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BBeevveezzeettõõ

A holyvák (Coleoptera: Staphylinidae) családja a Coleoptera rend, de egyben a rovarvilág fajok-
ban leggazdagabb családjai közé tartozik, melynek tagjai többnyire ragadozók. A Staphylinoidea
nagycsalád (Hydraenidae, Ptiliidae, Agyrtidae, Leiodidae, Scydmaeidae és a Silphidae) képviselõi
közül a legnépesebb család. Egyes szerzõk szerint a legnagyobb bogárcsalád, a több mint 45 000
eddig ismert képviselõjével, és feltehetõen a trópusi fajok körülbelül 75%-a még ismeretlen.
Bizonyítottan a legfajgazdagabb család a Brit szigeteken és az észak-amerikai kontinensen. A
Magyarországon eddig kimutatott fajok száma 1186, de elképzelhetõ, hogy a tényleges fajszám
megközelítheti akár az 1300-at is (Ádám 1996 a, b, 2001, Balog et al. 2003). Romániából eddig 1240
fajt jeleztek, 259 génuszból és 21 alcsaládból.

Testméretük 1 és 40 mm közötti, többségük testhossza 7 mm alatti. Közép-Európa legnagyobb
faja a Magyarországon is élõ Ocypus olens, amelyik eléri a 30 mm-t. Általában jellemzõ rájuk a rövid
fedõszárny, ami a potroh nagy részét szabadon hagyja, ez azonban nem mondható el minden fajról.
Így például az Omaliinae alcsaládba tartozó Eusphalerum génusz egyes fajainak fedõszárnyai
befedik teljesen a potrohot. A rövid szárnyfedõknek és az így szabadon maradt potrohnak köszön-
hetõen a holyvák nagyfokú mozgékonyságra tettek szert, ehhez hozzáadva a jó repülõkészségüket,
nem meglepõ, hogy szinte minden élõhely-típusban elõfordulnak (1. ábra). A szabadon maradt
potrohnak köszönhetõen hamar kiszáradnak a napon, ezért inkább a nedvesebb élõhelyeket kedve-
lik.

Agrár-ökoszisztémákban betöltött szerepük alapján a hasznos szervezetek közé tartoznak, bár
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11..  áábbrraa
Az imágók morfológiai felépítése (balról jobbra): Proteinus sp. (Proteininae) 1,5 mm; Coproporus

sp (Tachyporinae) 3,8 mm; Neobisnius sp. (Staphylininae) 4,1 mm. (Howard et al. után 1998).



tényleges ökológiai funkciójukról meglehetõsen keveset tudunk. Magyarországon az 1976. óta folyó
alma ökoszisztéma-kutatások során, - melyek célja az integrált növényvédelem ökológiai - ökofau-
nisztikai alapjainak megteremtése volt, - a holyvák nem kerültek feldolgozásra. Általánosan is
megállapítható, hogy Magyarország agrár területein, de szerte Európában mindmáig nagyon kevés
vizsgálatot folytattak a holyvákkal. Mindezek mellett elmondható, hogy az eddigi ismeretek alapján,
a futóbogarak és a pókok mellett fontos szerepet játszanak a kártevõk elleni biológiai védekezésben.

Elsõsorban gyümölcsültetvényekben és gabonaféléken végezett vizsgálatok igazolták, hogy a
ragadozó holyvafajok az egyik legfontosabb levéltetû predátorok. 

Mindezek ellenére még számos holyvafaj táplálkozási viselkedése ismeretlen, és további vizsgála-
tokra van szükség az egyes fajok alkalmazását illetõen a kártevõk elleni biológiai és integrált
védekezésben.

11..  AAggrráárr  öökkoosszziisszzttéémmáákk  hhoollyyvvaaeeggyyüütttteesseeii

11..11..  AAllmmaaüülltteettvvéénnyyeekk  ééss  mmááss  ggyyüümmööllccsstteerrmmééssûû  üülltteettvvéénnyyeekk  SSttaapphhyylliinniiddaa  eeggyyüütttteesseeii
Almaültetvényekben többen tanulmányozták az integrált növényvédelem hatását predátor

ízeltlábú együttesekre. Azokban az ültetvényekben, ahol a telepítéstõl a betakarításig integrált
növényvédelmet, szelektív rovarölõszereket és természetes eredetû peszticideket alkalmaztak, a
ragadozó és a parazitoid populációk hatékonyak maradtak, és képesek voltak szabályozni egyes
kártevõ szervezetek populációdinamikáját. A ragadozók között az egyik leggyakoribb bogárcsalád a
holyváké volt, de szerepük a kártevõk szabályozásában nem volt jelentõs, szemben más csoportokkal
(futóbogarak, pókok) (Galli, 1985). 

