
Bordás Mariann: 

 
A SZITAKÖTİK TITOKZATOS BIRODALMA 

 
 
  

Kisiskolás koromban, egy nyári délután ritka alkalom adódott; megfogtam egy 
szitakötıt. Azért volt kivételes, mert a saját kertünkbe tévedt egy feltőnı, nagy, kék színő 
egyed. Rászállt a neki legjobban megtetszett ágra. A háta fölött kivételesen összecsapva 
tartotta szárnyait. Ezeket összefogtam, és a tenyeremre tettem az állatot. Ez bizony nem volt 
túl jó ötlet, mivel nagy, erıs rágójával megragadta a kezem, aminek szorításából semmilyen 
módon nem tudtam szabadulni. Valószínőleg védekezı reakció volt ez nála, de azért egy 
kicsit megijedtem. Mivel kis idı elteltével sem változott a helyzetem, nem tehettem mást, 
mint elengedtem, s így továbbrepült. Ekkor megtanultam, mit nem érdemes tenni egy 
szitakötıvel, a vízpartok „helikopterével”. Rendhagyó élményem azonban nem riasztott el a 
rovarok iránti vonzalmamtól.  

Három évvel ezelıtt, újabb indítást volt számomra, amikor egy városi keretek között, 
hetedik osztályosaknak megrendezett versenyen lehetıségem nyílt arra, hogy egy hetet 
eltöltsek Nagyvisnyón, egy biológiai táborban.  
A tábor egy kis, barátságos völgyben terül el, Nagyvisnyótól alig pár km-re. Mögötte patak 
csordogál, amiben nagyon sok idıt eltöltöttem „bogarászással”, azaz aprólékos keresgéléssel. 
Eredményre mégis csak a fentebbi szakaszokon jutottam, ahol a lassabb folyású részeken 
érdekesebbnél érdekesebb lényekre bukkantam. Gondolok itt tegzes lárvákra, oldalúszó 
rákokra, a forrásnál pedig forrás csigákra. Egy alkalommal egy gıte lárvát, máskor egy kis 
pisztrángot is találtunk. Azt hiszem ez ösztönzött arra, hogy alaposabban vizsgáljam a vízi 
élettereket.  
 Hazaérkezésem után nem hagytam abba a vizsgálódásaimat. Szerencsére Jászberény 
olyan részén lakom, amely közel van a Zagyvához, kb.10 perc gyaloglást követıen neki is 
láthatok a „munkának”. Az egyik alkalommal bukkantam rá két, igen ijesztı kis állatkára. 
Ekkor még nem tudtam mik azok (mivel még azelıtt nem találkoztam hozzájuk hasonlóval), 
egy üvegbe tettem és hazavittem ıket. Utána jártam milétüknek, és kiderült, hogy szitakötı 
lárvák voltak, melyeknek nagyobb egyedeit a jász ember csak „vizibornyúnak” nevez. Otthon 
egy kis akváriumba kerültek, ahol eredeti környezetükhöz hasonló teret alakítottam ki 
számukra, majd táplálékról is gondoskodtam. Nem volt nehéz, hiszen van egy trópusi 
halakkal benépesített akváriumom is. Alkalmanként vettem nekik élı eleséget, ami élı tubifex 
volt. Úgy gondoltam nem vesztek semmit, ha megpróbálom ízlik-e a jövevényeknek. Végülis 
elfogadták.  

Tartottam viszont attól, baj lesz, ha nem ık szemelik ki áldozatukat. Eleinte nehezen is 
fogadták el a felkínált eleséget. Félelmetes vízi ragadozók lévén, jó szemük és érzékelı 
szerveik vannak, így mindent pillanatok alatt észre vesznek. Valószínőleg ezért idegenkedtek 
attól a csipesztıl, amivel próbáltam etetni ıket, -   kezdetben kisebb, késıbb nagyobb sikerrel. 
1-2 nap elteltével gondolom, mikorra megéheztek (és persze egyre jobban megszokva új 
környezetüket, megbarátkoztak a csipesszel is), már kevesebb tétovázás után elfogyasztották a 
vörös szúnyog lárvához hasonló eleséget. 

A másik aggályom az volt, hogy mivel folyóvízbıl vettem ki ıket, nem lesz elég 
oxigénjük. Némi utána járást követıen rájöttem, hogy nincs ilyen feltételhez kötve a szitakötı 
félék szaporodási területe. (Bár vannak érzékenyebb fajok is.) Ezt bizonyította a tény is, hogy 
életben maradtak. Sıt nyár elején az egyik ki is bújt a bırébıl, azaz megvedlettek. Erre 
számítva tettem be nekik egy ágat, de ıszintén megvallva, nem is sejtettem, hogy ez 



megtörténik. Nagyon meglepıdtem, amikor észre vettem az egyik nád végén a bırt és a már 
kifejlett állatot. Miután megszáradtak szárnyai, nem volt szívem tovább rabságban tartani, és 
elengedtem. 

