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Abstract: The dragonfly fa u na of the assigned territories of the Porva basin was investigated by the
author on the Biodiversity Day in 2008. During the last decades only a few occasional collections were
carried out on dragonflies in these territories which resulted in the occurrence of 19, mainly commonly
distributed dragonfly spe ci es. Druring the faunistical investigations on the Biodiversity Day 6 new
spe ci es were collected, which increased the number of dragonfly spe ci es of the Porva basin to 25.
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Be ve ze tés

A 65 is mert ha zai faj jal kép vi selt szi ta kö tõk a leg job ban fel dol go zott ro var cso por tok kö -
zé tar toz nak. E te kin tet ben a Ba kony szin tén jól ku ta tott táj egy ség. A Porvai-medence a szi -
ta kö tõk szem pont já ból nem szá mít ki emelt te rü let nek, de az el múlt év ti ze dek ben ott is tör -
tén tek al ka lom sze rû gyûj té sek és meg fi gye lé sek. Ami kor Ko vács Ti bor öt le te fel ve tõ dött a
2008-as Biodiverzitás Nap nak a Porvai-medencében va ló meg szer ve zé sé vel kap cso lat ban,
ak kor csak a két szár nyú fa u na né hány csa lád já nak fel mé ré sé re vál lal koz tam. Mi vel azon -
ban az Odonata rend ku ta tá sá ra nem volt je lent ke zõ, 2008. má jus 31-én és jú ni us 1-jén,
rész ben lár vák gyûj té se, rész ben imá gók meg fi gye lé se alap ján vizs gál tam a szi ta kö tõ ket is. 

A 2 km2-nyi te rü let fõ szi ta kö tõ élõ he lyei a Hó dos-ér (1. kép), egy idõ sza ko san ki szá ra -
dó mo csár rét (2. kép) a Zsi dó-er dõ mel lett, va la mint a tõ le észak ra hú zó dó völgy ben a
Köves-dombi-forrás ki fo lyó cser me lye, mely csa pa dé kos évek ben az alat ta lé võ völgy ége -
res mo csár er dõ jé nek tömpölyszerû vi zes élõ he lye it is táp lál ja. 
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A te rü le ten az el múlt év ti ze dek ben al ka lom sze rû vizs gá la tok foly tak, ami nek ered mé -
nye kép pen a me den cé bõl 19, nagy részt gya ko ri szi ta kö tõ faj elõ for du lá sát is mer jük (TÓTH

1985, 1999, 2005). A ki je lölt te rü let vi zes élõ he lyek ben kö ze pe sen gaz dag nak mond ha tó. A
szi ta kö tõk (és más „két él tû” ro va rok) szem pont já ból ne ga tív té nye zõ, hogy fõ leg a ki sebb
és se ké lyebb te nyé szõ he lyek aszá lyos évek ben nagy részt ki szá rad nak. Ki vé tel a Köves-
dombi-forrás, il let ve an nak ki fo lyó cser me lye, mely egyéb ként ál ta lá ban biz to sít ja a
Pyrrhosoma nymphula lár vá i nak fo lya ma tos fej lõ dé sét. Több al ka lom mal elõ for dult az el -
múlt év ti ze dek ben, hogy nyá ron a Hó dos-ér fel sõ, va gyis a te le pü lés alat ti sza ka sza is tel je -
sen ki szá radt. 

1. kép: A Hó dos-ér Porva alat ti sza ka sza (a szer zõ fel vé te lei)

Anyag és mód szer

A szi ta kö tõ fa u na ku ta tá sa nem igé nyel kü lön le ges esz kö zö ket, leg fel jebb spe ci á lis nak
ne vez he tõ mód szert, a lár va bõr gyûj tést. Az imá gók meg fo gá sá ra a ro var ászok ál tal hasz -
nált lep ke há ló, a lár vák gyûj té sé re egy át la gos ví zi há ló szük sé ges. A gyûj tõ mun ka so rán fi -
gye lem mel kell len ni ar ra, hogy vi szony lag sok szi ta kö tõ taxon tör vé nye sen vé dett. A vé -
dett ség vo nat ko zik a lár vák ra is.