Hasonló megfigyeléseket végzett Breniaux (2000.) is, aki a Loire mentén tanulmányozta a
gyümölcsültetvények lombkoronaszintjének kártevõit, és azok természetes ellenségeit, valamint az
ellenük alkalmazható integrált védekezés lehetõségeit. A kártevõk közül a Cydia pomonella és a
Dysaphis plantaginea populációit szabályozták a leghatékonyabban a természetes ellenségek, de a
vértetû (Eriosoma lanigerum) ellen, rovarölõszeres védekezésre is szükség volt. Az almaültetvények
mellett a körtében is jelentõs szerep jutott a természetes ellenségeknek, amelyek a kártevõk jelen-
tõs részét hatékonyan szabályozták. Minden gyakori kártevõ esetében megfigyelték a holyvák
ragadozó tevékenységét. Elsõsorban az Aleochara, Tachyporus génuszok képviselõi voltak jelen
nagyobb egyedszámban a lombkoronaszinten, melyek lepkehernyók mellett levéltetvekkel is
táplálkoztak, ezek populációinak szabályozásában ugyanakkor, nem volt jelentõsebb szerepük
(Breniaux, 2000).

Kanadában a Rharoletis pomonella esetenként 100%-os fertõzöttséget is okozhat almaül-
tetvényekben. A természetes ellenségeket tanulmányozva kitûnt, hogy a holyvák talajszinten a leg-
fontosabb ragadozók közé tartoznak. A leggyakoribb fajok az Aleocharinae alcsalád képviselõi közül
kerültek ki (Allen és Hagley, 1990). 

Azonos megállapításra jutott Knopp (1997) is, aki vizsgálatai során 55 almaültetvényben tanul-
mányozta a kártevõket és azok ragadozóit. Kimutatta, hogy az egyik legfontosabb kártevõ atka, a
Tetranychus urticae természetes ellenségei között jelentõs szerepet játszottak a holyvák is. A legje-
lentõsebb ragadozó az Oligota flegeli volt, amely az említett kártevõ populációdinamikai szabá-
lyozásában fontos szerepet játszott. Az Oligota fajok jelentõségét az is alátámasztja, hogy mono- és
oligofágok csak atkákkal táplálkoznak (Loughin és Mineau, 1995).

Majzlan és Holecová (1993) Pozsony mellett, almaültetvények artropoda együtteseit határozták
meg. A begyûjtött 23 bogárcsalád egyedei között a holyvák 54,02%-ban fordultak elõ. A vizsgálatok
alatt - hasonlóan a Reich és munkatársai (1986) által kapott eredményekhez - a legnagyobb abun-
danciát nyáron valamint az õsz elsõ harmadában figyelték meg.

Japán almaültetvényekben kimutatták, hogy a Carposina sosakrii kártevõ atkafajnak az egyik leg-
fontosabb természetes ellensége az Oligota yasumatsui holyvafaj. Az évente 2-3 alkalommal kezelt
ültetvényekben aktivitás-denzitása valamint abundanciája csökkenõ tendenciát mutatott az évek
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során. A kevésbé kezelt, vagy változó intenzitású kezelésben részesített ültetvényekben stabil po-
pulációja alakult ki, viszonylag stabil egyedszámmal (Lee, 1994).

A gyomszabályozás hatását holyva együttesekre olyan ültetvényekben vizsgálták, amelyekben
különféle talajtakarókat alkalmaztak. Három parcellában a gyomszabályozás mechanikai gyomirtá-
son, gyomirtó szerek alkalmazásán, valamint évi három kaszáláson alapult. Három másik parcel-
lában talajtakaróként fenyõkérget, fóliát, valamint szalmát alkalmaztak. A holyvák abundanciája a
legmagasabb a hagyományosan mûvelt gyomirtókkal, valamint kaszálással szabályozott területen
volt, míg a legalacsonyabb a fóliával takart területen. A fenyõkéreg és szalmatakarás, valamint a
mechanikai gyomszabályozás által zavart területek holyva abundanciája köztes értékeket mutatott
(Suárez-Álvarez és Minarro, 2002).

Szõlõültetvényekben végezett megfigyelések során Észak-Olaszországban, Verona közelében a
vizsgált két ültetvény közül az egyikben a talajtípus 75, 72%-ban homok és 7, 88%-ban agyag tar-
talmú volt. Itt 31 fajt és 515 egyedet találtak, dominánsak az Ocypus olens, Plathydracus stercprar-

ius, Drusilla canaliculata, Quedius tristis, Xantholinus linearis és X. jerrigei voltak. A második
területen a talaj 48, 5%-os homok és 35, 5%-os agyag tartalmú volt, itt 23 fajt és 39 egyedet mutat-
tak ki, dominánsnak a Chilpora rubicunda, Xantholinus linearis és az Amarochara forticornis voltak
(Zanetti, 1978; Dacordi és Zanetti, 1999).

