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Summary – The data of ground beetles (Coleoptera: 
Carabidae) catched in a plantation of red oak (Quercus 
rubra) at Kétújfalu (Baranya county, Southern Hungary) 
are given. The red oak is native of Northern-America, is 
employed in Europe from 1721. It has been planted in 
Hungary for about 100 years. During two years, a total of 
79 species were collected from the investigated area by 
several sampling methods. The material included 10 
protected (Calosoma inquisitor, Carabus granulatus 
granulatus, Carabus ullrichi baranyensis, Carabus 
nemoralis nemoralis, Carabus convexus convexus, 
Carabus cancellatus maximus, Carabus hortensis 
hortensis, Carabus germari exasperatus, Carabus 
coriaceus praeillyricus, Cychrus caraboides caraboides) 
and 3 rare (Cychrus caraboides, Agonum versutum, 
Harpalus xanthopus winkleri) species. The sampling 
methods and the list of collected species are given. Notes 
on the 3 rare species are given. Compared to the previous 
data published from the environs of Kétújfalu (SÁR J. 
1992, 1993, 1995, SÁR P. 2005), 4 new carabid species 
(Cychrus caraboides caraboides, Agonum versutum, 
Harpalus xanthopus winkleri, Demetrias atricapillus) 
has been detected. Harpalus xanthopus winkleri is new 
to the fauna of Baranya county. The present paper can be 
considered as an introduction for further investigations 
of the beetle fauna of the red oak plantations in Hungary. 
Apart from the present paper and that of SÁR J. et. al., 
2009, there is no other work treating the beetle fauna of 
this plant association. 

 

Bevezetés 
 
Kétújfalu és környéke bogarak (Coleoptera) szem-
pontjából hazánk egyik legjobban kutatott terüle-
te. A régebbi gyűjtések összegzése (SÁR J. 1992, 
1993, 1995, SÁR P. 2005) és az újabb kutatások 
után 2007-ben a terület futóbogár-faunalistája is 
elkészült, ebben 213 futóbogár faj került felsoro-
lásra (KUTASI & SÁR 2007).  

Az utóbbi időben az eddig még nem kutatott 
kétújfalui vörös tölgyes bogárfaunáját különböző 
gyűjtési módszerekkel két éven keresztül vizsgál-
ták. A futóbogarakon kívüli bogárcsaládok közlése 
már megtörtént (SÁR et al. 2009). Dolgozatunkban 
a futóbogarakra vonatkozó eredményeket adjuk 
közre. 

A vörös tölgy (Quercus rubra) hazája Észak-
Amerika, Európában 1721 óta telepítik. Magyaror-
szágon mintegy 100 éve ültetik, az őshonos töl-
gyekhez képest gyorsabb növekedésű és kevesebb 
károsítója van, üde talajú termőhelyeken erdészeti 
ültetvényekbe és parkfának is telepítik. Ma már 
csaknem 1000 ha-on találunk vörös tölgy állo-
mányt hazánkban (GENCSI & VANCSURA 1992). A 
Magyarországon telepített vörös tölgyesek futóbo-
gár-faunájának kutatására vonatkozó adatokat ed-
dig nem tettek közzé hazánkból. 

 

Anyag és módszer 

 
A vizsgálatot egy több mint 1 hektáros vörös tölgyesben 
végeztük, az állomány hossza 150, szélessége 70 méter. 
A középkorú vörös tölgyesben őshonos (ezüsthárs, fűz, 
fehér nyár), illetve betelepített fafajok (akác, feketefe-
nyő) is fellelhetők. A terület Kétújfalu és Teklafalu kö-
zött helyezkedik el, közigazgatásilag Kétújfaluhoz tarto-
zik (1. ábra). A futóbogár-fauna minél teljesebb felméré-
se érdekében a következő gyűjtőmódszereket alkalmaz-
tuk: ecetes talajcsapda, rostálás, egyelés, fűhálózás, lám-
pázás (2009. július 13–14.). 

