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MÉSZÁROS, T.: Data on Coleoptera and Heteroptera flower visitors of Adonis vernalis. 

Abstract: Coleoptera and Heteroptera flower visitors were observed on Adonis vernalis flowers.  
199 individuals were collected in 3 areas, of which 78% have belonged to the order Coleoptera and 22% to 
the order Heteroptera. The coleopteran Tropinota hirta and the heteropteran Lygaeus equestris have played 
a dominant role. 
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Bevezetés 

A tavaszi hérics (Adonis vernalis L.) hazánkban is védett növényfaj, mely jelenleg még 
viszonylag széles elterjedési területtel rendelkezik, de fennmaradását számos tényező veszélyez-
teti. Emiatt elterjedési területén veszélyeztetett fajnak minősül, sok ország Vörös Könyvében 
szerepel (ANONYMOUS 2000). Az IUCN Vörös Listáján sebezhető (Vulnerable) besorolású 
(SCHNITTLER & GÜNTHER 1999).  

Nagy, feltűnő, élénksárga színű virágai ún. pollenvirágok, melyek nem termelnek nektárt, 
csupán pollent kínálnak a megporzóknak (DENISOW et al. 2014). E virágokat főleg rövid, ősi, 
egyszerű szájszervű rovarok látogatják. A pollen egy része a viráglátogatóknak táplálékul szol-
gál, másik része viszont a testükre tapadva a termőre kerül(het) (ERBAR & LEINS 2013, TURCSÁ-

NYI 2001). 
A nektár nélküli fajok alternatív stratégiákat fejlesztenek ki, hogy biztosítsák a megporzást 

(CHITTKA et al. 1999). Egyik ilyen stratégia a tavaszi hérics virágok csoportos elhelyezkedése, 
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mely lehetővé teszi a pollinátorok számára, hogy gyors egymásutánban látogassák azokat  
(DENISOW et al. 2014). 

A faj kora tavaszi virágzása a rovarok szempontjából értékes tulajdonság, a korai pollen 
különösen a méhalkatú rovaroknak jelent táplálékot. A méhészeti szakirodalomban jelentős pol-
len hozamú fajként szerepel (DENISOW & WRZESIEŃ 2006). 

Korábbi kutatásaink során megállapítottuk, hogy a tavaszi hérics elsődleges viráglátogatói 
– és minden bizonnyal megporzói – az Aculeata alrendből kerülnek ki (MÉSZÁROS & JÓZAN 
2018). 2017-ben és 2018-ban Coleoptera (5 faj) és Heteroptera (5 faj) egyedeket is gyűjtöttünk, 
melyek közül a bundásbogár (Tropinota hirta) 55%-kal képviseltette magát (MÉSZÁROS &  
KONDOROSY 2019). 

Jelen tanulmányban a 2019-ben a tavaszi hérics virágokon gyűjtött Coleptera és  
Heteroptera fajokat ismertetjük, kiegészítve ezzel korábbi kutatásaink eredményeit. 

Anyag és módszer 

A tavaszi hérics (A.vernalis) virágok kifejezetten a rovarmegporzást elősegítő tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek; csésze alakúak, élénksárgák és aktinomorfok (DENISOW et al. 2014). A 
virágok magányosak, végállók és 4-8 cm átmérőjűek, 5-6 csészelevéllel rendelkeznek. A szi-
romlevelek fényesek, keskeny oválisak, hosszuk mintegy kétszerese a csészelevelek hosszának. 
Sok termővel és porzóval rendelkeznek, a virágalkotók szabadon állnak (BOGNÁR 2014, GOSTIN 
2009). A porzók spirálisan rendeződnek el; a portokok érése fokozatos, számuk virágonként át-
lagosan 94-132, a pollenszórás a disztális elhelyezkedésű portokokból kezdődik (DENISOW et al. 
2008, 2014). A virág nektáriumot nem tartalmaz (GOSTIN 2009). 

A gyűjtéseket 2019 tavaszán végeztük három lejtősztyepp területen, melyek földrajzilag a 
Bakonyvidék középtáj területén helyezkednek el (DÖVÉNYI 2010) (1. táblázat, 1. ábra). A vizs-
gálati órák száma Szentkirályszabadján 24, Veszprém-Kádártán 23, Csatár-hegyen pedig 22 óra 
volt.  

1. táblázat: Adonis vernalis vizsgálati területek adatai 

település É K N A Gy 

VK 47.108191 17.956996  100 900 03.24. és 04.15-28. 

Sz 47.035700 17.950291  1000 2000 03.30-04.19. 