Késıbbi próbálkozásaim befogásukkal kapcsolatban, sajnos sikertelenek voltak. 
Ugyanis nagyon nehéz észrevenni egy-egy lárvát. Erre a célra a legalkalmasabb eszköz egy 
aprólyukú háló. Mikor a vízben tartózkodnak, egész nyugodtak és próbálnak beleolvadni a 
környezetükbe, ami sikerül is. Általában szürkés színőek és vagy az iszapban tartózkodnak, 
vagy ágak, nád szárán kapaszkodnak. Ez utóbbi inkább a folyóvízi fajokra jellemzı. Úgy 
néznek ki, mint egy kis növénydarabka. Ha azonban kivesszük ıket a vízbıl, gyorsan 
igyekeznek vissza az eredeti környezetükbe. Nagyon ügyesnek kell lenni, hogy ne engedjük 
ıket megszökni.  

A korábbi években, a befogott, akváriumban tartott lárvák életmódjának 
megfigyelésére csak korlátozott lehetıségeim volta. Itt nem akadtak ellenségeik, amik ellen 
védekezniük kellett volna, és táplálék után sem kellett sokat „járkálniuk”. Így legfıképpen 
táplálkozásukat tanulmányoztam alaposabban. Sokáig nem tudtam rájönni, mivel ragadják 
meg áldozatukat? Korábbi ismereteimbıl tudtam azt, hogy az alsó ajakból módosult, az 
ún.„álarccal” ragadják meg a zsákmányukat. De mint ahogy elsı látásra nem ismertem fel a 
lárvát, így azt sem tudtam, hogy nézhet ki az álarc. Elıször úgy képzeltem el, mint a szárazon 
élı rovarok rágóit, de rájöttem itt valami másról van szó. Több, türelmes, és mindenekelıtt 
figyelmes etetés és képek keresése után kezdett csak kirajzolódni elıttem milyen is. Végül 
kisebb tanulmányi rajzokat próbáltam készíteni. A „modellekkel” nem volt sok gond, mivel 
ha nem zavarta meg semmi, nem tettek gyors, hirtelen mozdulatokat. (Lásd a mellékelt ábrát.) 

Kutatásaim során kezembe került a Jász Múzeum 2000-ben megjelent Évkönyvének  
cikke: A szitakötık kutatásának helyzete és eddigi eredményei Jászberény környékén címmel.1 
Ebben zömmel a Jászberény környékén és kiemelten a Hajtában megfigyelt szitakötıfajok 
nevei szerepelnek. A Hajta-mocsár, a Duna Ipoly Nemzeti Park része. A Nemzeti Parkon 
belül 8 Tájvédelmi Körzet és 29 Természetvédelmi Terület található. A hazánkban 
kilencedikként alakult Nemzeti Park területe 60 314 hektár. Az Igazgatóság a Fıváros, Pest 
megye, Komárom-Esztergom megye és Fejér megye területén gyakorol hatósági 
(szakhatósági) jogkört, valamint természetvédelmi- és vagyonkezelési feladatokat lát el. A 
térségre ható környezeti ártalmak az ország más tájegységeihez viszonyítva hatványozottan 
jelentkeznek, ezért a természeti környezet védelme különösen nagy erıfeszítéseket igényel.   
 

Jelenleg, a Jászberény környékén ismert fajok száma 24, ami a hazai fauna valamivel 
több, mint egyharmada. A berni Egyezmény fokozottan védett fajai listáján mindössze 5, 
Magyarországon is élı szitakötı szerepel, s ezek közül 2 Jászberény határában, a Zagyva 
mentén is elıfordul. Az egyik a sárgalábú szitakötı (Stylurus flavipes), amely rendszertanilag 
a folyami szitakötık (Gomphidae) családjába tartozik. Igen ritka faj. Erısen kötıdik a 
folyóvizekhez, alkalmanként azonban kavicsbánya-tavakban, víztározókban is képes 
kifejlıdni. A család minden hazai tagja védett, aminek a folyóvizek sérülékenysége az oka. A 

Lárva és imágó adatok Magyarország Odonata faunájához (Ambrus-Bánkúti-Kovács 1996) 
címő cikkében, új fajként jegyezték fel, Jászfelsıszentgyörgy környékén. A másik a Hajtában 
szintén megfigyelt lápi szitakötı (Leucorrhinia pectoralis). Veszélyeztetettsége, itt is az 
élıhelyek átalakulásának (elvíztelenedésének) következménye.   

 

                                                           
1 Köszönettel tartozom a cikk szerzıjének Bánkuti Károly odonatológus-botanikusnak, Buschmann Ferenc 
muzeológusnak, Csörgı Terézia biológia tanárnınek és Vidra Tamásnak a Tájvédelmi Körzet munkatárának, 
akik sokat segítettek abban, hogy dolgozatomat a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi 
Tanulmányi Verseny országos döntıjében Mosonmagyaróvárott bemutathattam.   