A kimutatott bogárfajokat a 2004-ben létesült Te-
quila-gyűjteményben (Teklafalu) helyeztük el, az egyes 
ritka fajok bizonyító példányai a Bakonyi Természettu-
dományi Múzeumban (Zirc) találhatók. 
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Eredmények 
 

A vörös tölgyes kutatása során összesen 79 futóbo-
gár faj került elő. A fajok felsorolásán kívül a gyűj-
tési módszereket is megadtuk.  
 
Carabidae – futóbogarak 
 
Cicindela germanica LINNAEUS, 1758 – lámpázás 
 
Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792) – talajcsapda 
 
Notiophilus rufipes CURTIS, 1829 – talajcsapda, 
avar rostálás, egyelés 

Notiophilus palustris (DUFTSCHMID, 1812) – talaj-
csapda 

Calosoma inquisitor (LINNAEUS, 1758) – talajcsap-
da 

Carabus granulatus granulatus LINNAEUS, 1758 – 
talajcsapda, egyelés korhadt vörös tölgyből 

Carabus ullrichi baranyensis SOKOLÁR, 1908 – ta-
lajcsapda 

Carabus nemoralis nemoralis MÜLLER, 1764 – ta-
lajcsapda 

Carabus convexus convexus FABRICIUS, 1775 – ta-
lajcsapda, egyelés 

Carabus cancellatus maximus HAURY, 1880 – ta-

lajcsapda 

Carabus hortensis hortensis LINNAEUS, 1758 – ta-
lajcsapda 

Carabus germari exasperatus DUFTSCHMID, 1812 
– talajcsapda 

Carabus coriaceus praeillyricus SZÉL, 1993 – ta-
lajcsapda 

Cychrus caraboides caraboides (LINNAEUS, 1758) 
– egyelés korhadt vörös tölgyből 

Clivina fossor (LINNEAUS, 1758) – lámpázás 

Clivina collaris (HERBST, 1784) – lámpázás 

Dyschirius aeneus (DEJEAN, 1825) – lámpázás 

Dyschirius politus (DEJEAN, 1825) – lámpázás 

Blemus discus (FABRICIUS, 1792) – lámpázás 

Trechus obtusus ERICHSON, 1837 – avar rostálás 

Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781) – talaj-
csapda, kopogtatás, avar rostálás 

Paratachys bistriatus (DUFTSCHMID, 1812) – lám-
pázás 

Tachyta nana (GYLLENHALL, 1810) – egyelés 

Asaphidion flavipes (LINNEAUS, 1761) – talajcsap-
da 

Bembidion lampros (HERBST, 1784) – talajcsapda, 
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1. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése a Dél-Dunántúlon 



