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 60 éves a Bakony-kutatás, megemlékezés az utóbbi években  
elhunyt Bakony-kutatókról 

 

Kutasi Csaba 
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. 

e-mail: kutasi.csaba@nhmus.hu 

Hatvan évvel ezelőtt, 1962. október 9-én, 43 kutató részvételével vette kezdetét a 
Bakony-természeti képe kutatóprogram. A program elindulását áldozatos szervezőmunka 
előzte meg. Papp Jenő 1962 elején részletes tanulmányozási tervet készített a Bakony 
természeti értékeinek széleskörű feltárására. Körlevélben kérte fel a Bakonyt 
természettudományi szempontból vizsgáló intézményeket és magánkutatókat a programba 
való bekapcsolódásra. Ezt követően intenzív kutatómunka indult a Bakonyban. A program 
sikere vezetett ahhoz, hogy egy évtized elteltével, 1972-ben a vidéki múzeumi hálózatban 
egyedülálló módon, önálló természettudományi múzeumot létesítsenek. A múzeum igazgatója 
Tóth Sándor lett, aki stabilizálta és kiszélesítette az együttműködést, melynek koordinálását 
már 1970-ben átvette Papp Jenőtől. A működtetés az új múzeum feladata lett, melyet az 
intézmény vezetői, a lehetőségekhez mérten mindig támogattak, ezért ünnepelhetjük most a 
Bakony-kutatás 60. évfordulóját. A Bakony-kutatás sikerét bizonyítja, hogy zömmel a program 
eredményeiből 38 múzeumi évkönyv íródott és 34 monografikus kötet látott napvilágot. 

A két emberöltőnyi idő alatt a program résztvevői közé sok új kutató érkezett, a régiek 
közül pedig többen elhunytak. Az utóbbi öt évben is több kutatótól kellett elbúcsúznunk. A 
Bakony nappali lepkéinek kiváló ismerője, Dietzel Gyula (1945-2017) 2017 júliusában hunyt 
el. Már középiskolás éveiben bekapcsolódott az induló programba, ahová hivatalosan 1966-
ban regisztrált. Egész életében a lepkék gyűjtése, kutatása volt a szenvedélye, a Bakony 
nappali lepkéiről írott monográfiáját 1997-ben készítette el. A mintegy 10 000 darabos 
lepkegyűjteménye, mely az általa leírt alfajok típuspéldányait is tartalmazza az MTM Bakonyi 
Természettudományi Múzeumába került. 

Két hónappal az 55. évfordulóra szervezett ankét után, a program elindítója, Papp Jenő 
(1933-2017) is elhagyta a Bakony-kutató közösséget. Jenő 1970-ben a Magyar 
Természettudományi Múzeumba távozott, de továbbra is Bakony-kutató maradt, több 
szakcikkben, folyamatosan dolgozta fel a Bakony gyilkosfürkész faunáját. Az MTA doktora, a 
gyilkosfürkészek világspecialista taxonómusa 340 közleményt publikált, 801 tudományra új 
fajt írt le és 48 taxont neveztek el róla.  

Két évvel ezelőtt hunyt el Eszterhás István (1941-2020) tanár, barlangász, 
vulkanológus, a bakonyi barlangok elhivatott ismerője. A Bakony természeti képe 
kutatóprogramba 1977-ben kapcsolódott be, aminek haláláig aktív tagja maradt. Az 50 éves 
évforduló alkalmával megrendezett Bakony-kutató ankéton a Bakony bazaltbarlangjairól 
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tartott előadást. Többek között barlangkataszterezéssel és térképezéssel foglalkozott, 
valamint barlangbiológiai vizsgálatokat végzett. A nemzetközi barlangkutatásban is szerepet 
vállalt. Számos elismerést kapott, többek között felvették a New York-i székhelyű Felfedezők 
Klubjába és megkapta a „21. század kiemelkedő természetkutatója díjat” is. 

Az elmúlt évben hunyt el Merkl Ottó (1957-2021), aki 1983-ban csatlakozott a 
programhoz a Bakony bogárfaunájának vizsgálatával. A Magyar Természettudományi 
Múzeum Pro Natura díjas kutatója meghatározta a hazai múzeumokban és 
magángyűjteményekben található bakonyi katicabogarakat és álbödeféléket. A Bakonyi 
Természettudományi Múzeum bogárgyűjteményének a feldolgozását haláláig folytatta, főként 
az apró, nehezen határozható bogarak determinálását végezte. Eredményei országos 
alapvetésekben láttak napvilágot. A gyászbogarak világspecialistájaként összesen 245 
tudományos cikk, 140 ismeretterjesztő közlemény és 15 szakkönyv fűződik a nevéhez, 180 
tudományra új bogarat írt le, 130 taxont neveztek el róla. 

Szintén az elmúlt évben hunyt el Rozner István (1936-2021), aki 1976-ban a Bakony 
bogárfaunájának vizsgálatával lett résztvevője a programnak. Intenzíven gyűjtött a 
Bakonyban, jelentősen gyarapította a múzeum rovargyűjteményét. Elkészítette a 
lemezescsápú bogarak, a levélbogarak és a sutabogarak bakonyi alapvetését és felállította a 
családok múzeumi gyűjteményi anyagát is. A 14. Bakony-kutató ankéton a legutóbbi évek 
bakonyi levélbogár kutatásairól tartott előadást. 

