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Abstract: In 2008 the Biodiversity Day was held in Ba kony Mountains, near Porva, along the stream
Hó dos-ér. During the all-day collections 93 aquatic macroinvertebrate ta xa were collected (2
Malacostraca, 3 Ephemeroptera, 1 Plecoptera, 7 Heteroptera, 52 Coleoptera, 4 Trichoptera, 24
Diptera: 2 Simuliidae, 1 Culicidae, 21 Chironomidae). A chironomid spe ci es, Chaetocladius dentifor-
ceps (Edwards, 1929) proved to be new to the fa u na of Hun ga ry. Occurrences of some rare spe ci es in
Hun ga ry are important faunistical results too: Hydroporus ferrugineus, Hydroporus memnonius,
Corynoneura lobata, Nanocladius rectinervis, Psectrocladius limbatellus, Rheocricotopus atripes,
Micropsectra atrofasciata, Micropsectra notescens, Tanytarsus pallidicornis, Simulium trifasciatum.
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Be ve ze tés

A Ba kony ví zi makrogerinctelen fa u ná já ról vi szony lag sok adat tal ren del ke zünk, ám en -
nek el le né re az ko ránt sem te kint he tõ fel tárt nak. A ké ré szek, a ví zi- és víz fel szí ni po los kák,
a ví zi bo ga rak és a teg ze sek ad di gi faunisztikai vizs gá la ta i ról CSA BAI és mun ka tár sai (2005)
ad nak rész le tes át te kin tést, emel lett szá mos új ada tot kö zöl nek az Észak-Ba kony te rü le té rõl.
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Vizs gá la ta i kat a ké sõb bi ek ben a Dé li-Ba kony ra is ki ter jesz tet ték (KÁL MÁN et al. 2006). Or -
szá gos gyûj té sek ered mé nye ként, il let ve ös  sze fog la ló mun kák ban szá mos szór vá nyos ada tot
ta lá lunk a Ba kony ví zi makrogerinctelenjeirõl, a je len dol go zat ban is sze rep lõ cso por tok vo -
nat ko zá sá ban: Malacostraca (JU HÁSZ et al. 2006), Ephemeroptera (KO VÁCS 2006a, 2009a),
Plecoptera (KO VÁCS 2006b, 2009b; KO VÁCS és MU RÁ NYI 2008; MU RÁ NYI 2001), Heteroptera
(KISS et al. 2006, 2008), Coleoptera (KÁL MÁN et al. 2009; KÖDÖBÖCZ et al. 2006), Trichoptera
(MÓ RA et al. 2006a; SZITTA et al. 2009), Diptera: Culicidae (TÓTH 2006). A Ba kony pú pos -
szú nyog (Diptera: Simuliidae) fa u ná já ról nem is me rünk ada to kat. Szin tén nem vizs gál ták
még a Ba kony ár va szú nyog-fa u ná ját (Diptera: Chironomidae) (vö. MÓ RA és DÉ VAI 2004). 

Az ed di gi vizs gá la tok el ke rül ték Porva kör nyé két, és a Hó dos-ér ví zi makrogerinctelen
fa u ná já ról ed dig sem mi lyen adat tal sem ren del kez tünk. Így a Biodiverzitás Nap ke re té ben
vég zett gyûj té sek szol gál tat ják az el sõ ered mé nye ket er rõl a te rü let rõl, il let ve több cso port
ese té ben (pl. Diptera: Chironomidae, Simuliidae) az egész Ba kony ból.

Anyag és mód szer

A kézihálós gyûj té se ket 2008. má jus 31-én, a Hó dos-ér Porva mel let ti, mint egy 1 km-es
sza ka szán, több pon ton vé gez tük. A víz fo lyás vizs gált sza ka szán gyors áram lá sú, kö ves alj -
za tú és las sabb, fi no mabb üle dék ben gaz dag ré szek egy aránt meg ta lál ha tók vol tak.