Málnaültetvényekben a holyvák abundanciáját, diverzitását és eloszlását vizsgálták Kanadában. A
felmérések alatt az Aleocharinae alcsalád képviselõinek a kivételével, 81 faj, 16 074 egyedet gyûjtöt-
ték. A domináns fajok a Gyrohypnus angustatus és a Tachynus corticinus voltak. E két európai,
valamint további 15 faj alkották a gyakori fajok 98%-át. Eltérés mutatkozott a fiatal valamint az idõs
ültetvényben elõforduló gyakori fajok között. Az idõs ültetvényben az Arpedium cribratum volt
gyakoribb, míg a fiatalban a Neohyphus obscurus és a N. hamatus. A vizsgálatok alatt mérték az
egyes fajok repülési aktivitását is, amely alacsonynak bizonyult az Arpedium cribratum, Gabrius

brevipennis, G. angustatus, Ischnosoma pictum esetében. Ezek inkább a talajon voltak aktívak, ahol
más ízeltlábúak tojásaival és lárváival táplálkoztak. Az idõs és a fiatal ültetvények között a hason-
lóság 74% volt. A Staphylinida együttesek szezonális dinamikáját vizsgálva megállapították, hogy
talajszinten a legnagyobb aktivitás május-október között tapasztalható. Egyes fajok esetében, mint
például az Arpedium cribratum, két aktivitási csúcs volt, egy tavasszal és egy pedig õsszel (Levesque
és Levesque 1995, 1996). 

Szamócaültetvényekben a talajon aktív Coleoptera együttesek numerikus válaszait vizsgálták a
talajszinten elõforduló zsákmányállatok gyakoriságának függvényében, miközben szerves, valamint
szervetlen (nitrogén, ammónia, foszfor) trágyákat is alkalmaztak. A kétféle kezelésû terület között
a holyva fajok összetétele 80%-os szimilaritást mutatott, de nagyobb egyedszámot a szerves trágyá-
val kezelt területen mértek, ahol a talaj felsõ rétegeiben, a kijuttatást követõ hosszabb idõ után is,
intenzívebb táplálkozási aktivitás volt megfigyelhetõ (Marasam et al., 1997).

Magyarországon eddig több faunisztikai felmérést végeztek gyümölcsösökben (Mészáros et al.,

1984; Markó et al., 1995; Bogya et al., 1999), viszont a holyva együttesek feltárása - jelen munka
részeként - csak az utóbbi években kezdõdött (Kutasi et al., 2001; Balog et al., 2003).

11..22..  SSzzáánnttóóffööllddii  kkuullttúúrráákk  SSttaapphhyylliinniiddaa  eeggyyüütttteesseeii
Átfogó agrárfaunisztikai vizsgálatokat holyvákkal Európában elõször Norvégia agrárterületein

végeztek, amelyek eredményeit Andersen (1991.) gyûjtötte össze. A felmérések során, 1975 és 1989
között 103 000 egyedet és 226 fajt azonosítottak a következõ kultúrákból: õszibúza (a vizsgált
területek 31%-a), káposztafélék (29%), sárgarépa (14%), burgonya (9%), más zöldségfélék (9%),
szamóca (7%), gyepterületek (1%). A leggyakoribb holyvafajok az Atheta gregarina, A. fungi, és az
Anothylus rugosus voltak. Ezek bizonyultak a legnagyobb ökológiai tûrõképességgel rendelkezõ
fajoknak is. Az elõkerült fajok szerepét, a kártevõk gyérítésében nem vizsgálták, de nagy egyed- és
fajszámuk miatt feltételezték, hogy jelentõs szerepük lehet az adott ökoszisztémákban (Andersen,
1991).

Hasonló vizsgálatokat végeztek szántóföldeken, legelõkön, nedves réteken, valamint extenzív
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mûvelés alá vont kaszálókon Németországban, ahol 152 holyvafajt mutattak ki (Perner és Malt,
2002). A domináns fajok a Drusilla canaliculata, Falagrioma thoracica, Olophrum assimile, Atheta

fungi, Anotylus inustus és a Philonthus cognatus voltak. 
Meglehetõsen kevés vizsgálatot folytattak holyváknak kukorica kultúrákban való elõfordulásáról

és szerepérõl (Brust, 1991; Wardle et al., 1993). A vizsgálatok során megfigyelték, hogy leggyakoribb
fajok kukoricában az Anotylus ssp, és a Neohypnus andinus, és a kukoricabogár (Diabrotica

undecimpunctata) I. és II. stádiumú lárváinak fontos ragadozói (Brust, 1991).