VCs 47.101894 17.853644 20.000-30.000 1200 03.19. és 04.20-05.03. 

VK = Veszprém-Kádárta; Sz = Szentkirályszabadja; VCs = Veszprém Csatár-hegy;  
N = a populáció egyedszáma; A = vizsgált terület (m2); Gy = gyűjtési időszak (2019. év) 

Kizárólag azokat a viráglátogató rovarokat gyűjtöttük be, melyek tavaszi hérics virágokon 
voltak. Egyidőben 1-3 fő végezte a mintavételt. A megfigyelések alatt a területet folyamatosan 
pásztáztuk. A rovarokat egyesével fogtuk meg, és üvegekbe tettük határozás céljából, így min-
den rovart egyszeri viráglátogatóként számoltunk. A határozás Kondorosy Előd munkája.  
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1. ábra: Adonis vernalis vizsgálati területek elhelyezkedése  
(VK= Veszprém-Kádárta, Sz= Szentkirályszabadja, VCs= Veszprém Csatár-hegy) 

Eredmények  

A 3 területen összesen 199 egyedet gyűjtöttünk, melyek 19 fajból kerültek ki. 156 egyed 
(78%) a Coleoptera rendhez, 43 egyed (22%) pedig a Heteroptera alrendhez tartozott. A terüle-
tenkénti megoszlást nézve Veszprém-Kádártán 40, Szentkirályszabadján 116, Csatár-hegyen pe-
dig 43 rovart fogtunk be (2. táblázat). Az egyedszám a szentkirályszabadjai területen volt a 
legnagyobb. Fajszámban nem volt jelentős különbség a három terület között, Veszprém-Kádár-
tán 10, Szentkirályszabadján 9, Csatár-hegyen pedig 10 fajt találtunk. A három területet együtt 
vizsgálva megállapítható, hogy a Coleoptera renden belül a Chrysomelidae családból találtuk a 
legtöbb fajt (5), ezután a Cantharidae család következett (3). A bundásbogár (Tropinota hirta) 
volt a leggyakoribb Coleoptera viráglátogató (105 egyed), második helyen a zöldes álcincér (Oe-
demera virescens) (24 egyed) állt. 

A Heteroptera alrendből a Pentatomidae család 2 fajjal, a Lygaeidae család 1 fajjal képviselte 
magát, legnagyobb egyedszáma a közönséges lovagbodobácsnak (Lygaeus equestris) volt (33 egyed).  

A bogarakat és poloskákat is magában foglaló rang-abundancia görbe (2. ábra) kezdeti 
meredek lefutásából is látható, hogy egy domináns faj volt (Tropinota hirta), a többi faj jelentő-
sen kisebb egyedszámmal képviseltette magát. A görbe utolsó szakasza egyenletesen alacsony 
értéket mutat, mivel sok fajból csupán 1-2 egyedet találtunk.  

Annak, hogy az egyedszám a szentkirályszabadjai területen volt a legnagyobb, valószínű-
leg az a magyarázata, hogy a vizsgálati területet erdő szegélyezi, mely kedvező életfeltételeket 

 

:
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biztosít a rovarok számára. Emiatt a gyepekben jellemző fajok mellett az erdei rovarfajok is 
megjelenhettek. 

2. táblázat: Adonis vernalis virágok Coleoptera és Heteroptera látogatói 

Rend/család/faj VK Sz VCs Ö 
COLEOPTERA     
Buprestidae 
Anthaxia nitidula nitidula (Linnaeus, 1758) 

    1 1 

Cantharidae 
Cantharis pulicaria Fabricius, 1781 

  3   3 

Cantharis rustica Fallén, 1807     3 3 
Cetoniidae 
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) 1     1 

Coccinellidae 
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 1 1   2 

Chrysomelidae 
Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) 1     1 

Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781 1 4   5 
Dibolia timida (Illiger, 1807)   1   1 
Gonioctena fornicata Brüggemann, 1873 1     1 
Oedemeridae 
Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758) 

  1   1 

Malachiusidae 
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) 

  1 2 3 

Oedemeridae 
Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) 14 1 9 24 

Cetoniidae 
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 1   1 2 

Curculionidae 
Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) 

    2 2 

Chrysomelidae 
Smaragdina affinis (Illiger, 1794) 1     1 

Cetoniidae 
Tropinota hirta (Poda, 1761) 13 88 4 105 

HETEROPTERA     
Pentatomidae 
Carpocoris pudicus (Poda, 1761) 

    9 9 

Pentatomidae 
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) 