A ví zi makrogerincteleneket 1,5 m-es nyél lel el lá tott kézihálóval, az alj zat ról, a nö vé -
nyek, fa ágak kö zül és a víz fel szín rõl gyûj töt tük a MSZ EN 27828 (1998) szab vány alap ján.
A kézihálós min ta vé telt a na gyobb fa ágak, kö vek fel szí né rõl tör té nõ ké zi egye lés sel egé szí -
tet tük ki. Az ár va szú nyo gok báb bõ re it a MSZ EN 15196 (2006) szab vány alap ján, szin tén
kézihálóval gyûj töt tük a víz fel szí né rõl. A gyûj tött egye de ket 70%-os etil al ko hol ban tar tó -
sí tot tuk. A rá ko kat Papp Lász ló, a ké ré sze ket, az ál ké ré sze ket, a csí põ szú nyo go kat és a pú -
pos szú nyo go kat De ák Csa ba, a po los ká kat Soós Nán dor, a ví zi bo ga ra kat Csa bai Zol tán, a
teg ze se ket és az ár va szú nyo go kat Mó ra Ar nold azo no sí tot ta.

A kézihálós gyûj té sek mel lett 2008. má jus 30. és jú ni us 1. kö zött lám pá zás sal is tör tén tek
gyûj té sek. En nek ví zi bo gár-anya gát Lõkkös An dor dol goz ta fel.

Ered mé nyek és ér té ke lés

A gyûj té sek so rán ös  sze sen 93 taxon elõ for du lá sát bi zo nyí tot tuk (2 Malacostraca, 3
Ephemeroptera, 1 Plecoptera, 7 Heteroptera, 52 Coleoptera, 4 Trichoptera, 24 Diptera: 2
Simuliidae, 1 Culicidae, 21 Chironomidae). Ezek alap ján a Hó dos-ér makrogerinctelen fa -
u ná ja gaz dag nak te kint he tõ. A gyûj tött fa jok több sé ge ha zánk ban gya ko ri és kö zön sé ges,
de rit ka fa jok is elõ ke rül tek. Kü lö nö sen ér té ke sek a ke vés sé vizs gált cso por tok (Diptera:
Chironomidae, Simuliidae) új ada tai. 

Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 (Coleoptera: Dytiscidae) – Eu ró pai faj, el ter je -
dé si te rü le tén min den hol igen rit ka. Ma gyar or szá gon karszt vi dé ke ken re la tí ve gyak ran ke -
rül elõ föld alat ti vi zek bõl: Agg te lek: Baradla-barlang, Abaliget: Aba li ge ti-bar lang, Jósvafõ:
Al só-bar lang, Kom ló: Kõ lyuk, Mis kolc: Létrási-vizesbarlang. Fel szí ni vi zek kö zül el sõ sor -
ban a hû vös hegy vi dé ki for rá sok és pa ta kok jel leg ze tes fa ja, is mer jük Abaújvár, Arka, Bá -
nos, Er dõ hor vá ti, Fü zér, Gyöngyöstarján, Klárapuszta, Mátraalmás, Pécsvárad,
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Püspökszentlászló, Regéc, Sop ron, Trizs, Zirc tér sé gé bõl (CSA BAI 2000; CSA BAI és HUBER

2001; CSA BAI et al. 2001; KÁL MÁN et al. 2006).
Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 (Coleoptera: Dytiscidae) – El sõ sor ban eu ró pai

faj, de is mer jük Észak-Af ri ká ból is, ke le ten Türk me nisz tá nig ha tol. Leg in kább ki sebb víz -
te rek, for rás me den cék, nö vény zet men tes er dei po cso lyák és hû vös pa ta kok jel leg ze tes fa ja,
kü lö nö sen ked ve li a mo há val és/vagy bom ló le ve lek kel bo rí tott alj za tot. Ma gyar or szág ról –
el sõ sor ban az utób bi 10 év gyûj té se i nek kö szön he tõ en – egy re több hely rõl ke rül elõ: Agg -
te lek, Balinka, Cser kút, Kõvágószõlõs, Lesenceistvánd, Nagy ko vá csi, Orfû, Pécsely, Súr,
Sü meg, Szemere, Szuhafõ, Zádorfalva (CSA BAI 2000; CSA BAI és MÓ RA 2002; CSA BAI et al.
2004, 2005; KÁL MÁN et al. 2006; MÓ RA et al. 2007; SZIVÁK et al. 2010). 

