsősorban a nagyobb testű fajok 

esetében eredményesebb. A talajon, virágokon, lágyszárú növényeken, faágakon, rönkökön, 

farakásokon élő állatok gyűjthetők így. Meg kell említenünk a rönkforgatást, 

farakásmegbontást, száraz, laza kéreg eltávolítását, amikor is a nappal rejtőzködő fajok is 

meglelhetők. 

Az egyelésnek számos olyan formálya ismert, amely a xilofág és szaproxilofág bogarak 

speciális élőhelyi igényeit veszi alapul. Ilyen például a fatest megbontása (eszközei: balta, 

kés, fűrész, véső), amely lehet a tápnövény még jól tapadó kérgének eltávolítása – így 

gyűjthető fajok például: Rhysodes sulcatus, Cucujus cinnaberinus (a faj ezzel a módszerrel 

lett kimutatva Albániából, vö.: KOVÁCS et al. 2012b), Schizotus pectinicornis, számos 

Cerambycidae – illetve a farész jó megtartású (Cerophytum elateroides, Prostomis 

mandibularis), vagy korhadó részének megbontása (Aesalus scarabaeoides, Dorcus 

parallelepipedus, Denticollis rubens, Rhysodes sulcatus). A jellegzetes vörös korhadású 

faanyagnak kifejezetten gazdag a szaproxilofág pattanóbogár faunája: Ampedus cardinalis, A. 

nigerrimus, A. quadrisignatus. 

Egy másik módszer az idős odvak vizsgálata, mely nagyon sok ritka faj adatainak 

gyarapodását eredményezte az utóbbi időkben (Gnorimus variabilis, Osmoderma eremita; 

odúlakó pattanók: Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Lacon querceus, Limoniscus 

violaceus, Podeonius acuticornis; odúlakó cincérek: Aegosoma scabricorne, Necydalis ulmi, 

Rhamnusium bicolor, Stictoleptura erythroptera; Tenebrio opacus, vö.: KOVÁCS & NÉMETH 

2010, 2012, KOVÁCS et al. 2009, 2010, 2012a). Ennek során az odúban felhalmozódott 

anyagot fehér lepedőre szedjük, és a benne található faji szinten határozható bogarak (ez lehet 

lárva, élő imágó, elpusztult imágó vagy annak akár töredéke – szárnyfedő, előtor, stb. – is) 

adatait feljegyezzük. Sok ritka odúlakó pattanó gyűjthető lárvaként egész évben és a lárvák 

egy részének határozása is megoldott háromnézetű fotók segítségével (KOVÁCS & NÉMETH 

2012). 

Az egyelés következő változata a keltetés-nevelés, mely szintén nagyon eredményes módszer 

– néhány faj szinte csak így gyűjthető – ennek segítségével már sok különleges, rejtett 

életmódú bogár tápnövényét, fejlődésmenetét sikerült felderíteni. A tápnövényekben levő 

különböző fejlődési alakoknak a tápnövényekkel együtt történő begyűjtését, azok nevelését, 

kikeltetését foglalja magába. A tápnövényt, a lárvák életmódját, rágásképét (bizonyos fajok 

rágásképükről is határozhatók), a bábozódás helyét és az imágók viselkedését ismerhetjük 

meg e módszerrel, valamint az azonos körülmények közt gyűjtött anyag esetén (hely, idő, 

tápnövény) a bennük fejlődő egyező környezeti feltételeket igénylő bogarak közösségeiről, és 

a parazitákról szerezhetünk – gyakran új – ismereteket. 

E gyűjtési módszerhez sorolandó még a tápnövény bizonyításának egyéb biztos módjai is: 

tápnövényből lárva, báb, imágó és elpusztult állat, illetve röpnyílásában tartózkodó cincér 

gyűjtése; bár ez már a fatest megbontásával történik. 

 

A Natura 2000 jelölőfajok kimutatására irányuló módszerek a következők voltak: 

 



 

 

Rhysodes sulcatus – Lásd fentebb „fatörzs megbontása”. Mivel a faj megtalálása a 

hegyvidékeken nehéz, többszöri mintavételt igényel, ezért az ígéretes állományok még 

vizsgálandók lehetnének a későbbiekben. 

 

Lucanus cervus – A faj állománynagyságának megállapításához a Nemzeti Biodiverzitás-

monitorozó Rendszer VI. Bogarak füzetében ajánlott egyeléses módszert alkalmaztuk 

(MERKL & KOVÁCS 1997). Az élő imágók, illetve a nagy szarvasbogár elhullott egyedeinek 

száma adja a legjobb közelítést a helyi populáció nagyságának vizsgálatánál. Mivel az imágók 

nagy része napközben a lombkoronaszintben tartózkodik és alkonyatkor repül, érdemes a 

mintavételezést közvetlenül a rajzás utáni időszakban végezni (nem megvárva a lombhullást), 

amikor is az élettelen tetemeket könnyű megtalálni a fák tövében. Megjegyzendő, hogy az 

elpusztult nőstények száma jóval alacsonyabb a hímekénél, ami abból adódhat, hogy ők a 

tápnövény földalatti részébe petéznek, és ott általában már el is pusztulnak, így megtalálásuk 

jóval nehezebb. 

 

Osmoderma eremita – KOVÁCS 2020b alapján: Az odvak belső anyagának kutatása nagyon 

sok ritka szaproxilofág bogárfaj adatainak gyarapodását eredményezte az utóbbi időkben, 

köztük a remetebogárét is. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogyha elég körültekintően 

alkalmazzuk, ez az egyik legcélravezetőbb módszer a faj jelenlét/hiány vizsgálatára. (Első 

remetebogaram megtalálása nagy szerencsével történ: egy kocsánytalan tölgy álló helyzetben 

4 méter magasban levő, korábban nem vizsgálható törzsága letört, és az odvából az anyag 

kihullott mellé a földre. Ebben vettem észre egy nagyobb bábbölcsőt, amiben egy elpusztult 

példány volt, illetve a furcsa ürülékformát, ami a rózsabogarak hengeres ürülékétől eltérő. Az 

imágó a szabadban nagyon ritka. Valamennyi északi-középhegységi új lelőhelyen (számuk 

15), Győr és Sárvár mellett több mint 40 fa megtalálása történt maradványok alapján, míg 

imágót csupán egy ponton találtunk, de ez a tenyészfája szintén maradványok alapján volt 

ismert. Az imágó rajzási időben történő megtalálása ugyan tervezhető, de nagyon esetleges, 

illetve a élőhelyéről sem tudhatunk biztosat, ha csak nem tápnövényén, vagy annak közelében 

akadunk rá. Az odú vizsgálata során a vörös korhadásos faanyagot lepedőre szedjük és 

szisztematikusan a benne lévő, faji szinten határozható különböző fejlődési stádiumú 

remetebogarat – lehet lárva, élő imágó, elpusztult imágó vagy annak maradványa: fej, előhát, 

szárnyfedő, lábak – illetve életnyomait (ürülék, bábbölcső, vagy annak töredéke) keressük, és 

az adatokat feljegyezzük. A bogár és jól szklerotizált maradványa, valamint az érett lárva 

alapján jelenléte biztosra vehető (vigyázat, a lábak határozása gyakorlatot igényel, a bizonyító 

darabokat érdemes eltenni, és szakemberrel megnézetni), a bábbölcső és az ürülék segítség 

lehet a remetebogár megtalálásában, de a biztos azonosítás érdekében mindenképp szükség 

van legalább egy bizonyító értékű maradványra! Az ürülék méretében és alakjában is eltér a 

hasonló életmódot folytató rózsabogarakétól – jóval nagyobb, enyhén lapított, és a két vége 

sarkosan szögletes; leginkább az orrszarvúbogáréhoz hasonló. Az orrszarvúbogár azonban 

nem odúban él, és elpusztulása után nagy számban maradnak tetemei a tenyészőfája tövénél. 

A bábbölcső pedig a nagyméretű pompás virágbogáréval téveszthető össze. A maradványok 

általában a szárazabb felszínen találhatók az odúk szájánál, vagy belsejében, de az évek során 

mélyebbre is kerülhetnek, mint ahogy az ürülékek és bábbölcső darabok is. Ha megtaláltuk a 

bizonyító erejű elpusztult imágót, vagy valamelyik testrészét, ne is folytassuk a keresést, 

nehogy a lárvák, vagy a bábbölcsők megsérüljenek! Ha nem találtunk ilyet, próbálkozhatunk 

a mélyebb, nedves részben, ami a legegyszerűbben kézzel „bányászható” ki, de nagyobb üreg 

esetében használhatunk jó minőségű kis kézi ásót is (Fiskars ültetőkanál (137000) – műanyag, 

könnyű és nagyon erős). Alkalmanként a fűzfapattanó lárváit, maradványait találjuk elsőként 

(gyakoribb és nagyobb számban is található), ez azért jó, mert ők általában hírnökei lehetnek 

a remetebogárnak, jelezhetik hajdani, vagy aktuális jelenlétét. Mivel azonban ez a faj más 



 

 

lemezescsápúak lárváival is táplálkozhat, mindenképp kell legalább bizonyító erejű 

maradvány. Közben a törmeléket nézzük át többször, mert egy lábszár, vagy comb nem túl 

feltűnő. A faanyagot óvatosan megbontva akadhatunk a lárvákra, bábbölcsőkre, imágókra. 

Az átvizsgált anyagot és a talált, dokumentált (feljegyzett, lefotózott) lárvákat és imágókat is 

minden esetben visszahelyezzük eredeti helyükre. A mintavétel során ügyelni kell arra, hogy 

az élőhely a legkevésbé sérüljön. A lepedőt kevéssé nedvszívó fehér (világos) anyagból jó 

készíteni, a jobb láthatóság miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mintavétel során 

ajánlatos kesztyűt viselni az esetleges fertőzések (gomba, ürülék, dög, hernyószőr… is lehet 

az odúban) elkerülése végett. Ez viszont olyan legyen, hogy a vizsgált anyag minőségét érezni 

lehessen benne – tenyér részen gumírozott, kézfejen szellőző. A másik eset a puszta kéz, 

ekkor viszont jól jön a körömkefe, víz és fertőtlenítő folyadék használata. A lakott odvak 

felismeréséig hosszú út vezet, és alkalmanként akadnak akár meglepő kivételek is. Nem jó, ha 

az odú túl kicsi (nem fér be a kezünk), túl nedves-vizes, de az sem, ha túl száraz, szintén 

rossz, ha már eltűnt belőle a holt faanyag és gyökerekkel, növényzettel benőtt vagy belseje 

már teljesen talajjá alakult, mert így már megszűnik élőhelynek lenni. A hangyák nagyszámú 

jelenléte is kizárja a remetebogár jelenlétét. A faj keresése szívós kitartás kíván. A mátrai 

Som-hegy esetében az első évben a negyedik kutatási alkalomkor került elő imágó 

maradványa, míg a Cserepes-tetőn a hetedik évben a tizenharmadik alkalomkor. A Benke-

völgyben a második alkalomkor került elő, de a régi maradvány megtalálásához az ígéretes, 

de láthatóan rég elpusztult és kiszáradt fa törzsének megbontásával sikerült hozzájutni, 

köszönhetően a Fiskars X11 hasítófejsze segítségének. Ezt is érdemes a mintavételekkor 

magunknál tartani! Lehetőség szerint a kezdő vizsgálatot végzőnek érdemes terepi gyakorlati 

oktatásban részesülnie. Az adatrögzítés történhet telefonon, GPS-en, vagy hagyományos 

módon: kézzel írt gyűjtőnaplóban. Feltétlenül szükséges van a tápnövény fajára, pontos 

koordinátájára, a határozást segítő kézi nagyítóra (20x), egy makro fotó készítésére alkalmas 

fényképezőgépre (lárvák, imágók fotózása), és nem árt magáról az odvas fáról (méretarányt 

adó tárggyal) és környezetéről is képet-képeket készíteni. A talált lárvák mérete is lényeges 

mm-ben (kis vonalzó), és néhány fiola (praktikus a műanyag) a gyanús, nem biztosra 

határozható maradványok – és egyéb, faji szinten a vizsgáló által nem felismerhető bogarak – 

eltevéséhez. Bizonyos odvak esetében szükséges lehet fejlámpára is. Az egyéb odúban talált – 

ritka, védett –fajokat is fel kell írni. 

Az egyes élőhelyeken megtalált, és pontosan bemért lakott fákról az évek folyamán 

visszajárva lehet eldönteni, hogy azok még létező élőhelyek-e. Ebben a frissen elpusztult 

állatok, illetve maradványaik lehetnek a segítségünkre. A mátrai Som-hegyen 11, a Mraznica-

tetőn 10, a Szállás-hegyen 9, a Cserepes-tetőn pedig 5 éve folyamatosan lakott odvakról 

vannak adataink. 

Potenciális új élőhelyek esetében, ha nem vezet eredményre az odvak vizsgálata, meg lehet 

próbálni az élvefogó feromon csapda használatát, de csak szakemberrel egyeztetve, az első 

példány megtalálásáig! 

 

Limoniscus violaceus – Az odvak belső anyagának kutatása nagyon sok ritka szaproxilofág 

bogárfaj adatainak gyarapodását eredményezte az utóbbi időkben, köztük a kék pattanóét is. 

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogyha elég körültekintően alkalmazzuk, ez az egyetlen 

célravezető módszer a faj jelenlét/hiány vizsgálatára. Ennek során az odúban felhalmozódott 

szerves törmeléket (levelek, ágak, bentről lehullott fadarabok, stb.) és az odú alját adó 

korhadó faanyag és föld – gyakran gombásodó – keverékét fehér lepedőre szedjük  és a benne 

található, faji szinten határozható, különböző fejlődési állapotú kék pattanó (lárva, lárva 

vedlésbőr, élő imágó, elpusztult imágó vagy annak maradványa: szárnyfedő, előhát, stb.) 

adatokat feljegyezzük. A faj lárvái és telelő imágói is leggyakrabban a cser és humuszsavak, 

valamint gombák hatására talajjá alakuló részben találhatók, ami darabosan törhető. Ez az 



 

 

anyag legegyszerűbben kézzel „bányászható” ki, de nagyobb üreg esetében használhatunk jó 

minőségű kis kézi ásót is (Fiskars – műanyag, könnyű és nagyon erős). A talajrögöket 

óvatosan szétaprózva akadhatunk a lárvákra, imágókra. Sokszor az éknyakú pattanó lárváit, 

imágót találjuk elsőként (gyakoribb és nagyobb számban is található), ez jó jel, ők általában 

„előhírnökei” a kék pattanónak. Közben a többi törmeléket is nézzük, mert a már kirajzott 

állatok (tavasz közepétől nyár közepéig) és néha a lárvák is abban tartózkodhatnak, mozgásuk 

hívja fel rájuk a figyelmet. Az átvizsgált anyagot, a megtalált és dokumentált (feljegyzett, 

lefotózott) lárvákat és imágókat is minden esetben visszahelyezzük eredeti helyükre, a talajt 

az üreg aljára, majd a szerves törmeléket föléje. A mintavétel során ügyelni kell arra, hogy az 

élőhely a legkevésbé sérüljön. Idős, nagy odvak esetében a lárvákat a szerves törmelékben 

nagyobb gyakorisággal találhatjuk. A lepedőt kevéssé nedvszívó fehér (világos) anyagból 

javasolt készíteni, a jobb láthatóság miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mintavétel 

során ajánlatos kesztyűt viselni az esetleges fertőzések (gomba, ürülék, dög, hernyószőr, stb. 

is lehet az odúban) elkerülése végett. Ez viszont olyan legyen, hogy a vizsgált anyag 

minőségét érezni lehessen benne – tenyér részen gumírozott, kézfejen szellőző. A másik eset a 

puszta kéz használata, ez esetben viszont javasolt a körömkefe, víz és fertőtlenítő folyadék 

használata. A lakott odvak felismeréséig hosszú út vezet, és alkalmanként akadnak akár 

meglepő kivételek is. Nem jó, ha az odú túl kicsi (nem fér be a kezünk), túl nedves-vizes, de 

az sem, ha túl száraz; szintén rossz, ha már eltűnt belőle a holt faanyag és gyökerekkel, 

növényzettel benőtt vagy belseje már teljesen talajjá alakult, mert így már megszűnik 

élőhelynek lenni. A hangyák nagyszámú jelenléte is kizárja a kék pattanó jelenlétét. 

Lehetőség szerint a „kezdő” vizsgálatot végző személynek érdemes terepi gyakorlati 

oktatásban részesülnie. Az adatrögzítés történhet mobiltelefonos alkalmazás vagy GPS 

készülék segítségéval, illetve hagyományos módon: kézzel írt gyűjtőnaplóban. Feltétlenül 

szükséges van a tápnövény fajának  és pontos koordinátájának rögzítésére, a határozást segítő 

kézi nagyítóra (20x), egy makro fotó készítésére alkalmas fényképezőgépre (lárvák, imágók 

fotózása), és nem árt magáról az odvas fáról (méretarányt adó tárggyal) és környezetéről is 

képet-képeket készíteni. A talált lárvák mérete is lényeges adat mm-ben (kis vonalzó), és 

néhány fiola (praktikus a műanyag) is szükséges a gyanús maradványok – és egyéb, faji 

szinten a vizsgáló által nem felismerhető bogarak – eltevéséhez. Bizonyos odvak esetében 

szükséges lehet fejlámpára is. Az odúban talált egyéb – ritka, védett – fajokat is fel kell írni. 