A gyûj té si „kény szer” sze ren csé re kel lõ gya kor lat és faj is me ret meg szer zé se után nagy -
részt mel lõz he tõ. Ezért a Biodiverzitás Na pon a Porvai-medencében is csak ki vé te les ese -
tek ben volt in do kolt ál la tot be fog ni, il let ve ha még is, ak kor a szük sé ges vizs gá lat el vég zé se
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után sza ba don le he tett en ged ni õket. Emel lett jó ered mén  nyel al kal maz ha tó a mun ká ban a
szi ta kö tõ ku ta tás kü lö nö sen „hu má nus” mód sze re, az üres lár va bõr (exuvium) gyûj tés. 

A szi ta kö tõk meg ha tá ro zá sa ASKEW (1988), BE NE DEK (1965), STEINMANN (1984) és
UJHELYI (1957) mun ká i ban ta lál ha tó kul csok és le írá sok se gít sé gé vel tör tént. Ne ve zék tan
te kin te té ben, ki sebb vál toz ta tá sok kal DÉ VAI (1978) mun ká ja szol gál tat ta az ala pot. 

2. kép: Szi ta kö tõ lár vák fej lõ dé sé re is al kal mas mo csár rét a Zsi dó-er dõ mel lett

Ered mé nyek és ér té ke lés

A Biodiverzitás Nap ke re té ben ös  sze sen 14 szi ta kö tõ faj (7 Zygoptera és 7 Anisoptera)
elõ for du lá sát si ke rült iga zol ni a te rü le ten. Ez a 65 is mert ha zai faj 21,5%-át je len ti, ami
nem ne vez he tõ sok nak, de fi gye lem be kell ven ni a kis te rü le tet és a vizs gá lat ra for dí tott vi -
szony lag rö vid idõt. Ha azon ban eh hez hoz zá ves  szük a ko ráb bi iro dal mi ada to kat, ak kor az
ös  sze sen ki mu ta tott 25 faj alap ján az arány 38,5%-ra nõ. Ez vi szont – te kin tet tel ar ra, hogy
a me den cé ben nincs je len tõ sebb ál ló víz – már vi szony lag jó ér ték. Egyút tal a fa u na szem -
pont já ból is el fo gad ha tó diverzitást je lent.

Két ség te len, hogy a ki mu ta tott fa jok több sé ge vi zes élõ he lye ken több nyi re min den fe lé
gya ko ri, ter mé szet vé del mi szem pont ból még is je len tõ sek. A he lyi fa u na ér té két nö ve li az
elõ ke rült 4 vé dett taxon (Agrion virgo, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus,
Orthetrum brunneum). A vé dett fa jok mel lett kü lö nö sebb rit ka ság ról nem szá mol ha tunk be.
Nem vé dett, de egyéb szem pont ból ér de kes nek mond ha tó a vö rös légivadász (Pyrrhosoma
nymphula) vi szony lag erõs po pu lá ci ó ja. 

A te rü let rõl is mert fa jo kat táb lá za tos for má ban mu tat juk be, mely ben sze re pel nek a
ko ráb bi iro dal mi ada tok, a Biodiverzitás Nap ered mé nyei, va la mint a vé dett ség meg je lö lé se
(1. táb lá zat).
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1. táb lá zat: A Porvai-medencébõl le lõ he lyen ként ki mu ta tott szi ta kö tõ fa jok
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  ZYGOPTERA alrend                   
1. Agrion splendens (Harris, 1782)(3. kép) ×     ×         
2. Agrion virgo (Linné, 1758) ×     × ×   ×    × 
3. Coenagrion ornatum (Sélys-Longchamps, 1850) ×     × ×       × 
4. Coenagrion puella (Linné, 1758) ×   × ×          
5. Coenagrion pulchellum (Charpentier, 1825)     ×            
6. Ischnura elegans Schmidt, 1938 ×   × ×   ×    ×   
7. Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) ×         ×   ×   
8. Lestes barbarus (Fabricius, 1798)       ×          
9. Lestes sponsa (Hansemann, 1823)           ×       

10. Platycnemis pennipes (Pallas, 1776) ×     ×          
11. Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968 ×   × × ×         
12. Sympecma fusca (Van Der Linden, 1823)       ×       ×   

