
A PORVAI BIODIVERZITÁS NA PON GYÛJ TÖTT

ORMÁNYOSALKATÚ BO GA RAK

(COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA)

PODLUSSÁNY AT TI LA

H–1111 Bu da pest, Ber csé nyi u. 10.
podlussany@zoo.nhmus.hu

PODLUSSLÁNY, A.: Checklist of (Coleoptera: Curculionoidea) collected on the accasion of the
International Biodiversity Days 2010 (Porva, Hun ga ry)

Abstract: 116 curculionoid spe ci es from the material collected during the Biodiversity Day at Porva
(31 May 2008) are listed. Notable rarities or protected spe ci es were not found.
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Be ve ze tés

A ma gyar or szá gi Biodiverzitás Na pok gon do la ta, majd meg szer ve zé se Ko vács Ti bor ne -
vé hez fû zõ dik. Na gyon jó kez de mé nye zés, mely a leg jobb idõ ben kez dõ dött. A ma gyar fa u -
na ku ta tás ugyan is a vég nap ja it éli. Egy te rü let fa u ná já nak, meg is me ré se ma már sen kit sem
ér de kel (tisz te let a na gyon ke vés ki vé tel nek). Ma már csak a rit ka sá gok és a vé dett fa jok fel -
ku ta tá sa az, ami a ter mé szet be csa lo gat ja ku ta tó in kat. (Nem is olyan ré gen az ama tõ rö ket
vá dol ták az zal, hogy csak „tró fe ák ra va dász nak”.) Tel jes pénz- és szak em ber-hi ány jel lem zi
az egész szak mát. Ezért tar tom na gyon jó kez de mé nye zés nek az év rõl-év re meg ren de zett
Biodiverzitás Na po kat. Ez egy le he tõ ség a fa u na ku ta tás hi va tá sos és nem hi va tá sos mû ve -
lõ i nek, hogy gya ko rol ja nak, tu dá su kat át ad ják má sok nak. A fa u na ku ta tást, az élõ vi lág
diverzitását is ko la pad ban nem le het meg ta nul ni, fel fe dez ni és cso dál ni. Ki kell men ni a ter -
mé szet be, fo tóz ni és gyûj te ni kell, majd rend sze rez ni, fel dol goz ni és pub li kál ni.

A porvai Biodiverzitás Nap al kal má val nem kis nosz tal gi á val és nagy lel ke se dés sel kezd tük
meg a 24 órás gyûj tést. Ez út tal 2008. má jus 31-én a Ba kony hegy ség fló rá ját és fa u ná ját ku tat -
tuk a Porva te le pü lés ha tá rá ban ki je lölt te rü le ten. A ko ráb bi biodiverzitás na pok pél dá ját kö vet -
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ve a ku ta tás, il let ve gyûj tés 24 óra alatt zaj lott egy ki je lölt 2 km2-es te rü le ten. A ku ta tók egész
nap a er dõt jár ták, szor gal ma san gyûj töt tek, majd a sza bad ban va cso rá hoz gyûl tünk ös  sze. A
bog rács ban fõtt lestyános gu lyás le vest Kasper Ágo ta, a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
igaz ga tó ja és csa pa ta fõz te. Kö szön jük, na gyon fi nom volt. Es te a lep ké szek lám pá i nak fé nyé nél
gyûj töt tünk. Saj nos az or má nyos bo ga rak kö zül csak na gyon ke vés faj re pül fény re.

Elõz mé nyek

A Ba kony-ku ta tás év ti ze dei alatt (1962-2007) több ször foly tak gyûj té sek Porva kör nyé -
kén. Út ban a Ma gas-Ba kony fe lé min dig meg áll tunk a hó vi rá gos, med ve hagy más, ége res
Ge ne rál-er dõ ben. Ko pog ta tás sal, ros tá lás sal, fû há ló zás sal gyûj töt tük a ro va ro kat. A Ba -
kony hegy ség or má nyos bo ga ra i nak fel dol go zá sá val Porva kör nyé ké rõl 130 faj vált is mert té,
me lyek pon tos ada ta it 2007-ben pub li kál tam A Ba kony or má nyos bo gár-fa u ná ja cí mû kö tet -
ben (PODLUSSÁNY 2007). A töb bi ki sebb ormányosalkatú csa lád múlt bé li porvai ada tai pub -
li ká lat la nok: Anthribidae (3 faj), Attelabidae (1 faj), Rhynchitidae (5 faj), Apionidae (30
faj), Nanophyidae (1 faj) és Scolytidae (11 faj). Ter mé sze te sen faj gaz da gabb ered mény csak
ak kor ér he tõ el, ha több ször más-más hó nap ban gyûj te nénk Porva kör nyé kén.

