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Összefoglalás: területek állapotfelmérésekor, természetvédelmi értékelésekor a gerinctelen állatcsoportok fel-
mérése általában nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben történik meg. Ugyanakkor az életközösségekben 
kulcsszerepet betöltő megporzó szervezetek felmérése ilyen esetekben nagyon fontos. a legfontosabb megporzók 
a méhek (Hymenoptera: Apoidea), és ezen belül a poszméhek (Bombus sp.) különösen alkalmasak lehetnek a 
területek természeti értékének meghatározására. jelen munka az Ipoly vízgyűjtőjének példáján mutatja be a 
poszméhek természetvédelmi területértékelésben való felhasználhatóságát. sajnos a pillanatnyilag rendelkezésre 
álló adatok csak nagyon kevés helyen érik el azt a mennyiséget, ami többé-kevésbé használható (drégelypalánk, 
Ipolyhídvég, Ipolykér). amennyiben az Ipoly vízgyűjtőjén kialakításra kerül egy monitorozó rendszer, mely az 
ott található természetközeli területek minőségi változásának nyomonkövetését célozza, abban mindenképpen 
fontos szerepet kell kapjon a poszméhek monitorozása is. ez esetben nagyon fontos a monitorozó pontok 
körültekintő kiválasztása, és a felvételezési erőfeszítés standardizálása. az alapos gyűjtésekből származó adatok 
mindenképpen alkalmasak lesznek a területek állapotváltozásainak nyomonkövetésére.

Bevezetés

területek természetvédelmi értékének meghatározásakor a gerinctelen állatcsoportok 
felmérése általában nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben történik meg 
(Black et al. 2001). az ízeltlábú fajok (Arthropoda) által képviselt természeti érték 
felmérése, ha egyáltalán kísérletet tesznek rá, általában kimerül a nappali lepkék, és 
néhány látványosabb bogárcsoport, vagy esetleg az egyenesszárnyúak és a szitakötők 
felmérésével. pedig nagyon fontos volna ennél szélesebb körben felmérni az adott terület 
állatvilágát, főleg a közösségi szempontból is fontos rovarcsoportokra kiterjesztve a 
vizsgálatokat (SároSpataki et al. 2004).

a megporzás az egyik legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatás (kremen 2008, 
rickettS et al. 2008). a megporzó szervezetek tevékenysége nem csak a mezőgazdasági 
területeken fontos, hanem a természetközeli élőhelyeken is, hiszen közvetlen hatást 
gyakorol a növények primer produkciójára, és ezáltal az egész életközösségre. a méhek 
a leginkább specializálódott megporzó rovarok (o’toole és raw 1991, michener 2007), 
így kulcsszerepet töltenek be a természetközeli élőhelyeken (kearnS és inouye 1997, 
pottS et al. 2010). a méhek természetvédelmi jelentőségét hangsúlyozza az is, hogy az 
elmúlt években bizonyítottan erős diverzitás csökkenést mutatnak világszerte (natural 
reSearch council 2006, GoulSon. et al. 2008, williamS és oSBorne 2009, pottS et al. 
2010). mindezekből egyértelműen következik, hogy egy adott terület természetvédelmi 
felmérésekor is nagyon fontos a méhek vizsgálata. kulcsszerepük miatt ugyanis nem 
csak a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok jelenléte vagy hiánya, hanem faj és 
egyedszámuk, diverzitásuk is fontos lehet a területértékelés szempontjából.
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a vadon élő méhek legismertebb csoportja a poszméhek. nagytestűek, általában 
színezetük miatt is feltűnőek, a többi méhcsoporttól meglehetősen könnyen elkülönít-
hetők, és faji határozásuk sem olyan nehézkes, mint más méhcsoportoké. az elmúlt 
években a hazai fajok több mint fele természetvédelmi oltalom alá került. a hazai fajok 
veszélyeztetettségének felmérése kapcsán (SároSpataki et al. 2005) létrejött egy Utm 
alapú poszméh adatbázis (SároSpataki et al. 2003), mely adatokat szolgáltathat az egyes 
fajokról természetvédelmi területértékelések esetén is. 

jelen munka célja, hogy bemutassa a poszméhek felméréséből származó adatok terület-
értékelésben való felhasználhatóságát. Cél volt még az is, hogy alapot teremtsünk egy, 
az Ipoly vízgyűjtőjének bizonyos területein beindítható, a természetvédelmi értékesség 
változásának nyomonkövetésére alkalmas, poszméheken alapuló monitorozó rendszer 
kialakításához.