Az elhunyt Bakony-kutatók emlékét és örökségét megőrizzük, elhivatottságuk példaként 
szolgál a fiatal nemzedékek számára. 
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A Bakony-kutatás eredményei a Veszprém megyei helyismereti  
tankönyvekben és munkafüzetekben 

  
Tölgyesi József 

8200 Veszprém, Május 1. u. 2/1., e-mail: tolgyesijdr@gmail.com 
 

 
A közoktatásban először az 1868. évi 38. törvény alapján készült Tanterv és Utasításban 

szerepel, hogy a tanulókkal meg kell ismertetni a helyi természeti környezetet. Ekkor és 
később is tantárgyi megnevezések is jelezték ennek fontosságát. Néhány éven belül az akkori 
(Nagy)Magyarország területén sorra jelentek meg a magasabb évfolyamú tanulók számára a 
„… vármegye leírása a …osztályos tanulók számára” című, többnyire csak 20-30 oldalas 
füzetek. A korabeli pedagógiai lapokban számos közlemény jelent meg arról, mit és hogyan 
tanítsuk a helyi és környékbeli természetismereti tananyagot. 

A később évtizedekben ezek a tananyag-kiegészítők (többnyire vármegyei  domborzati 
térképmelléklettel) folyamatosan jelentek meg különböző szerzők közreműködésével, így 
természetesen, Veszprém vármegyében is. Bár ezek analóg leírás jellegűek voltak, azonban 
közöttük már találhatók olyanok is, amelyek zoológiai, botanikai, geológiai, meteorológiai  stb. 
tudományos kutatásokra, vagy népi megfigyelésekre is hivatkoztak. 

1945 után Veszprém megyében csak az 1960-as évektől jelent meg néhányszor ilyen mű,  
főképpen az alsó tagozatosok számára (előbb a lakóhely-, majd környezetismeret 
tantárgyhoz). A nagyon széles körű ún. kiegészítő tananyag megjelenését az utóbbi 
évtizedekben az erdei iskolák programjai ösztönözték, de mivel a 8. évfolyamban külön 
tantervi előírás szólt a megyeföldrajzok tanításával kapcsolatban, ismét megjelentek a 
megyeföldrajzot bemutató kiadványok, többnyire munkáltató jelleggel. Ebben a Bakony-
kutatás eredményei jelentős hangsúllyal szerepelnek. Oktatássegítők voltak a megyei lapban, a 
Naplóban a zirci múzeum munkatársai által megjelentetett zoológiai, botanikai és geológiai 
közlemények, valamint a múzeum gyermekfoglalkoztatási programjai is.  

 Az előadás az 1868. évtől a közelmúltig tartó időszakot áttekintve mutatja be, hogy 
Veszprém megye közoktatási intézményeiben milyen forrásokból ismertették, tanították meg 
a lokális (a település) és a tágabb térség (a megye) földrajzát.  
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Az elmúlt 5 év a Bakony geológiai kutatásában  
Műhelymunkák a múzeum geológiai gyűjteményében 

 
Katona Lajos Tamás & Keserü Ildikó 

 
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. 

e-mail: katona.lajos@nhmus.hu 

Az elmúlt öt év munkáját nagyban befolyásolta a Covid-19 világjárvány. Az intézkedések 
miatt több hónapra bezárt az intézmény és a munkavégzés is otthonról történt. Az általunk 
elvégzett geológiai munkákat két részben mutatjuk be: gyűjteményi és kutatómunka. 

A geológiai gyűjtemény 2018-2021 között több ezer műtárggyal gyarapodott. Az ásvány-, 
kőzet- és ősmaradvány-gyűjtemény 704 tétellel (6584 db), a rétegtani gyűjtemény 48 tétellel, a 
fúrómag mintatárunk – a 2022-es évi adatokkal kiegészítve – 3455 tétellel gyarapodott. Az 
egyedi nyilvántartású gyűjtemény főként késő-miocén (pannóniai emelet) korú 
puhatestűekkel gyarapodott. Az elmúlt időszakban a legtöbb őslénytani anyag Várpalotáról, 
Bakonykútiról, Nyirádról, Beremendről, Puláról, Herendről, Pécselyről, Tihanyból, Devecserről 
és Kapolcsról származott. 

Folyamatosan bővítettük a gyűjtemény fotóállományát. A cikk leadásáig az öt év során az 
egyedi nyilvántartású gyűjtemény 1249 tétele, a fúrómag mintatár gyűjtemény 955 tétele lett 
lefotózva. 2021-ben áttértünk a digitális nyilvántartásra az ásvány-, kőzet- és ősmaradvány-
gyűjteményben, és még ebben az évben ingyenesen hozzáférhetővé vált az interneten is a 
kollekció.  

Az utóbbi időszak geológiai kutatását a Paks-II. fúrásainak paleontológiai feldolgozása 
határozta meg. Ezek a fúrások több száz méter vastagságban harántolták a Pannon-tó 
üledékeit, melyek rendkívül gazdag puhatestű faunát tartalmaztak. A fúrásokból több száz 
mintát vettünk, amit a múzeumban dolgoztunk fel. Több olyan fajt is találtunk, melyek a 
Bakonyban is előfordulnak, sőt, néhány faj esetében igazolni tudtuk az evolúció okozta 
változásokat is, ami elősegíti a Pannon-tó puhatestű biosztatigráfiai beosztásának pontosítását.  

A múzeumban folyó kutató- és gyűjteményi munkát a dr. Magyar Imre által irányított 
„Stratigraphy of the Pannonian Stage in southern Transdanubia.” c. kutatási program (NKFI-
azonosító: 116618), valamint két sikeres NKA állományvédelmi pályázat (2018: 
204111/4058.; 2021: 209111/113.) is segítette. 
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Világhíressé vált ásványlelet mentése; romanéchit, goethit  
a királyszentistváni dolomitbányából 

 
Mozgai Zsolt 

 
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium, 8500 Pápa, Várkert út 6. 

e-mail: mozgaimineral@citromail.hu 

2019-ben egy balatonfűzfői ásványgyűjtő, Mitssch Richárd, érdekes ásványleletre 
bukkant a királyszentistváni dolomitbányában. Az ásvány meghatározása céljából 
balatonkenesei gyűjtőtársát Németh Tamást kereste fel. A tudományos igényű 
meghatározásra a Miskolci Egyetem ásványtan professzorát, Szakáll Sándort kérték fel. A 
professzor megállapította, habár az ásvány nem ritka, különleges megjelenése és esztétikus 
mivolta miatt világszinten is érdekesnek, izgalmasnak számít. 