           
  ANISOPTERA alrend                   

13. Aeshna affinis Van Der Linden, 1820             × ×    
14. Aeshna cyanea (Müller, 1764)   ×           ×   
15. Aeshna mixta Latreille, 1805 ×                
16. Anax imperator Leach, 1815             × ×    
17. Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758) ×     ×         × 
18. Libellula depressa Linné, 1758 ×     × × ×   ×   
19. Libellula quadrimaculata Linné, 1758             ×     
20. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) ×              × 
21. Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)               ×   
22. Somatochlora metallica (Van Der Linden, 1825) ×                 
23. Sympetrum flaveolum (Linné, 1758)   ×   ×          
24. Sympetrum meridionale (Sélys-Longchamps, 1841)               ×   
25. Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) ×                

Összesen 14 2 4 12 4 4 4 9 4 



3. kép: A sá vos szi ta kö tõ (Agrion splendens) hím je

Gyûj té si és meg fi gye lé si ada tok

Va la men  nyi adat a szer zõ tõl szár ma zik.
Rö vi dí té sek:
H hím
N nõs tény
L lár va
E exuvium
+M meg fi gye lés
+MAL Malaise-csapda

Aeshna affinis Van Der Linden, 1820 – Pás kom-rét, 2008. 06. 01. 1 N; Zsi dó-er dõ, 2008. 05. 31., 2 L. 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) – Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 3 L, egy kb. 2 négy zet mé te res

tömpölyben gyûjt ve.
Agrion virgo (Lin né, 1758) [Calopteryx virgo (Lin né, 1758)] – Hó dos-ér, 2008. 05. 31., 2 L;

2008. 06. 01., 1 L, 1 E, 1 fris sen kelt N; Pás kom-rét, 1 H, 1 N, +M.
Anax imperator Leach, 1815 – Pás kom-rét, 2008. 06. 01., 1 H, +M – Zsi dó-er dõ: 2008.05.31.,

2 L, 1 E, az er dõ mel let ti mo csár rét na gyobb mé lye dé sé ben gyûjt ve.
Coenagrion ornatum (Sélys-Longchamps, 1850) – Hó dos-ér: 2008. 05. 31., 3 L, 1 N; 2008. 06.

01., 1 H, 2 N, +M, 1 L, a te le pü lé sen ke resz tül fo lyó mel lék ág tor ko la ta kö ze lé ben. 
Ischnura elegans Schmidt, 1938 – Mo csár rét, 2008. 06. 01., 5 L, 2 E, 4 H, 2 N, +M; 2008. 06.

01., 2 N, +MAL.
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – Mo csár rét: 2008. 05. 31., 7 L, 2 E; 2008. 06. 01., 1 H,
5 N (2 na rancs szí nû); Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 3 L (tömpölyben gyûjt ve), 3 N, +MAL. 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – Mo csár rét: 2008. 06. 01., 2 L.
Libellula depressa Lin né, 1758 – Hó dos-ér, 2008. 05. 31., 1 L; Mo csár rét, 2008. 06. 01., 7 L,

3 E, 2 H, 1 N, fris sen ki bújt pél dá nyok; Zsi dó-er dõ: 2008. 06. 01., 2 L, 5 E. 
Libellula quadrimaculata Lin né, 1758 – Pás kom-rét, 2008. 06. 01., 1 N, +M.
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) – Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 2 N (fris sen kelt pél dá nyok). 
Pyrrhosoma nymphula interposita Var ga, 1968 – Hó dos-ér: 2008. 06. 01., 1 L, 2 N, +M.
Sympecma fusca (Van Der Linden, 1823) – Zsi dó-er dõ, 2008. 05. 31., 1 H, 4 N, M; 2008. 06.

01., 3H, 2 N, +M, 1 H, 4 N, +MAL.
Sympetrum meridionale (Sélys-Longchamps, 1841) – Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 1 N.

Kö szö net nyil vá ní tás

A szer zõ e he lyen is kö szö ne tét fe je zi ki Ko vács Ti bor nak a Biodiverzitás Nap meg szer -
ve zé sé ért, va la mint a ku ta tó mun ká ban va ló rész vé tel le he tõ sé gé ért. 
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