11..33..  AAggrráárr--öökkoosszziisszzttéémmáákk  sszzeeggééllyyeeiinneekk  hhaattáássaa  SSttaapphhyylliinniiddaa  eeggyyüütttteesseekkrree  
Számos vizsgálat igazolta a szegélyek fontosságát az egyes holyvafajok telelési viselkedésében

szabadföldi kultúrákban, ahol gyepsávokat hoztak létre. Az Atheta fungi és a Tachyporus fajok több-
sége ezeket részesítette elõnyben, míg az Amischa ssp. és a Lathrobium ssp. csak a szántóföldek
belsejében fordultak elõ (Dennis és Sotherton, 1994; Dennis et al., 1994; Andersen, 1997).

Más vizsgálatokkal azt is igazolták, hogy a holyvák gyakorisága szabadföldi kultúrákban, fõleg
gabonafélékben nagymértékben függ a szegélyek a növényzetének típusától (Basedow és Kolláth,
1997). Fõleg a Poa flagellata-val takart szegélyek holyva denzitása volt magas, és egyes fajok, mint
például a Tachyporus hypnorum csak e növény jelenlétében fordultak elõ az adott szegélyen, és a
kultúra belsejében (Dennis és Fry, 1992; Kollath és Basedow, 1995). A szegélyektõl a szántóföldek
belseje felé a holyvák kétféle betelepülési formát mutatnak. Az elsõ, lassú betelepülés során a boga-
rak a talajon mozogva teszik meg az utat, a második, gyors betelepülés esetén a bogarak repülve
közelítik meg az ültetvény belsejét (Markgraf és Basedow, 2002).

Olyan manipulációs kísérletekben, ahol az egyes növényfajokat kizárták, kimutatható volt a
különbség a túlélési arányban a mélyebb talajú, nagyobb gyökérzetû és összefüggõbb növényzetû
szegélyek javára (Dennis et al., 1990). A kontroll területek szegélyein a megmaradt spontán
gyomtakarónak szintén jó „megtartó“ képessége volt, és megfelelõen biztosította az áttelelést,
valamint a túlélést (Dennis et al., 1990, Thomas et al., 1992). 

Ragadozó artropodák hatását a kártevõkre Romániában olyan szántóföldi kultúrákban (õszibúza,
tavaszi árpa, kukorica, bab, vöröshere, lucerna) vizsgálták, amelyek élõsövénnyel voltak körülvéve,
és fa- valamint bokorsávok szegélyeztek. A több éven át végzett vizsgálatok eredményeibõl kiderült,
hogy a holyvák a fa- és bokorsávokban a ragadozó bogarak 31%-át alkották (Malschi és Mustea 1995,
1997, 1998, 1999). 

11..44..  KKüüllöönnbböözzõõ  ttaallaajjmmûûvveellééssii  ééss  tteerrmmeesszzttééssii  mmóóddsszzeerreekk  hhaattáássaa  SSttaapphhyylliinniiddaa  eeggyyüütttteesseekkrree
Egyes szerzõk a szegélyek mellett, több olyan tényezõt is megneveztek, amelyek hatással lehet-

nek a holyvák diverzitására. Ilyen például a talajmûvelés, amely - intenzitásának függvényében - az
ott fejlõdõ tojások és lárvák elpusztítása miatt, negatívan befolyásolja a talaj holyvafaunáját
(Loughin és Mineau, 1995, Malschi és Mustea 1995, 1997). 

Más vizsgálatok alapján ugyanakkor Burell és munkatársai (1998) arra a megállapításra jutottak,
hogy nincs ilyen egyszerû összefüggés az alkalmazott termesztési módszerek és technológiák,
valamint a holyvák diverzitása között. A diverzitás változásai nehezen magyarázhatók pusztán egy,
általános tényezõ változásaival.