Chaetocladius dentiforceps (Edwards, 1929) (Diptera: Chironomidae) – A
Palearktiszban el ter jedt árvaszúnyogfaj, amely for rá sok ban, kis víz fo lyá sok ban for dul elõ. A
ma gyar or szá gi fa u ná ban új faj! Ha zai elõ ke rü lé se vár ha tó volt (MÓ RA és DÉ VAI 2004).

Corynoneura lobata (Edwards, 1924) (Diptera: Chironomidae) – Eu ró pá ban szé les kör ben
el ter jedt faj. Lár vái for rá sok ban, kis víz fo lyá sok ban, ta vak ban fej lõd nek. Ha zánk ban elõ ször a
Za la víz rend sze ré rõl ke rült elõ (MÓ RA et al. 2008), az óta ha zánk más te rü le te i rõl nem je lez ték.

Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) (Diptera: Chironomidae)– Holarktikus el ter je dé -
sû faj, amely ta vak ban, víz fo lyás ok ban él. Ha zánk ból csak a Fel sõ-Ti szá ból (MÓ RA et al.
2006b) és a Ba la ton víz gyûj tõ jé rõl (MÓ RA et al. 2007, 2008) volt is mert.

Psectrocladius limbatellus (Holmgren,1869) (Diptera: Chironomidae) – A Holarktiszban
szé les kör ben el ter jedt faj, amely el sõ sor ban a kis és nagy víz fo lyás ok la kó ja. Ma gyar or szá -
gon ed dig csak a Ba la ton víz gyûj tõ te rü le té nek né hány pa tak já ból je lez ték elõ for du lá sát
(MÓ RA et al. 2007, 2008).

Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913) (Diptera: Chironomidae)– Palearktikus el ter je dé -
sû ár va szú nyog. Lár vá ja for rá sok ban, for rás ki fo lyók ban, kis víz fo lyá sok ban fej lõ dik. El sõ és
ed dig egyet len ha zai ada ta a Za la víz rend sze ré rõl szár ma zik (MÓ RA et al. 2008).

Micropsectra atrofasciata (Kieffer,1911) (Diptera: Chironomidae) – A Palearktiszban
szé les kör ben el ter jedt, víz fo lyá so kat be né pe sí tõ ár va szú nyog. El sõ ha zai elõ for du lá sát a
Bükk hegy sé gi Szalajka-patakból je lez ték (ANDRIKOVICS et al. 2005), majd elõ ke rült a Du -
ná ból (OERTEL et al. 2005), a Ti szá ból (MÓ RA et al. 2006b) és a Ba la ton víz gyûj tõ jé nek szá -
mos pa tak já ból (MÓ RA et al. 2007, 2008).

Micropsectra notescens (Walker, 1856) (Diptera: Chironomidae) – Palearktikus faj,
amely nek lár vái for rá sok ban, kis víz fo lyá sok ban fej lõd nek. Az elõ zõ faj hoz ha son ló an a
Bükk hegy sé gi Szalajka-patakból je lez ték el sõ ha zai elõ for du lá sát (ANDRIKOVICS et al.
2005). Az óta csak a Ba la ton víz gyûj tõ jé rõl ke rült elõ, ahol az ot ta ni pa ta kok egyik gya ko ri
és jel leg ze tes la kó ja (MÓ RA et al. 2007, 2008).

Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) (Diptera: Chironomidae) – Holarktikus el ter je -
dé sû faj, amely a kis víz fo lyás ok tól a ta va kig min den fé le víztértípusban meg ta lál ha tó. En -
nek el le né re ha zánk ból ed dig csak egyet len hely rõl, a Za la fel sõ fo lyá sá ról je lez ték elõ for -
du lá sát (MÓ RA et al. 2008).