avar rostálás 

Bembidion assimile GYLLENHAL, 1810 – avar ros-
tálás 

Bembidion fumigatum (DUFTSCHMID, 1812) – lám-
pázás 

Bembidion quadrimaculatum (LINNAEUS, 1761) – 
lámpázás 

Poecilus cupreus (LINNAEUS, 1758) – avar rostálás 

Poecilus versicolor (STURM, 1824) – egyelés 

Pterostichus anthracinus (ILLIGER, 1798) – lámpá-
zás 

Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS, 1787) 
– talajcsapda 

Pterostichus melanarius (ILLIGER, 1789) – lámpá-
zás 

Pterostichus niger (SCHALLER, 1783) – egyelés 

Pterostichus melas (CREUTZER, 1799) – egyelés, ta-
lajcsapda 

Abax carinatus (DUFTSCHMID, 1812) – talajcsapda, 
avar rostálás 

Abax parallelepipedus (PILLER & MITTERPACHER, 
1783) – talajcsapda 

Abax parallelus (DUFTSCHMID, 1812) – talajcsapda  

Calathus melanocephalus (LINNAEUS, 1758) – 
lámpázás 

Dolichus halensis (SCHALLER, 1783) – lámpázás 

Agonum longicorne CHAUDOIR, 1846 – lámpázás 

Agonum lugens (DUFTSCHMID, 1812) – lámpázás 

Agonum versutum STURM, 1824– lámpázás 

Agonum thoreyi (DEJEAN, 1828) – lámpázás 

Anchomenus dorsalis (PONTOPPIDAN, 1763) – lám-
pázás 

Platynus assimilis (PAYKULL, 1790) – egyelés 

Platyderus rufus (DUFTSCHMID, 1812) – egyelés, 
talajcsapda 

Amara convexior STEPHENS, 1828 – talajcsapda, 
avar rostálás 

Amara saphyrea DEJEAN, 1828 – talajcsapda 

Amara similata (GYLLENHAL, 1810) – talajcsapda 
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Anisodactylus signatus (PANZER, 1797) – lámpá-
zás 

Diachromus germanus (LINNEAUS, 1758) – egyelés 

Stenolophus dischophorus FISCHER, 1824 – lám-
pázás 

Stenolophus mixtus (HERBST, 1784) – lámpázás 

Stenolophus skrimshiranus STEPHENS, 1828 – 
lámpázás  

Acupalpus flavicollis (STURM, 1825) – talajcsapda 

Acupalpus luteatus (DUFTSCHMID, 1812) – lámpá-
zás 

Acupalpus maculatus SCHAUM, 1860 – lámpázás 

Acupalpus parvulus (STURM, 1825) – lámpázás 

Ophonus azureus (FABRICIUS, 1775) – lámpázás 

Ophonus melletii (HEER, 1837) – lámpázás 

Ophonus puncticeps (STEPHENS, 1828) – egyelés, 
lámpázás 

Ophonus rufibarbis (FABRICIUS, 1792) – lámpázás 

Harpalus griseus (PANZER, 1797) – talajcsapda, 
lámpázás 

Harpalus rufipes (DEGEER, 1774) – egyelés, talaj-
csapda, lámpázás  

Harpalus calceatus (DUFTSCHMID, 1812) – lámpá-
zás 

Harpalus froelichi STURM, 1818 – lámpázás 

Harpalus affinis (SCHRANK, 1781) – lámpázás 

Harpalus tardus (PANZER, 1797) – talajcsapda 

Harpalus atratus LATREILLE, 1804 – talajcsapda 

Harpalus xanthopus winkleri SCHAUBERGER, 1923 
– talajcsapda 

Badister bullatus (SCRANK, 1798) – egyelés 

Badister meridionalis PUEL, 1925 – lámpázás 

Badister unipustulatus BONELLI, 1813 – lámpázás  

Lebia cruxminor (LINNAEUS, 1758) – fűhálózás 

Demetrias atricapillus (LINNAEUS, 1758) – fűháló-
zás 
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3. ábra. A vizsgált vörös tölgyes (fotó: Sár József) 



Syntomus pallipes (DEJEAN, 1825) – egyelés 

Drypta dentata (ROSSI, 1790) – egyelés 

Brachinus psophia AUDINET - SERVILLE, 1821 – 
lámpázás 

 
 
A Teklafalu környékéről már publikált adatokhoz 
képest további 4 faj előfordulását sikerült igazol-
nunk: Cychrus caraboides caraboides (LINNAEUS, 
1758), Agonum versutum STURM, 1824, Harpalus 
xanthopus winkleri SCHAUBERGER, 1923, Deme-
trias atricapillus (LINNAEUS, 1758). A fentebb fel-
sorolt fajokkal együtt összesen 217-re emelkedett a 
Teklafalu környékéről kimutatott futóbogarak szá-
ma. 