A fekete ágas-bogos romanéchit (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10, mint Mn-dentrit 
kőzethasadékokban gyakran hoz létre faághoz hasonlatos mintázatot. Ezen a lelőhelyen a 
porló dolomit fészkeiben a szokásos két dimenziós mintázattal szemben, térbeli megjelenést 
produkált. Fokozza a látványhatást, hogy az ágas-bogas struktúrát goethit FeOOH okkerszínű, 
szivacshoz hasonlatos szerkezetű pamacsok tarkítják. Az ásvány azonosítását követően a 
pápai Kovács Attila ásványgyűjtő bevonásával 2020 a leletmentés éve volt. Több mint félszáz 
alkalommal keresték fel a helyszínt és ásták ki a szebbnél-szebb példányokat. A pár centistől a 
fél métert is meghaladó darabok rendkívül változatos típusokat képviselnek. 

A következő év tavaszán Kupi László geológus-ásványgyűjtő-fotós az Élet- és 
Tudományban írt egy fotókkal illusztrált ismeretterjesztő cikket a különleges leletről. Ezzel 
egyidőben a neves LAPIS (német nyelvű, ásványtani szaklap) is közölt egy tudományos igényű 
leírást, szintén Kupi László tollából. Miután a gyűjtők világa „felfedezete” az újdonságot, egyre 
többen szerettek volna a gyűjteményükben látni belőle. Így interneten, hazai és nemzetközi 
börzéken egyre keresettebb lett az újdonság. 2021-ben a München Mineral Fest egyik 
leglátogatottabb standja volt az ásványt bemutató hely. 

A lelet szakszerű mentése érdekében a lelőhely pontos helyét egy ideig titokban tartották 
a leletmentők. 2021. október 23-án, hazánkban addig egyedülálló módon, nyilvános lelőhely 
bemutatóra invitálták az érdeklődő gyűjtőket. Több mint 30 gyűjtő próbálta ki az 
emberpróbáló bányászatot, majd inkább a felfedezők által már korábban kibányászott 
darabok megvásárlása mellett döntöttek.  

Betegségem miatt nem tudtam részt venni ezen az eseményen, azonban Kovács Attila 
régi gyűjtőtársam és barátom, 2022. március 12-én elvitt megnézni a helyet és kipróbálni a 
gyűjtést. Annak ellenére, hogy a három leletmentő, majd az őket követő soktucatnyi gyűjtő 
már rengeteg példányt begyűjtött, sikerült, tapasztalatlanságom ellenére is pár szép darabot 
gyűjteni.  A lelkes kis csapat profi leletmentése és marketingje az ásványgyűjtők világában így 
tette világhíressé a magyar Bakony-hegység nevét. 
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A bakonyi zuzmókutatás új eredményei 
 

Sinigla Mónika1, Lőkös László2 & Farkas Edit3 

1-MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.,  
e-mail: sinigla.monika@nhmus.hu 

2-Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1431 Budapest Pf. 137., e-mail: lokos.laszlo@nhmus.hu 
3-Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4., 

e-mail: farkas.edit@ecolres.hu 
 

A hazánkban előforduló 17 védett zuzmófajból 10 előfordul a Bakony, illetve a Balaton-
felvidék területén. A korábbi irodalmi és herbáriumi lelőhelyadatok alapján több mint száz 
terepi felvételt készítettünk a Bakonyban. 20 Cetraria aculeata, 3 C. islandica, 15 db Cladonia 
arbuscula, 36 C. mitis, 13 C. rangiferina, 5 C. magyarica, 3 Peltigera leucophlebia, 57 Solorina 
saccata, 12 Xanthoparmelia pokornyi és 26 X. pulvinaris terepi felvétel készült. Összesen 501 
fajt (297 edényes növényfaj, 106 zuzmófaj és 98 mohafaj) regisztráltunk a 149 négyzetben, 
melyben 59 védett (48 edényes növényfaj, 9 zuzmófaj, 2 mohafaj) és 5 fokozottan védett 
státuszú edényes növényfaj fordult elő. Néhány védett zuzmófaj esetében széles ökológiai 
elterjedés figyelhető meg. 

Az élőhelyek alapján megállapítható, hogy a Cetraria aculeata, a Xanthoparmelia 
pulvinaris és a X. pokornyi ugyanolyan meszes alapkőzetű élőhelytípusban fordul elő. A 
Cetraria aculeata néhány kivételtől eltekintve a mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepekben, 
míg a Xanthoparmelia pulvinaris és a X. pokornyi a lejtőgyepek mellett szép számban 
mészkedvelő nyílt sziklagyepekben is megjelenik.  

A Cladonia-fajok a savanyú alapkőzetű (bazalt, vörös homokkő, pannon homokkő), nyílt 
acidofil cseres-tölgyesekben találhatók a legnagyobb egyedszámban. Az erdőállomány 
záródásával a zárt acidofil cseres-tölgyesekben csökkent telepszámban fordulnak elő. A Káli-
medence csarabos élőhelyein szintén megtalálhatók. A Cladonia mitis a teljesen nyílt 
gyepekben is jelen van, de csak korlátozott telepszámban. A Cetraria aculeata mészkő 
alapkőzeten egyedül az olaszfalui fás legelőn él, a többi lelőhelyén dolomiton figyelhető meg. A 
Solorina saccata telepek a dolomit mellett jelentős telepszámban fejlődnek mészkő alapkőzetű 
élőhelyeken is, elsősorban a Magas-Bakonyban.  

