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Budapesti corvinus Egyetem, Kert6szettudom6nyiKar, Rovartani ransz6k,
A felm6r6sek sor6n holyva egytittesek kdzdss6gszerkezetdt vizsgdltuk
kUl6nboz6kezel6sben16szesitett
szol6iiltetv6nyekben.
A felm6r6seksor5nsz6l6iiltetv6nyb6l,a h6rom blokkb6l osszesen33 fajt 6s
407 egyedet gyrijtOttunk. Ez a magyarorszdgi holyva fauna minddssze 2,
837o-6tk6pviseli.
Az osszesitett mintdkban a domindns fajok a Sphenoma togata, 6s a
Pseudocypuspenetrans voltak. A felhagyott blokk szubdomindns fajai az
Ocypusnitens €s a Xantholinuslinearis voltak. A biol6giai mrivel6stisz6lo
i.iltetv6nyben a X. longivetris 6s a Pseudocypuspenetrans 6rt el magas
szdzallkos ardnyt. A hagyom6nyos mrivel6sn6l szubdomin6ns faj a X.
Iinearis volt.
Az egyiittesek diverzitdsift vrzsg6lvaelmondhatS,hogy az a legalacsonyabb
a hagyom6nyoskezel6sbenr6szesftettblokkban, mig a ritka fajok eset6bena
felhagyott blokk a diverzebb, a gyakori fajok eset6ben ugyanakkor a
biol6giailag mrivelt blokk mutat magasabbdiverzitdst.
A hasonl6s6givizsgillatok sor6nmeg6llapithatjuk,hogy a felhagyott blokk
mind fajcisszet6tel6ben, mind dominancia viszonyai tekintet6ben
karakteresenelkUlciniil a biol6giai blokkt6l, ugyanakkor a hagyom6nyos
blokk fajdsszet6tel6ttekintve az el6zo kett6 kdzdtti, domin6ns fajait tekintve
ink6bb a felhagyottblokkhoz hasonl6dsszet6teltmutar.
Irodalmi 6ttekint6s
Atfog6 agrSr-faunrsztikai vizsg6latokat holyvdkkal Eur6p6ban el6sz6r
Norv6gia agr6rteriletein v6geztek, amelyek eredm6nyeit Andersen (1991)
gyrijtdtte cissze.A felm6r6seksor6n, 1975 6s 1989 kdzcitt 103 000 egyedet
6s 226 fajt azonosftottak a kdvetkez6 kultrir6kb6l: oszibriza (a vizsgllt
teriiletek 3L7o-a),kdposztaf6llk (29Vo), sdrgar€pa(147o), burgonya (9Vo),
m6s zdlds6gf6l6k(97o), szam6ca(77o),gyeptertiletek(I7o). A leggyakoribb
fajok az Atheta gregarina, A. fungi, €,saz Anothyl.us rugosas voltak. Ezek
bizonyultak a legnagyobb6kol6giai trir6k6pess6ggel
rendelkez6fajoknak is
(Andersen, I99I).
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Agr6rfaunisztikai
vizsgdlatokat
sz6l6Ultetv6nyekben mindeziddig
meglehet6sen kevesen vlgeztek. Eszak-Olaszorszdgban vlgezett
megfigyel6sek sor6n, Verona kdzel6ben a vrzsg{lt k6t iiltetv6ny koziJl az
egyikben a talajtfpus 75,7Z%o-banhomok 6s 7, 88%o-banagyag tartalmri
volt. Itt 3I fajt 6s 515 egyedet taldltak, domin6nsak az Ocypus olens,
Platlrydracus stercprarius, Drusilla canaliculata, Quedius tristis,
Xantholinus linearis 6s X. jerrigei voltak. A mdsodik teriileten a talaj 48,
57o-oshomok 6s 35, 57o-os a1yagtartalmri volt, itt 23 fajt 6s 39 egyedet
mutattakki, domin6nsnaka Chilpora rubicunda,Xantholinus linearis 6s az
Amarochara fo rtic o rnis voltak (Zanetti, I97 8; Dacordi 6s Zanettr, 1999).