Simulium (Simulium) trifasciatum Curtis, 1839 (Diptera: Simuliidae) – A me di ter rán or -
szá gok ki vé te lé vel egész Eu ró pá ban el ter jedt pú pos szú nyog. Elsõsorban domb vi dé ki kis víz -
fo lyá sok ban for dul elõ. A ha zai pú pos szú nyog-fa u na ala csony ku ta tott sá gát mu tat ja, hogy
ez a környezõ or szá gok ban is min den hol gya ko ri faj csak a leg utób bi évek ben ke rült elõ
Ma gyar or szág ról (DE ÁK és MÓ RA 2009), ahol a Ba la ton-fel vi dé ki kis víz fo lyá sok egyik jel -
leg ze tes la kó ja.
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A gyûj tött fa jok jegy zé ke

Az aláb bi lis tá ban so rol juk fel a Biodiverzitás Na pon gyûj tött fa jok ne ve it, egyed szá ma it, a
gyûj tés mód ját és a gyûj tõk ne ve it az aláb bi ak sze rint: KE = Kondorosy Elõd, MA = Mó -
ra Ar nold, RGy = Rozner György. Azok ban az ese tek ben, ahol nincs kü lön fel tün tet ve a
fej lõ dé si stá di um, ki fej lett egye dek (imá gók) azo no sí tá sa tör tént. 

MALACOSTRACA
Gammaridae
Gammarus roeseli Gervais, 1835 – 7, kézihálózás, MA
Asellidae
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) – 3, kézihálózás, MA

EPHEMEROPTERA
Siphlonuridae
Siphlonurus armatus (Eaton, 1870) – 2 lár va + 1 imá gó, kézihálózás, MA
Baetidae
Baetis vernus Curtis, 1834 – 32 lár va + 1 imá gó, kézihálózás, MA
Leptophlebiidae
Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) – 14 lár va, kézihálózás, MA

PLECOPTERA
Nemouridae
Nemoura cinerea (Retzius, 1793) – 2 lár va, kézihálózás, MA

HETEROPTERA
Nepidae
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 – 1, kézihálózás, MA
Notonectidae
Notonecta glauca Linnaeus, 1758 – 1, kézihálózás, MA
Veliidae
Velia saulii saulii Tamanini, 1947 – 1, kézihálózás, MA
Gerridae
Gerris argentatus Schummel, 1832 – 1, kézihálózás, MA
Gerris asper (Fieber, 1860) – 1, kézihálózás, MA
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) – 6, kézihálózás, MA
Gerris thoracicus Schummel, 1832 – 2, kézihálózás, MA

COLEOPTERA
Haliplidae
Haliplus flavicollis Sturm, 1834 – 1, kézihálózás, MA
Haliplus heydeni Wehncke, 1875 – 1, kézihálózás, MA
Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) – 8, kézihálózás, KE–MA
Dytiscidae
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) – 10, kézihálózás, KE–MA
Agabus labiatus (Brahm, 1790) – 1, kézihálózás, MA
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Agabus paludosus (Fabricius, 1801) – 1, kézihálózás, MA
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) – 1, lám pá zás, RGy
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – 3 lár va, kézihálózás, MA
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) – 1, lám pá zás, RGy
Hydroporus angustatus Sturm, 1831 – 1, kézihálózás, MA
Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 – 4, kézihálózás, MA
Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 – 1, lám pá zás, RGy
Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 – 1, kézihálózás, MA + 1, lám pá zás, RGy
Hydroporus planus (Fabricius, 1781) – 33, kézihálózás, KE–MA + 2, lám pá zás, RGy
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) – 1, kézihálózás, MA
Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835) – 1, lám pá zás, RGy
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – 1, lám pá zás, RGy
Laccophilus poecilus Klug, 1834 – 1, lám pá zás, RGy
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) – 6, kézihálózás, KE–MA
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) – 1, kézihálózás, MA
Scarodytes halensis (Fabricius, 1787) – 7, kézihálózás, MA
Gyrinidae
Gyrinus paykulli Ochs, 1927 – 1, lám pá zás, RGy
Helophoridae
Helophorus aquaticus/aequalis – 15, kézihálózás, KE–MA
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 – 14, kézihálózás, MA
Helophorus griseus Herbst, 1793 – 6, kézihálózás, KE + 4, lám pá zás, RGy
Helophorus micans Faldermann, 1835 – 5, kézihálózás, MA
Helophorus minutus faj cso port – 19, kézihálózás, KE–MA
Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885 – 8, kézihálózás, MA
Helophorus obscurus Mulsant, 1844 – 1, kézihálózás, KE
Hydrophilidae
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – 22, kézihálózás, KE–MA
Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – 1, kézihálózás, KE
Berosus frontifoveatus Kuwert, 1887 – 1, kézihálózás, KE + 4, lám pá zás, RGy
Berosus spinosus (Steven, 1808) – 1, kézihálózás, KE + 1, lám pá zás, RGy
Cercyon laminatus Sharp, 1873 – 1, lám pá zás, RGy
Cercyon marinus Thomson, 1853 – 1, lám pá zás, RGy
Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) – 4, lám pá zás, RGy
Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) – 1, lám pá zás, RGy
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – 1, lám pá zás, RGy
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) – 3, kézihálózás, KE–MA + 5, lám pá zás, RGy
Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – 1, kézihálózás, KE + 1, lám pá zás, RGy
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) – 5, lám pá zás, RGy
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – 3, lám pá zás, RGy
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – 4, kézihálózás, KE–MA + 16, lám pá zás, RGy
Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) – 2, lám pá zás, RGy
Helochares obscurus (O.F. Müller, 1776) – 1, kézihálózás, KE + 2, lám pá zás, RGy
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – 4, kézihálózás, KE–MA + 1, lám pá zás, RGy
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – 1, kézihálózás, MA
Hydrochara flavipes (Steven, 1808) – 1, kézihálózás, MA
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Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) – 4, kézihálózás, MA
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – 1, kézihálózás, MA
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 – 1, lám pá zás, RGy
Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 – 1, lám pá zás, RGy