 

Cucujus cinnaberinus – A faj állománynagyságának megállapításához a Nemzeti 

Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VI. Bogarak füzetében ajánlott egyeléses módszert 

alkalmaztuk (MERKL & KOVÁCS 1997). Az imágók (élő és elpusztult) mellett a lárvákat és 

vedlésbőreiket is figyeltük, mert az újabb kutatások ezek fontosságát emeli ki, többek közt a 

skarlátbogár példáján: az északi-középhegységi vizsgálatokban a 46 adatból 35 vonatkozott 

lárvára, 11 pedig imágóra. A könnyebb megtalálhatóság annak köszönhető, hogy a lárvák és 

vedlésbőreik egész évben gyűjthetők (KOVÁCS & NÉMETH 2012). A lárvák elkülönítése a 

hozzájuk hasonló fajokétól VÁVRA & DROZD (2006) m unkája alapján történt. 

 

Cerambyx cerdo – A faj állománynagyságának megállapításához a Nemzeti Biodiverzitás-

monitorozó Rendszer VI. Bogarak füzetében ajánlott egyeléses módszert alkalmaztuk 

(MERKL & KOVÁCS 1997). Az élő és elpusztult imágókon kívül a nagy hőscincér jellegzetes 

rágásnyomát is kerestük, ami szintén informatív a helyi populáció nagyságának vizsgálatánál. 

A rágásképek esetében megfelelő gyakorlattam megállapítható, hogy az adott nyom mennyire 

régi (a felület kopása), illetve, hogy a bogár lárvája még aktuálisan jelen van-e a 

tápnövényben (friss rágcsálék a kéreg alatti járatban). 

 



 

 

Rosalia alpina – A faj állománynagyságának megállapításához a Nemzeti Biodiverzitás-

monitorozó Rendszer VI. Bogarak füzetében ajánlott egyeléses módszert alkalmaztuk 

(MERKL & KOVÁCS 1997). Az imágókon kívül a faj jellegzetes röpnyílását is kerestük, ami 

szintén informatív a helyi populáció nagyságának vizsgálatánál. 



 

 

Az ismert és várható közösségi jelentőségű Natura 2000 jelölőfajok jellemzése 

 

RHYSODIDAE Laporte, 1840 – állasbogarak 

 

Rhysodes sulcatus (Fabricius 1787) – Kerekvállú állasbogár 

Natura 2000 Annex II. listán szereplő, a Berni Konvenció által fokozottan védett faj (BERNI 

EGYEZMÉNY 1994). Hazánkban is védett – pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 

forint (ANONIM 2012). Megtalálható a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág 

gerinctelenekkel foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból 

fontos erdők kijelöléséhez indikátor faj (GOOD & SPEIGHT 1996). Az European Red List of 

Saproxylic Beetles mint veszélyeztetett fajt közli az Európai Uniós országokból (NIETO & 

ALEXANDER 2010). Hazánkból a Dunántúl (HORVATOVICH 1992, KUTASI & SÁGHY 2002) és 

az Északi-középhegység néhány pontjáról volt ismert (ÁDÁM 1994, SZÉL 1996). Elsősorban 

öreg természetközeli “őserdő” jellegű élőhelyekről kerül elő. Az utóbbi évtized intenzív 

kutatásainak köszönhetően előfordulási adatai a Dél-Dunántúlon megtöbbszöröződtek, míg 

másutt csak szórványosan találták. A Zalai-dombvidéken és a Dunántúli-dombságon (része a 

Tapolcai-medence és a Mecsek) a legelterjedtebb, és helyenként – Dél-Zala, Belső-Somogy, 

Dráva-mente – gyakorinak mondható. A hegyvidéket tekintve vannak adatai a Kőszegi-

hegységből, a Bakonyvidékről (Keszthelyi-hegység, Agár-tető, Északi-Bakony), a 

Börzsönyből, a Tarnavidékről, a Bükkből és a Zemplénből, de itt jóval ritkább. Két 

legkeletibb síkvidéki élőhelye a Duna déli szakaszán Gemenc és Béda-Karapancsa térsége. A 

Mátrából több mint 120 éve Parádról közölték, a Visegrádi-hegységből Dobogókőről több 

évtizede, ezekről a területekről azóta nem került elő. 

Az éves csapadékösszeg alapján, amely jelentős egyezést mutat a faj hazai elterjedésével 

jelenléte a Soproni-hegység területén feltételezhető. 

 

 
 

2. ábra. A Rhysodes sulcatus hazai lelőhelyei az elmúlt 10 év adatai alapján (KOVÁCS 2020c) 

 

 



 

 

LUCANIDAE Latreille, 1804 – szarvasbogarak 

 

Lucanus cevus (Linnaeus, 1758) – szarvasbogár 

Natura 2000 Annex II. listán szereplő (COUNCIL DIRECTIVE 1992), a Berni Konvenció által 

fokozottan védett faj (BERNI EGYEZMÉNY 1994). Hazánkban is védett – pénzben kifejezett 

természetvédelmi értéke 10 000 forint (ANONIM 2012). Megtalálható a Vörös Könyvben 

(VARGA et al.1989) és a Magyar Biodiverzitás-monitorozó Programban (MERKL & KOVÁCS 

1997). Európai faj, hazánktól északra és nyugatra ritka, illetve sokhelyütt kipusztult. 

Magyarország tölgyeseiben elterjedt, bár csak az idősebb állományokban fordul elő nagyobb 

számban. Lárvája elsősorban tölgyek (Quercus) elhalt, korhadó gyökerében, tuskójában, 

illetve a törzsek föld közeli részében, 3-5 évig fejlődik. 

 

SCARABAEIDAE Latreille, 1802 

 

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – remetebogár 

Natura 2000 Annex II., IV. listán szereplő, a Berni Konvenció által fokozottan védett faj 

(BERNI EGYEZMÉNY 1994). Hazánkban fokozottan védett – pénzben kifejezett 

természetvédelmi értéke 250 000 forint (ANONIM 2012). Rajta van a Corine 1-es és 2-es listán 

(CORINE 1991). Megtalálható a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág gerinctelenekkel 

foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból fontos erdők 

kijelöléséhez indikátor faj (GOOD & SPEIGHT 1996). Az European Red List of Saproxylic 

Beetles mint veszélyeztetett fajt közli Európából (NIETO & ALEXANDER 2010). 

 

 
 

3. ábra. A remetebogár hazai lelőhelyei: szürke négyzet = 45 évnél régebbi adat, ● = 20 évnél újabb adat. 

Minden hazai adat, illetve ahol az adott ETRS négyzetből van új adat, ott a régit nem ábrázoltuk (KOVÁCS 

2020b) 

 

 



 

 

A 20. század második felében csupán a Szigetköz és a déli Duna-szakasz (Bár) ártéri 

füzeseiből ismerték, a 2000-es években azonban megtalálták a Déli-Bakonyban, a 

Nyírségben, Sárvár mellett és a Gödöllői-dombságon is (MERKL & VIG 2009). A Bükkből egy 

több mint 60 éves adata volt ismert, melyre két cikk is hivatkozik: Dédestapolcsány: Dédes. 

VII. (ÁDÁM 1996) illetve Dédestapolcsány (1949/adult) (RANIUS et al. 2005). Ezt követően 

KOVÁCS & NÉMETH (2010) közölte egy régi még publikálatlan, valamint egy friss adatát: 

Bükk hegység, Őserdő; Szilvásvárad: Vörös-kő-bérc. Az Őserdő és a mátrai Kékes (RANIUS 

et al. 2005) lelőhely bükkös élőhelyre utal (830–1000 m). A Vörös-kő-bérci példány, 

hasonlóan a napjainkban a szomszédos Mátrából közöltekhez (KOVÁCS et al. 2009, 2010), 

idős kocsánytalan tölgyesből került elő. E területek tengerszint feletti magassága 590–770 

méter. Az újabb adatok (KOVÁCS et al. 2012a) nagy része is ilyen erdőkből származik: 

Kisgyőr: Bogárzás-tető; Parád: Mraznica-tető, Som-hegy, Szállás-hegy; Parádsasvár: 

Bagolykő. A Cserépfalu: Közép-szék-lápán talált elpusztult imágó bükkösből, Acer campestre 

odúból, míg a Parád: Som-bokornál talált elpusztult imágó szintén bükkös régióból, de 

Quercus petraea odúból lett gyűjtve. Jelenlegi ismereteink alapján elmondható, hogy 

hazánkban e nagyon ritka és veszélyeztetett faj a síkság ártéri puha- és keményfaligetein 

keresztül, fáslegelőkön át, a domb- és hegyvidék különböző erdőtípusaiban előfordulhat, ahol 

még idős természetközeli állományok találhatók. 

A Szigetközben ismert és általunk is tanulmányozott állománya a Püspök-erdő kisméretű, a 

Mosoni-Duna áradásaitól gáttal védett idős fehér fűz állományában él. A hasonló jellegű 

szigetközi élőhelyek elsősorban a Mosoni-Duna mentén vannak. Talán a régi itteni 

(Győrzámoly, Hédervár) és Duna menti élőhelyei (Pestimre, Szigetcsép, Bátya, Foktő, 

Kalocsa, Bár) is hasonló idős puhafaligetek lehettek. Esetleges előfordulására a Rábamentén 

van esély. 

 

ELATERIDAE Leach, 1815 – pattanóbogarak 

 

Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821) – kék pattanóbogár 

Natura 2000 Annex II. listán szereplő (COUNCIL DIRECTIVE 1992), a Berni Konvenció által 

fokozottan védett faj (BERNI EGYEZMÉNY 1994). Hazánkban fokozottan védett – pénzben 

kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 forint (ANONIM 2012). Magyarországon elég ritka, 

lelőhelyadatait NÉMETH et al. (2017) összegezték. A célzott kutatásoknak köszönhetően a 

Mátrából viszonylag sok pontról ismert (KOVÁCS et al. 2009, 2010, 2012a). Hazai 

tápnövényei: Acer sp., Fraxinus sp., Quercus cerris, Quercus sp., Tilia sp. (NÉMETH & 

MERKL 2009), A. campestre, Fagus sylvatica, Q. cerris, Q. petraea, Quercus sp. (KOVÁCS et 

al. 2009, 2010), illetve: A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Q. cerris, Q. 

petraea, Q. pubescens (KOVÁCS et al. 2012a); leggyakrabban – az adatok 45 %-ában – Q. 

cerris-ben találták. Ritka társfajai: Aesalus scarabaeoides, Elater ferrugineus, Gnorimus 

variabilis, Necydalis ulmi, Osmoderma eremita, Stictoleptura erythroptera. Egy odúban 

általában néhány állat fordul elő, a legmagasabb példányszám a mátrai Disznó-tetőn hét két 

korosztályú lárva és egy elpusztult imágó volt nagytermetű Q. cerris-ben. A faj kétéves 

fejlődésmenetű. Az odú folyamatos – több évig tartó – “használatát” bizonyító leghosszabb 

adatsorunk 12 év. 

 



 

 

 
 

4. ábra. A Limoniscus violaceus hazai lelőhelyei (KOVÁCS 2020a) 

 

CUCUJIDAE Latreille, 1802 – lapbogarak 

 

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – Skarlátbogár 

Natura 2000 Annex II. listán szereplő faj (COUNCIL DIRECTIVE 1992). Berni Konvenció által 

fokozottan védett (BERN CONVENTION 1994), hazánkban védett – pénzben kifejezett 

természetvédelmi értéke 5 000 Ft (ANONIM 2012); szerepel a Corine 1-es és 2-es listán 

(CORINE 1991); Szerepel a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxylofág gerinctelenekkel 

foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból fontos erdők 

kijelöléséhez indikátor faj (GOOD & SPEIGHT 1996). Az IUCN listán mint sebezhető fajt 

(IUCN 1996) említik. Populációi Európa szerte veszélyeztetettek. Hazánkban a domb- és 

hegyvidék erdeiben szórványosan előforduló faj, mely helyenként a síkság erdeiben jóval 

gyakoribb. Tápvövényei az északi-középhegység területén: Acer campestre, A. platanoides, 

A. pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus 

excelsior, Picea abies, Populus tremula, Quercus cerris, Q. petraea, Q. pubescens, Robinia 

pseudoacacia, Salix alba, S. caprea, Tilia cordata, Ulmus glabra (KOVÁCS 2013, KOVÁCS et 

al. 2009, 2010, 2012a). 

 

CEREMBYCIDAE Latreille, 1802 – cincérek 

 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – Nagy hőscincér 

Natura 2000 Annex II. listán szereplő (COUNCIL DIRECTIVE 1992), a Berni Konvenció által 

fokozottan védett faj (BERN CONVENTION 1994). Hazánkban is védett – pénzben kifejezett 

természetvédelmi értéke 50 000 forint (ANONIM 2012). Vörös Könyves (VARGA et al. 1989), 

Corine 1-es és 2-es listás (CORINE 1991), ausztriai Vörös Könyv A.2 kategória (HOLZSCHUH 

1984). Benne van a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág gerinctelenekkel foglalkozó 

kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból fontos erdők kijelöléséhez 

indikátor faj (GOOD & SPEIGHT 1996). Helyt kapott a Magyar Biodiverzitás-monitorozó 



 

 

Rendszerben is (MERKL & KOVÁCS 1997). Populációi Nyugat Európában veszélyeztetettek. 

Öreg természetközeli tölgyesek jellemző faja. Előfordul Európában Nyugat-Ukrajnáig. 

Élőhelyei a főként öreg tölgyerdők, városi parkok idős tölgyesei. Lárvája leginkább 

különböző tölgyek kérge alatt majd törzsében él, négy éves fejlődésű. Hazánkban eddig 

bizonyított tápnövényei: Castanea sativa, Quercus cerris, Q. robur, Q. petraea, Q. pubescens. 

Imágó alakban telel át. A cincér alkonyatkor aktív, tápnövénye törzsén, ágain mozog. 

Napközben faodvakban, kéregrepedésekben, járataiban tartózkodik. Rajzási ideje június-

július. Gyűjtési módszerei: napközben egyelés rejtekhelyein, alkonyatkor lámpás egyelés 

tápnövényéről, esetleg borcsapdázás. 

 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – Havasi cincér 

Natura 2000 Annex II. listán szereplő, a Berni Konvenció által fokozottan védett faj (BERNI 

EGYEZMÉNY 1994). Hazánkban is védett – pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 

forint (ANONIM 2012). Vörös Könyves (VARGA et al.1989), szerepel a Corine 1-es és 2-es 

listán (CORINE 1991). Megtalálható a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág 

gerinctelenekkel foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból 

fontos erdők kijelöléséhez indikátor faj (GOOD & SPEIGHT 1996). Helyt kapott a Magyar 

Biodiverzitás-monitorozó Programban is (MERKL & KOVÁCS 1997). Elterjedési területe 

Közép- és Dél-Európa, Észak-Afrika, a volt Szovjetunió európai felének délnyugati része és a 

Kaukázus. Öreg természetközeli bükkösök jellemző, veszélyeztetett faja. Elsősorban bükk és 

juharfajokban fejlődik. Hazánkban eddig bizonyított tápnövényei: Acer campestre, A. 

pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus cerris, Q. petraea, Sorbus 

torminalis, Tilia sp. A lárva az elhalt fatestben rág, fejlődési ideje több, valószínűleg 3 év. A 

bábozódás a felszíntől néhány centiméterre történik, május végétől június végéig. Az imágó 

tápnövénye farakásain, beteg sérült törzseken található július-augusztusban. 

 

A szaproxilofág bogár fajokkal, illetve élőhelyeikkel kapcsolatos további információkat a 4. 

és 5. számú melléklet tartalmaz. 



 

 

Eredmények 

 

 

A munka során 91 xilofág és szaproxilofág bogárfaj 1058 adata keletkezett, amelyből 543 

adat konkrét tápnövényhez kötődik (2. számú melléklet, külön xls file). Néhány xilofág és 

szaproxilofág faj fotókon is bemutatásra kerül (3. számú melléklet, külön docx file). Ezeket a 

szerző készítette a Carabus nodulosus-é kivételével, amely Ambrus András képe. 

 

 
 

1. ábra. A mintavételi pontok elhelyezkedése a vizsgált területeken 

 

 

A közösségi jelentőségű szaproxilofág bogárfajok közül ötöt sikerült kimutatni (561 adat). 

Ezek a Lucasnus cervus (429 adat), a Limoniscus violaceus (1 adat), a Cucujus cinnaberinus 

(10 adat), a Cerambyx cerdo (118 adat) és a Rosalia alpina (3 adat). A L. violaceus 

fokozottan véddett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft. 