Magyarorszdgon az 1976 6ta foly6 rntegr{lt nov6nyv6delmi
vizsg6latok keret6n beliil folytattak felm6r6seket az almaliltetv6nyek
artropoda faun6j6nak feltdrdsdra(M6sz6ros6s munkat6rsai 1984). Mark6 6s
munkatdrsai (1995) h6rom kUl6nbdz6 teri.ileten vizsgflta a Coleoptera
egyiitteseket alma- 6s kdrtei.iltetv6nyekben,mig Bogya 6s munkatdrsai
(1999) hasonl6 vizsg6latokat vlgzett alma- 6s kortei.iltetv6nyek
pSkfaun5j6nak felt6r6sa 6rdek6ben. Osszess6g6bentdbb mint 2000
artropoda fajt sikerult kimutatni a vizsgdlt 6lohelyekr6l, ugyanakkor a
holyv6k szercplt, a kialakul6 egytitteseket,valamint azok rajz6sdinamikfljflt
nem vizsgilltdk. Alma- 6s kortei.iltetv6nyekbena holyv6k fajdsszetetellt
eddig Kutasi 6s munkat6rsai(2001), valamint Balog 6s munkat6rsai(2003)
tanulm6nyoztdk.
nttu* 6s m6dszer
,,
Yizsgillatunk sor6n (1999, 2000 6s 2001-ben)egy sz6l6i.iltetv6nyenbeliil
h6rom blokkot kuldnftettiink el: A vizsgdlt blokkok elt6rtek egym6st6l az
alkalmazottkezel6sekben.Az egyikben hagyom6nyoskezel6stalkalmaztak
6vente 9-10 alkalommal a gyomirtSsmechanikai gyomitdson, t6rcsdzdson,
a k6rtev6k elleni v6delem pedig sz6leshat6sspektrumfrovarol6 szereken
alapult (ennek jel6l6se az ilbrdkon HAGY). A biol6giailag mrivelt blokk
eset6bencsak m6szk6nleveskezel6st,valamint egy 6vben talajtakar6kdnt
gombatrdgydt haszn6ltak (el6l6suk BIO). A felhagyott blokkban a
mrivel6ssel a vizsgillatok megkezd6sekor(1999) mdr 3 6ve felhagytak, fgy
ezt jelent6s gyombor(t6s 6s b6rminemii rovardl6 szer felhasznSl{s hi6nya
jellemezte. Jelol6se az 6br6kon:FELH.
A gyrijt6sekhez alkalmazott talajcsapd6k, 300 cm3 urtartalmri mrianyag
poharak voltak, 8 cm 6tm6r6vel.Ezeket kettes6velhelyeztUkel, a bels6 az
ol6szert tartalmazta, mig a ki.ilsS a lyukat a beoml6st6l v6dte. Minden
blokkban 6 csapda volt kihelyezve egy sorban a szeg1lytol az Ultetv6ny
belseje fel6 egym6st6l 5 m t6vols6gra. A csapd6kba 616 6s tart6sit6
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folyad6kk6nt etil6nglikol 307o-osvizes oldatdt helyezttik. A csapad6k6s a
kiszfuadfls ellen minden csapd6t alum(nium tet6vel l6ttunk el. A mint6k
tdrtdnt. A hatdroz6st Freude, Harde 6s
begytijt6se k6theti rendszeress€,ggel
Lohse "Die Kiifel Mitteleuropas"4 6s 5 kdtetei (1964,1974), valamint T6th
Ldszl6 "Magyarorszilg 6llatvil6ga" Holyv6k, VII. kotet, 6 6s 11 fiizetei
(I9 82, 1984) alapjSn v6geztlik.
A kezel6sek hatdsdt a blokkonkdnt kialakul6 holyvaegyUttesek
fajgazdags{gdra, aktivit6s-abundancidjdra,6s a domin6ns fajok aktivit6sabundanci6j6ra a kdtszempontos varianciaanalizisel viz sg6ltuk.