 A felvételek kiértékelése utáni célunk, hogy a jövőben egy részletes konklúziót kapjunk a 
védett zuzmófajok asszociációs igényére vonatkozóan. Ezzel az élőhelyvédelem kiegészül a 
védett zuzmófajok jelenlétével is.  



9
 9 

XIX. század végi moha adatok a Kis-Somlyóról (Vas megye) Piers Vilmos 
herbáriumában (Savaria Múzeum, Szombathely) 

Galambos István 
 

8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A, e-mail: didymodon94@gmail.com 

 

A Piers-herbárium a szombathelyi Savaria Múzeum Természettudományi Osztályának 
egyik történeti gyűjteménye, mely cca. 17 000 herbáriumi egységet tartalmaz, s egykori 
tulajdonosának nevét viseli. Az értékes gyűjtemény egyes részeinek revíziója keretében került 
sor a mohaherbárium feldolgozására is, mely a legfrissebb adatok szerint 2588 rekordot 
tartalmaz, revíziójuk a végéhez közeledik.  

A herbáriumban gyűjtőként nem csak Piers Vilmos van jelen, mivel csere, vétel és 
ajándékozás útján a gyűjtők száma meghaladja a hetvenet. A moha herbárium revíziója és 
adatbázisának elemzése alapján kirajzolódik Piers Vilmos által bejárt terület. Ennek alapján 
megállapítható, hogy ez döntően a Kőszegi-hegységre, annak előterére és a szomszédos 
Borostyánkői-hegységre (Bernsteiner-Gebirge) korlátozódik. Ennél távolabbra csak ritkán 
utazott. Vas megye távolabbi területét mohagyűjtés céljából egyetlen alkalommal érintette, 
1899. 05. 13-án a Somlyót (Kis-Somlyót) kereste fel, mely Kőszegtől légvonalban 50 km-re 
található. A továbbiakban e gyűjtés 12 mintájának (kapszulájának) adatait ismertetem.  

A gyűjtési hely azonosításakor problémaként jelentkezett, hogy vajon a vas megyei Kis-
Somlyó-hegy vagy a veszprém megyei Somló-hegy annak tényleges helye.  A tizenkét cédula 
szövege azonosan „montis Somlyó”-t nevez meg, s megegyezik a talajra vonatkozó információ 
„solo trachytico” is. Tengerszint feletti magasságként 200 és 150 m-t adott meg. A tengerszint 
feletti magasság és a geológiai viszonyok ismeretében ki lehet jelenteni, hogy a gyűjtés 
egyértelműen a vas megyei Kis-Somlyó-hegyen történt. Bár a Kis-Somlyó nem tartozik a 
Bakony-kutatás tárgyát képező Bakony-vidékhez, de növényföldrajzilag a Vértest és a 
Bakonyvidék egy részét magába foglaló veszprémi flórajárásba (Vesprimense) sorolják. A 
szóbanforgó 12 kapszula 11 főfajt és 7 kísérő fajt tartalmazott, melyek egy kivétellel 
magyarországi viszonylatban gyakori fajok. A minták értékét növeli, hogy feltehetőleg a 
Vesprimense legkorábbi gyűjtési adatai. 
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A Bakony tetőerdei 
(Veratro nigri-Fraxinetum orni KEVEY et BORHIDI 2001) 

 
Kevey Balázs 

 
Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.  

e-mail: keveyb@gamma.ttk.pte.hu 
 

A Bakony tetőerdei (Veratro nigri-Fraxinetum orni) olyan mészkő, és dolomithegyeken 
találhatók ahol a meredek déli és északi lejtőket egy viszonylag lapos felszín választja el, s az 
alapkőzetet rendzina talaj borítja. A déli oldalt melegkedvelő tölgyesek (Orno-Quercetum 
pubescentis), az északi lejtőket pedig gyertyános-tölgyesek (Corydali pumilae-Carpinetum) 
vagy bükkösök (Daphno laureolae-Fagetum) borítják. A tetőerdők (Veratro nigri-Fraxinetum 
orni) az ellaposodó hegygerinceken a cseres-tölgyeseket (Quercetum petraeae-cerris) és a 
törmeléklejtő-erdőket (Mercuriali-Tilietum) helyettesítik.  

Faji összetételüket a Quercetea pubescentis-petraeae és a Fagetalia sylvaticae elemek 
keveredése jellemzi. Lombkoronaszintjükben a Quercetea Fraxinus ornus és a Quercus 
pubescens uralkodik. Mellettük a Sorbus aria, a Sorbus torminalis és helyenként a Fagetalia 
jellegű Taxus baccata is szerepet játszik. A cserjeszintet is elsősorban Quercetea jellegű elemek 
alkotják: Cornus mas, Euonymus verrucosus, Rhamnus catharticus, Rosa pimpinellifolia, 
Viburnum lantana. A gyepszintben már Quercetea és Fagetalia elemek keverednek. Quercetea 
jellegű fajok: Carex alba, Carex michelii, Clematis recta, Digitalis grandiflora, Hylotelephium 
telephium, Iris graminea, Lactuca quercina, Mercurialis ovata, Peucedanum cervaria, 
Piptatherum virescens, Primula veris, Pulmonaria mollis, Scutellaria columnae, Smyrnium 
perfoliatum, Veratrum nigrum. Fagetalia jellegű fajok a következők: Adoxa moschatellina, 
Allium ursinum, Asarum europaeum, Cardamine bulbifera, Cardamine enneaphyllos, Corydalis 
cava, Daphne laureola, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Galeobdolon luteum, Glechoma hirsuta, 
Isopyrum thalictroides, Lathyrus venetus, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis stb.  