Anyag és módszer

a cikkben felhasználásra kerülő adatok két forrásból származnak:

MATRA 2000 program keretében lezajlott gyűjtések
egy, az Ipoly mentén kialakítandó ökológiai hálózat előkészületei kapcsán, három 
területen került sor 2000. év nyarán méhek felvételezésére. a három terület:
 drégelypalánk: a falu és a folyó között elterülő nagy, nedves rét
 Ipolyhídvég (Ipelské predmostie): nedves rét egy ártéri erdő közvetlen közelében
 Ipolykér (kiarov): nádas terület és a közvetlen mellette található mg-i terület határán

az állatok begyűjtésére sárga varsacsapdát használtunk, mely részben színével, rész-
ben pedig a benne elhelyezett illatanyaggal vonzotta a viráglátogató rovarokat. a csapdák 
minden gyűjtőhelyen háromszor 1–1 hetes intervallumokban működtek, és a három 
gyűjtési időszak lehetőség szerint egyenletesen oszlott el a szezon folyamán. a csapdás 
gyűjtést esetenként egyedi hálózással egészítettük ki. a begyűjtött rovaranyagot laborban 
szétválogattuk, és a méheket mikroszkóp segítségével fajra meghatároztuk.

Az UTM alapú országos adatbázis
a kétezres évek elején jött létre egy országos poszméh adatbázis, melyből az Ipoly 
vízgyűjtőjére eső területek adatai kerültek felhasználásra. az adatbázist több köz- és 
magángyűjteményt feldolgozva, azok lelőhelyadatait kigyűjtve, valamint a hozzáférhető 
faunisztikai szakirodalom adatainak kigyűjtésével hoztuk létre. a végeredmény mintegy 
5200 poszméh lelőhelyadat az ország különböző pontjairól. az adatbázis pontos felépí-
tésére vonatkozó adatokat SároSpataki et al. (2003) cikke tartalmazza.

a hazai poszméhfajok természetvédelmi pontértékeinek megállapítására az egyes 
fajok gyakorisági, illetve veszélyeztetettségi kategóriákba sorolása után kerülhetett sor 
(SároSpataki et al. 2004, SároSpataki et al. 2005). a fokozottan veszélyeztetett fajok 8-as, 
a veszélyeztetett és sebezhető fajok 4-es pontértékkel rendelkeznek. a nem veszélyeztetett 
fajok két kategóriába kerültek: a nagyon gyakoriak 1-es, a kevésbé gyakoriak 2-es 
pontértéket kaptak. a fajok pontértékeit az 1. táblázat mutatja.
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1. táblázat a hazai poszméhfajok veszélyeztetettsége és természetvédelmi pontértéke 
Table 1. the endangerment categories and conservation values of Hungarian bumblebees 

Fajnév IUCN kategória Természetvédelmi pontérték

Bombus argillaceus CR 8
Bombus confusus CR 8
Bombus fragrans CR 8
Bombus laesus CR 8
Bombus muscorum CR 8
Bombus paradoxus CR 8
Bombus pomorum CR 8
Bombus humilis en 4
Bombus ruderatus en 4
Bombus silvarum en 4
Bombus soroeensis vu 4
Bombus subterraneus vu 4
Bombus haematurus lr 2
Bombus hypnorum lr 2
Bombus pratorum lr 2
Bombus ruderarius lr 2
Bombus hortorum lr 2
Bombus lapidarius lr 1
Bombus pascuorum lr 1
Bombus terrestris lr 1

CR: fokozottan veszélyeztetett; en: veszélyeztetett; vU: sebezhető; lR: nem veszélyeztetett
CR: critically endangered; en: endangered; vU: vulnerable; lR: lower risk

Eredmények és értékelésük

a matRa 2000 projekt keretében begyűjtött adatok összesítését a 2. táblázat mutatja. 
jól látszik, hogy sajnos csak viszonylag kevés egyedet és fajt sikerült begyűjteni, vagyis 
nagyobb gyűjtési erőfeszítésre volna szükséges. Ugyanakkor a területek közötti összehason-
lítás így is lehetséges. a faj és egyedszámok alapján mindenképpen az ipolyhídvégi 
terület látszik a legértékesebbnek. Ugyanakkor a poszméh pontértékeket is figyelembe 
véve kiderül, hogy az ipolykéri terület is nagyon értékes. annak ellenére ugyanis, hogy az 
egyedszámok és fajszámok alacsonyak, a poszméh pontérték azonos az ipolyhídvégivel. 
ez annak köszönhető, hogy Ipolykéren előkerült egy erősen veszélyeztetett, és ezért 8-as 
pontértékű faj (Bombus pomorum). a természetvédelmi területértékelés szempontjából 
tehát fontos, hogy ne csak egyszerű faj és egyedszámokkal vagy diverzitás értékekkel 
számoljunk, hanem az előkerült fajok értékességét is próbáljuk figyelembe venni.