A diverzitdsrendez6st(T6thm6r6sz,1996,1997) a Nucosa program csomag
seg(ts6g6velv6geztUk a R6nyi diverzit6s mutat6 alkalmazfsSval, az egyes
alfa paramdterel<hez tartoz6 elt6r6 diverzit6si 6rt6keket t-pr6bdval
hasonlftottukossze.
A kUlonbozokezell,sekmellett kialakul6 holyva egyUttesekhasonl6s6g6nak
vizsgSlatSraa metrikus ordindci6t 6s ezen belUl a f6koordindta m6dszert
programcsomagsegits6g6vel,
(Pcoa)hasznSltuka Syntax 5.5 sz6mit6g6pes
6s Jaccardvalamint Horn indexeketsz6moltunk(Krebs, 1989).
Eredm6nyek
Holyva egyiittesek faj gazdags6ga 6s egyedszdma
A felm6rdsek h6rom 6ve sor6n szol6iiltetv6nyb6l, a h6rom blokkb6l
(hagyom6nyosankezelt, biol6giailagkezelt 6s felhagyott), dsszesen33 fajt
6s 493 egyedetgytijtdttiink. Ez a magyarorsz6giholyva fauna mindossze2,
837o-6tk6pviseli.
A domin6nsfajok a Sphenomatogata, 6s a Pseudocypuspenetransvoltak.
A felhagyott blokk szubdomin6nsfajai; az Ocypus nitens 6s a Xantholinus
linearis voltak. A biol6giai mtivel6srisz6l6 i.iltetv6nybenaX. Iongivetris6s
a Pseudocypuspenetrans 6rt el magas sz6zal6kosarinyt. A hagyom6nyos
mrivel6sn6lszubdomin6nsfaj a X. linearis volt.
A h6rom 6v osszesftettadataralapj6n a legmagasabbfajsz6mot a felhagyott
blokkban figyeltiik meg (29), mig a mdsik k6t terUleten a fajsz6m az
el6zonek minddssze az 507o-6t tette ki (19 tai a biol6giai, 13 a
hagyom6nyosblokkban). Az egyedsz6ma felhagyott blokkban k6tszeres
volt a biol6giailag mrivelthez k6pest, 6s tobb mint hdromszorosa a
hagyom6nyosbangffi t6ttnek.
A csapd6nk6nti 6tlagos fajsz6mokat k6tt6nyezos fiiggetlen mintds
varianciaanalfzisseldsszehasonlitvamegdllapithatjuk, hogy a felhagyott
blokk holyva egytitteseszignifik6nsanfajgazdagabb,mint a hagyomdnyos
blokkban megfigyelt egyi.ittes, mig a biol6giai blokk a kett6 kozdtti
6rt6keketmutatott (1. 6bra).A szeg6lyekt6ia blokkok kdzepefel6 haladvaa
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csapd6nk6nti fajszim nem mutatott szignifik6ns cscikken6st bdr az
6sszesftett minti4kban. a hagyomdnyos iiltetv6nyben ilyen tendencidt
figyelhettinkmeg.
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1. 6bra: A fajgazdagsdg kezd6senk6nti alakul6sa egy
vonatkoztatva,(Elt6r6 bettik: p<0,01).

csapd6ra

Az egyedszdmok eset6n a fajgazdagsdghoz hasonl6an a legnagyobb
6n6keket a felhagyott Ultetv6nyben a legkisebbeket a hagyom6nyos
tiltetv6nyekben kaptuk. ;A biol6giai iiltetv6nyben a gyijtdtt egyedsz6mok
kdztes 6rt6ket vettek fel, de nem kUl6nboztek a hagyom6nyos iiltetvdnyben
megfi gyelt egyedszfimokt6l(2. 6bra).
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2. 6bra: A fajok kezel6senk6nti aktivit6s-abundanci6ja egy csapd6ra
vonatkoztatva,(Elt6r<ibetrik: p<0,01).