Az asszociáció vikariál a dél-dunántúli Aconito anthorae-Fraxinetum orni BORHIDI et KEVEY 
1996 társulással. Ezen asszociációtól az alábbi differenciális választják el: Arum orientale, 
Berberis vulgaris, Bupleurum longifolium, Carex alba, Corydalis intermedia, Corydalis pumila, 
Daphne laureola, Lonicera xylosteum, Piptatheum virescens, Primula veris, Rosa pimpinellifolia, 
Scutellaria columnae, Sorbus aria, Smyrnium perfoliatum, Taxus baccata, Veratrum nigrum. 
Ezzel szemben a Mecsek tetőrerdeit a következő differenciális fajok választják el a Bakony 
tetőerdeitől: Aconitum anthora, Aremonia agrimonioides, Asperula taurina, Chaerophyllum 
aureum, Doronicum orientale, Helleborus odorus, Lonicera caprifolium, Ruscus aculeatus, Ruscus 
hypoglossum, Scutellarria altissima, Stachys alpina, Tamus communis, Tilia tomentosa, 
Waldsteinia geoides. Mindkét társulás cönológiai helye az Orno-Cotinion csoportban van. 
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Bogarak vizsgálata a Cuha-völgyben és a Kő-árokban 
 

Kutasi Csaba 

MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. 
e-mail: kutasi.csaba@nhmus.hu 

 
A Cuha-völgy Zirc környékének legismertebb turisztikai látványossága. Minden évben 

sok turista látogatja, a legfrekventáltabb része a Porva-Csesznek vasúti megállótól Vinyéig 
tartó szakasz. Ebből kifolyólag sok rovartani adattal rendelkezünk a területről, de 
szisztematikus feltárást nem folytattak a völgyben. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság 2017-ben kérte fel az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumát az Északi-
Bakony Natura 2000 terület (HUBF30001) részét képező Cuha-völgy és Kő-árok 
természetvédelmi kutatására. 

A védett bogárfajok minél eredményesebb kimutatása érdekében 14 helyszínen 
talajcsapdákat és boros-banános palackcsapdákat helyeztünk ki a vizsgálati területen. 2017 
májusától október közepéig területenként 6 talajcsapdát helyeztünk le, a palackcsapdákat 
pedig május végétől augusztusig működtettük. A mintavételezéseket összesen 31 boros-
banános palackcsapdával és 84 talajcsapdával végeztük. Ezen kívül más módszerekkel, 
egyeléssel, kérgezéssel, fűhálózással és kopogtatással is gyűjtöttünk bogarakat.  

A vizsgálat során 41 védett bogarat mutattunk ki, melyek családok szerinti megoszlása a 
következő volt: állasbogarak (Rhysodidae) (2), Futóbogarak (Carabidae) (15), Szarvasbogarak 
(Lucanidae) (5), Ganéjtúró bogarak (Scarabaeidae) (5), díszbogarak (Buprestidae) (2), 
pattanóbogarak (Elateridae) (2), lapbogarak (Cucujidae) (1), bíborbogarak (Pyrochroidae) 
(1), cincérek (Cerambycidae) (8). A védett fajok közöttt 7 Natura2000-es jelölőfajt találtunk, 
melyek az alábbiak: kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus), nagy szarvasbogár (Lucanus 
cervus), kék pattanó (Limoniscus violaceus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), nagy 
hőscincér (Cerambyx cerdo), gyászcincér (Morimus funereus), havasi cincér (Rosalia alpina). 
Jelentős eredmény volt a fokozottan védett dunántúli vízifutrinka (Carabus nodulosus) 
előkerülése a Cuha-völgybe torkolló Aranyosi-patak partjáról. 
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52 éve az ácscincér (Ergates faber L.) nyomában  
a Fenyőfői Ősfenyvesben 

 
Medvegy Mihály 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 
e-mail: drmedvegy@hotmail.com 

 
Az ácscincér dél-nyugat palearktikus faj, hazánkból csak a nyugati határszélről volt 

ismert. A Fenyőfői Ősfenyvesben 1971-ben estefelé találtam az első nőstény példányokat. 

Azóta szinte minden évben kutattam az állat életmódját, összesen több mint 80 gyűjtőnapot 

töltöttem (általában több kutatótárssal) a terepen. Az első 20 évben viszonylag könnyen meg 

lehetett találni az akkori tarvágások után visszamaradt 4-5 éves erdeifenyő tuskókban, később 

viszont már nem volt újabb összefüggő fakivágás (csak az elszáradt, beteg fákat vágták ki), s 

alig-alig lehetett ácscincért (vagy annak fejlődési alakjait) megfigyelni.  

Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogyan tud az ácscincér populáció az ősfenyvesben 

fennmaradni. Módszer: Az egész ősfenyves területén kerestük és vizsgáltuk a beteg fák 

kivágása után visszamaradt tuskókat, illetve a kidőlt erdeifenyő törzseket. Kerestük az 

ácscincér jellegzetes hatalmas (hüvelykujj vastagságú) röpnyílását, vizsgáltuk a fa állagát, 

kerestük benne az ácscincér fejlődési alakjait. Forgattuk a heverő fatörzseket, este 4 ízben 

lámpáztunk is. 

Eredmény: Naposabb, ritkás helyen kifordult erdeifenyő törzsek alján megtaláltuk az 

ácscincér fejlődési alakjait. A terepen nappal csak néhány rejtőzködő nőstény példányt 

találtunk. Augusztusi lámpázásaink során fényre nem repült (pedig egy ízben a lepedő 

közelében 2 aktív nőstény példányt is láttunk). 