 

 
 

5. ábra. A Natura 2000 jelölő fajok adatainak elhelyezkedése a vizsgált területeken 

 



 

 

  
 

6. ábra. A Lucasnus cervus adatainak elhelyezkedése a vizsgált területeken 

 

 
 

7. ábra. A Limoniscus violaceus adatainak elhelyezkedése a vizsgált területeken 

 
 

8. ábra. A Cucujus cinnaberinus adatainak elhelyezkedése a vizsgált területeken 

 



 

 

 
 

9. ábra. A Cerambyx cerdo adatainak elhelyezkedése a vizsgált területeken 

 

 
 

10. ábra. A Rosalia alpina adatainak elhelyezkedése a vizsgált területeken 

 

További 32 szaproxilofág védett bogárfaj 364 adata is excel adatbázisba került: Acanthocinus 

aedilis (1 adat), Aegosoma scabricorne (27 adat), Aesalus scarabaeoides (21 adat), Aromia 

moschata (5 adat), Calosoma inquisitor (4 adat), C. sycophanta (3 adat), Carabus arvensis (9 

adat), C. coriaceus (2 adat), C. granulatus (6 adat), C. intricatus (38 adat), C. irregularis 

cephalotes (3 adat), Carabus nodulosus (1 adat), Cerambyx scopolii (76 adat), Coraebus 

florentinus (13 adat), Cychrus attenuatus (3 adat), Dicerca alni (3 adat), D. berolinensis (7 

adat), Dorcus parallelipipedus (50 adat), Ergates faber (1 adat), Gasterocercus 

depressirostris (15 adat), Gnorimus variabilis (2 adat), Necydalis ulmi (1 adat), Protaetia 

aeruginosa (4 adat), Saperda octopunctata (1 adat), S. perforata (3 adat), S. punctata (5 adat), 

S. scalaris (26 adat), S. similis (1 adat), Schizotus pectinicornis (20 adat), Sinodendron 

cylindricum (6 adat), Trichoferus pallidus (6 adat), Xylotrechus pantherinus (1 adat). A C. 

nodulosus fokozottan véddett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft. 

 

Nem védett, de ritka fajok: Aegomorphus clavipes, Ampedus cardinalis, A. elegantulus, A. 

nigerrimus, Brachyderes incanus, Callidium aeneum, Cardiophorus gramineus, Hylotrupes 

bajulus, Hypoganus inunctus, Ischnodes sanguinicollis, Ischnomera sanguinicollis, 

Melandrya caraboides, Obrium brunneum, Platycis minuta, Rhagium bifasciatum, Tetropium 

gabrieli. 



 

 

 

A kimutatott 91 fajból 21 (23%) szerepel a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág 

gerinctelenekkel foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból 

fontos erdők kijelöléséhez használandó indikátor faj (GOOD & SPEIGHT 1996), itt felsorolva: 

Aegomorphus clavipes, Aesalus scarabaeoides, Ampedus cardinalis, A. elegantulus, A. 

nigerrimus, Carabus intricatus, Cardiophorus gramineus, Cucujus cinnaberinus, Denticollis 

rubens, Dicerca berolinensis, Gnorimus variabilis, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus 

violaceus, Necydalis ulmi, Protaetia aeruginosa, Rosalia alpina, Saperda octopunctata, S. 

punctata, Semanotus undatus, Trichoferus pallidus, Xylotrechus pantherinus. 

 

A kutatások során megtalált egyéb védett rovarfajok: Neuroptera – Dendroleon pantherinus 

(50 000 Ft, 2 adat). 

 

Faunisztikai szempontból hazai szinten is kiemelkedő a nagyon ritka Byrrhus luniger, Deilus 

fugax – hazánkban ezen kívül csupán öt helyről ismert: Kőszeg, Siófok, Baláta-tó, Szőce, Vát 

(vö.: MEDVEGY 2001), Denticollis rubens – új a Soproni-hegység faunájára (vö.: NÉMETH & 

MERKL 2009), Dyctioptera aurora, Limoniscus violaceus – új a Soproni-hegység faunájára 

(vö.: NÉMETH et al. 2017), Necydalis ulmi – egy régi adata volt ismert a területről Sopronból 

(GYŐRFI 1944), Ostoma ferruginea, Semanotus undatus. 

 

 

Mivel a Soproni-hegység feltártsága a xilofág és szaproxilofág bogárfajok szempontjából 

hazai viszonylatban is jónak mondható, ezt a területet részletesen is értékeljük KOVÁCS 

& AMBRUS (2018) munkája alapján. 

 

Sopron környékéről már KUTHY Dezső „A Magyar Birodalom Állatvilága” sorozatban 1897-

ben megjelent bogárfaunisztikai művében találunk adatokat. A futrinkáknál SZÉL et al. (2007), 

a díszbogaraknál MUSKOVITS & HEGYESSY (2002), a patanóbogaraknál NÉMETH & MERKL 

(2009), a cincéreknél pedig KASZAB (1971) és MEDVEGY (2001) országos összefoglalóit 

tekintettük alapvetésnek a xilofág és szaproxilofág bogarak számbavételekor. Talán a 

legjobban kutatott csoport a cincéreké, köszönhetően ez elsősorban GYŐRFI János egyetemi 

tanárnak, az erdővédelmi rovartan egyik legnagyobb hazai alakjának, számos rovarcsoport 

kiváló ismerőjének. Alábbi cikkének alaposságából látszik, hogy a fürkészdarazsak mellett a 

cincérek is kedvenc csoportja volt. A Soproni Szemle kiadványai közt 1944-ben látott 

napvilágot „Sopron környékének cincérféléi” című dolgozata. Ebben 153 fajt sorol fel, 

közülük 121 került elő vizsgálati területünkről, a Soproni Tájvédelmi Körzetből. Ez a szám a 

későbbi kutatások eredményeivel – HEGYESSY (2000), HEGYESSY et al. (1999), KOVÁCS 

(1994, 1998), KOVÁCS & HEGYESSY (1992, 1997), KOVÁCS et al. (2000), MEDVEGY et al. 

(1988) – tovább emelkedett, jelenleg 148. A további bogárcsaládok esetében elsősorban 

MERKL & VIG (2009) „Bogarak a pannon régióban” hiánypótló könyvét, valamint KOVÁCS & 

NÉMETH (2010), NÉMETH et al. (2017), SZALÓKI (1998, 1999), VARGA et al. (1989) munkáit 

használtuk. Az alábbiakban rendszertani sorrendben mutatjuk be a Soproni Tájvédelmi Körzet 

xilofág és szaproxilofág bogarait. 

Vizsgálataink során igen gyakori, hogy a fatest megbontásakor futóbogarakkal, köztük 

nagytestű futrinkákkal is találkozunk, nem volt ez másképp itt sem. Viszont az általánosan 

megszokott fajokon kívül – kék laposfutrinka (Carabus intricatus), mezei futrinka (Carabus 

granulatus) – itt néhány ritka fajjal is találkoztunk. A nagyfejű alhavasi futrinka (Carabus 

irregularis cephalotes) a magyarországi Vörös Könyvben is szerepel. Hegyvidéki faj, amely a 

bükkös és a lucos övben él, hazánkban csak a Kőszegi- és a Soproni-hegységben fordul elő. A 

nedves patakvölgyekben találtuk enyves égerben, lucfenyőben és vadcseresznyében. Csupán 



 

 

egy példányát figyeltük meg a dunántúli vízifutrinkanak (Carabus nodulosus), amely a 

Dunántúl hegy- és dombvidékein fordul elő szórványosan, és mindenhol kis egyedszámban. 

Jellemző élőhelyén, patakmenti égerligetben augusztusban enyves éger törzsben tartózkodott. 

Az osztrák sokszínű futrinka (Carabus arvensis austriae) az Alpokalján (Őrség, Kőszegi- és 

Soproni-hegység) és a Bakonyban fordul elő. Mind fenyőfélékben, mind pedig lombosfákban 

találtuk, a hegységben nem ritka, mint ahogy egy cirpelőfutó fajunk, a sárgalábú cirpelőfutó 

(Cychrus attenuatus) sem. 

A Soproni-hegység területén négy hazai szarvasbogár faj jelenléte bizonyított. A nagy 

szarvasbogár (Lucanus cervus), amely Natura 2000-es jelölő faj, az idősebb tölgyes 

állományokban szinte mindenütt megtalálható, általánosan elterjedt és nem ritka. Lárvája 

elsősorban tölgy fajok talajban levő elhalt részeivel táplálkozik. Jóval gyakoribb a kis 

szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), mivel tápnövény választéka is sokkal nagyobb, mint 

az előző fajnak: a lomblevelű fákban nem igazán válogat, legyen az puha fűz, kemény szil, 

vagy akár kertünk valamelyik gyümölcsfája. A bükkös régió lakója az elsősorban elhalt álló 

és fekvő bükk törzsekben szintén több évig fejlődő fekete színű tülkös szarvasbogár 

(Sinodendron cylindricum). A hegységben igen ritka, az Asztalfőnél találtuk több esetben. Az 

apró termetű, szintén ritka vörösbarna színű szőrös szarvasbogár (Aesalus scarabaeoides) 

nem viseli rokonai jellegzetes „szarvait”. Árnyékban fekvő enyves éger és vadcseresznye 

törzsekben és tuskókban találtuk, de csak olyanokban, melyek gombák hatására „vörös 

korhadásosak”. 

A ganajtúrófélékhez tartozó impozáns megjelenésű orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) a 

Harkai-plató idős legelőerdejének lábon száradó törzseinek tövében, tuskóiban tenyészik 

jelentősebb számban, de a hegység belsejében is került már elő éjszakai lepedős lámpázás 

során. A gesztenyebarna nyolcpettyes virágbogár (Gnorimus variabilis) elsősorban fekvő, 

kívül kemény belül vörös korhadásos tölgytörzsekben fejlődik több évig. Maga a bogár 

rejtőzködő életmódot folytat, virágokat nem látogat, leginkább a tápnövénye környékén 

tartózkodik. A Füzes-árokban enyves éger törzsében találtuk. A valóban pompás pompás 

virágbogár (Protaetia aeruginosa) leginkább idős fák odvaiban tenyészik, jelenlétéről – mint 

ez a virágbogaraknál általános – jellegzetes ürüléke és bábbölcsőjének, „gubójának” 

maradványa is árulkodik. A fajt megfigyelhetjük sérült fák kifolyó nedvén és méretéből 

adódóan a lombkorona szintben röpködve is. 

A díszbogarak közül nézzük először az elhat fenyőfélékben fejlődő fajokat. Legnagyobb hazai 

díszbogarunk a nagy fenyvesdíszbogár (Chalcophora mariana) a Dunántúl (Alpokalja, 

Bakony, Vértes, Mecsek) őshonos és telepített fenyveseikben néhol – így a Soproni-

hegységben is – viszonylag gyakori. Jellegzetes röpnyílásait olyan feketefenyő tuskón is 

találtuk, amiben az ácscincér is fejlődött. Maga az imágó meleg időben tápnövénye törzsén, 

tuskóin és farakásain tartózkodik, zavarásra gyorsan szárnyra kap. A foltosfejű díszbogár 

(Buprestis haemorrhoidalis) főleg a Dunámtúl erdei- és feketefenyveseiben gyakori, de 

telepített fenyvesekben máshol is előfordul. A nyolcfoltos díszbogár (Buprestis octoguttata) 

kékes színű szárnyfedőin 4-4 sárga foltot visel, előző rokonánál jóval ritkább, csupán néhány 

dunántúli fenyvesből került elő. Az osztrák díszbogár (Eurythyrea austriaca) igazi ritkaság 

hazánkban, ami tápnövényének a jegenye fenyőnek köszönhető: csak Sopron és Kőszeg 

környékén él. Mint neve is mutatja a bükkfa-díszbogár (Dicerca berolinensis) elsősorban 

elhalt, nagy keménységű bükk törzsekben, ágakban és tükörfoltokban, több évig fejlődik, 

imágó alakban telel át. Másik kedvelt tápnövénye a gyertyán. A kifejlett bogárral ritkán 

találkozhatunk, mert elsősorban a tápnövény lombkoronaszintjében tartózkodik. Jellegzetes 

röpnyílását csupán néhány helyen találtuk a hegység bükkös régióiban. Az előzőekkel 

ellentétben a szalagos díszbogár (Coraebus fasciatus) xilofág faj, különböző tölgyek néhány 

centiméter átmérőjű, napnak kitett élő ágaira petézik. A lárva egy „halálgyűrűt” készít: elrágja 



 

 

a szállítóelemeket, így az ág lassan pusztul el, viszont jelzi a faj jelenlétét. Hazánkban a hegy- 

és dombvidék erdeiben általánosan elterjedt. 

A szaproxilofág pattanóbogarak egy része tű- és lomblevelű fafajok vörös korhadásos, nedves 

törzseiben és tuskóiban fejlődik. Csak fenyőfélékben él a feketeöves pattanó (Ampedus 

balteatus), amely ritka hegyvidéki fajunk, leginkább a Kőszegi- és a Soproni-hegységben 

találkozhatunk vele, innen erdei- és lucfenyőből is sikerült kimutatni. A hazánkban ritka 

fekete pattanó (Ampedus nigerrimus) a tájvédelmi körzet területéről lucfenyőből és 

vadcseresznyéből került elő, míg a csinos pattanó (Ampedus elegantulus) enyves éger földön 

heverő törzséből. Egy másik csoportot alkotnak az odúlakó fajok. A kardinális pattanó 

(Ampedus cardinalis) öreg tölgyerdők és fáslegelők ritka faja. A Lőverekben az uszoda 

mellett egy idős kocsánytalan tölgy odvából gyűjtöttük a szintén ritka pirosnyakú 

szívespattanó (Cardiophorus gramineus) társaságában. Míg az előző két faj az odú 

faanyagában él, addig az éknyakú pattanó (Ischnodes sanguinicollis) leginkább a csertölgy 

odvának alsó részében a faanyaggal keveredő nedves talajban, de itt a hegység magasabb 

régióiban hegyi és korai juharban találtuk. A tölgy tápnövényű kétfoltos pattanót (Calambus 

bipustulatus) a Fáberréten gyűjtötték, a kevés fényre repülő pattanóbogaraink egyike. A 

hűvös, nedves mogyoróban és égerben gazdag hegyvidéki völgyek ritka faja a kormos pattanó 

(Ectinus aterrimus). Itteni példányát Görbehalom mellett mogyoróról kopogtatták, ezen kívül 

hazánkból csak a Zemplén-hegység északi részéről ismert. 

A hajnalbogarak a zárt, hűvös és nedves hegyvidéki erdőségek lakói, hazai fajaink nagy része, 

mit az itt következő kettő is igen ritka. A nagy hajnalbogár (Dyctioptera aurora) imágóit 

nedves erdei- fekete- és lucfenyő tuskóiban találtuk a hegyvidék különböző pontjain. A 

skarlátvörös hajnalbogár (Pyropterus nigroruber) a Lőverekből került elő. 

A korongbogarak egy része ragadozó, mint a kék szúvadász (Trogossita coerulea) is. E faj 

öreg, háborítatlan lucfenyvesekben él és hazánkból csak régi példányok alapján ismert Sopron 

és Kőszeg környékéről. A további fajok fák gombás kérge alatt fejlődnek és az imágóikkal is 

itt találkozhatunk. A bronzfényű korongbogár (Thymalus limbatus) esetében is csak irodalmi 

adat alapján tudunk a faj jelenlétéről a Soproni-hegységben, viszont a hazánkban nagyon ritka 

(Börzsöny, Budai-hegyek, Bükk, Visegrádi-hegység, Zemplén) rozsdaszínű korongbogár 

(Ostoma ferruginea) megtalálása az idei kutatások eredménye. Az hegyvidéki, hazánkban 

lombosfák korhadó tönkjeiben, gombás kérge alatt előforduló fajt itt lucfenyő kérge alatt 

találtuk a Liget-erdőben. 

A közönséges szúfarkas (Opilo mollis) irodalmi adata: „Sopron, Kecske-p. -völgye 1991. XII. 

4., Larix decidua kéregből, Tetropium gabrieli bábbölcsőjéből, KT.” jó példa a vörösfenyő 

kéregben élő és egyébként ritka szaproxilofág simafejű fenyőcincér, mint préda és a vele 

táplálkozó szúfarkas „szoros” kapcsolatára. 

A lapbogarak közé tartozó skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) szintén Natura 2000-es jelölő 

faj, az ország egyes területein helyenként gyakori is. A hegységben elég ritka, a Kecske- és 

Kovács-patak völgyében, valamint a Görbe-halmon találtunk jellegzetes lárváit és imágóit 

hegyi juhar, kecskefűz és lucfenyő kérge alatt. 

A komorkák közül a farontó komorka (Serropalpus barbatus) fenyőfélékben fejlődik, 

hazánkban a hegyvidéken szórványosan sokfelé előfordul, de sehol sem gyakori. Enyves éger 

tuskójából került elő a hegyvidékeken viszonylag gyakori fémkék komorka (Melandrya 

caraboides). 

A gyászbogárak közt akadnak szűk értelemben vett szaproxilofág fajok, mint például a hegy 

és dombvidék erdeiben – így itt is – általánosan elterjedt, holt faanyagban fejlődő bronzos 

gyászbogár (Stenomax aeneus), míg mások, mint a bordás taplóbogár (Bolitophagus 

reticulatus) a holt fánkon élő gombafajokban, jelen esetben bükkfataplóban. Ebben 

alkalmanként nagy tömegben tenyészik, a gomba anyagát liszt finomságúra felőrölve. 



 

 

A hazai álcincérek egyik legszebbikét, a vörösnyakú álcincért (Ischnomera sanguinicollis) 

korai juhar odvában találtuk a Köves-patak völgyében. 