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Az egytittesek diverzit6sa
A R6nyi diverzitSs profilok vizsg{lata alapjiln elmondhatjuk, hogy a ritka
fajokra lrzdkeny szakaszon(alacsony o, param6terekeset6ben)a felhagyott
blokk a diverzebb,mig a gyakori fajok eset6bena biolSgiailagmrivelt blokk
diverzit6samagasabb.A hagyom6nyosankezelt blokk diverzitdsaminden
esetbenalattamarad a m6sik kett6 diverzit6s6nak(3. 6bra,l. tdblilzat).
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Az egyiittesek hasonl6s6g6nak vizsg6lata
A szimilaritdsi vrzsgllatok sor6n megdllapftottuk, hogy a felhagyott blokk
fajdsszet6tel6t,tekintve karakteresenelkUldniil a biol6giai blokkt6l. A
hagyom6nyosblokk fajosszet6teleaz e\6zo kett6 k6zdtt helyezkedik el (4.
6bra). Hasonl6 eredm6nyt kapunk ha a kev6sb6gyakori fajok fajosszetltellt
vizsg6ljuk (Horn log 10) (5. 6bra). Ha a fajok dominancia viszonyait

vesszi.ikalapul megfigyelhet6 a felhagyoft 6s a biol6giai blokk k6z6tti
ktilonbs6g, ugyanakkor megfigyelhetjuk m6g, hogy a felhagyott blokk
domin6ns fajait tekintve inkSbb a hagyom6nyos blokkhoz hasonl6
faj cisszet6teltmutat (6.6bra).
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4. 6bra: Kiil6nboz6 kezel6sekbe rdszesitett sz6l6ultetv6nyek holyva
egyiitteseinek cisszehasonlitdsa prezencia-abszencia hdnyados (Jaccard
index) alapjSn.A sz6mokk6t-k6t csapdacjsszevontfog6s6tjeldlik
Mo-sz6l6 srdinriciri Hemosg
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5. 6bra: Ki.ilonboz6 kezel6sekbe r6szesitett sz6l6tiltetv6nyek holyva
egyutteseinekOsszehasonl(tdsa
a kev6sb6 gyakori fajok (Horn, log 10)
alapj6n.A szdmokk6t-k6t csapdadsszevontfog6s6tjelolik
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6. 6bra: Kiilonboz6 kezel6sekbe rdszesftett sz6l6tiltetv6nyek holyva
egytitteseinekosszehasonlit6sa
a domin6ns fajok (Horn index) alapjdn. A
sz6mokk6t-k6t csapda6sszevontfog6s6tjeldlik
Az egyesfajok aktivit6s-abundanciSja a vizsg6lt blokkokban
A k6t domin6nsfaj kdzUl a Sphenomatogata aktivit6s-abundanci6ja
felhagyott blokkban szignifik6nsan nagyobb volt, mint a kdt kezelt
blokkban, a begyrijtdtt egyedszdmkciriilbeltil h6romszor volt magasabb(7.
6bra).A Pseudocypuspenetrans faj eset6bena biol6giailag mrivelt blokkban
6szleltunk magas egyedsz6mot,mig a hagyom6nyosankezelt, valamint a
felhagyott blokkban ez nagyon alacsony,gyakorlatilag elhanyagolhat6volt
(8. 6bra).
Sphenoma togata
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7 . 6bra:A S. togata kezel6senk6ntiegyedszdma(elt6r6betrik: p<0,01).
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Pseudocypus penetrans
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8. ribra:A P. penetranskezellsenk6ntiegyedszdm
a. (elt6robettik: p<0,01)
vizsg6lataink sordn meghat6roztuk azokat a holyvafajokat,
amelyek
Magyarorsz6gonsz6ldtiltetv6nyekbengyakoriak.
Az dltalunk kimutatott gyakori fajok Eur6pdban, m6s agr6r_
6kosziszt6m6kban
vdgzettvizsgdlatoksor6nszint6ngyakorinak bizonyriltak
(Andersen799r, Dennis 6s sotherton l994,perner 6JMalt 2002).