Következtetés: Alkalmas erdeifenyő tuskók esetén az ácscincér populációja képes 

felszaporodni. Ezek hiányában a naposabb helyeken gyökerestől kifordult törzsek alján 

(valószínűleg azért az alján, mert ott nagyobb a nedvesség) képes fejlődni és fenntartani a 

populációt. Fényre repülését nem tapasztaltuk.    



13
 13 

Lepidopterológiai vizsgálatok a Badacsony környékén 
 

Ábrahám Levente 
 

Rippl-Rónai Múzeum, 7400 Kaposvár, Fő út 10. 
e-mail: labraham@smmi.hu 

 
A Bakony-kutatási Program keretében 2014-től a Badacsony hegyen, annak keleti részén, 

Badacsonytomaj külterületén éjszakai nagylepke és nappali lepke faunisztikai felméréseket 
végzek.  

A vizsgált terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közvetlen szomszédságában van. Ezen 
a területen még a 60-as években jelentős nyílt gyepterületek voltak, részben ott húzódott a 
falu egykori községi legelője, ami azóta teljesen beerdősült, bokorerdővel borított. Jellemző 
természetközeli élőhelyek közül a molyhos-tölgyes bokorerdők (M1) dominálnak, de 
megtalálhatók a cseres-tölgyesek (L2), a száraz meleg erdőszegélyek (M8), a felhagyott szőlők 
és gyümölcsösök (O12) és sokfelé tájidegen fajokkal (fehér akác, fekete fenyő, bálványfa) 
kevert állományok láthatók. 

Ezen a területen az elmúlt években hétvégenként alkalomszerűen személyes lámpázást 
végeztem, valamint az erdőszegélyekben élvefogó, hordozható vödörcsapdákat helyeztem ki. 
A gyűjtött minták csupán a faunisztikai felmérést szolgálták, mennyiségi adatokat nem 
gyűjtöttem.  

Az eddigi megfigyelések során közel 300 éjszakai és nappali lepkefaj került elő. A 
karakterfajok egyértelműen a quercetális fajok: Marumba quercus, Phalera bucephaloides, 
Drymonia querna, D. velitaris, Harpyia milhauseri, Orthosia miniosa, stb. További faunisztikai 
érdekességek: Diaphora luctuosa, Dysgonia algira, Calophasia platyptera, Polymixis polymita, 
Xestia castanea. A nappali lepkefauna erősen degradált, említésre érdemes, a Bakonyban 
ritkább fajok: Zerynthia polyxena, Scolitantides orion, Neptis sappho, Hipparchia fagi. A 
Badacsony hegy nagylepke faunája változatos lehet, mert a tetőrégióban maradvány bükkös, 
az északi oldalán gyertyános-tölgyes és helyenként még sziklagyep élőhelyek is megtalálhatók 
a hegylábi nedves élőhelyek, feltöltődési társulások, legelők, kezelt gyepek mellett. 

A vizsgált területen számos természetvédelmi probléma látható, pl. a szúnyogirtás után 
nagyon jelentősen visszaesik a fajdiverzitás a lepkéknél is, agresszíven terjed a bálványfa. 
Pozitív folyamatok is vannak, pl. a művelt szőlőterületek nagy része ma már kaszált gyep, 
kevesebb gyomirtót használnak, a beerdősülés következtésben csökken az akácosok és fekete 
fenyvesek állománya. 
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A Bakony-vidék csípőszúnyog-faunája 
Tóth Sándor 

8420 Zirc, Széchenyi u. 2., e-mail: flycatcher@vnet.hu 

 

Az előadás a Bakony-vidék csípőszúnyog-faunájának kutatásában elért főbb 
eredményeket ismerteti. A témával kapcsolatos munka szerves részét képezte „A Bakony 
természeti képe” c. tudományos program keretében folyó dipterológiai kutatásoknak. A 
lényegében a természetföldrajzi értelemben vett Bakony hegységgel megegyező, 4000 km2 
nagyságú terület minden kistájára kiterjedő terepmunka során mintegy 120 ezer 
csípőszúnyog egyed begyűjtése és feldolgozása történt meg. 

A kutatás alapján 47 taxon (46 faj + 1 alfaj, újabban biotípus) a tájegységben való 
előfordulását tekinthetjük igazoltnak. Az utóbbi években a Bakony néhány pontján is 
megjelent az inváziós fajok közül az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus). A hegység (a 
Balaton-medence mellett), a csípőszúnyogok szempontjából, az ország legjobban kutatott 
tájegységének tekinthető. Külön említésre érdemes, hogy a munka során előkerült 
Magyarország faunájára két új faj: Culiseta fumipennis (STEPHENS, 1825), Culiseta ochroptera 
(PEUS, 1935). Az előadás részletesen ismerteti a kutatás főbb eredményeit. Megállapítja, hogy 
a hegység csípőszúnyog faunájának mennyiségi összetételében kiemelkedően magas, kereken 
25%-os dominanciát mutat a nagyon gyakori, főleg madárvérrel táplálkozó dalos szúnyog 
(Culex pipens). Ugyancsak jelentős (14%-os) a második helyen szereplő, az embernek is egyik 
legjelentősebb ártalmat okozó gyötrő szúnyog (Aedes vexans) aránya. Sorrendben a harmadik 
helyet (6,7%) foglalja el a foltos maláriaszúnyog (Anopheles maculipennis). További 13 faj 
részesedése haladja meg a 2%-ot.  