Nyugat-Európában hosszú távú vizsgálatok során követték nyomon a különbözõ mûvelési és ter-
mesztési módszerek hatását a holyvák aktivitás-denzitására és diverzitására éves vetésforgó
alkalmazásával. Az aktivitás-denzitás a hagyományosan mûvelt területeken volt a legmagasabb (9,
42 egyed / 100 csapdázási nap), míg a biológiailag mûvelt területen ez kisebbnek bizonyult (5, 47
egyed / 100 csapdázási nap). A diverzitás csökkenõ tendenciát mutatott az éves vetésforgó során, és
jelentõsen csökkent a biológiailag mûvelt területeken. Egyik lehetséges magyarázataként
feltételezték a kompetíció kialakulását a futóbogarakkal, amelyek kiszoríthatták az azonos
táplálékot keresõ kisebb termetû holyvákat (Dennis és Sotherton, 1994; Andersen, 1999, 2000. a).

Denzitás vizsgálatok esetében, amelyek során a gabonafélékben négyféle mûvelési módot
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alkalmaztak, kimutatható volt a holyvák kezelések közötti eltérõ preferenciája. Azokon a
területeken, amelyeken a vetéstõl a betakarításig a legkisebb volt a zavarások mértéke, (csökkentett
beavatkozású gazdálkodás) az összes észlelt bogárcsaládban az imágók 53%-ban voltak jelen, míg a
lárvák között 60%-ban. A másik három, eltérõ mûvelésben részesített terület közül (hagyományos
módszerekkel mûvelt területek, valamint az integrált és az extenzív mûvelés alá vont területek)
elsõsorban a hagyományos kezelésû ültetvényt részesítették elõnyben. A leggyakoribb fajok a
Tachyporus hypnorum, Oxytelus inustus, Lesteva longielitra, Philonthus fuscipennis voltak (Krooss
és Schaefer 1998 b).

Õszibúza táblákon még intenzív mûvelés mellett is körülbelül 5-10 faj (Tachyporus ssp.,

Philonthus ssp.) fordul elõ rendszeresen. Abundanciájak és aktivitásuk a talajmûvelések után is
viszonylag magas marad (Basedow et al., 1991). 

Mûtrágyák és széles hatásspektrumú peszticidek jelenlétében (hagyományos mûvelés), valamint
szerves trágyák és peszticidek nélküli (biológiai mûvelés) gabonatáblában vizsgálva a holyvák
diverzitását és abundanciáját, megállapították, hogy a diverzitásban nem volt jelentõs eltérés a két
mûvelési mód között, ugyanakkor az abundancia a hagyományosan kezelt blokkokban volt maga-
sabb. Eltérés mutatkozott a domináns fajok kezelések közötti preferenciájában. A Tachyporus hyp-

norum a hagyományos mûvelésû területeket részesítette elõnyben, míg az Aleocharinae ssp. fajok a
biológiai módszerekkel mûvelt, szermentes területen voltak gyakoribbak (Hussein et al., 1998; Shah
et al., 2003).

Szántóföldi polikultúrákban a holyvák abundanciája meglepõen magas arányt mutatott. Zab-
borsó vegyes kultúrákban 75%, zab-takarmánybabban 31%, tiszta zabban 50% volt az arányuk a
többi ragadozó bogár között. Gabona-pillangós vegyes kultúrák közül a babbal vegyes búza, zab és
árpa kultúrákban az arány 20-60% között váltakozott, míg borsó és kalászosok esetében ez az arány
45-65% között volt (Pisarec, 1998 a, b). 

Hasonló eredményeket értek el Booij és munkatársai (1997) Hollandiában káposztával vetett
lóhere kultúrában. Kimutatták, hogy a lóhere jelenléte növeli az aktív ragadozók aktivitás-den-
zitását, fõleg a vegetációs idõszak kezdetén.

Kukoricában különbözõ termesztési módszerek alkalmazása jelentõs változást okozott a holyvák
abundanciájában (Bigler et al., 1995). A rétfeltörés utáni, vetõbarázdába szórt és herbicidekkel vetett
kukoricában a holyvák egyedszáma háromszor nagyobb volt, mint az õszi szántású és közvetlenül
alkalmazott herbicidekkel vetett területen. További két módszer alkalmazása során (fûvel vegyes
lóherével bevetett sorközök és õszi rozsvetés után tavasszal kukorica) az egyedszám átmenetet
képezett az elõzõ kettõ között.

Más megfigyelésekkel azt igazolták, hogy bizonyos talajtakarók, mint attraktánsok szerepelnek,
és számos parazitoid holyvafajt vonzanak az adott ültetvénybe. Káposztaültetvényekben például az
õrölt mustármag alkalmazása szolgált csalogatóanyagként. Elsõsorban az Aleochara bilineata és az
A. bipustulata egyedeket vonzotta nagymértékben. A megnövekedett egyedszám hatására az  A.

bilineata imágói nagy mennyiségben fogyasztották a Delia radicum, D. platura és D. florilega légy-
fajok tojásait, és a légybábok parazitáltsága is jelentõsen nõtt. A legnagyobb holyvadenzitás a talaj-
takarásos területeken, a tojásrakás ideje alatt volt. Mindez a kártevõ legyek esetében az elsõ számú
denzitásfüggõ mortalitási tényezõnek bizonyult (Olsson és Johansson, 1992).