Anyag és mód szer

Az ormányosalkatú bo ga rak gyûj té se nem kü lön bö zik a töb bi bo gár csa lád gyûj té sé tõl. Mi vel
fitofág bo ga rak ról van szó, a nö vé nyek há ló zá sá val és ko pog ta tá sá val le het a leg több fajt gyûj te -
ni. A fû há ló zás a leg gyak rab ban al kal ma zott gyûj té si mód. Saj nos ke ve sen tud ják, ho gyan és mi -
kor lesz ered mé nyes a fû há ló zás. Nem al kal maz ha tó esõ ben, esõ után, és sze les idõ ben. Az or -
má nyos bo ga rak – ha ve szélyt ér zé kel nek – le dob ják ma gu kat a ta laj ra, s ott moz du lat la nul vár -
ják a ve szély el múl tát. Ezt tud va, te hát tel je sen fe les le ges több ször oda csap ni ugyan oda, mi vel a
má sod szo ri há ló csa pás ba már bo gár nem ke rül. A há ló csa pás elõt ti 20-30 cm-es sáv ban érez he -
tõ lég nyo mást a bo ga rak ér zé ke lik és le dob ják ma gu kat a nö vény zet rõl, te hát oda sem cél sze rû
há ló csa pást mér ni. Fû há ló zás köz ben te hát ha lad ni kell, egy hely ben, vagy las san cam mog va ered -
mény te len lesz a há ló zás. Ha ke vés a gyûj tés re szánt idõ, il let ve mint je len eset ben is az volt a cél,
hogy mi nél több fajt gyûjt sünk, cél sze rû az úgy ne ve zett „zacs kós há ló zást” al kal maz ni. A zacs kós
há ló zás nem al kal maz ha tó ned ves csi gás ré te ken. Ez a gyûj té si mód nél kü löz he tet len a fa u na ku -
ta tó prog ra mok ban, mi vel több ro var cso port (bo ga rak, le gyek, ka bó cák, po los kák, sás kák, für -
kész da ra zsak stb.) egy ide jû be gyûj té sé re al kal mas. Egy nem lyu kas nylon-zacs kó szük sé ges hoz -
zá, mely be egy ös  sze gyûrt papírzsebkendõt, vagy új ság pa pírt te szünk a ned ves ség el szí vá sa cél já -
ból. Min den 8-10 há ló csa pás anya gát eb be a zacs kó ba önt jük, de úgy, hogy ab ból ne re pül jön ki
sem mi. A zacs kó szá ját ös  sze fog va foly tat juk a fû há ló zást, majd is mét be le önt jük a zacs kó ba a
gyûj tött tör me lé ket. Vé gül a ro va rok tól nyüzs gõ zacs kó ba egy ecet éte res pa pírt te szünk, és lég -
men te sen el köt jük a zacs kót. Az így le ölt ro var anya got ki kell ven ni a nylon-zacs kó ból, a na gyobb
nö vé nyi tör me lé ket ki dob juk, majd az anya got pa pír zacs kó ba, pa pír do boz ban tá rol juk. (Nem a
mos ta ná ban di va tos nylon-ta sak ban!). A ro var cso por tok szét vá lo ga tá sa mik ro szkóp se gít sé gé vel
na po kig is el tart hat. A ro var vi lág diverzitását, sok szí nû sé gét, vál to zé kony sá gát az lát ja csak iga -
zán, aki ro var cso por tok ra vá lo gat egy-két zacs kó san há ló zott tör me lé ket. 
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Má sik gya ko ri gyûj té si mód a ko pog ta tás. Er re a cél ra kü lön bö zõ ko pog ta tó-er nyõ ket
gyár ta nak és hasz nál nak. A ko pog ta tást én egy vi lá gos szí nû es er nyõ vel vég zem. Az er nyõt
ki nyit va, meg for dít va tar tom a bok rok, vagy szá raz fa ágak alá, majd egy bot tal meg csap ko -
dom az ága kat, hogy a bo ga rak be le po tyog ja nak az er nyõ be. Az er nyõ bõl az ap ró bo ga ra -
kat szip pan tó val gyûj töm ös  sze. Hát rá nya, hogy az ug ró és jól re pü lõ fa jok el me ne kül nek.