A kutatások során összesen 10 védett fajt 
(Calosoma inquisitor, Carabus granulatus granu-
latus, Carabus ullrichi baranyensis, Carabus ne-
moralis nemoralis, Carabus convexus convexus, 
Carabus cancellatus maximus, Carabus hortensis 
hortensis, Carabus germari exasperatus, Carabus 
coriaceus praeillyricus, Cychrus caraboides 
caraboides) sikerült kimutatnunk. A védett fajok 
közül egy viszonylag ritka faj (Cychrus carabo-
ides) is előkerült. Ezen kívül további két ritka fajt 
(Agonum versutum, Harpalus xanthopus wink-
leri) gyűjtöttünk, melyek közül a sárgalábú Wink-
ler-futót (Harpalus xanthopus winkleri) Baranya 
megyéből még nem közölték. A kimutatott fajok a 
vörös tölgyhöz közvetlenül nem kötődnek, ered-
ményeink – hasonlóan a többi bogárcsaládot is-
mertető korábbi publikációhoz (SÁR et al. 2009) – 
a vörös tölgyesek kutatásának előfutáraként te-
kinthetők. 

 
 

Ritka fajok jellemzése 
 
 
Cychrus caraboides caraboides (Linnaeus, 
1758) – feketelábú cirpelőfutó (4. ábra). Hazánk-
ban elsősorban a hegyvidék hűvösebb részeinek la-
kója, főleg bükkösben gyűjtötték (SZÉL 1996). A 
dombvidéken több esetben patak menti égerliget-
ben, de erdei fenyvesben, akácosban, sőt almaül-
tetvényben is megtalálták, de mindenütt csak kis 
példányszámokban gyűjtötték (HORVATOVICH 
1978, KUTASI-SZÉL 2000, KUTASI 2002, KUTASI et 
al. 2004). Az Alföldről sokáig nem ismertük, újab-
ban a Nyírségből került elő (KÖDÖBÖCZ 2007). Ba-
ranya megyében Pécsről, Óbányáról, Mánfáról és a 
Mecsekből vannak előfordulási adatai (HORVATO-
VICH 1978, 1991, TALLÓSI et al. 2006), Dráva menti 
adatait TALLÓSI (2008) foglalja össze. A vizsgált te-
rületen Sár József korhadt vörös tölgyből egyelte 
2009. február 11-én. 
 

 

4. ábra. Feketelábú cirpelőfutó  
(Cychrus caraboides) (fotó: Kutasi Csaba) 

 

Agonum versutum STURM, 1824 – szélesnyakú 
kisfutó. Hazánkban főként a síkság és a dombvi-
dék vízparti nyirkos erdei gyomtársulásaiban elő-
forduló lokális faj (SZÉL 1996). Biztos hazai előfor-
dulásait SZÉL (1996) összegzi, azóta a Tisza menté-
ről (HEGYESSY 2002, HEGYESSY-SZÉL 2002, TAL-
LÓSI 2003), Vas megyéből (NAGY et al. 2004) és a 
Bakonyból is előkerült (KUTASI 2004). Baranya 
megyéből eddig mindössze egy adatát ismertük 
Mohácsról (SZÉL 1996). Ennek a hazánkban igen 
ritka fajnak egyetlen példányát lámpázással gyűj-
töttük 2009. 07. 14-én. 

 
Harpalus xanthopus winkleri SCHAUBERGER, 
1923 –  sárgalábú Winkler-futó. HORVATOVICH 
Sándor 1992-ben Magyarország faunájára új 
taxonként publikálta Porváról. A Dél-Dunántúlról 
csak 2003-ban közölték a Dráva árteréről (BÉRCES 
2003) égerlápból és puhafa-ligeterdőből. Hazánk-
ban mind a hegy-, mind a síkvidéki területeken el-
terjedt, de ritka faj, amely főként homokos terüle-
tek erdei társulásaiban fordul elő. Biztos magyar-
országi adatait (SZÉL 1996) összegezte, azóta az Al-
földről is több helyről megkerült (KÖDÖBÖCZ 
2007). Baranya megyéből még nem közölték 
(HORVATOVICH 2002), a vörös tölgyesben talaj-
csapdázással került elő 2009. 05. 01-én és 05. 03-
án. 
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