22..  AA  SSttaapphhyylliinniiddaa  eeggyyüütttteesseekk  ééss  ffaajjookk  aaggrráárr--öökkoosszziisszzttéémmáákkbbaann  vvaallóó  eellõõffoorrdduulláássáátt
bbeeffoollyyáássoollóó  ttéénnyyeezzõõkk

22..11..  ÉÉllõõhheellyypprreeffeerreenncciiaa  
Különbözõ agrárterületeken végzett vizsgálatok során számos más tényezõ mellett sikerült kimu-

tatni a holyvák napi aktivitását, valamint élõhelypreferenciáját. Az eltérõ kezelésben, valamint
mûvelésben részesített kultúrák holyva együtteseinek zavarások hatására történõ betelepedési,
valamint elvándorlási viselkedéseit vizsgálva megállapították, hogy a fajok nagy része nem ren-
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delkezik szoros habitatpreferenciával, és viszonylag nagy migrációs aktivitást mutat. Egyedszámuk
a beavatkozásokat követõen hamar emelkedni kezd, ami feltehetõen a jó repülõkészségükkel ma-
gyarázható (Heyer, 1994). Kimutatták, hogy tavasszal a holyvák bizonyos kultúrákat elõnyben
részesítenek. Így például elõbb jelennek meg a repcében, és csak 3-5 hét múlva érnek el azonos
abundanciát a közeli gabonatáblában. Õsszel a populáció elõbb a repcében, majd a gabonában
csökkent. Rovarölõszerek alkalmazása esetében nõ az elvándorlás a kezelt területekrõl a nem kezel-
tek irányába (Topp, 1997). 

Új élõhelytípusok létrejöttével a holyvák az elsõk között jelentek meg, szemben más rovarcsopor-
tokkal. Ilyen megfigyeléseket végzett Odegard (1999.) a skandináv országokban, ahol a több évtizede
felhalmozott háztartási komposzt, mint új, addig ismeretlen élõhelyforma jelent meg. Ez jelentõs
táplálékforrást biztosított sok más rovar közül a holyváknak is.

22..22..  PPeesszzttiicciiddeekk  hhaattáássaa  SSttaapphhyylliinniiddaa  eeggyyüütttteesseekkrree,,  mmoorrttaalliittáássii  ttéénnyyeezzõõkk
Rovarölõszerek holyvaegyüttesekre és egyes holyvafajokra kifejtett hatását számos szerzõ vizsgál-

ta, mind laboratóriumban, mind pedig szabadföldön.
Laboratóriumban 45 rovarölõ-, atkaölõ-, és csigaölõszer hatását vizsgálták az Aleochara bilineata

faj imágóira (Samsoe-Petersen, 1993). A peszticideket az elõírásban szereplõ legnagyobb dózisban
alkalmazták, és a bogarak pusztulását, tojásprodukcióját, valamint a tojások kelési arányát vizs-
gálták. A kapott eredmények alapján kimutatták:

- A széles hatásspektrumú rovarölõszerek egyértelmûen toxikusnak bizonyultak az A. bilineata

imágóira. 
- Fontos a szubletális hatások vizsgálata (fekunditás, fertilitás) egyes szerek esetében. 
- Egyes rovarnövekedés-szabályozó szerek (dimetilszulfoxid) imágó stádiumban már nem fejtik ki

hatásukat (Samsoe-Petersen, 1993).
Hasonló eredményre jutott Reede (1985), és Gordon (1986) is rovarnövekedést szabályozó szerek

vizsgálata során. Az eltérõ koncentrációk (0,001%, 0,01%, 0,1%) nem voltak hatással az
A. bilineata imágókra, sem az I. stádiumú lárvák fejlõdésére a légybábok belsejében. A dimetilszul-
foxidnak a báb kültakarójával való folyamatos kontaktusa viszont a bábban fejlõdõ lárvák 50%-os
pusztulását okozta. Szintén magas (48%) pusztulást okozott a 0,001%-os karbofurán és negatívan
befolyásolta a fekunditást is.