S vé gül a ros tá lást is mer te tem, mint olyan gyûj té si mó dot, me lyet egy re rit káb ban al kal -
maz nak ma már. Az or má nyos bo ga rak egy ré sze az avar ban, le hul lott gal  lyak ban fej lõ dik,
ezek gyûj té sé hez hasz nál juk a ta laj ros tát. Az or má nyos bo ga rak gyûj té sé hez a leg jobb az 5-
6 mm át mé rõ jû ros ta. A ros tált avar ból, fû cso mó ból, az ap ró tör me lék a bo ga rak kal együtt
egy zsák ba hul lik. Az így ös  sze gyûj tött anyag ból ki kell fut tat ni a ro var anya got. Elõ de ink ezt
úgy ol dot ták meg, hogy er re a cél ra ki ala kí tott fut ta tók ba tet ték a ros tált anya got. A szá ra -
dó rostálványból a ro va rok ki me ne kül tek a fut ta tó al ján le võ üveg edény be, mely ben ned ves
pa pír, vagy al ko hol volt a csa li. Az al ko hol elõ nye, hogy azon nal el pusz tul a be le po tyo gó ro -
var, vi szont hát rá nya, hogy pre pa rál ha tat lan ná vá lik. A ned ves új ság pa pír sze rin tem job ban
vonz za a ro va ro kat, mint az al ko hol, gyor sab ban ki fut nak, és ecet éte res ke ze lés sel ki vá ló an
pre pa rál ha tó ma rad a ro var anyag. Hát rá nya a ha gyo má nyos fut ta tás nak, hogy arány lag ke -
vés anyag fér a fut ta tók ba, nem is be szél ve ar ról, hogy na po kig kell fut tat ni. Ha pe dig vá -
szon zsák ok ban ha za kell vin ni az anya got egy több na pos gyûj tõ út al kal má val, az anyag egy
ré sze el pusz tul, még mi e lõtt fut ta tó ba ke rül ne. A pusz tu lást a ki szá ra dás, a han gyák és
egyéb ra ga do zó ro va rok okoz zák. 

Ezért a fut ta tást már év ti ze dek óta más mód szer rel vé gez zük. Az au tó me leg mo tor ház te -
tejére egy le pe dõt te rí tünk és er re te rít jük szét a ros tált anya got. A hõ ha tá sá ra a ro va rok meg -
moz dul nak, s így szip pan tó val, csi pes  szel, a na gyob ba kat kéz zel gyûjt het jük ös  sze. A le pe dõt
bár ho vá ki te rít het jük, ahol a nap me le ge éri. Au tó he lyett én egy vi lá gos szí nû tál cán te rí tem
szét a ros tált anya got, me lyet a nap me le ge se gít sé gé vel fut ta tok. Porván is így dol goz tam.

Ered mé nyek és ér té ke lés

Ha zánk ban 1235 ormányosalkatú bo gár fajt is me rünk. Az el múlt 130 év alatt a Ba kony
hegy ség bõl 600 faj ke rült elõ. Porva kör nyé ké rõl a ko ráb bi gyûj té sek alap ján 181 fajt mu tat -
tam ki. A Porvai Biodiverzitás Nap al kal má val gyûj tött ormányosalkatú bo gár fa jok szá ma
116. Saj nos a gyûj tött fa jok kö zött kü lö nö sen ér de kes, vé dett vagy rit ka faj nem ta lál ha tó.
Ha zánk ban ál ta lá no san el ter jedt gya ko ri fa jo kat si ke rült gyûj te nünk. A biodiverzitást azon -
ban ez a faj lis ta is jól szem lél te ti.