A szúnyogok elleni védekezés szempontjából fontos a fajok elterjedésének vizsgálata, 
ezért az előadás foglalkozott a lelőhelyek térképezésével. Ebben a munkában támaszkodott az 
UTM hálótérképekre, melyek segítségével bemutatja néhány faj hazai (Magyarország 10×10 
km-es négyzetek szerinti felosztású), valamint valamennyi taxon (2,5×2,5 km-es négyzetek 
szerinti bontású) lelőhelyeit. A kutatás számos érdekes ökológiai és fenológiai megfigyelésre 
nyújtott lehetőséget. Ezek közül kiemelhető a korábbi ismereteink szerint csak faodvak 
vizében (dendrotelma) fejlődő díszes szúnyog (Ochlerotatus geniculatus), valamint a hamvas 
maláriaszúnyog (Anopheles plumbeus) lárváinak kimutatása a Káli-medence kőtengereit 
alkotó kövek mélyedéseiben képződött, víztipológiai szempontból litotelmának nevezett 
tenyészőhelyekből. Ugyancsak új adatnak számít a hamvas maláriaszúnyog lárvájának 
megtalálása egy használaton kívüli csordakút vizéből.  

Az előadó a kutatások során fokozott figyelmet fordított annak vizsgálatára, hogy az 
egyes fajok lárvái milyen típusú tenyészőhelyekben fejlődnek. Feltételezhető, hogy egyéb 
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tényezők (pl. földrajzi fekvés, tengerszint feletti magasság, vízminőség, pH-érték stb.) mellett, 
a víztér típusa döntő tényező a tenyészőhelyen előforduló lárva-együttesek mennyiségi és 
minőségi összetételének alakulására. A kutatás adatainak értékeléséből kiderül, hogy a 
vizsgált tenyészőhelyek közül a hegységben a tömpöly típusú természetes kisvízben történt a 
legtöbb (mintegy 2000 alkalom) gyűjtés. A második helyen említhető a mocsár típusú 
természetes állóvíz (1600 gyűjtési alkalom). Jelentősnek mondható még a csapadékvizes 
pocsolyában, a dendrotelmában, az ér típusú kisvízfolyásban és a dagonyában történt 
lárvagyűjtés.  

Az előadó bakonyi vonatkozású csípőszúnyog témájú publikációi: Tóth S. (2006): A 
Bakony-vidék csípőszúnyog-faunája (Diptera: Culicidae). – Acta Biologica Debrecina 
Oecologica Hungarica 15: 1–240. Tóth S. (2009): Adatok a Bakony-vidék csípőszúnyog 
faunájához (Diptera: Culicidae), I. – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 26: 171–188. 
Tóth S. (2005): Késő ősztől tavaszig fejlődő csípőszúnyog lárvák vizsgálata Zirc környékén 
(Diptera: Culicidae). –13: 225–232. 
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Arachnológiai vizsgálatok a Bakony barlangjaitól a Balatoni nádasokig 
 

Szinetár Csaba 
 

ELTE Savaria Egyetemi Központ, Biológia Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 
e-mail: szcsaba.bdtf@gmail.com 

A Bakony viszonylagosan jó arachnológiai kutatottságát jelzi a természetföldrajzi 
régióval jelentősen átfedő Veszprém megyére vonatkozó 2014-ben készült faunalista, mely 66 
lokalitásról 479 pókfaj előfordulását közölte. A kutatási területek természetesen nem 
egyenletesen fedik le a régiót, de egyértelműen megállapítható, hogy egyes élőhelytípusok 
valóban alaposan kutatottak. Így a déli fekvésű, melegkedvelő élőhelyek, elsősorban a 
bokorerdők, a lejtősztyeppek és sziklagyepek. Az átlagosnál nagyobb figyelmet kaptak a vizes 
élőhelyek, valamint a barlangok is.  

A régióval fiatal kutatóként ismerkedtem meg, első önálló faunakutatási munkám is ide 
kötődik. Az előadás négy olyan élőhelytípushoz kapcsolódó eredményt mutat be, melyekhez 
az elmúlt három évtizedben többször visszatértem, és így a hosszabb távú tapasztalatokról is 
szólhatok. Néhai mesteremnek, Loksa Imrének köszönhetően a bokorerdők és a 
lejtősztyeppek talajfelszíni pókfaunája egy átfogó Délkelet-Közép-Európa léptékű 
monografikus tanulmánykötetben is helyet kapott. Az élőhelytípusra jellemző védett pókfajok 
közül mindhárom hazánkban kimutatott bikapók él a Bakony régiójában. A 2015-ben 
tudományra új fajként leírt deres bikapók (Eresus hermani) egyik hazai élőhelye a Kelet-
Bakonyban van. Érdemes kiemelni még a 2000-es évek elején a Szársomlyóról leírt 
vitorláspókfajt, a Pelecopsis loksai-t, mely azóta itt a Balaton-felvidéken is előkerült, és egy 
„igazi” délkelet-közép-európai fajként az elmúlt 15 évben Dél-Szlovákiából, Szerbiából, 
Macedóniából és legutóbb Bulgáriából is kimutatásra került.  