TRICHOPTERA
Limnephilidae
Limnephilus lunatus Curtis, 1834 – 3 lár va, kézihálózás, MA
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) – 1 lár va, kézihálózás, MA
Micropterna lateralis (Stephens, 1837) – 2 lár va, kézihálózás, MA
Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) – 1 lár va, kézihálózás, MA

DIPTERA
Culicidae
Anopheles claviger (Meigen, 1804) – 7 lár va, kézihálózás, MA
Chironomidae
Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804) – 68 lár va + 2 prepupa, kézihálózás, MA
Procladius (Holotanypus) sp. – 1 exuvium, kézihálózás, MA
Zavrelimyia sp. – 1 lár va, kézihálózás, MA
Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) – 58 lár va, kézihálózás, MA
Brillia bifida (Kieffer, 1909) – 3 lár va + 3 exuvium, kézihálózás, MA
Chaetocladius dentiforceps (Edwards, 1929) – 1 lár va, kézihálózás, MA
Corynoneura lobata (Edwards, 1924) – 1 lár va + 1 exuvium, kézihálózás, MA
Corynoneura scutellata (Winnertz, 1846) – 2 lár va, kézihálózás, MA
Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898) – 2 lár va, kézihálózás, MA
Hydrobaenus sp. – 1 lár va, kézihálózás, MA
Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) – 2 exuvium, kézihálózás, MA
Parametriocnemus stylatus (Spärck, 1923) – 1 lár va kézihálózás, MA
Paratrichocladius rufiventris (Meigen, 1830) – 1 lár va + 1 exuvium, kézihálózás, MA
Psectrocladius limbatellus (Holmgren, 1869) – 1 lár va, kézihálózás, MA
Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913) – 1 exuvium, kézihálózás, MA
Rheocricotopus fuscipes (Kieffer, 1909) – 1 lár va + 2 exuvium, kézihálózás, MA
Chironomus riparius (Meigen, 1804) – 11 exuvium, kézihálózás, MA
Micropsectra atrofasciata (Kieffer, 1911) – 7 lár va + 38 exuvium, kézihálózás, MA
Micropsectra notescens (Walker, 1856) – 3 exuvium, kézihálózás, MA
Paratanytarsus sp. – 4 lár va, kézihálózás, MA
Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) – 1 exuvium, kézihálózás, MA
Simuliidae
Simulium (Simulium) trifasciatum Curtis, 1839 – 6 lár va, kézihálózás, MA
Simulium (Simulium) ornatum Meigen, 1818 – 4 lár va, kézihálózás, MA
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Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö ne tün ket sze ret nénk ki fe jez ni Ko vács Ti bor nak, aki a Biodiverzitás Nap ke re te in
be lül le he tõ vé tet te a gyûj té se ket. Kö szö net tel tar to zunk Kondorosy Elõd nek és Rozner
György nek, akik az ál ta luk gyûj tött ví zi bo ga ra kat ren del ke zé sünk re bo csá tot ták.
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