A gyûj tött fa jok lis tá ja

APIONIDAE – cic kány or má nyo sok
Catapion seniculus (Kirby, 1808) – ló he re szár-cic kány or má nyos
Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – sza már bo gáncs-cic kány or má nyos
Ceratapion penetrans (Germar, 1817) – la pát lá bú cic kány or má nyos
Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833) – hímjehagyott cic kány or má nyos
Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1859) – ka mil la-cic kány or má nyos
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Diplapion stolidum (Germar, 1817) – lékeltfejû cic kány or má nyos
Eutrichapion punctigerum (Paykull, 1792) – bük köny szo mo rí tó cic kány or má nyos
Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) – ke rep-cic kány or má nyos
Ischnopterapion virens (Herbst, 1797) – ló he re gyö kér-cic kány or má nyos
Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) – Hooker-cickányormányos
Oxystoma craccae (Lin né, 1767) – kaszanyüg-cickányormányos
Oxystoma subulatum (Kirby, 1808) – tõrösorrú cic kány or má nyos
Perapion curtirostre (Germar, 1817) – kur ta or rú cic kány or má nyos
Perapion violaceum (Kirby, 1808) – sós ka-cic kány or má nyos
Protapion apricans (Herbst, 1797) – ló he re mag-cic kány or má nyos
Protapion assimile (Kirby, 1808) – vi rág ron tó cic kány or má nyos
Protapion fulvipes (Fourcroy, 1785) – vad he re-cic kány or má nyos
Protapion interjectum (Desbrochers, 1895) – té veszt he tõ cic kány or má nyos
Protapion nigritarse (Kirby, 1808) – kis cic kány or má nyos
Protapion varipes (Germar, 1817) – gör be lá bú cic kány or má nyos
Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) – fényesorrú cic kány or má nyos
Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833) – men ta-cic kány or má nyos
Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) – csa lán-cic kány or má nyos

NANOPHYIDAE – fûzényormányosok
Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) – fogascombú füzényormányos
Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 – göm böly ded füzényormányos
Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – si ma com bú füzényormányos

ATTELABIDAE – le vél sod rók
Apoderus coryli (Lin né, 1758) – mo gyo ró-le vél sod ró

RHYNCHYTIDAE – eszelények
Deporaus betulae (Lin né, 1758) – nyír fa-le vél sod ró
Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) – szamócaeszelény