A vízhez kötődő előhelytípusok koránt sincsenek kedvező helyzetben. Egyértelműen 
sújtja őket a kiszáradás, az élőhelyek zsugorodása és megszűnése. A kilencvenes és kétezres 
évek vizsgálatai során kerültek felmérésre a Pápai-, illetve Devecseri-Bakonyalja különösen 
nagy fajdiverzitású láprétjei, de egyes bazalthegyeken leírt értékes lápokat már ekkor sem 
találtunk meg. A Bakonyalja láprétjeiről akkor vált ismertté hazánkból a Pardosa maisa, 
melyet azóta az ország számos pontján megtaláltunk, de sehol sem olyan tömegeséggel mint 
az itteni lápréteken. A Balaton-felvidék nádasaiban végzett vizsgálatok jelentősen 
hozzájárultak a kárpát-medencei és a közép-európai nádasok pókfaunájának megismeréséhez 
(Larinia jeskovi, Glyphesis taoplesius). A Bakony barlangjainak pókjaira vonatkozó első adatok 
a hazai barlang-zoológia hőskorából, a legfrissebb a 2010-es évek gyűjtéseiből származnak, 
melyek között szintén vannak kiemelést érdemlők (Palliduphantes istrianus, Porrhomma 
microcavense). 
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Ragadozómadarak, valamint a fekete gólya és a holló  
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A Bakony vidékén csakúgy, mint máshol a világban, a biodiverzitás folyamatos 

csökkenése figyelhető meg, ez a folyamat talán legszembetűnőbb a madarak esetében, nem 
kivétel ez alól a ragadozómadarak csoportja sem. A Bakony hegység területén és annak 
környezetében a ragadozómadár-állomány jelentős változáson ment keresztül az utóbbi 
negyven év során, azonban változás pontos ismeretéhez kevés információ áll rendelkezésre. 

2021-ben ragadozómadarak gallyfészek ellenőrzését végeztem a Bakony és környékének 
erdős területein a Balaton Felvidéki Nemzeti Park megbízásából. A munkát egy 2016-2021 
között megvalósult gallyfészek felmérés folytatásaként, az akkor megtalált fészkek 
visszaellenőrzésével végeztem. Elsősorban a fokozottan védett ragadozómadarak és a fekete 
gólya költések hatékony védelmét kívántam elősegíteni. Az öt év során 530 gallyfészket 
találtam, melyek közül 332 darabot sikerült visszaellenőriznem 2021-ben. Ezek közül 190 
fészek az ellenőrzéskor is megtalálható volt, melyekből 78-ban biztosan volt költés is. A 
felmérés és ellenőrzés során számos információt gyűjtöttem a gallyfészket használó fajok 
fészkelési szokásairól, és az azokat veszélyeztető tényezőkről. Összegzésképpen elmondható, 
hogy a Bakonyban a ragadozó madarak fészkelését nagymértékben befolyásolja az 
erdőgazdálkodás. Az öreg állományok eltűnése, felaprózódása kiszorítja az érintett 
területekről a ragadozómadár fajokat és a fekete gólyát. Szintén szomorú tapasztalat, hogy 
számos fészkes fa került kivágásra az ellenőrzésig. Nem biztos, hogy minden esetben 
szándékos tevékenységről van szó, a jelenség megvizsgálása fontos lehet.  

A ragadozómadarak hatékonyabb védelme érdekében szükségesnek tartom a Bakony 
teljes területén a gallyfészkek felkutatását, és a legstabilabb fészkeket, illetve legjobb 
fészkelőhelyet nyújtó fákat levédetni. Ez idáig csak kis részét sikerült lejárni a Bakony 
erdeinek, és kevés információt sikerült gyűjteni a hatékony védelemhez, ezért a továbbiakban 
is szeretném folytatni ezt a munkát, hogy az itteni erdők továbbra is megfelelő élőhelyet 
nyújthassanak e ritka madárfajok számára. 
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A bakonyi denevérkutatás legújabb eredményei 
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 Az előző 2017-es Bakony-kutató ankét óta eltelt időszakban a Bakony hegység 
denevérfaunisztikai vizsgálatai kibővültek. Ennek következtében több Natura 2000 területet 
mértünk fel, valamint a denevér szülőkolóniák felderítése is hatékonyabb lett. 

Natura 2000 területek közül a Papod-Miklád, a Csatár és Miklóspál-hegy valamint a Kab-
hegy felmérése történt meg. Mindegyik helyszínen a hálózásos befogást kiegészítette az 
ultrahang detektoros felmérés, és a téli barlangi ellenőrzés. A hangelemzés alkalmazása 
lehetőséget biztosított a területeken a szaporodási időszakban, a szülőkolóniák helyzetének 
meghatározására.  A vizsgálati módszernek köszönhetően a Kab-hegy Natura 2000 területről 
8 szülőkolóniát sikerült kimutatni. Az ultrahang detektorok használata a jövőben az új 
nászhelyek keresésében is szerepet fog játszani, lerövidítve a hálózásos befogással történő 
helykeresést.  

Az elmúlt időszak másik nagy eredménye az épületlakó denevérek szülőkolóniáinak 
felderítése. A lakosság, hatóság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság segítségével 
2015-höz képest megháromszorozódott az ismert szülőkolóniák száma. A megismert 
szülőkolóniák (70) nagy részét a fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii) (24) alkotja, és 
egyben a legnagyobb példányszámban (1000) előforduló faj is. Második leggyakoribb faj a 
közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) 19 ismert kolóniával, de csak 450 példánnyal. A 
harmadik a szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 10 épületből 80 egyede került 
elő.  Példányszámban a második a közönséges/hegyesorrú denevér (Myotis myotis, Myotis 
blythii) páros 800 egyeddel, mindez 6 ismert szülőkolóniában.  

A szülőkolóniák védelmében is előre léptünk, Veszprémben az Érseki Palota 
denevéreit a tetőfelújítás ellenére sikerült helyben tartani. A porvai templom ablakára 
felszerelt, és jól vizsgázott denevér berepülő nyílás mintájára, Márkón és Kapolcson is 
helyeztünk ki ilyen szerkezeteket, biztosítva a denevérek szabad közlekedését. Munkánkba az 
önkénteseken kívül a lakosságot is bevontuk, így hatékonyabb lett a felmérés és a 
denevérvédelem is.  
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