A látványos bíborbogarak mindhárom három piros faja megtalálható a hegységben. 

Leggyakoribb a nagy bíborbogár (Pyrochroa coccinea), ezt követi a kis bíborbogár (Schizotus 

pectinicornis), míg a legritkább a közép bíborbogár (Pyrochroa serraticornis). A 

skarlátbogáréhoz hasonló lárváik szintén a kéreg alatt élnek és az ott élő egyéb rovarok 

lárváit, bábjait és imágóit ragadozzák, de feltételezik, hogy gombás szövetrészeket is 

fogyasztanak. 

A Soproni Tájvédelmi Körzet 148 cincérfajából kettő csak innen ismert hazánkból, ezek a 

fakó cserjecincér (Pachyta lamed) és a rácsos mintáscincér (Evodinus clathratus). Ugyancsak 

Sopronból és a Kőszegi-hegységből ismertek a bajnócacincér (Pachyta quadrimaculata), az 

alhavasi virágcincér (Lepturobosca virens) és a bársonyos fenyvescincér (Monochamus 

saltuarius). További, Sopronból, illetve hazánk csak néhány pontjáról ismert hegyvidéki faj – 

a teljesség igénye nélkül: futócincér (Oxymirus cursor), kis fémescincér (Carilia virginea), 

alhavasi gömbtorúcincér (Gnathacmaeops pratensis), fenyő-darázscincér (Clytus lama). Az 

Alpokalján és Fenyőfőn élő legnagyobb cincérünk, az ácscincér (Ergates faber) több mint 15 

éve nem került elő a hegység területéről. Kutatásaink során, három helyen is sikerült 

jellegzetes, hatalmas rágásnyoma, röpnyílása és lárvái alapján megtalálnunk erdei- és 

feketefenyő tuskóban és törzsekben. A völgycincér (Leptura annularis) a Kárpátok egész 

vonulatában megtalálható, de sehol sem gyakori. A Hidegviz-völgyben többször is találtuk 

virágokon rajzó imágóit. Itteni előfordulásán kívül hazánkban még Marcali mellől és a 

Zemplénből (Nagy-patak völgye) ismert. A kifejezetten odúlakú cincéreink egyike a ritka és 

különleges megjelenésű aranyszőrű fürkészcincér (Necydalis ulmi) 1934-es adata a Deák-kút 

mellől származott, nekünk idős bükk odvában sikerült megtalálnunk a Roth Gyula 

Emlékerdőben. A ritka hegyi tönkcincér (Saphanus piceus) hűvös, árnyékos, zárt völgyek 

rejtőzködő faja. Mogyoró, enyves éger és gyertyán tuskóiban fejlődik. A hegység harmadik 

Natura 2000-es jelölő bogárfaja a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo). A Harkai-platón és a 

város dél-keleti részének tölgyerdejében gyakori, a hegység egyéb pontjain ritka. A negyedik 

Natura 2000-es jelölő bogárfaj a havasi cincér (Rosalia alpina). Adatai a hegységből igen 

régiek, Győrfi János 1933-ban az ágfalvi erdőben és az Asztalfő környékén találta. 

Valószínűleg a holt faanyag (elsősorban bükk és juharfajok) hiányából adódik a faj itteni 

ritkasága. Csak a Kecske-patak völgyében és a Roth Gyula Emlékerdőben találtunk. A 

szalagos facincér (Semanotus undatus) és a zöld korongcincér (Callidium aeneum) azokhoz a 

fajokhoz tartozik, amelyek leginkább kinevelés segítségével kerültek elő a területről, előbbi 

csak luc-, míg utóbbi luc- és erdei fenyő ágaiból kelt. A fentebb már említett bársonyos 

fenyvescincért szintén. Eddig csak friss széldöntésű lucfenyő törzsének elhalt 2-6 cm 

átmérőjű, több méter magasan lévő ágaiból tudtuk példányait kinevelni (Klastrom-hegy, 

Károly-magaslat, Várhely). A pézsmacincér (Aromia moschata) hegyvidéken a kecskefüzet 

választja tápnövényéül, élő törzsekben fejlődik, kisebb nagyobb elhalásokat okozva azokon. 

A párducfoltos darázscincér (Xylotrechus pantherinus) hegyvidéki kecskefüzeseink ritka faja. 

Tükörfoltokban, elhat törzsekben és törzságakban, több évig fejlődik. A szintén ritka 

kecskefűzcincér (Saperda similis) 5-10 cm átmérőjű élő ágakon okoz duzzanatot lárvális 

fejlődésekor és ezt akár 4 méteres magasságban is teszi, imágója is a lombkoronában 

tartózkodik leginkább. 

A szaproxilofág ormányosbogarak közül kettő is szerepel a Vörös Könyvben, de a bordás 

holttettetős-ormányos (Camptorhinus statua) még nem ismert a hegységből, ellentétben a 

laposorrú ormányosbogárral (Gasterocercus depressirostris). Az utóbbi idők eredményei azt 

mutatják, hogy ez utóbbi faj jóval gyakoribb, mint gondoltuk. Lábon száradó tölgytörzsekben 

fejlődik, nappal rejtőzködik, viszont fényre repül. 

 



 

 

Összegezve megállapítható, hogy a Soproni-hegység sok xilofág és szaproxilofág bogárfaj 

otthona, számos színező elemmel és faunisztikai ritkasággal. Ez elsősorban földrajzi 

helyzetének (Alpok közelsége) és a terület hegyvidéki jellegének köszönhető, ami az átlagnál 

hűvösebb és csapadékos éghajlatban és a különböző fenyőállományok magas arányában is 

megnyilvánul. A fauna a legnagyobb hasonlóságot – nem meglepő módon – az Alpokaljához 

tartozó Kőszegi-hegységével mutatja, valamint az Agteleki-kartsztéval és a Zemplénével, de 

ezeknél már a Kárpátok hatása érvényesül. Hiányoznak viszont olyan fajok – talán az 

alacsonyabb fekvés miatt is – amelyek a Kőszegi-hegységben előfordulnak, csak a ritkábbakat 

említve: kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus), feketesárga pattanó (Ampedus 

nigroflavus), kékfényű szívespattanó (Cardiophorus ruficollis), odúlakó pattanó 

(Crepidophorus mutilatus), európai fogasállúbogár (Prostomis mandibularis), fűrészescsápú 

álcincér (Calopus serraticornis). 

 

 

 

Értékelés – Összefoglalás 

 

 

Sajnos az erdőgazdálkodás mellőzi az utóbbi idők természetvédelmi célú – az erdészeti 

szakirodalomban is megjelenő – iránymutatásait és eredményeit. Két követendő példaként 

kiemelnénk a FRANK (2000) által szerkesztett “Természet-Erdő-Gazdálkodás” és a CSÓKA & 

LAKATOS (2014) által szerkesztett “A holtfa” című köteteket. Jellemző problémák: holtfa 

hiánya, odvak hiánya, böhöncök hiánya, cserjeszint hiánya, egykorúság, elegyetlenség, 

tájidegen fajok jelenléte, rövid vágásforduló, elszigetelődés térben és/vagy időben, a 

természetközeli idős állományok kis kiterjedése, összeomlás “utód nélkül”, nagyterületű 

egykorú fiatalosok stb. Az erdészeti beavatkozások összegződése eredményezi azt, hogy a 

xilofág és szaproxilofág bogárfauna színező elemei csak kis számban vannak jelen a Határ-

menti Natura 2000 területeken, a Rábaközben és a Soproni-hegységben. 

Az adataink alapján feltárt értékes, viszonylag temészetközeli erdőfragmentumokat érdemes 

volna bizonyos erdészeti beavatkozásoktól mentesíteni, illetve a környékükön pufferzónákat 

létrehozni a biodiverzitás megőrzése, esetleges növelése érdekében. Ezt segíti a fontos fajok 

(1. melléklet), élőhelyek, illetve a mikrohabitatok faunájának bemutatása és kezelési 

javaslatok tétele, ezek a 4. és 5. mellékletben találhatók. 

 

Köszönetnyilvánítás: A kutatások során nyújtott pótolhatatlan segítségéért köszönet illeti 

Ambrus Andrást – Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. 
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1. számú melléklet 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS XILOFÁG BOGARAK 

MAGYARORSZÁGON 

(a rövidítések hivatkozása az irodalomjegyzékben) 

 

CARABIDAE Latreille, 1802 – Futóbogárfélék 

 

Carabus auronitens Fabricius 1792 – Aranyfutrinka Bcszxi V: 10 000 Ft, VK 

Carabus intricatus Linnaeus, 1761 – Kék laposfutrinka Bcszxi, C, IUCNv, V: 5 000 Ft 

 

RHYSODIDAE Laporte, 1840 – Állasbogárfélék 

 

Rhysodes sulcatus (Fabricius 1787) – Kerekvállú állasbogár Bcszxi, HD2, NAen-dd, V: 

10 000 Ft 
Omoglymmius germari (Ganglbauer 1891) – Fogasvállú állasbogár Bcszxi, V: 10 000 Ft 

 

LUCANIDAE Latreille, 1804 – Szarvasbogárfélék 

 

Aesalus scarabaeoides Panzer, 1794 – Szőrös szarvasbogár Bcszxi, V: 5 000 Ft 

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – Kis szarvasbogár V: 5 000 Ft 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – Szarvasbogár BE3, BMP, HD2, V, VK: 10 000 Ft 
Platycerus caprea (De Geer, 1774) – Nagy fémesszarvasbogár V: 5 000 Ft 

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) – Kis fémesszarvasbogár V: 5 000 Ft 

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – Tülkös szarvasbogár V: 10 000 Ft 

 

SCARABAEIDAE Latreille, 1802 – Ganéjtúrófélék 

 

Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) – Hegyi virágbogár Ritka 

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – Nyolcpettyes virágbogár BCszxi, NAvu-nt, V: 50 000 

Ft 

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – Orrszarvúbogár V: 50 000 Ft 

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Remetebogár BCszxi, BE2, C, HD2, HD4, IUCNe, 

NAen-en, FV: 250 000 Ft 
Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767) – Pompás virágbogár BCszxi, V: 5 000 Ft, VK 

Protaetia affinis (Andersch, 1797) – Smaragdzöld virágbogár V: 10 000 Ft 

Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) – Bogáncs-virágbogár V: 50 000 Ft 

Protaetia lugubris (Herbst, 1786) – Márványos virágbogár Bcszxi, V: 5 000 Ft 

Protaetia ungarica (Herbst, 1790) – Magyar virágbogár V: 10 000 Ft 

Trichius sexualis Bedel, 1906 Bcszxi 

 

BUPRESTIDAE Leach, 1815 – Díszbogárfélék 

 

Acmaeodera deneger (Scopoli, 1763) – Sárgafoltos zömökdíszbogár Bcszxi 

Acmaeoderella mimonti (Boieldieu, 1865) – Homoki zömökdíszbogár V: 5 000 Ft 

Agrilus auricollis Kiesenvetter, 1857 – Szil-karcsúdíszbogár Bcszxi 

Agrilus curtulus Mulsant et Rey, 1863 – Molyhostölgy-karcsúdíszbogár Bcszxi 

Agrilus guerini Lacordaire, 1835 – Guérin-karcsúdíszbogár Bcszxi, VK, V: 10 000 Ft 

Anthaxia candens (Panzer, 1793) – Cseresznyefa-virágdíszbogár V: 10 000 Ft 



 

 

Anthaxia hackeri J. Frivaldszky, 1884 – Hacker-virágdíszbogár Bcszxi, V: 10 000 Ft 

Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) – Magyar virágdíszbogár V10 000 Ft, VK 

Anthaxia plicata Kiesenwetter, 1859 – Redős virágdíszbogár V: 10 000 Ft 

Anthaxia tuerki Ganglbauer, 1886 – Türk-virágdíszbogár Bcszxi, V: 10 000 Ft, VK 

Aurigena lugubris (Fabricius, 1777) – Bronzos díszbogár Ritka 

Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 – Nyolcfoltos díszbogár Bcszxi 

Buprestis splendens Fabricius, 1774 – Ragyogó díszbogár Bcszxi, BE2, C, HD2, HD4, 

NAen-en, VK 
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761) – Kökény-tükrösdíszbogár V: 5 000 Ft 

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – Nagy fenyvesdíszbogár V: 5 000 FT 

Coraebus florentinus (Herbst, 1801) – Szalagos díszbogár V: 10 000 Ft 

Coraebus undatus (Fabricius, 1787) – Hullámos díszbogár Bcszxi, V: 50 000 Ft 

Dicerca aenea (Linnaeus, 1767) – Nyárfa-díszbogár V: 10 000 Ft 

Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824) – Égerfa-díszbogár V: 10 000 Ft 

Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) – Bükkfa-díszbogár Bcszxi, V: 10 000 Ft 

Dicerca furcata (Thunberg, 1787) – Nyírfa-díszbogár V: 50 000 Ft 

Dicerca moesta (Fabricius, 1794) – Fenyő-díszbogár Bcszxi,  

Eurythyrea aurata (Pallas, 1773) – Aranyos díszbogár Bcszxi, V: 10 000 Ft 

Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) – Osztrák díszbogár Bcszxi 

Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) – Tölgy-díszbogár Bcszxi, FV: 100 000 Ft 

Kisanthobia ariasi (Robert, 1858) – Arias-díszbogár BCszxi, V: 10 000 Ft, VK 

Lamprodila mirifica Mulsant, 1855 – Szilfa-tarkadíszbogár V: 10 000 Ft 

Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) – Hársfa-tarkadíszbogár V: 10 000 Ft 

Lamprodila festiva (Linnaeus, 1758) – Boróka-tarkadíszbogár V: 50 000 Ft 

Phaenops formaneki Jakobson, 1912 – Formanek-fürgedíszbogár Bcszxi 

Phaenops knoteki Reitter, 1898 – Knotek-fürgedíszbogár Bcszxi 

 

EUCNEMIDAE Eschscholtz, 1829 – Tövisnyakúbogár-félék 

 

Otho sphondyloides (Germar, 1818) – Vaskos tövisnyakúbogár V: 50 000 Ft 

 

CEROPHYTIDAE Latreille, 1834 – Álpattanóbogár-félék 

 

Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) NAvu-vu 

 

ELATERIDAE Leach, 1815 – Pattanóbogárfélék 

 

Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) Bcszxi 

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) Bcszxi 

Ampedus hjorti (Rye, 1905) NAvu-vu 

Ampedus nigerrimus (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835) Bcszxi 

Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) – Négyfoltos pattanóbogár Bcszxi, NAen-en, V: 

50 000 Ft, VK 

Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) Bcszxi 

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) Bcszxi 

Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) Bcszxi 

Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783 Bcszxi 

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – Fűzfapattanó Bcszxi, V: 50 000 Ft 

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) Bcszxi, NAvu-vu 

Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) Bcszxi, NAen-nt 



 

 

Lacon querceus (Herbst, 1784) – Tarka pikkelyespattanó NAvu-nt, V: 10 000 Ft 

Limoniscus violaceus (Ph. Müller, 1843) – Kék pattanóbogár Bcszxi, FV: 100 000 Ft, 

HD2, NAen-en 
Podeonius acuticornis (Germar, 1824) NAen-en 

Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) Bcszxi 

 

CLERIDAE Latreille, 1802 – Szúfarkasfélék 

 

Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782) – Hengeres szúfarkas V: 50 000 Ft 

 

CUCUJIDAE Latreille, 1802 – Lapbogárfélék 

 

Cryptolestes corticinus (Erichson, 1846) Bcszxi 

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – Skarlátbogár Bcszxi, BE2, C, HD2, HD4, IUCNe, 

V: 5 000 Ft 
Notolaemus castaneus (Erichson, 1845) Bcszxi 

 

TENEBRIONIDAE Latreille, 1802 – Gyászbogárfélék 

 

Cryphaeus cornutus (Fischer de Waldheim, 1823) – Szarvas gyászbogár V: 10 000 Ft 

Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 – Fogastorkú lisztbogár V: 10 000 Ft 

 

PYROCHROIDAE Latreille, 1807 – Bíborbogárfélék 

 

Agnathus decoratus (Germar, 1818) – Éger-bíborbogár V: 50 000 Ft 

Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – Kis bíborbogár V: 5 000 Ft 

 

PYTHIDAE Solier, 1834– Sárkánybogárfélék 

 

Pytho depressus Linnaeus 1767 – Lapos sárkánybogár Bcszxi, V: 50 000 Ft 

 

PROSTOMIDAE C.G. Thomson, 1859– Fogasállúbogár-félék 

 

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) – Európai fogasállúbogár Bcszxi, V: 50 000 Ft 

 

CERAMBYCIDAE Latreille, 1802 – Cincérfélék 

 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – Nagy daliáscincér V: 5 000 Ft 

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) – Tarka cincér Bcszxi 

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) – Diófacincér BMP, V: 5 000 Ft 

Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) – Szilfacincér Bcszxi, BMP, V: 10 000 Ft 

Anisorus quercus (Götz, 1783) – Tölgy-gyökércincér Bcszxi 

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) – Foltos virágcincér Bcszxi 

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – Pézsmacincér V: 5 000 Ft 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – Nagy hőscincér BCszxi, BE2, BMP, C, HD2, HD4, 

IUCNe, V: 50 000 Ft, VK 
Cerambyx miles Bonelli, 1823 – Katonás hőscincér V: 50 000 Ft 