CURCULIONIDAE – or má nyos bo ga rak
Acalles echinatus (Germar, 1824) – ap ró zártormányúbogár
Acalles fallax Boheman, 1844 – csal fa zártormányúbogár
Anthonomus pedicularius (Lin né, 1758) – galagonya-bimbólikasztó
Anthonomus rubi (Herbst, 1795) – szamóca-bimbólikasztó
Ba ris artemisiae (Herbst, 1795) – ürömbáris
Barypeithes araneiformis (Schrank, 1781) – si ma há tú mo ha or má nyos
Barypeithes chevrolati (Boheman, 1843) – Chevrolat-mohaormányos
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) – tüs kés gyep or má nyos
Calosirus terminatus (Herbst, 1795) – pet re zse lyem-or má nyos
Ceutorhynchus alliariae H. Brisout, 1860 – pirostappantyús or má nyos
Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 – fé mes ceutormányos
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) – kis rep csény or má nyos
Ceutorhynchus griseus Ch. Brisout, 1869 – ham vas ceutormányos
Ceutorhynchus minutus (Reich, 1797) – vad rep ce-or má nyos
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Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) – rep ce be cõ-or má nyos
Ceutorhynchus posthumus Germar, 1824 – rejtõkeormányos
Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wag ner, 1924 – gödröstorú or má nyos
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) – pász tor tás ka-or má nyos
Cionus tuberculosus (Scopoli, 1792) – sávosnyakú gömb or má nyos
Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) – ár va csa lán-or má nyos
Datonychus arquatus (Herbst, 1795) – vízipeszérce-ormányos
Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) – men ta or má nyos
Dorytomus melanophthalmus (Paykull, 1792) – sár ga or rú hang or má nyos
Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781) – kecs ke fûz-hang or má nyos
Eusomus ovulum Germar, 1824 – cic ka fark or má nyos
Graptus triguttatus (Fabricius, 1775) – nagy na dály tõ-or má nyos
Gymnetron aper Desbrochers, 1893 – ap ró ve ro ni ka-or má nyos
Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – ka kukk ve ro ni ka-or má nyos
Gymnetron veronicae (Germar, 1821) – ve ro ni ka-or má nyos
Hypera meles (Fabricius, 1792) – ló he re-gu bós or má nyos
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – pom pás gu bós or má nyos
Hypera striata (Boheman, 1834) – sá vos pikkelyesormányos
Isochnus populicola (Silfverberg, 1977) – nyár-bol ha or má nyos
Larinus obtusus Gyllenhal, 1836 – imola-púderbogár
Larinus tur bi na tus Gyllenhal, 1836 – kúposorrú pú der bo gár
Limnobaris t-al bum (Lin né, 1758) – ré ti báris
Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813) – kö zön sé ges úti fû or má nyos
Mecinus pyraster (Herbst, 1795) – szélesnyakú úti fû or má nyos
Microplontus melanostigma (Marsham, 1802) – eb szék fû-or má nyos
Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) – élénk fol tos tar ka or má nyos
Mogulones pallidicornis Gougelet & H. Brisout, 1860 – aligfoltos tar ka or má nyos
Nedyus quadrimaculatus (Lin né, 1758) – csa lán or má nyos
Notaris acridulus (Lin né, 1758) – sás or má nyos
Otiorhynchus laevigatus (Fabricius, 1775) – fé nyes gya log or má nyos
Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1776) – moly hos gya log or má nyos
Parafoucartia squamulata (Herbst, 1795) – pik ke lyes ke rep or má nyos
Phyllobius argentatus (Lin né, 1758) – ezüs tös le vél or má nyos
Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763) – éger-le vél or má nyos
Phyllobius maculicornis (Germar, 1824) – ga la go nya-le vél or má nyos
Phyllobius oblongus (Lin né, 1758) – kö zön sé ges le vél or má nyos
Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781) – hal vány zöld or má nyos
Polydrusus corruscus Germar, 1824 – kecs ke fûz-lomb or má nyos
Polydrusus formosus (Mayer, 1779) – sely mes lomb or má nyos
Polydrusus picus (Fabricius, 1792) – fol tos lomb or má nyos
Polydrusus pilosus Gredler, 1866 – szõr fol tos lomb or má nyos
Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775) – sza la gos lomb or má nyos (1. kép)
Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802) – ga la go nya-bol ha or má nyos
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) – szil-bol ha or má nyos
Rhinomias austriacus Reitter, 1894 – oszt rák duz zadt or rú-bar kó
Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) – nagy ke se rû fû-or má nyos
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Rhinoncus pericarpius (Lin né, 1758) – vö rös lá bú ló rum or má nyos
Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) – ár nyék ke re sõ or má nyos
Sitona humeralis Stephens, 1831 – lucerna-csipkézõbogár
Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 – iglice-csipkézõbogár
Sitona lepidus Gyllenhal, 1834 – sár ga csipkézõbogár
Sitona lineatus (Lin né, 1758) – sá vos csipkézõbogár
Sitona macularius (Marsham, 1802) – borsó-csipkézõbogár
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) – sze gé lyes csipkézõbogár
Sitona suturalis Stephens, 1831 – szí nes csipkézõbogár
Sitona waterhousei Walton, 1846 – Waterhouse-csipkézõbogár
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) – hegyesfarú bar kó
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) – bé ka len cse-or má nyos
Trachodes hispidus (Lin né, 1758) – bo zon tos or má nyos
Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827) – szál kás éjiormányos
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) – kis úti fû-or má nyos
Tropiphorus micans Boheman, 1842 – med ve hagy ma-or má nyos
Tychius cuprifer (Panzer, 1799) – rezesbarna tí már or má nyos
Tychius picirostris (Fabricius, 1787) – szurkosorrú tí már or má nyos
Tychius quinquepunctatus (Lin né, 1758) – bor só or má nyos
Tychius stephensi Schönherr, 1836 – Stephens-tímárormányos
Tychius tibialis Boheman, 1843 – fe ke te tí már or má nyos
Zacladus geranii (Paykull, 1800) – kö zön sé ges gó lya orr-or má nyos

1. kép: A lomb er dõk la kó ja (Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775)
(Csó ka György fel vé te le)
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SCOLYTIDAE – szú vak
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) – gesz te nye szú
Ernoporus tiliae (Panzer, 1793) – hárs szú
Ips typographus (Lin né, 1758) – betûzõszú
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) – vad gesz te nye szú
Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) – szar vas tölgy szú

Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö nöm Ko vács Ti bor nak a ki vá ló szer ve zést, a ku ta tók és részt ve võk szor gal mas
mun ká ját.

Iro da lom

PODLUSSÁNY, A. (2007): A Ba kony or má nyos bo gár-fa u ná ja (Coleoptera: Brachyceridae,
Curculionidae) – A Ba kony ter mé szet tu do má nyi ku ta tá sá nak ered mé nyei 30 – Ba ko nyi Ter mé -
szet tu do má nyi Mú ze um, Zirc, pp. 224.
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