    1 1 

Lygaeidae 
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) 6 16 11 33 

Összesen: 40 116 43 199 

VK = Veszprém-Kádárta; Sz = Szentkirályszabadja; VCs = Veszprém Csatár-hegy; Ö = Összesen 
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2. ábra: Adonis vernalis viráglátogató Coleoptera és Heteroptera fajainak  
rang-abundancia diagramja 

 
Az egyedek a virágokban való mozgásuk során a virágport ugyanazon virág bibéjére jut-

tathatják, a testükre tapadt pollenszemeket pedig másik virág termőjére juttathatják, így részt 
vehetnek a megporzásban. Ugyanakkor kérdéses, hogy a vegetatív és generatív részek fogyasz-
tásával mekkora kárt okoznak.  

A levélbogarak közül sok megtalálható termesztett növényeken, és ott veszélyes kártevők 
is előfordulnak közöttük (KASZAB 1962). A bundásbogár (Tropinota hirta) sok növénynél (gyü-
mölcs- és díszfáknál, cserjéknél és egyéb mezőgazdaságilag jelentős növényeknél) kárt okoz, 
mert a virág reproduktív részeit és a virágszirmokat fogyasztja (TÓTH et al. 2004). MARTINOVICH 
(1962) a bundásbogár 60 magyarországi tápnövénye között a tavaszi héricset (Adonis vernalis) 
is említi. Számos szerző vizsgálta a bundásbogár (Tropinota hirta) különböző színekhez való 
vonzódását. KOZÁR (1972), AYDIN (2011) és AYDIN & YAŞAR (2019) megfigyeléseiben a vilá-
goskék, TÓTH et al. (2005) vizsgálataiban a kék szín bizonyult a leghatásosabbnak. SCHMERA et 
al. (2004) a sárgát, világoskéket és a fehéret tesztelte, melyek vonzották a bogarakat, de egyik 
szín sem bizonyult szignifikánsnak. A tavaszi hérics korai virágzása miatt még kevés egyéb vi-
rág áll a rovarok rendelkezésére. Valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy a bundásbogár elő-
szeretettel látogatja a nagy, élénksárga virágokat. 

A Cetoniidae lárvák és imágók fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Sok fajnál 
az imágókat beporzóként említik. Nektárral, pollennel, gyümölcsökkel táplálkoznak és a táplálék 
kedvéért nagy távolságokat hajlandóak megtenni (EVANGELISTA NETO 2018). 

Az Oedemera nemzetségben az imágók számos növényfaj pollenjével és nektárjával táp-
lálkoznak. Bár a tavaszi hérics (A. vernalis) nem termel nektárt, viszont nagy mennyiségű pollent 
nyújt a rovaroknak. SIVILOV et al. (2011) pollen analízis alapján kimutatta, hogy előnyben ré-
szesítik az Asteraceae család fajainak pollenjét, de ezen kívül Poaceae, Thymus-, Potentilla-, 
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Heracleum- és Knautia-fajok virágporait is találtak a rovarokban (a tavaszi hérics nem szerepel 
az eredményeik között).  

A közönséges lovagbodobács (Lygaeus equestris) Közép-Európában közönséges fitofág 
poloskafaj, két fő tápnövénye a közönséges méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria) és a tava-
szi hérics (A. vernalis) (HOTOVÁ SVÁDOVÁ et al. 2010) (mindkét faj mérgező), így előfordulása 
nem meglepő a tavaszi hérics virágokon. 

Eredményeinket összevetve a 2017/18-as évek megfigyeléseivel megállapítható, hogy a 
Heteroptera/Coleoptera arány megközelítőleg azonos volt, a Coleopterák mindegyik kutatás al-
kalmával jelentősen nagyobb számban jelentkeztek. A jelen kutatásban talált 29 fajból 5 faj 
(Cantharis pulicaria Fabricius, 1781, Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758, Lygaeus equ-
estris (Linnaeus, 1758), Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758), Tropinota hirta (Poda, 1761)) 
fordult elő a 2017/18-as kutatásaink során is, a 3 év alatt 24 különböző fajt gyűjtöttünk. 

Kutatásunk célja az volt, hogy feltérképezzük a tavaszi hérics virágok Coleoptera és Hete-
roptera látogatóit. Nehéz lenne megítélni, hogy melyik faj mekkora mértékben járul hozzá a 
megporzáshoz, és így a növénypopulációk fennmaradásához. Az viszont bizonyos, hogy a bo-
nyolult növény-rovar kapcsolatok az ökoszisztéma szerves részei, és elengedhetetlenek a biodi-
verzitás fennmaradásához.  
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