Cerambyx scopolii Füsslin, 1775 – Kis hőscincér V: 5 000 Ft 

Cerambyx welensii Küster, 1846 – Molyhos hőscincér Bcszxi, V: 50 000 Ft 

Clytus tropicus (Panzer, 1794) – Tölgy-darázscincér BMP, V: 10 000 Ft 



 

 

Deroplia genei (Aragona, 1830) – Keskeny tölgycincér BCszxi, BMP, V: 10 000 Ft 

Ergates faber (Linnaeus, 1767) – Ácscincér BMP, V: 50 000 Ft, VK 

Herophila tristis (Linnaeus, 1767) – Selymes alkonycincér V: 10 000 Ft, VK 

Isotomus speciosus (Schneider, 1787) – Nyírfa-darázscincér BCszxi 

Leiopus punctulatus (Paykull, 1800) – Feketemintás gesztcincér V: 10 000 Ft 

Leptura annularis Fabricius, 1801 – Szalagos karcsúcincér V: 5 000 Ft 

Lioderina linearis (Hampe, 1870) – Mandulacincér BMP, V: 10 000 Ft, VK 

Monochamus saltuarius Gebler, 1829 – Bársonyos fenyvescincér Bcszxi 

Morinus funereus(Mulsant, 1863) – Gyászcincér BCszxi, BMP, C, HD2, IUCN, V: 50 000 

Ft, VK 
Necydalis major Linnaeus, 1758 – Nagy fürkészcincér V: 10 000 ft 

Necydalis ulmi Chevrolat, 1863 – Aranyszőrű fürkészcincér Bcszxi, V: 10 000 Ft 

Oberea pedemontana Chevrolat, 1856 – Varjútöviscincér V: 10 000 Ft 

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) – Kétszínű karcsúcincér BMP 

Poecilium puncticolle (Mulsant, 1862) – Vörösbarna háncscincér Bcszxi 

Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844) – Keskeny luccincér Bcszxi, BMP, V: 10 000 Ft 

Purpuricenus budensis (Götz, 1783) – Bíborcincér V: 5 000 Ft 

Purpuricenus globulicollis Mulsant, 1839 – Kerekpajzsú vércincér V: 10 000 Ft 

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) – Hosszúcsápú vércincér BMP, V: 10 000 Ft 

Rhamnusium bicolor ( Schrank, 1781) – Kétszínű odúcincér BMP, V: 5 000 ft 

Ropalopus insubricus (Germar, 1824) – Kékeszöld facincér BCszxi, BMP, HD4, V: 10 000 Ft 

Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784) – Magyar facincér Bcszxi, NAen-en, V: 10 000 Ft 

Ropalopus varini (Bedel, 1870) – Vöröscombú facincér BMP, V: 10 000 Ft 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – Havasi cincér BCszxi, BE2, BMP, C, HD2, HD4, 

IUCNe, V: 50 000 Ft, VK 
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) – Nyolcpontos cincér Bcszxi, V: 10 000 Ft 

Saperda perforata (Pallas, 1773) – Díszes nyárfacincér V: 10 000 Ft 

Saperda punctata (Linnaeus, 1767) – Pettyes szilcincér Bcszxi, V: 10 000 Ft 

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – Létracincér V: 10 000 Ft 

Saperda similis (Laicharting, 1784) – Kecskefűzcincér, V: 50 000 Ft 

Saphanus piceus (Laicharting, 1794) – Hegyi tönkcincér Bcszxi, BMP 

Semanotus russicus (Fabricius, 1776) – Borókacincér BMP, V: 5 000 Ft 

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758) – Szalagos facincér Bcszxi 

Stenhomalus bicolor Kraatz, 1862 – Kétszínű hengercincér BMP 

Tetrops starkii Chevrolat, 1859 – Feketeszélű aprócincér Bcszxi 

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) – Kecskecincér Bcszxi 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) – Sápadt éjicincér BCszxi, BMP, V: 5 000 Ft, VK 

Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825) – Párducfoltos darázscincér BCszxi, V: 5 000 Ft 

 

CURCULIONIDAE Latreille, 1802 – Ormányosbogárfélék 

 

Camptorhinus simplex Seidlitz 1867 – Sima holttettetős-ormányos Ritka 

Camptorhinus statua Rossi, 1790 – Bordás holttettetős-ormányos V: 10 000 Ft, VK 

Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) – Laposorrú ormányosbogár V: 10 000 Ft, 

VK 

 



 

 

4. számú melléklet 
 

 

TERMÉSZET-ERDŐ-GAZDÁLKODÁS 

 

E fejezetben a FRANK (2000) által szerkesztett “Természet-Erdő-Gazdálkodás” című kötet 

kéziratának ide vonatkozó részeit ismertetjük. Bár több olyan faj szerepel a szövegben, amely 

a vizsgálati területünkről nem került elő, az elvi szempontok miatt fontosnak tartjuk az alább 

leírtak “megvágatlan” közlését. 

 

A holt fa szerepe 

 

Lábonszáradó fák törzsének, vastagabb ágainak kérge alatt élő fajai a sápadt éjcincér 

(Trichoferus pallidus BCszxi, BMP, V, VK) és a tölgy-díszcincér (Clytus tropicus BMP, V). 

Mindkettő lárvái tölgyfajokban táplálkoznak a kéreg alatt vagy a kéregben bábozódnak. 

Bizonyos fajok a még nem korhadó, igen jó megtartású “csontkeménységű” elhalt vastag 

ágakat, törzscsonkokat részesítik előnyben, ezek farészében fejlődnek. Ilyenek pl. az 

elsősorban bükkben élő bükkös-díszbogár (Dicerca berolinensis BCszxi) a tölgy tápnövényű 

Arias díszbogara (Kisanthobia ariasi BCszxi, V, VK) és a polifág fürkészcincér (Necydalis 

major V) és nyírfa-darázscincér (Isotomus speciosus BCszxi). A már enyhén korhadó 

tölgytörzsekben él a laposorrú ormányosbogár (Gasterocercus depressirostris VK). 

Lábonszáradt fák gyökerében, tuskóiban, földön heverő rönkjeiben él a szarvasbogár 

(Lucanus cervus BCIII, BMP, HDII, V, VK) és a szőrös szarvasbogár (Aesalus scarabaeoides 

BCszxi). Több éves fejlődésük végén farágcsálékból, földrészecskékből készítenek maguknak 

gubót a bábozódáshoz. Késő délutáni, alkonyati aktivitású állatok, napközben rejtekhelyeiken, 

vagy tápnövényük sérüléseinél tartózkodnak 

A tükörfoltokban élő fajok a polifág diófacincér (Megopis scabricornis BMP, V) és az 

elsősorban nyár tápnövényű kétszínű nyárfacincér (Rhamnusium bicolor BMP, V). Mivel 

ezen jószágoknak több generációja is kifejlődik az adott fában az évek során a tükörfolt odúvá 

illetve hatalmas üreggé alakulhat át. Ezekben a különböző lombosfákban kialakult speciális 

helyeket több igen ritka bogárfajunk részesíti előnyben: az elsősorban fűzekben élő 

remetebogár (Osmoderma eremita BCII, BCszxi, C, HDII, HDIV, IUCNv, V) és a 

keményfákban fejlődő aranyszőrű fürkészcincér (Necydalis ulmi BCszxi, V) és bordó 

virágcincér (Brachyleptura erythroptera). 

Korhadó fákban, tuskókban és azok üregeiben a nedves korhadékban több évig fejlődnek 

egyes virágbogaraink, mint a pompás virágbogár (Cetonischema aeruginosa BCszxi, V, VK) 

és a márványos virágbogár (Liocola lugubris BCszxi). Bábozódásukhoz a faanyagból 

készítenek maguknak gubót. Az imágók fák kifolyó nedvével táplálkoznak. Patakvölgyek 

idős füzeseinek, égereseinek faodvaiban, tuskóiban él két másik elég ritka fajunk a hegyi 

virágbogár (Gnorimus nobilis) és a nyolcpettyes virágbogár (Gnorimus variabilis BCszxi). 

Míg előző imágói virágokat látogatnak utóbbit általában nevelőfája tuskóinak rejtett réseiben 

találhatjuk. 

A szilfacincér (Akimerus schaefferi BCszxi, BMP, V) középhegységeink magasabb régióiban 

tölgy tuskóiban és gyökereiben fejlődik, bábozódni a talajba vonul. Az imágók az 

aljnövényzeten találhatók illetve napsütéses időben az irtást szegélyező bokrok, fák 

lombkoronája körül repkednek. Szintén elsősorban tölgy tuskókban él az orrszarvúbogár 

(Oryctes nasicornis V) lárvája is. 

Az idős törzsek tövének sérüléseinél – az élő és holt rész határánál – rágnak a gyászcincér 

(Morinus funereus BCszxi, BMP, C, HDII, IUCNv, V, VK) és a selymes alkonycincér 

(Herophila tristis VK) lárvái, bábozódásuk a farészben történik. 



 

 

Fenyőfélék tuskóiban, elhalt törzseiben fejlődik hazánk legnagyobb cincérfaja az ácscincér 

(Ergates faber BMP, V, VK) és a fenyves díszbogár (Calcophora mariana V). A daliás cincér 

(Acanthocinus aedilis V) lárváit elsősorban erdeifenyő kérge alatt találhatjuk. Ezek a kéreg 

alatt, a kéregben, vékony kéreg esetén pedig a farészben bábozódnak. 

A havasi cincér (Rosalia alpina BCII, BCszxi, BMP, C, HDII, HDIV, IUCNv, V, VK) – mely 

hazánk bükköseiben még nem ritka – szaporodásához a holt faanyag számos megjelenési 

formáját veszi igénybe: találhatjuk az élő tápnövény tükörfoltjában, vastag ág- illetve 

törzscsonkjában, tuskókban és kidőlt törzsekben egyaránt, lényeg hogy a fa nagy tömegű és 

még jó megtartású legyen. A 2-3 éves fejlődési idejű fajnak esetenként egy fában több 

generációja is kifejlődik. 

Számos bogárcsalád lárvái és imágói élnek taplógombában, gombás, korhadt fában, száraz fák 

gombás kérge alatt: gyászbogarak (Tenebrionidae), marókák (Mordellidae), álcincérek 

(Oedemeridae), komorkák (Melandryidae) stb.. Közülük igen sok faunisztikai kuriózumnak 

számít (KASZAB 1957). Az utoljára említett családba tartozik a ma már csak Európa néhány 

őserdő jellegű bükkösében – ezek elsősorban nemzeti parkokban találhatók – élő Mycetoma 

suturale nevű faj. Ritkaságának élőhelyeinek csökkenése az oka valamint hogy “tápnövénye” 

egy ritka, bükk elhalt törzsein élő taplófaj az Ischnoderma resinosum (BURAKOWSKI 1995). 

 

A böhönc szerepe 

 

Az idős tölgy hagyásfa csoportok két legjellegzetesebb nagytermetű bogara a szarvasbogár 

(Lucanus cervus BCIII, BMP, HDII, V, VK) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo BCII, 

BCszxi, BMP, C, HDII, HDIV, IUCNv; V, VK). Nálunk e fajok még nem annyira ritkák mint 

Észak- és Nyugat-Európa erdeiben. A szarvasbogár lárvája elhalt, korhadó gyökerekben, 

tuskókban, illetve a törzsek föld közeli részében fejlődik 3-5 évig. A nagy hőscincér főleg a 

napfénynek kitett fákat támadja meg. Nagy fa esetében több generáció is felnő ugyan abban a 

törzsben. Ez alkalmanként – mivel az élő részben rág – a fán elhalások, nagyméretű 

tükörfoltok kialakulásához vezethet. A fenti élőhelyeken ritkán a nagy hőscincér társaságában 

egy másik Cerambyx fajjal, az egyszínű hőscincérrel (Cerambyx welensii BCszxi, V) is 

találkozhatunk. 

Mivel a böhöncök, hagyásfák és hagyásfa csoportok idős fáin odvak, tükörfoltok, elhalt 

részek az évek során számosan keletkeznek több, védett illetve ritka faj (szarvasbogár, 

pompás virágbogár, márványos virágbogár, orrszarvúbogár, diófacincér, kétszínű nyárcincér, 

sápadt éjcincér stb.) megtalálható bennük. Probléma velük az elszigetelődés, 

bekoncentrálódás, “a fajok maguk alatt rágják a fát”. 

 

A cserjeszint szerepe 

 

A cserjeszint jelenléte több szempontból is igen fontos az erdei bogarak (egyes 

szarvasbogarak, virágbogarak, díszbogarak, pattanóbogarak, cincérek, orrosbogarak stb.) 

számára. A cserjefajok élő és elhalt részei számos faj fejlődési helyei. Itt néhány olyan 

hazánkban mono- vagy oligofág ritka cincérfajt érdemes kiemelni melyek élete cserjékhez 

kötött. A Balaton-felvidék és a Kisalföld erdeiben a csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) 

elhalt ágaiban él a kétszínű hengercincér (Stenhomalus bicolor BMP) (MEDVEGY 1987; 

KOVÁCS 1995). A Dunántúl ritka faja a zanótcincér (Deilus fugax) mely hazánkban a 

seprőzanót (Sarothamnus scoparius) elhalt ágainak kérge alatt rág, a farészben bábozódik 

(KOVÁCS 1998). Egy Európa szerte ritka faj a frakkos cincér (Callimoxys gracilis), lárvája 

SVÁCHA & DANILEVSKY (1989) szerint cserjék, főleg kökény (Prunus spinosa) száraz ágaiban 

fejlődik. Az imágó elsősorban virágzó galagonyán (Crataegus) található. 



 

 

A cserjék virágai nem csak táplálkozási célokat elégítenek ki, számos fajnál – melyek a közeli 

területek egyéb habitatjaiban fejlődnek – a párok egymásra találásának és a párzásnak is 

színterei. A bogarak által kedvelt, virágzáskor látogatott cserjefajok: galagonya (Crataegus), 

veresgyűrűsom (Cornus sanguinea), rózsák (Rosa), szedrek (Rubus), fekete bodza (Sambucus 

nigra), fagyal (Ligustrum vulgare). 

 

A főfafajok és az elegyfafajok szerepe 

 

A különböző fafajok és a hozzájuk – mint táplálékforrásokhoz – kötődő fajgazdagságot egy 

viszonylag jól kutatott xilofág bogárcsalád, a cincérek (Cerambycidae) példáján szemléltetjük 

KOVÁCS (1998), KOVÁCS & HEGYESSY (1995, 1998) munkáit alapul véve. Az eddig 

tápnövényéből kimutatott fajok száma 159, ebből 132 fejlődik fásszárúakban. (Az alábbi 

adatoknál természetesen csak ez utóbbiakkal számoltunk). Az adott fafajoknál csak a rájuk 

“specializálódott” cincérek neveit tüntettük fel, kitérve gyakori- vagy ritkaságukra. 

Tölgyek (Quercus) 52 faj (39,4 %); a zonalitásnak megfelelően a hazai cincéreink legtöbbje 

tölgy tápnövényű. Köztük számos ritkaság, illetve európai szinten is jegyzett 

természetvédelmi szempontból jelentő faj található: sápadt éjcincér (Trichoferus pallidus 

BCszxi, BMP, V, VK) nagy hőscincér (Cerambyx cerdo BCII, BCszxi, BMP, C, HDII, 

HDIV, IUCNv; V, VK), egyszínű hőscincér (Cerambyx velutinus BCszxi, V), vércincér 

(Purpuricenus kaehleri BMP, V), vöröscombú facincér (Ropalopus spinicornis V), vállfoltos 

háncscincér (Phymatoderus pusillus), tölgy-díszcincér (Clytus tropicus BMP, V), keskeny 

tölgycincér (Deroplia genei BCszxi, BMP, V). Ugyanakkor a gyakori fajok közt is számos 

olyan van, mely csak elvétve fordul elő más fafajban: tölgyes-tövisescincér (Rhagium 

sycophanta), fekete galagonyacincér (Grammoptera abdominalis), aranyszőrű 

galagonyacincér (Grammoptera ustulata), tűzpiros facincér (Pyrrhidium sanguineum), apró 

háncscincér (Poecilium alni), fürge darázscincér (Xylotrechus antilope), bársonyos 

darázscincér (Plagionotus arcuatus), sárgafarú darázscincér (Plagionotus detritus). 

Lucfenyő (Picea abies) 25 faj (18,9 %); több határainkon kívül gyakori, hazánkban azonban 

ritka faj tápnövénye: tompafényű fenyőcincér (Tetropiun fuscum), törpe hengercincér 

(Obrium brunneum), nagy fenyvescincér (Monochamus sartor) kis fenyvescincér 

(Monochamus sutor). Két fajunk, a hullámos fenyőfacincér (Semanotus undatus BCszxi) és a 

bársonyos fenyvescincér (Monochamus saltuarius BCszxi) azonban Európa-szerte ritka, 

hazánkban a nyugati határszél lucosaiban fordul csak elő. 

Erdeifenyő (Pinus sylvestris) 18 faj (13,6 %); ritka faja az ácscincér (Ergates faber BMP, V, 

VK). 

Vörösfenyő (Larix decidua) 7 faj (5,3 %); ritka faja a simafejű fenyőcincér (Tetropium 

gabrieli). 