Hasonló feltételek mellett, bizonyos rovarölõszerek kontakt toxicitásának a hatását vizsgálva
kimutatták, hogy az alkalmazott peszticidek, mint például a klórpirifosz 100, a protiofosz 100, a fen-
tion 97,5, az abamektin + olaj 97,5, az akrinatrin 90, a bifentrin 60, a propargit 47,5, az abamektin
42,5, az azoxistrobin 17,5 és a Bacillus thuringiensis toxin (Berliner var. kurstaki) 0 %-os pusztulást
okoznak 48 óra múlva (Botha 1994; Botha és Plessis, 1995).

Ugyancsak laboratóriumban 37 gombaölõszerrel az A. bilineata imágók érzékenységét tesztelték.
A vizsgált paraméterek a pusztulás, tojásprodukció valamint a tojások kelési aránya voltak. A gom-
baölõszerek többsége nem bizonyult toxikusnak a bogarakra, kivéve a morfolin és a ditiokarbamát,
amelyek a tojásprodukciót csökkentették (Samsoe-Petersen, 1995 a). Gombaölõszerek közvetett
hatására számos Tachyporus fajnál kimutatható volt az „átkapcsolás“ a levéltetvekre (Sunderland,
1992).

Azonos körülmények között gyomirtó szerekkel végzett megfigyelések esetén szintén nem észlel-
tek magas mortalitási rátát az A. bilineata imágóknál, kivéve a metobromuront, monolinuront és a
diuront, amelyek alkalmazásával a tojások életképessége csökkent (Samsoe-Petersen, 1995 b).

Szabadföldön végzett hároméves vizsgálatai során Andersen (1982) több parcellában, eltérõ
dózisan alkalmazott izofenfoszt. A kezelések után a holyvák egyedsûrûsége más ragadozókhoz vi-
szonyítva viszonylag gyorsan csökkent a szer lebomlása után, ugyanakkor a betelepülés megle-
hetõsen gyors volt.

Hasonló következtetésekre jutottak Good és Giller (1991. a) valamint Wikerman és munkatársai
(1987.) is. Felméréseik során a domináns fajok az Anotylus sculpturatus, Aloconota gregaria,
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Tachyporus chrysomelinus és a T. obtusus voltak. A pirimikarb, deltametrin és a dimetoát al-
kalmazásával csökkent a holyvaegyüttesek diverzitása, viszont a gyors újrakolonizáció is megfigyel-
hetõ volt, amit az említett fajok jó repülõképességével magyaráztak. Mindhárom peszticid
rövidtávon 60% feletti egyedszám-csökkenést okozott, amit a prédaállatok egyedsûrûség-
csökkenésének és/vagy eltûnésének is tulajdonítottak.

Fontos szempont az imágók pusztulása mellett az indirekt hatások vizsgálata is. Kísérletekkel
kimutatták, hogy az izofenfosz és a klórfenvinfosz hatására a holyvák tojásprodukciója körülbelül
40%-al csökken (Andersen és Sharman, 1983).

Dimetoát hatását vizsgálva zabban, ahol eltérõ dózisokat (0, 10, 25, 50, és 100%) alkalmaztak a
javasolt mennyiséghez viszonyítva (2,5l/ha, 400 l vízben oldva), a vizsgált paraméterek a nappali
predáció és az aktivitás-denzitás voltak. Az ideális dózis a 25%-os oldat volt, mind a kártevõk egyed-
számának a csökkentse, mind pedig a ragadozók megmaradása szempontjából. Az ettõl magasabb
koncentrációk alkalmazása esetében a Tachyporus fajok napi aktivitása jelentõsen csökkent, ami
egyértelmûen a pusztulásnak volt tulajdonítható (Dennis et al., 1993). Kimutatható volt továbbá,
hogy míg a kisebb koncentrációk alkalmazása esetében a predációs aktivitás 13 nap múlva kezdett
visszaállni az eredeti szintre, addig a magasabb koncentrációk esetén ez egy hónap múlva is csak a
10%-a volt az eredetinek. Hasonló következtetésre jutott Carter (1993.) is, aki a szermaradékot és a
lebomlást követõ újrakolonizációt vizsgálata. Kimutatta, hogy nagy dózisok alkalmazása esetén az
érzékeny ragadozók csak jóval késõbb képesek betelepülni. Megfigyelték továbbá az egyes fajok
táplálkozási stratégiája, valamint a növényvédõ szerek hatása közötti összefüggést is. Az aktív
ragadozók sokkal kitettebbek a peszticidek hatásainak, mint a passzívan várakozó, vagy lesbõl
támadó fajok. A holyvák egy része éjszaka aktív, ezért a gyorsan felszívódó szerek nem befolyásolják
õket (Sunderland, 1992).