2. táblázat a matRa 2000 projekt keretében gyűjtött adatok összesítése.
Table 2. the bumblebee data summarised from the three sampling sites of matRa 2000 project

Fajok Drégelypalánk Ipolyhidvég Ipolykér össz

Bombus hortorum 4 16 20
Bombus hypnorum 1 1
Bombus pomorum 1 1
Bombus silvarum ditinctus 1 1
Bombus terrestris 6 4 5 15
egyedszám 10 22 6 38
fajszám 2 4 2 5
védett fajok száma 1 1 2
poszméh pontérték 3 9 9 17

az országos poszméh adatbázisból az Ipoly vízgyűjtőjének 22 helyéről sikerült ada-
tokat kinyerni, melyek összesen 9 hazai poszméhfajra vonatkoztak. a legtöbb helyről 
a Bombus pascuorum került elő, ami nem különösebben meglepő, hiszen ez az egyik 
leggyakoribb hazai faj. mindössze két védett, 4-es pontértékű faj került elő az Ipoly 
vízgyűjtőterületéről, a Bombus ruderatus és a Bombus sylvarum distinctus. az utóbbi faj 
viszont meglehetősen sok, 5 helyen előkerült, ami azt mutatja, hogy az országnak ezen a 
részén a faj nem mondható kifejezetten ritkának. messzemenő következtetéseket persze 
nem lehet levonni, mivel az adatok egy része meglehetősen régi, és az adatfelvételezések 
nem standard módon történtek. az adatok értékelését az is nehezíti, hogy a felvételezési 
helyek nincsenek pontosan meghatározva, az adatbázisban csak a legközelebbi lakott 
település szerepel, mint gyűjtési hely. Ugyanakkor alkalmasak lehetnek ezek az adatok 
annak kipróbálására, hogy botanikai adatokat, illetve térképfedvényeket felhasználva le 
lehet-e határolni az adott települések környékén azokat a pontos helyeket, amelyeken az 
ott megtalált poszméhfaj élhet. Ha ez a lehatárolás megtörtént, utána ki lehet menni a 
terepre, és ellenőrizni lehet az adatok alapján kikövetkeztetett előfordulást.

végkövetkeztetésként elmondhatjuk, hogy a poszméhek alkalmasak lehetnek területek 
természetvédelmi értékelésére. természetesen, mint minden élőlénycsoport esetében, itt is 
nagyon fontos, hogy az adatfelvételezés milyen formában, és milyen erőfeszítéssel történik. 
amennyiben az Ipoly vízgyűjtőjén kialakításra kerül egy monitorozó rendszer, mely az 
ott található természetközeli területek minőségi változásának nyomonkövetését célozza, 
abban mindenképpen fontos szerepet kell, hogy kapjon a poszméhek monitorozása is. ez 
esetben nagyon fontos a monitorozó pontok körültekintő kiválasztása, és a felvételezési 
erőfeszítés standardizálása. érdemes csapdázással és egyedi hálózással vagy terepi 
vizuális felvételezéssel egyaránt végezni gyűjtéseket a mind alaposabb faunafelmérés 
érdekében. az alapos gyűjtésekből származó adatok mindenképpen alkalmasak lesznek a 
területek állapotváltozásainak nyomonkövetésére. Ugyanakkor a gyűjtött adatok botanikai 
fedvényekkel való összevetése alkalmas lehet arra is, hogy azon területek poszméhfau-
nájának összetételére is következtethessünk, amelyeken csak növénytani fel-mérések 
zajlottak. a hasonló növényborítású területeken ugyanis valószínűleg hasonló összetételű 
poszméh együttesek alakulhatnak ki.
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Köszönetnyilvánítás

köszönettel tartozom azoknak, akik az Ipoly vízgyűjtő természeti értékeinek monitorozási projektje kapcsán 
inspirálták a cikk létrejöttét, név szerint dukay Igornak és penksza károlynak. a nevek külön említése nélkül 
köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a régi adatgyűjtések során rengeteget segédkeztek.
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assessing the conservation value of a habitat, the insects, and other invertebrates are often overlooked. 
However, in these cases it should be very important to take into consideration the bees (Hymenoptera: Apoidea), 
because they are the most important pollinators, accordingly keystone species in the ecosystems. Bumblebees 
(Bombus sp.) can be good indicators of the naturalness of a habitat. this study tries to estimate the possibility 
of use of existing bumblebee data in evaluating conservation values of different habitats in the Ipoly valley. 
Unfortunately the existing data are not enough for exact estimations. We have specific data from only three 
places (drégelypalánk, Ipolyhídvég, Ipolykér). In the case of establishing a monitoring system in the Ipoly 
valley, it is very important to take into consideration the bumblebees. If so, the selection of the sampling sites 
and the optimization of sampling effort are very important. the adequately collected bumblebee data should be 
capable as indicators of the conservation value of the given habitats.
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