Boróka (Juniperus communis) 2 faj (1,2 %); a borókacincér (Semanotus russicus BMP, V) és 

a boróka háncscincér (Phymatoderus glabratus) hazánkban nem túl ritka. 

Szilek (Ulmus) 16 faj (12,1 %); a benge darázscincér (Clytus rhamni) és szil-rőzsecincér 

(Exocentrus punctipennis) nem ritka, a pettyes szilcincér (Saperda punctata BCszxi) viszont 

igen. 

Hársak (Tilia) 16 faj (12,1 %); a hárs-rőzsecincér (Exocentrus lusitanus), a foltos hárscincér 

(Oplosia fennica), és a hársfacincér (Stenostola ferrea) nem ritkák, a nyolcpontos 

nyárfacincérrel (Saperda octopunctata BCszxi) azonban csak ritkán találkozhatunk. 

Kecskefűz (Salix caprea) 15 faj (11,4 %); két európai szinten ritka faja a párduccincér 

(Xylotrechus pantherinus BCszxi, V) – hazánkban a Soproni-hegységből, a Bakonyból, a 

Mátrából és a Bükkből ismert – és a kecskefűzcincér (Saperda similis). 



 

 

Füzek (Salix) – a kecskefűz nélkül – 31 faj (23,5 %); bár a bennük fejlődő cincérek száma 

magas, csak két gyakori specialistájuk van: a pézsmacincér (Aromia moschata), és a 

vörösnyakú fűzcincér (Oberea oculata). 

Juharok (Acer) 22 faj (16,7 %); a vörösessárga juharcincér (Leioderus kollari) gyakori, a kék-

zöld facincér (Ropalopus insubricus BCszxi, BMP, V) ritka, elsősorban idős állományokban 

élő faj. 

Kutyabenge (Frangula alnus) 6 faj (4,5 %); a ritka kétpettyes kutyabengecincér (Menesia 

bipunctata) hűvös mikroklímájú, nedves területek lakója. 

Rezgőnyár (Populus tremula) 10 faj (7,6 %); mindkét specialistája ritka: nyárfa hengercincér 

(Obrium cantharimum), feketemintás gesztcincér (Leiopus punctulatus V). 

Nyarak (Populus) – a rezgőnyár nélkül – 15 faj (11,4 %); csak gyakori specialistáik vannak: 

egérszínű darázscincér (Xylotrechus rusticus), nagy nyárfacincér (Saperda carcharias), kis 

nyárfacincér (Saperda populnea) díszes nyárfacincér (Saperda perforata). 

Az alábbi fafajoknak nincsenek specialista cincéreink, itt az összehasonlíthatóság kedvéért 

közöljük az őket tápnövényül választó cincérfajok számát és százalékos részesedését: 

gyertyán (Carpinus betulus) 24 faj (18,2 %), közönséges dió (Juglans regia) 16 faj (12,1 %), 

szelídgesztenye (Castanea sativa) 14 faj (10,6 %), égerek (Alnus) 13 faj (9,8 %), 

vadcseresznye (Cerasus avium) 11 faj (8,3 %), közönséges nyír (Betula pendula) 9 faj (6,8 

%), berkenyék (Sorbus) 6 faj (4,5 %), vadalma (Malus sylvestris) 5 faj (3,8 %), kőrisek 

(Fraxinus) 3 faj (2,3 %). 

Megemlítendő hogy jelenleg 11 (8,3 %) azoknak a cincérfajoknak a száma, amelyeket 

akácból (Robinia pseudo-acacia) sikerült kimutatni – valamennyien gyakori, polifág fajok. 

 

Az erdőszegély szerepe 

 

A természetes állományszegélyek bogarakban gazdag voltát a növényzet változatossága 

okozza, az hogy e területek különböző (fás és fátlan) társulások találkozásának színterei. Több 

természetvédelmi szempontból jelentős faj tartoznak ide. 

A lágyszárúakban fejlődő cincérek közül kiemelendő a selymes cserjecincér (Cortodera 

holosericea BMP, V) melynek lárvája a melegkedvelő tölgyeseink állományszegélyeiben, 

tisztásain előforduló tarka imola (Centaurea triumfettii) gyökerét rágja, az imágók a növény 

virágán találhatók. A ritka harangvirág-bogáncscincér (Agapanthia maculicornis BMP, V) 

egy gyakoribb erdei növényünk, a csomós harangvirág (Campanula glomerata) szárában, 

szártövében fejlődik, a kifejlett állatok virágzó tápnövényük szárán tartózkodnak. Egy szintén 

gyakori növényfajhoz az erdei gyöngyköleshez (Lithospermum purpureo-coeruleum) kötődik 

a hazánkban csak a Felső-Szigetköz erdőszegélyeiben található fémkék dudvacincér (Opsilia 

molybdaena) mely Európa-szerte igen ritka. 

A virágzó cserjéket számos bogárfaj látogatja. A tükrös díszbogár (Capnodis tenebrionis V) 

és a bronzbogár (Aurigena lugubris) lárvái különféle, még élő rózsafélék – elsősorban 

Prunus, Crataegus – gyökereinek farészében élnek. Hegy- és dombvidékeinken sokfelé 

előfordultak, az utóbbi évtizedekben azonban mindkét faj határozottan megritkult. 

Leg fajgazdagabbak melegkedvelő tölgyeseink szegélyei. A magyar virágdíszbogár (Anthaxia 

hungarica VK, V) lárvái a tölgy vastagabb, elszáradó ágaiban élnek, az imágók májusban és 

júniusban erdőszéleken, erdei tisztásokon rajzanak. Hasonló élőhelyen találkozhatunk a 

holttettetős ormányosbogárral (Camptorrhinus statua V), mely szintén tölgy ágakban fejlődik, 

az imágók is azokon tartózkodnak. Élő tölgyek 4-6 mm vékony, elhalt gallyacskáiban fejlődik 

a keskeny tölgycincér (Deroplia genei BCszxi, BMP, V), a néhány centiméter átmérőjű 

ágakban a vöröscombú facincér (Ropalopus spinicornis V). Az erdőszegélyek napnak kitett 

friss pusztulású, lábon száradó törzseinek, törzságainak kérge alatt rág a sápadt éjcincér 

(Trichoferus pallidus BCszxi, BMP, V, VK) és a tölgy-díszcincér (Clytus tropicus BMP, V). 



 

 

Szintén tipikus szegélyfajok a tölgycincér (Anisurus quercus BCszxi) és a szilfacincér 

(Akimerus schaefferi BCszxi, BMP, V), mindketten elhalt tuskókban fejlődnek, a talajban 

bábozódnak. Rajzásuk a cserjéken illetve a szegélyfák lombkoronájában történik. 



 

 

5. számú melléklet 

 

 

A HOLTFA 

 

E fejezetben a CSÓKA & LAKATOS (2014) által szerkesztett “A holtfa” című kötet ide 

vonatkozó részeit ismertetjük. Bár több olyan faj szerepel a szövegben, amely a vizsgálati 

területünkről nem került elő, az elvi szempontok miatt fontosnak tartjuk az alább leírtak 

“megvágatlan” közlését. 

 

9.1. Szaproxilofág bogarak 
 

Kovács Tibor 

 

Erdeink erdőgazdálkodás előtti természetes állapotáról – a xilofág és szaproxilofág bogarak 

terén – napjainkban sajnos már csupán néhány természetközeli, apró maradványfolt vizsgálata 

alapján próbálhatunk képet alkotni. Annyi bizonyos, hogy a bogarak nagy fajgazdagsága az 

élőhelyek sokféleségének volt köszönhető. A különböző fafajok és az egyes fajok élő és elhalt 

egyedeinek eltérő kora és állapota olyan mintázatott alkotott, amely biztosította a 

szaporodóhelyek folytonosságát.  

Az erdőgazdálkodás megjelenésével olyan változások következtek be, amelyek a 

“paradicsomi állapotokat” megváltoztatták, és a xilofág és szaproxilofág bogarak egy 

részének létét veszélyeztető tényezők lettek: holtfa hiánya, odvak hiánya, böhöncök hiánya, 

egykorúság, elegyetlenség, tájidegen fajok megjelenése, rövid vágásforduló, elszigetelődés 

térben és/vagy időben, a természetközeli idős állományok kis kiterjedése, nagyterületű 

egykorú fiatalosok esetében összeomlás “utód nélkül”, stb. 

Élőhelyeik veszélyeztetettsége miatt mind az európai (CORINE 1991; COUNCIL 

DIRECTIVE 1992; BERNI EGYEZMÉNY 1994; GOOD és SPEIGHT 1996; IUCN 1996; 

NIETO és ALEXANDER 2010), mind pedig a hazai (VARGA és mtsai 1989; MERKL és 

KOVÁCS 1997; ANONIM 2012) védettségi listákon igen magas a szaproxilofág bogárfajok 

száma. A 20 magyarországi közösségi jelentőségű (Natura 2000-es jelölő) bogárfaj közül 8 

tartozik ebbe a csoportba: kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus), nagy szarvasbogár 

(Lucanus cervus), remetebogár (Osmoderma eremita), kék pattanóbogár (Limoniscus 

violaceus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), havasi 

cincér (Rosalia alpina), gyászcincér (Morimus funereus). A remetebogár és a kék 

pattanóbogár, illetve a tölgy-díszbogár (Eurythyrea quercus) fokozottan védett, 250 ezer és 

100 ezer –100 ezer Ft pénzben kifejezett értékkel. 

Az alábbiakban elsősorban a fenti listákon szereplő, valamint a hazánkban ritka szaproxilofág 

fajok segítségével szeretnénk bemutatni a holtfa különböző megjelenési formáinak szerepét és 

fontosságát a biodiverzitás megőrzésében. 

 

9.1.1. Élő fák elhalt részei 

 

Az idős törzsek tövének sérüléseinél – az élő és holt rész határánál – rágnak a gyászcincér 

(Morimus funereus) és a selymes alkonycincér (Herophila tristis) lárvái, bábozódásuk a 

farészben történik. Hasonló körülmények között, de a magasabb régiókban, elsősorban az élő 

idős mezei juharok törzsének és törzságainak kérge alatt készít lapos széles járatokat a 

kékeszöld facincér (Ropalopus insubricus) lárvája, maga a bogár is elsősorban a 

lombkoronában tartózkodik. 



 

 

A nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) öreg természetközeli tölgyesek jellemző faja, lárvája 

különböző tölgyek kérge alatt, majd a törzsében él, négyéves fejlődésű. A nőstény a petéit az 

élő törzsek kéregrepedéseibe helyezi. A lárvák fejlődésük során több centiméter széles 

járataikkal komoly elhalásokat okoznak a tápnövényeiken, amelyek a későbbiekben 

tükörfoltokká, majd odvakká alakulhatnak, és így rengeteg szaproxilofág faj életfeltételeit 

teremtik meg. Hasonló fejlődésmenetű hazákban a jóval ritkább molyhos hőscincér 

(Cerambyx welensii). 

 

9.1.2. Tükörfoltok, ágcsonkok, odvak 

 

A tükörfoltok és ágcsonkok az egyes szaproxilofág bogarak számára a fatestbe jutás kapui. 

Különböző lombosfák már lárvákkal fertőzött tükörfoltjaiban fejlődik a Megerle-pattanó 

(Brachygonus megerlei) és a Bouyon-pattanó (Reitterelater bouyoni). Az európai álpattanó 

(Cerophytum elateroides) az odúkon kívül néha tükörfoltokban és ágcsonkokban is található. 

Lárvái legtöbbször juharfajok odvának nedves, de jó megtartású farészben élnek, az odú 

aljában levő korhadékban és/vagy a talajban bábozódnak. Rajzó példányai május-júniusban 

találhatók. Az odvak kialakulásában (tükörfolt –> odú) jelentős szerepe van néhány védett 

cincérfajnak is. Közülük a leghatékonyabb a nagyméretű, viszonylag gyakori, széles 

tápnövényspektrumú és általában magas egyedszámú diófacincér (Aegosoma scabricorne). 

Tipikus tükörfolt- és odúlakó ritka fajok még az aranyszőrű fürkészcincér (Necydalis ulmi), a 

kétszínű nyárfacincér (Rhamnusium bicolor) és a bordó virágcincér (Stictoleptura 

erythroptera) is (KOVÁCS és NÉMETH 2012). 

Az odúk – mint mikroélőhelyek – kiemelt természetvédelmi jelentőségét bizonyítja, hogy két 

közösségi jelentőségű bogárfaj is fák odvában fejlődik. A kék pattanó (Limoniscus violaceus) 

földdel érintkező odvakban, míg a remetebogár (Osmoderma eremita) olyanokban, 

amelyekben nagy mennyiségű korhadó faanyag halmozódott fel. Mindkét fajnál még számos 

ökológiai tényezőnek (korhadtsági fok, nedvességtartalom, mikroklíma, stb.) kell teljesülnie, 

hogy az adott odú megfelelő legyen. A kék pattanót leggyakrabban – hazai adatainak 45 

százalékában – csertölgyben találták, leginkább tölgyfajokban fejlődik (KOVÁCS és 

NÉMETH 2012). A remetebogár hegyvidéki adatainak legnagyobb része szintén tölgyekhez 

(elsősorban kocsánytalan tölgyhöz) kötődik. Jelenlegi ismereteink alapján elmondható, hogy 

hazánkban e nagyon ritka és veszélyeztetett faj a síkság ártéri puha- és keményfaligetein 

keresztül, fáslegelőkön át, a domb- és hegyvidék különböző erdőtípusaiban előfordulhat, ahol 

még odvakban bővelkedő idős természetközeli állományok találhatók (KOVÁCS és 

NÉMETH 2010). 

A földdel érintkező nedves odvak tipikus faja a kék pattanón kívül az éknyakú pattanó 

(Ischnodes sanguinicollis), a két faj lárváit együtt is találhatjuk az odvak korhadékkal 

keveredő, gombafonalakkal átszőtt talajában. A fűzfapattanó (Elater ferrugineus) lárvája is 

leginkább az odúk alsó, nedves, földdel érintkező faanyagának törmelékében található, de 

előfordul a magasabb részekben is. Imágója nyáron alkonyatkor aktív, fényre repül, 

gyümölcs- és boroscsapdát is látogat (NÉMETH és MERKL 2009). 

A nedves, vörös korhadásos faanyagú odvak egyéb ritkaságoknak is otthont adnak. Ilyenek a 

már fentebb említett remetebogár, a kardinális pattanó (Ampedus cardinalis) és a 

fűrészescsápú pattanó (Podeonius acuticornis).  

Tipikus, száraz tölgyodvakban fejlődő fajok a pirosnyakú szívespattanó (Cardiophorus 

gramineus), a tarka pikkelyespattanó (Lacon querceus), a sima (Camptorhinus simplex) és a 

bordás (C. statua) holttettetős-ormányos. Ez utóbbi kettő sík-, domb- és hegyvidéki idős 

tölgyesekben (fáslegelőkön, melegkedvelő, cseres és kocsánytalan tölgyesekben) él, imágó 

alakban telel, rajzási időben nappal rejtőzködik, éjszaka aktív, tölgyágakról kopogtatható és 

fényre is repül. Környezeti igényeik hasonlósága miatt alkalmanként együtt is találhatók 



 

 

élőhelyükön (KOVÁCS és NÉMETH 2010). Az elsősorban bükk tápnövényű nedves 

odvakban élő odúlakó pattanó (Crepidophorus mutilatus) és a leggyakrabban – a hazai adatok 

33 százalékában – juharfajokban talált hegyesszárnyú pattanó (Megapenthes lugens) szintén 

az odvak réseiben, járataiban tartózkodik és keresi táplálékát. Mindketten igen ritkák, az 

odúlakó pattanó napjainkban csak a Mátra néhány magasabb pontjáról ismert (KOVÁCS és 

NÉMETH 2012). 

Sok odvakban élő ritka pattanó lárvaként egész évben gyűjthető, és a lárvák egy részének 

határozása is megoldott háromnézetű ábrák segítségével (KOVÁCS és NÉMETH 2012). 

Odúlakó fajok a bogarak számos családjában találhatók, a fent említetteken kívül még 

kiemelünk néhány védett és ritka fajt. Az odvak nedves, korhadó anyagában több évig 

fejlődik néhány virágbogarunk is, mint a pompás (Protaetia speciosissima), a smaragdzöld 

(P. affinis), a rezes (P. fieberi) és a márványos virágbogár (P. lugubris). Bábozódásukhoz a 

faanyagból jellegzetes gubót készítenek maguknak. Az imágók fák kifolyó nedvével 

táplálkoznak. Gyászbogaraink közül a fogastorkú lisztbogár (Tenebrio opacus) leginkább 

szárazabb tölgyodvakban és a nagy hőscincér járataiban él. A vörösnyakú álcincér 

(Ischnomera sanguinicollis) lárvája különböző lombosfák odvának jó megtartású faanyagában 

fejlődik. 

A zonalitásnak megfelelően a hazai szaproxilofág odúlakó bogarak legtöbbje tölgyben él, de 

azt mindenképp ki kell emelnünk, hogy számos faj nem, illetve nem csak tölgyben fejlődik. 

Fő fafajainkon kívül különösen gazdag a faunája a különböző juharoknak, hársaknak, 

füzeknek.  