Végeztek megfigyeléseket a parazitáltság mértékének megállapítására rovarölõszerek jelenlétében
is, ahol karbofuránnal és izofenfosszal permeteztek a káposztalégy ellen.
Megállapították, hogy a karfiolpalánták a rovarölõszerek alkalmazásával intenzív fertõzés esetén
55%-ban maradnak érintetlenek a káposztalégytõl, míg ha emellett az A. bilineata is jelen van, ez az
arány 75%. Az A. bilineatat tehát nem befolyásolták túlzottan az alkalmazott rovarölõszerek, sõt a
többszöri kibocsátással hatékonyan egészítették ki azok hatását (Maisanneuve et al., 1995).

Keresztesvirágúakban az Aleochara fajok parazitálási képességének felmérésére bazudin és
deltametrin alkalmazása mellett kimutatták, hogy amíg a bazudin 50%-os koncentrációban való
alkalmazása nem befolyásolta a parazitáltságot, addig a deltametrin teljesen meggátolta azt, mind a
bogarak, mind pedig a bábok elpusztításával (Rozova, 1991).

Gyümölcsültetvényekben (alma, körte, kajszi) rövid hatásspektrumú rovarölõszerekkel végeztek
megfigyeléseket. Az alkalmazott rovarölõszerek hatását a foszalon hatásával hasonlították össze.
Kajszi-ültetvényben a paration és a fenpropatrin voltak toxikusak a holyvákra, körtében a dimetoát,
paration és a fosfamidon, míg almában a foszmet alkalmazása során volt legmagasabb a pusztulás
(Blank, 1985).

Nyári olajok, valamint a flufenoxuron hatását vizsgálva almaültetvényben az Oligota flagei fajra,
megállapították, hogy az említett rovarölõszerek sem egyedszám, sem pedig aktivitás-denzitás vál-
tozást nem okoztak a kijuttatás után. 

Természetes élõhelyeken, cseres-tölgyesben a cipermetrinnel és propoxurral való permetezés
csekély változást okozott a holyvák abundanciájában és diverzitásában - feltehetõen szintén a jó
repülõkészségnek köszönhetõen - szemben a többi talajlakó csoporttal, ahol ez a hatás jelentõsebb
volt (Albert és Bogenschütz, 1978).

22..33..  TTeerrmméésszzeetteess  mmoorrttaalliittááss,,  bbiioottiikkuuss  ttéénnyyeezzõõkk
A holyvák esetében az egyik természetes mortalitási tényezõnek a gombafertõzés bizonyult.

Vizsgálatokkal igazolták, hogy a leginkább patogén gombafaj a Beauveria bassiana volt, amelyik
keresztesvirágúakban 67%-os fertõzést okozott az Anotylus rugosus, és 37%-osat a Gyrohypnus

angustatus holyvafajoknál. Ezen kívül megfigyelhetõ volt még a Metarrhizum anisopliae,
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Poecilomyces farinosus, Verticillum leconi, Zoophthora radicans és a Z. philonthi gombafertõzés is
(Steenberg et al., 1995).

Egy másik természetes pusztulási tényezõ a Heterorhabditis fonálférgekkel való fertõzés, melyet
a szabadföldön gyûjtött holyvák testében gyakran kimutattak (Koch és Bothon, 1993).

22..44..  AAbbiioottiikkuuss  ttéénnyyeezzõõkk
A környezeti tényezõk közül fontos szerepet játszik a tojásoknak a különbözõ talajtípusokba való

kerülése. A Tachyporus hypnorum esetében a túlélési ráta az I. stádiumú lárváktól az imágó
állapotig 21% volt homoktalajban, és 49% agyagtalajban (Petersen, 1998).

Egy másik fontos tényezõ a tavaszi éhezés. A Tachyporus imágók õsszel alakulnak át, majd rövid
táplálkozási periódus után áttelelnek, és tavasszal vándorolnak be a mûvelt területekre, ahol sza-
porodnak, és hamarosan elpusztulnak. A tavaszi túlélés tehát nagyban függ az õsszel felhalmozott
tartalék tápanyagok mennyiségétõl. Ez a mennyiség tavasszal laboratóriumi körülmények között a
Tachyporus hypnorum esetében a testsúly 17-33% volt, szabadföldön viszont a testsúly 20-26%-a.
Az éhezéstõl elpusztult egyedek esetében ez az arány 10% alá csökkent (Petersen, 1999). 

A hõmérséklettõl függõ túlélést vizsgálva megállapították, hogy a T. hypnorum esetében a
legalább 2 hétig tartó 0 oC körüli hõmérséklet a populáció 10%-nak a pusztulását okozza, viszont a
hosszabb fagypont alatti hõmérséklet esetén a túlélés szinte 100%-os (Petersen et al., 1996).
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