Yizsgillataink.
eredm6nyek6ppen elmondhatjuk,
hogy
a
magyarorczdgi sz6l6iiltetv6nyek meglehet6sen szeg6nyes holyvafaun6t
tartanakel (a Magyar holyvafaunamindossze2, g3Eo_;).
A kialakul6 egyiittesek kciz6ss6gszerkezetimutatdit (faj6sszet6tel,
diminancia,
aktivitds-denzitds,
diverzitds, szimilaritds)
tekintve
elmondhatjuk, hogy az meglehet6senheterog6n taxon6miai egyuttes
k6p6t
mutatia.
Osszefoglal6s
A felm6r6seksor6n sz6l6tiltetv6nyb6l,a hr4romblokkb6l (hagyom6nyosan
kezelt, biol6giailag kezelt 6s ferhagyott),osszesen33 fajt es +ol
egyeoet
gyiijtdttunk. Ez a magyarorszilg| holyva fauna mind"ossze
z, g3vo_6t
k6pviseli.
Adomindns fajok a sphenoma togata, 6,sa pseudocypuspenetrans
vortak.
Jelen vizsgdlatunk alapj6n elmondhatjuk, hogy mino a fajgazdagsiig,
mind
pedig a fajsz6m szempontj6b6l a felhagyott blokk bizonyui gazlagibbnak,
u hagyom6nyosan kezelt 6s biol6giai mrivel6sben r6szesftett
\ig
blokk
fajszftma6s egyedsz6ma szignifik6nsanalacsonyabbvolt.
Az egyiittesekdiverzit6si viszonyait tekintve ugyanakkora biol6giai
blokk
volt diverzebb a gyakori fajok tekinret6ben, rrrig u ritka fajok
eiet6ben a
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felhagyott blokk bizonyilt diverzebbnek.A hagyom6nyosblokk diverzitdsa
mutatta a legalacsonyabb6rt6ket.
Hasonl6s6givizsgdlatok sor6n kimutattuk, hogy a felhagyott 6s a biol6giai
miivel6sbenr6szesitettblokkok holyvaegyUttesei
mind fajdsszet6teltik,mind
pedig dominanciaviszonyaik alapj6nkiiidnbdznekegymr4st6l,ugyanakkora
hagyomdnyosan kezelt blokk koztes ltdket mutat, de a domin6ns fajok
tekintet6bena felhagyotttiltetv6nnyelmutat nagyobbhasonl6s6got.
A domin6ns fajok aktivit6s-denzitdsa alapjdn elmondhatjuk, hogy elt6r6en
reagillnak a kUl6nf6le kezel6si 6s mrivel6si m6dszerekre.
Kiisziinetnyilv6nft6s
K6szdnettel tartozunk Ad6m Ldszl6nak az Aleocharinae alcsal6d fajainak
hatdrozflsdban, valamint a tobbi alcsal6dhoz tntoz6, nehezebb taxonok
ellen6rz6s6bennyrijtott seg(ts6g66rt.Yrzsg{lataink anyagi hdtter5t az OTKA
(No. 023885) 6s a Magyar Tudom6nyos Akad6mia ,,Domus Hungariae"
szenior kutat6i 6 sztdndija (2004) bizto sitotta.
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BEETLE S (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) I N DI F F ERENTLY
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We have examined the community structure (species richness and dominance, similarity
and diversity) of the rove beetles in three differently treated vineyards ecosystems in
Hungary.
During the survey, a total numberof 493 specimensbelonging to 33 specieswere collected.
The dominant species were Sphenoma togata,and Pseudocypuspenetrans, these presented
76,66 7oof all staphylinidscollectedin vineyards.
Out of the differently treated plantations, there were significant differences in species
richness and abundance;all were the highest in abandonedplantation.
Also the dissimilarity in speciescomposition between the differently treated vineyards was
high.
The diversity was high in biologically, and the less in conventionally treated plantation,
while the abandonedshowed an intermediary value.
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