Az odúlakó fajok többségére jellemző, hogy az adott odút el sem hagyják, teljes életmenetük 

abban zajlik. Az odvak számos nemzedék fejlődését biztosíthatják, éveken, sőt valószínűleg 

akár évtizedeken keresztül is, így természetvédelmi szerepük kiemelkedő! 

 

9.1.3. Elhalt ágak 

 

Speciális élőhelyek az élő tölgyek 2–5 cm átmérőjű ágai, amelyeket a szalagos díszbogár 

(Coraebus florentinus) lárvái meggyűrűztek. Ezek a szállítóelemek átrágása miatt lassan 

pusztulni kezdenek, leveleik még nyáron elszáradnak, és télen is fennmaradnak. Az elmúlás 

szagát érző bogarak előszeretettel fejlődnek bennük, többek között számos ritka cincér is: a 

kecses selymescincér (Axinopalpis gracilis), a vöröscombú facincér (Ropalopus varini), a 

vállfoltos háncscincér (Poecilium pusillum), a hosszúcsápú vércincér (Purpuricenus kaehleri) 

és a keskeny tölgycincér (Deroplia genei). Az egyéb élő fák vékony elhalt gallyainak és 

ágainak is megvannak a ritka, alkalmanként monofág cincérei: rezgőnyárban a feketemintás 

gesztcincér (Leiopus punctulatus), mandulában a mandulacincér (Lioderina linearis) míg 

lucban a bársonyos fenyvescincér (Monochamus saltuarius) lárvája fejlődik a kéreg alatt és 

bábozódik a fatestben. Utóbbi faj hazánkban csupán a Kőszegi- és a Soproni-hegységből 

ismert (KOVÁCS és HEGYESSY 1992). A paratölgyálszú (Mesothes ferrugineus) hazánkból 

csak két helyről ismert. Noszvaj: Síkfőkút lelőhelyű két példányát fénycsapda gyűjtötte, míg a 

Szentendre: Sztaravoda adatút tölgygallyról kopogtatták (MERKL 2006; KOVÁCS és 

NÉMETH 2010). A szőrös álkomorka (Tetratoma desmarestii) mátrai példányainak nagy 

részét a kocsánytalan tölgy olyan ágairól kopogtatták októberben, amelyeket benőtt a borostás 

réteggomba (Stereum hirsutum) (KOVÁCS és mtsai 2010). Szintén élő tölgyek elhalt, 

gombás ágaiban fejlődik a fekete (Grammoptera abdominalis) és az aranyszőrű (G. ustulata) 

galagonyacincér. Két ritka orrosbogarunk (Allandrus undulatus, Gonotropis gibbosa) lárvája 

különféle lombosfák és fenyőfélék elhalt, gombás ágaiban, vékonyabb gallyaiban fejlődik 

(KOVÁCS és NÉMETH 2010). 

 

9.1.4. Elhalt törzsek kéreggel 



 

 

 

Frissen elhalt fák törzsének és vastag ágainak még jól tapadó kérge alatt (az elhalástól 

számított 1–2 éven belül), tölgyfajokban fejlődik a tölgy-darázscincér (Clytus tropicus) és a 

sápadt éjicincér (Trichoferus pallidus). Előbbi imágója főként a lombkoronaszintben 

tartózkodik, és alkalmanként élő fák megfelelő vastagságú elhalt ágaira is petézik, míg az 

utóbbi alkonyatkor aktív és fényre is repül. A szalagos facincér (Semanotus undatus) 

elsősorban luc, míg a nagy daliáscincér (Acanthocinus aedilis) lárvája erdeifenyő kérge alatt 

él. A szalagos facincér a fatestben bábozódik, míg a nagy daliáscincér a fatestben vagy a 

kéreg alatt, de megfelelő vastagság esetén a kéregben is bábozódhat; mindketten imágó 

alakban telelnek át. A nyolcpontos cincér (Saperda octopunctata) hársak, a díszes 

nyárfacincér (S. perforata) leginkább rezgőnyár, a pettyes szilcincér (S. punctata) pedig szilek 

kérge alatt fejlődik. A létracincér (S. scalaris) tápnövényspektruma szélesebb, de leginkább 

vadcseresznyében található. Mind a négy Saperda-faj a fatestben bábozódik, a felszíntől 0,3–

1 cm-re, és a bábbölcsőt szálas rágcsálékkal zárja le. A kérget lehántva ezek a rágcsálékdugók 

árulkodnak a még ki nem rajzott cincérek jelenlétéről.  

A már kicsit korábbi elhalt, lazább, de még tapadó kérgű fák jellemző kéreg alatti fajai a 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) és a gesztenyebarna szegélyeslapbogár (Notolaemus 

castaneus), valamint a bíborbogárfajok is, a kis (Schizotus pectinicornis), közép- (Pyrochroa 

serraticornis) és nagy bíborbogár (Pyrochroa coccinea). Mivel ezek a fajok több évig 

fejlődnek, lárváik egész évben fellelhetők, szemben a rövidebb ideig aktív imágókkal. A 

skarlátbogár és a hozzá hasonló bíborbogarak lárvájának elkülönítésében VÁVRA és DROZD 

(2006) munkája nyújt segítséget. 

A még kevésbé tapadó, és a különböző gombák számára alkalmas élőhelyet biztosító kérgek 

alatt található a szarvas gyászbogár (Cryphaeus cornutus). A hegy- és dombvidék néhány 

pontjáról került elő, és az Alföldről is ismert két adata: Szarvas, Túristvándi (MERKL 1998, 

KOVÁCS és NÉMETH 2010). A fogasnyakú gyászbogár (Menephilus cylindricus) a Dél-

Dunántúl kevés helyéről, a Börzsönyből és a Kerka-vidékről, különféle tölgyfajokból ismert 

(MERKL és VIG 2009, KOVÁCS és NÉMETH 2010). Az eddig csak a Dunántúlról ismert 

lapos sárkánybogár (Pytho depressus) lárvái és imágói lábon álló, gombával fertőzött 

fenyőfák laza kérge alatt találhatók (MERKL és VIG 2009). A rozsdaszínű korongbogarat 

(Peltis ferruginea) a Budai- a Bükk- és a Visegrádi-hegységből (MERKL 1993), valamint a 

Börzsönyből és a Zempléni-hegységből (KOVÁCS és NÉMETH 2010) mutatták ki. 

Hegyvidéki faj, mely különféle fák korhadó tönkjeiben, gombás kérge alatt fordul elő. 

További, kéreg alatti – gyakran gombákhoz kötődő – fajok a bronzfényű (Thymalus limbatus) 

és hosszúkás korongbogár (Grynocharis oblonga), a fogasszélű (Endophloeus 

markovichianus) és bordás héjbogár (Picnomerus terebrans), a fekete taplóbogár (Platydema 

dejeani). 

Bizonyos fajok a már kéreg nélküli, de még nem korhadó, jó megtartású “csontkeménységű” 

törzseket, törzscsonkokat, elhalt vastag ágakat részesítik előnyben, ezekben fejlődnek. Ilyenek 

például az elsősorban bükkben élő bükkfa-díszbogár (Dicerca berolinensis), a tölgy 

tápnövényű Arias-díszbogár (Kisanthobia ariasi) és a fokozottan védett tölgy-díszbogár 

(Eurythyrea quercus). A polifág nagy fürkészcincér (Necydalis major) mind kéreg nélküli 

kecskefűztuskóból (KOVÁCS és mtsai 2000), mind pedig több méter magasan levő elhalt 

bükk törzságból is előkerült (KOVÁCS és HEGYESSY 1989). A nyírfa-darázscincér 

(Isotomus speciosus) nevével ellentétben elsősorban tölgyeseinkben fordul elő, számos 

nemzedékének lárvái a kemény faanyagot liszt finomságúra dolgozzák fel. A 

tövisnyakúbogár-félék lapított testű, kiszélesedő torszelvényű (bupresztiform) lárvájú ritka 

fajai, mint a kétszínű tövisnyakúbogár (Isoriphis marmottani) és a vaskos tövisnyakúbogár 

(Otho sphondyloides), többnyire szárazabb, keményebb fákban fejlődnek. 

 



 

 

9.1.5. Elhalt törzsek kéreg nélkül 

 

Viszonylag frissen elhalt, még korhadásnak nem indult törzscsonkok, heverő törzságak és 

törzsek a kedvelt szaporodási helyei az öreg, természetközeli bükköseinkben helyenként még 

nem annyira ritka havasi cincérnek (Rosalia alpina). A bükkön kívül előszeretettel fejlődik 

juharfajokban is. A lárva az elhalt fatestben rág, fejlődési ideje több, valószínűleg 3 év. 

Bábozódása a felszíntől néhány centiméterre történik, május végétől június végéig. Az imágó 

a tápnövénye sérült, elhalt törzsein, farakásain található július-augusztusban. A zárt 

bükkerdők hűvös, nedves klímája kedvez a lebontást végző folyamatoknak. Idős, “őserdő” 

jellegű élőhelyről ismert a nagy hajnalbogár (Dyctioptera aurora). A hazánkban ritka faj a 

Dél- és Nyugat-Dunántúl hűvös, zárt erdeiből (MERKL és VIG 2009) valamint az Északi-

középhegység két pontjáról ismert (KOVÁCS és mtsai 2009, 2012). Szintén a bükkös régió 

elhalt törzseiben él a tülkös szarvasbogár (Sinodendron cylindricum) és az alhavasi pattanó 

(Denticollis rubens). Hazánk legnagyobb testű cincére, az ácscincér (Ergates faber) is 

nagyméretű elhalt fenyőtörzsekben és tuskókban fejlődik. Ugyancsak ilyenekben él 

díszbogaraink legnagyobbika, a nagy fenyvesdíszbogár (Chalcophora mariana) is. 

Az odvaknál már említett vörös korhadású faanyag (elsősorban tölgy, juharok, vadcseresznye, 

hársak, éger) a kidőlt törzsek egy részében is kialakul. Ilyenekben található a csupán 5–7 mm 

nagyságú szőrös szarvasbogár (Aesalus scarabaeoides). Ritka faj, viszont ahol a faanyag 

megbontásával megtaláljuk, ott többnyire nagyobb számban vannak lárvái, bábjai és imágói, 

akár egyszerre is. A speciális vörös korhadáshoz kötődik még több ritka pattanóbogarunk is: 

Hjort-pattanó (Ampedus hjorti), fekete pattanó (A. nigerrimus), rőtvörös pattanó (A. 

praeustus), négyfoltos pattanó (A. quadrisignatus). A nyolcpettyes virágbogár (Gnorimus 

variabilis) leginkább a kéreg nélküli, igen kemény, több centiméter vastagságú palásttal 

rendelkező kocsánytalan tölgytörzsek belsejében, az ott kialakuló vörös korhadású anyagban 

fejlődik. A nála is jóval ritkább európai fogasállúbogár (Prostomis mandibularis) mátrai 

egyedeit több esetben is igen speciális körülmények között, a kemény és a puha réteg határán 

találtuk. 

 

9.1.6. Tuskók 

 

A polifág hegedülő csercincér (Prionus coriarius) lárvája is elpusztult tuskók gyökérrészében 

fejlődik, bábozódni a talajba vonul. Valószínűleg hasonló a tölgy tápnövényű szilfacincér 

(Akimerus schaefferi) és a tölgy-gyökércincér (Anisorus quercus) fejlődésmenete is. A hegyi 

tönkcincér (Saphanus piceus), mely a nyugati határszélen elterjedt, bábozódni a farészben 

marad, elsősorban mogyoróban, égerben és gyertyánban a talajhoz közeli tőrészben fejlődik, 

imágói alkonyatkor aktívak. Szintén elsősorban tölgytuskókban él az orrszarvúbogár (Oryctes 

nasicornis) lárvája is. Természetes élőhelyeinek fogyatkozása miatt azonban emberi 

települések idős faállományaiban (temetők, parkok) egyéb lombosfákban is megtalálhatjuk. 

Parazitája, az impozáns megjelenésű óriás-tőrösdarázs (Megascolia maculata flavifrons) is 

védett hazánkban. A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) Magyarország tölgyeseiben 

elterjedt, bár csak az idősebb állományokban fordul elő nagyobb számban. Lárvája élő 

tölgyek elhalt, illetve elpusztult fák vagy azok tuskójának korhadó gyökerében több évig 

fejlődik, bábozódása a talajban történik, és ott imágó alakban várja a nyár elejét. Késő 

délután, alkonyatkor aktív, napközben rejtekhelyén, vagy tápnövénye sérüléseinél 

tartózkodik. A komorkafélék családjába tartozó öves (Hypulus bifasciatus) és tölgy-komorka 

(H. quercinus), valamint a vöröslábú komorka (Melandrya barbata) korhadó fák tőhöz közeli 

részében és tuskóiban fejlődik. Mindhármuk ritka, utóbbinak csak néhány hazai előfordulása 

ismert. 

 



 

 

 

22. Hogyan tartható fent és növelhető a holtfához kötődő diverzitás erdeinkben? 

 

Frank Tamás és Kovács Tibor 

 

22.1. A fajokat és élőhelyeiket veszélyeztető tényezők 

 

Ugyan pontos számok nem állnak rendelkezésre, de a becslések szerint az európai erdei fajok 

közel egyharmada függ a holtfától (DUDLEY és VALLAURI 2006). Ez több ezer fajt jelent a 

gombáktól a zuzmókon és a mohafajokon át a magasabbrendű növényekig, a gerinctelen 

állatoktól a gerinces állatokig. Az eddigi fejezetekben már számos példát láttunk arra 

vonatkozóan, hogy az egyes szaproxilofil élőlénycsoportok hogyan kötődnek a holtfához. 

Több helyen utaltunk arra is, hogy a gazdálkodás miként befolyásolhatja életkörülményeiket. 

Ehelyütt, a teljesség igénye nélkül, néhány további olyan problémát sorolunk fel, amiről 

korábban még nem tettünk említést. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ezek a kérdések a 

legtöbb esetben pusztán szemléletváltozással is orvosolhatók. 

Mélyen beivódott tévhit, hogy a sok vékony holtfa egyenértékűen helyettesítheti a kevesebb 

vastag holtfát. Ez a vélekedés felettébb távol áll a valóságtól. A nagytermetű rovarritkaságok, 

mint például az Oryctes nasicornis, az Eurythyrea quercus, az Elater ferrugineus és a Natura 

2000 jelölőfajok egy részének – Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina – 

fejlődése a nagy (akár száz évnél idősebb) fák elhalt tuskójához, törzséhez, törzságaihoz és 

odvaihoz kötődik. Az erdő letermelését követően otthagyott gallyak és ágak a legtöbb, 

természetvédelmi szempontból jelentős szaproxilofág faj számára sajnos nagyobbrészt 

értéktelenek. Ezek ugyanis nem helyettesíthetik a visszahagyott méretes, földön fekvő, vagy 

lábon álló elhalt, illetve pusztuló fát. Megjegyzendő továbbá, hogy más-más fajok kötődnek a 

száraz és a nedves mikrohabitatokban lévő holtfához. Az is fontos, hogy a szaproxilofág fajok 

egy részének csak speciális korhadási fázisok felelnek meg, sokan közülük csak az 

úgynevezett “vörös” korhadású faanyagban találhatók. 

Hasonlóan helytelen vélekedés, miszerint, ha van elég fekvő holtfa (“ami kevésbé bántja a 

szemet”), akkor nem kell álló holtfa. Valószínűleg szükségtelen túl sok érvet felsorakoztatni 

ezen vélemény tarthatatlanságára, így csak nagyon röviden említjük meg, hogy az odúlakó 

fajok túlnyomó része álló holtfához kötődik. 

Szintén a mai napig tartó erős berögződés a “gyomfafajok” koncepciózus eltávolítása, holott 

gyomfafajnak titulált elegyfafajaink nagyban hozzájárulnak erdeink fajgazdagságához. Tehát 

egy elegyetlen tölgyes vagy bükkös jóval fajszegényebb, mint a hasonló korú elegyes társa. 

Számos ritka mono- vagy oligofág faj nem fordul elő erdeink főfajaiban, ellenben kifejezetten 

kötődik egy-egy elegyfafajhoz: Xylotrechus pantherinus, Saperda similis – Salix caprea; 

Saperda punctata – Ulmus spp.; Saperda octopunctata – Tilia spp.; Ropalopus insubricus, R. 

ungaricus – Acer spp.; Leiopus punctulatus, Saperda perforata – Populus tremula. Ezen 

tápnövények hiánya eleve kizárja a fenti cincérfajok jelenlétét. Az elegyfajok további 

jelentőségét bizonyítja, hogy a polifág szaproxilofág bogarak közül is számos csoport 

(pattanóbogarak – Acer spp., Tilia spp.; lemezescsápúak – Acer spp., Cerasus avium, Tilia 

spp.) előnyben részesíti őket a főfajokkal szemben. Őshonos fafajú erdeink változatos 

összetételének és elegyességének szerepéről SZMORAD és mtsai (2002) munkája számolt be. 

A fő- és elegyfafajokhoz kötődő cincérfajok tápnövényenkénti százalékos megoszlását 

ILONCZAI és mtsai (2000) közölték, kiemelve a ritka és természetvédelmi szempontból 

jelentős cincéreket. Mint láthatjuk, az elegyfajok nagymértékben hozzájárulnak a biológiai 

sokféleség meglétéhez. 

Sok helyütt a mai napig elterjedt gyakorlat a pusztuló, üregesedő, idős fák, böhöncök 

eltávolítása. Másként fogalmazva: erdeinkben a kívánatosnál sokkal kevesebb idős, méretes 



 

 

hagyásfa található. Természetvédelmi jelentőségüket SÓDOR és mtsai (2000) foglalták össze. 

Az akkor leírtakkal kapcsolatban azonban – az új kutatási eredmények tükrében – meg kell 

jegyeznünk, hogy az odvak, mint élőhelyek jelentősége a xilofág és szaproxilofág bogarak 

szempontjából nem volt megfelelően kiemelve. Mivel a faodvak leggyakrabban az idős 

hagyásfákon, böhöncökön jelentkeznek, a visszahagyott, méretes törzsek ökológiai, illetve 

természetvédelmi jelentőségét mindez tovább növeli. Általános probléma azonban, hogy az 

idősebb, méretesebb hagyásfák nagy kiterjedésű, összefüggő erdőterületekről hiányoznak, így 

a bennük élő fajok populációi a terjedési lehetőség hiányában elszigetelődnek egymástól, 

adott élőhelyeiken belül a rendelkezésre álló kevés böhöncbe koncentrálódnak és idővel – 

élőhelyük megszűnésével – eltűnnek. 

Az odúk – mint mikroélőhelyek – kiemelt természetvédelmi jelentőségét bizonyítja, hogy sok 

más faj mellett két Natura 2000 jelölőfaj is fák odvában fejlődik. A kék pattanóbogár 

(Limoniscus violaceus) földdel érintkező odvakban, míg a remetebogár (Osmoderma eremita) 

olyan odvakban fordul elő, amelyekben nagy mennyiségű korhadó faanyag van 

felhalmozódva. Mindkét fajnál még számos ökológiai tényezőnek (korhadtsági fok, 

nedvességtartalom, mikroklíma, stb.) kell teljesülnie, hogy az adott odú megfelelő legyen a 

számukra. A pattanóbogarat leggyakrabban (a hazai adatok 45%-ában) Q. cerris-ben találták 

(KOVÁCS és NÉMETH 2012). Az O. eremita hegyvidéki adatainak legnagyobb része 

szintén tölgyekhez (elsősorban Q. petraea) kötődik (KOVÁCS és NÉMETH 2010). 

Számos szaproxilofág faj szaglása révén keresi fel az elhalt fatörzseket, párzási és peterakási 

céllal. Az erdőben levő friss farakások (készletezett faanyag) bogarakat összecsalogató hatása 

közismert. Az erdőben kinthagyott kitermelt faanyag készletei a vegetációs időszakban 

ökológiai csapdaként működhetnek. Ez a probléma a Natura 2000 jelölőfajok közül leginkább 

a Rosalia alpina-t érinti. Rajzási időszaka június-augusztus, s ha ekkor a téli, tavaszi 

időszakban kitermelt faanyag még a területen van, akkor a petéző nőstények nagy eséllyel az 

elszállítandó fatörzsekbe fognak petézni. Az így lerakott peték, és ezáltal a következő 

nemzedék gyakorlatilag megsemmisül. Ez igen erős állománycsökkenést okozhat, főként, ha 

rendszeresen ismétlődik egy adott élőhelyen. Az érintett területeken (jellemzően 

bükkösökben) a fakitermelések tél végi befejezése mindezek miatt fontos előírás kell, hogy 

legyen és a készletezett faanyag elszállítását is a legideálisabb a tél végével megoldani. A 

korai szállítás az ezeken az élőhelyeken szintén előforduló és korábban rajzó (szintén Natura 

2000-es jelölő faj) gyászcincér (Morimus funereus) védelmét is segíti, hiszen e faj imágói 

szívesen bújnak el nappal az összerakásolt faanyag között, amelyeket aztán a faanyaggal 

együtt később elszállítanak a területről (HEGYESSY és MERKL 2014a, HEGYESSY és 

MERKL 2014b). 

Bizonyos helyeken a túlszaporodott vaddisznóállomány is negatív hatással lehet ritka, 

szaproxilofág bogarakra, ami a korhadó fatörzsek szétbontásában, a fatuskók és odvak 

környékének feltúrásában nyilvánul meg. A vaddisznó a nagytermetű lemezescsápú bogarak 

lárváit megeszi, s közülük néhány kiemelt természetvédelmi jelentőségű faj: Lucanus cervus – 

Natura 2000 jelölőfaj, Oryctes nasicornis – 50 000 Ft, Protaetia aeruginosa – 5000 Ft. A 

lárva fogyasztásán kívül az adott mikroélőhelyek pusztítása is nagy probléma (KOVÁCS 

2014). Ez is egy további szempont (sok más mellett), ami a vaddisznó 

állománycsökkentésének szükségességét támasztja alá. 

 

22.2. A visszahagyásra ajánlott holtfa mennyiségi és minőségi jellemzői 

 

A visszahagyandó holtfára vonatkozó néhány fontosabb követelmény, illetve javaslat a 

faállomány által meghatározott adottságokon belül: 

 



 

 

- A visszahagyandó álló vagy fekvő holtfa lehetőleg a vastagabb átmérőcsoportból kerüljön ki 

(d1,3≥30 cm). Hazai cseres-tölgyesekben folytatott vizsgálatok megállapították, hogy a 

fakitermeléssel érintett kezelt erdőkben minimális, csak 1 db/ha vastag (d1,3≥30 cm) holtfa 

található, amíg a több évtizede kezeletlen idős állományokban ez az érték 16 db/ha (!) 

(ÁDÁM és BÖLÖNI 2014). 

 

- Hektáronként legalább 3–4 db/ha földön fekvő vastag holtfát célszerű visszahagyni, 

amennyiben a faállomány átmérőeloszlása ezt lehetővé teszi. A fekvő holtfa lehet teljes kidőlt 

fa és/vagy törzsdarab (min. 4,0 m hosszú) és/vagy vastag koronaág. 

 

- A lehetőségektől függően törekedni kell rá, hogy a visszahagyott összes holtfa legalább 

40%-a álló holtfa legyen. Álló holtfának számít a kidőlt, de a szomszédos fán fennakadt elhalt 

fa és/vagy a minimum 4,0 méter magas törzscsonk is. 

 

- A visszahagyandó, lábonálló vastag holtfa és/vagy holt farésszel (elhalt vastag koronaágak, 

pusztuló, bekorhadt törzsrész) rendelkező nagyméretű faegyed mennyisége legalább 4–6 

db/ha legyen.  

 

- A visszahagyandó összes holtfa az erdőrészlet összes fatérfogatának (élő+holtfa) 

élőfakészletének lehetőség szerint legalább 10%-a legyen. Ebbe beleszámíthatók az 

egyébként is meghagyandó, hagyásfacsoportban, állományfoltban található, minimum 30%-

ban elhalt farésszel (elhalt koronarészekkel, vastag koronaágakkal és/vagy elhalt 

törzsrészekkel) rendelkező nagyméretű még élő faegyedek is. 

 

- Törekedni kell rá, hogy a holtfa félárnyékos-árnyékos záródási viszonyok között legyen 

visszahagyva, mert így biztosított a korhadási, lebontási folyamatoknak és számos 

szaproxilofág fajnak a kedvező, nedvesebb mikroklíma. 

 

22.3. A holtfa fenntartása, képződésének elősegítése, kezelési javaslatok 

 

Az erdőterületen már jelenlévő, különböző minőségű és megjelenési formájú holtfa 

fenntartásának és a holtfa kialakulásának elősegítése több módon lehetséges. Az alkalmazható 

megoldásokat, mint faállomány-szerkezeti változatosságot növelő beavatkozásokat újabban 

FRANK és SZMORAD (2014) rendszerezte. Az említett forrásban leírtakat kiegészítettük 

KOVÁCS (2014) ajánlásaival, s a következőkben a legfontosabb (a holtfa tudatos 

“előállítását” is magába foglaló) beavatkozási lehetőségeket adjuk közre. 

 

- Lehetőség szerint a vágásos erdőgazdálkodásról minél nagyobb területen át kell állni a nem 

vágásos, hanem a folyamatos idős erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodásra! Ahol erre nincs 

még felkészülve az erdőgazdálkodó, ott javasolt a vágáskorok jelentős megemelése (Quercus 

petrea és Q. robur: 160 év; Q. cerris: 130 év; Fagus sylvatica: 150 év) és a természetes 

felújítási módok közül a (30–60 évre elnyújtott) szálalóvágást alkalmazni, minél nagyobb 

területeken. Ezáltal ugyan durvább mintázatban (kisebb lékek, kisebb összefüggő, 

véghasználattal érintett állományfoltok), de nagyobb mozaikosság (több beavatkozási 

helyszín) alakítható ki az erdőterületen. 

 

- A famatuzsálemek (öreg, nagyméretű fák) gyors pusztulása várható a homogén szerkezetű, 

záródott fiatalabb (nevelővágás-korú) faállományokban, ha a koronájukba benövő és az őket 

közvetlenül körülvevő fiatal faegyedeket nem távolítjuk el. A beavatkozással a száradó, nagy 

koronáknak több fényt juttatunk, ezáltal elhalásukat lassítjuk, illetve azoknak esetleg 



 

 

lehetőségük lesz a túlélésükhöz szükséges asszimiláló felületet regenerálni, fejleszteni. Az 

intézkedéssel a sok esetben már odvasodó, elhalt törzs-, illetve elhalt koronarészekkel bíró 

faegyedek hosszabb ideig tölthetik be élőhelyi szerepüket. 

 

- A nagyobb méretű holtfák képződését, a természetes odvak kialakulást elősegíthetjük a 

könnyebben odvasodó, gyorsabban növő őshonos elegyfafajok (nyírek, mézgás éger, 

madárcseresznye, hársak, kecskefűz, törékeny fűz, fehér fűz, hazai nyárak stb.) közbeszorult 

egyedeinek a megsegítésével (ez a beavatkozás legtöbbször egy-egy mellettük álló faegyed 

kivágását jelenti, akár a főállomány faegyedeiből). Továbbá az erdőrészlet faállományának 

átlagos törzsétől nagyobb méretű faegyedek megkímélése különösen fontos a gyorsabban 

növő, lágylombos fafajok esetében, mert ezzel – például fiatalabb, homogén, lassabban növő, 

őshonos, keménylombos faállományú erdőkben – lehetővé tesszük, hogy számos faj számára 

megfelelő élőhelyet nyújtó, nagyobb méretű (d1,3 ≥ 30 cm) odvas fa és holtfa alakulhasson 

ki. Azért is fontos az ilyen nagyobb méretű faegyedek fejlődésének megsegítése, illetve 

koronájuk kibontása, hogy a faegyed tovább éljen, méretében növekedjen és lassan, nagyobb 

méretű faként (odvasodással, taplógombák megtelepedésével) következzen be hanyatlása és 

pusztulása. Így jóval hosszabb ideig biztosíthatja a védett lepkék, ritka gombaközösségek 

vagy a xilofág és szaproxilofág rovarok kifejlődéséhez szükséges élő- és táplálkozó helyet, 

illetve a fiatal faállományban hamarabb nyújt lehetőséget az odúlakók megtelepedésére, 

biztosítva azok fészkelőhelyét. 

 

- A fiatal és középkorú, jellemzően homogén faállományokban a szerkezeti diverzitás 

mielőbbi növelése és az elegyesség biztosítása érdekében kedvező változást eredményez az 

elegyfafajként jelenlévő, gyorsabban odvasodó és ez által fészkelő- és élőhelyet hamarabb 

nyújtó őshonos, lágylombos fafajok (lásd fent) kímélete és fejlődésük segítése az ápolások, 

nevelővágások során. Számos esetben tapasztalható az a helytelen gyakorlat, hogy még nem 

is a faállományban, hanem csak az állományszegélyen növő kecskefüzeket (vagy más 

őshonos, gyorsan növő, lágylombos fafaj egyedét) az ápolások, nevelővágások során 

eltávolítják. Ez a tevékenység semmilyen jótékony hatást nem gyakorol a fejlődésében 

segíteni kívánt faállományra, de egyértelműen szegényíti mind a fafajösszetételt, mind az 

erdő élővilágát! 

 

- Az egyes erdőrészletekből hiányzó, fent említett gyorsan növő fafajokat a termőhelyi 

viszonyokhoz alkalmazkodva mesterségesen is visszahozhatjuk, ha kisebb csoportokban 

záródáshiányos foltokba, lékekbe vagy állományszegélyekbe ültetjük őket. 

 

- A lassú növekedésű fafajok nagyobb méretű, sokszor tuskósarj eredetű, böhöncösödő 

egyedei is fontos szerepet töltenek be az élőhelyi változatosság növelésében, különösen ott, 

ahol a faállomány kora és homogenitása miatt a lassan növő főfafajok egyedeinek 

differenciálódására, odvasodására, többrétű élőhelyi funkciójának kialakulására csak hosszabb 

távon számíthatunk. Néhány ilyen faegyed fejlődését segíteni ugyanúgy szükséges, mint a 

fentiekben említett gyors növekedésű elegyfafajokét. A fiatal faállományokban az ilyen 

nagyobb méretű, sarj eredetű, böhöncösödő törzsek meggyűrűzésével, sebzésével segíthetjük 

elő holtfa kialakulását. 

 

- Általánosságban a böhöncök és a nagyméretű odvas fák kiemelt természetvédelmi szerepére 

fel kell hívni a gazdálkodók figyelmét. Az idős egyedeket, állományrészeket 

hagyásfacsoportoknak kell kijelölni és érintetlenül kell hagyni. A közvetlen környezetükben 

lévő erdőterületeken utánpótlásukról – ugyancsak hagyásfacsoportok kijelölésével – már 



 

 

időben kell gondoskodni. A nevelővágás korú faállományokban jelölt hagyásfacsoportokat 

már a kitűzött cél érdekében kell és szabad csak kezelni. 

 

- Odvas fák hiányában további lehetőség egy-egy faegyeden (d1,3 ≥ 30 cm) az elérhető alsó, 

vastagabb koronaágak törzs melletti levágása (sokszor ilyen ágak leszáradását, bekorhadását 

követően is alakulnak ki fészekodvak). Ezzel sebzést alakítunk ki a törzsön, aminek az 

odvasodására – különösen, ha harkályok is besegítenek – nagy esélyünk van. 

 

- A törzsön kialakuló tükörfoltok sok xilofág rovar számára szükséges, speciális 

mikrohabitatok. Tükörfoltot szintén a törzs sebzésével, a kéreg lehántásával tudunk 

kialakítani a törzs különböző magasságában. Ezek is lehetnek a későbbiekben odú-kialakulás 

helyei, mert a tükörfoltok jelenlétéhez kötődő fajok több generációja is kifejlődhet az adott 

törzsben, így a tükörfolt idővel odúvá alakulhat át, amelyben a harkályoknak is szerepük van. 

A jó minőségű tükörfoltokat és az odvakat tartalmazó faegyedek csoportjait javasolt 

hagyásfacsoportnak kijelölni, valamint az odúkban gazdag állományrészeket érintetlenül 

hagyni. 

 

- A földön fekvő és álló holtfa hiánya esetén különböző mintázatokban (szórtan, kisebb laza 

csoportokban) dönthetünk a földre többféle átmérőcsoportból faegyedeket. Álló holtfát a 

lábonálló egyedek tőhöz közeli gyűrűzésével tudunk előállítani, vagy néhány törzset 

döntéskor felakaszthatunk a szomszédos faegyed korona-, vagy ágvillájába, így az álló 

holtfához közel hasonló pozíciójú törzset kapunk. A holtfa “készítésénél” a fafajok aránya 

tekintetében követhetjük a meglévő elegyarányt. 

 

- Fontos az elegyfafajok szerepére felhívni a gazdálkodók figyelmét, javasolt az idős 

egyedeiket, állományaikat hagyásfacsoportnak kijelölni és megkímélni. Az elegyfafajokból 

kialakult holtfának különösen fontos szerepe van a nemzetség-specialista xilofág, 

szaproxilofág és szaproxilofil fajok megtelepedésében. 

 

- Az idősebb, vastagabb faállományokban végzett fakitermelések esetén helyenként egy-egy 

70-100 cm magas tuskót is hagyjunk vissza. Célszerű ezt a bekorhadt tövű, vagy kimondottan 

terpeszes faegyedek esetében alkalmazni, ahol a vágáslap egyébként is magasabbra kerülne. 

 

- Nem minden holtfa előfordulás kedvez a szaproxilofágoknak. A fakitermelések után hosszú 

ideig kint hagyott máglyák, sarangok ökológiai csapdaként működhetnek. A készletezett 

faanyagba elhelyezett peték, fejlődő lárvák elszállításra kerülnek az erdőterületről, így ezek 

pusztulásra vannak ítélve. Ezért ezeket a farakásokat lehetőség szerint el kell vinni a 

területről, még mielőtt az őket szaporodási helyül használó fajok rajzása megkezdődne, tehát 

legkésőbb március végéig, április elejéig. 

 

- Az erdőben már jelen lévő holtfa fenntartása érdekében csak annyit kell tennünk, hogy 

békén hagyjuk, nem hozzuk ki az erdőből. 