Vizsgálódásaim során azt tapasztaltam, amit a szakirodalom is alátámaszt, hogy a 
lárvák fejlıdésére alkalmas vízterület lehet álló- és folyóvíz is.  
A Hajta állóvizeiben megfigyeltem például a sebes acsát (Aeshna cyanea), bár ez a faj lassabb 
folyású folyókban is megtalálható. Találkoztam a négyfoltos acsa (Libellula quadrimaculata), 
a lomha rabló (Lestes sponsa), a foltosszárnyjegyő rabló (Lestes barbarus), a szép légivadász 
(Coenagrion puella), és a közönséges acsa (Libellula depressa) kifejlett egyedeivel is.  
A Zagyva, mint lassabb folyású, finomhomokos, vagy iszapos folyó, élettere például a sávos 
szitakötınek (Calopteryx splendens), a kék karcsú szitakötınek (Agrion virgo), a 
leggyakoribb azonban mégis a széleslábú szitakötı (Platycnemis pennipes).  

A folyóvizek faunájáról azt lehet elmondani, hogy általában az alacsony fajszámú az 
egyes típusokban bizonyos fajok jelenlétével, illetve hiányával jól jellemezhetı közösségekrıl 
van szó, míg az állóvizek szitakötı faunája abban tér el a folyamitól, hogy fajaik jól 
elkülönülı csoportokat alkotnak, amelyek fejlıdése többé-kevésbé idıszakos, sekély, 
könnyen felmelegedı, táplálékban gazdag állóvizeket kedvelik. Ide tartoznak elsısorban a 
Lestes és Sympetrum fajok.  

A természetes állapotoktól erısen eltávolodott területeken a kék légivadász (Ischnura 

elegans) és a vízipásztor (Orthetrum cancellatum) kizárólagos jelenléte vagy túlsúlya 
jellemzı. Ezek a fajok a folyóvizeken kívül szinte minden alkalmas területen megtalálhatók. 
Én magam is tapasztaltam ezt a tényt, hiszen mindkettıt megfigyeltem a Zagyván és a 
mellette mesterségesen létesített horgásztavon is.   
 Már kezdetben is érdekes megfigyelés volt számomra, hogy míg kifejlett szitakötıvel 
(imágóval) nem találkozunk sem áprilisban, sem pedig május elején, ıszre pedig már 
eltőnnek, addig a lárvák az idı függvényében találhatók. Ez azzal magyarázható, hogy (egyes 
fajok pete állapotban) áttelelnek Az átteleléskor a lárva állapotnak kezdeti-, középidejő, és 
végsı szakasza van.  Több év alatt fejlıdnek csak ki teljesen, és valamikor tavasszal bújnak ki 
a lárvabırükbıl. Ezeket megtalálhatjuk a vízparton, általában nádszálakon, a nagy szitakötı 
lárvák bıreit a főben, hidak tartó pillérein is, az esetleges áradások miatt, ha elég figyelmesek 
vagyunk. Többnyire ebbıl történik a meghatározásuk is. Persze a legbiztosabb mód az 
azonosításukra az, amikor az éppen kikelı egyedet is és a bırt is megvizsgáljuk. 

Így 2003 tavaszán is többször kimentem a vízpartra, azzal a reménnyel, hogy találok 
néhány lárvabırt, esetleg lárvát is, amelyrıl friss diaképeket tudok készíteni. Eleinte nem 
jártam sikerrel, aminek valószínőleg a hosszú, hideg tél az oka. De ahogy kezdett emelkedni a 
hımérséklet, lassan csak elıbújtak. Ekkor pedig már elég volt néhány merítés is ahhoz, hogy 
megállapítsam a lárvák gyakoriságát és azt is, hogy melyik fejlıdési szakaszban vannak. 

A hosszú tél után, a május közepén érkezett hirtelen nyár, a maga 30 oC-os 
hımérsékletével „kihozta” a lárvákat a vízbıl. Ezután akárhányszor voltam kint a vízparton, 
mindig találtam lárvabıröket. A legtöbb a Platycnemis pennipes bırébıl van, de találtam 
Gomphidae és más fajoktól származó bıröket is. Két területet vizsgáltam párhuzamosan. Ez a 
Hajta-mocsár Természet Védelmi Terület és a Zagyva volt. Megfigyeléseimet az alábbi 
táblázatban próbáltam összegezni. 

 
A Hajta egyes részein mért adatok: 

 
Idıpont: Levegı 

hımérséklete: 
Víz hımérséklete: Lárvák száma: 

2003. 03. 20. 7-9 oC 2-3 oC 0 
2003. 03. 29. 4 oC 3-4 oC 0 
2003. 04. 09. 8-10 oC 3-5 oC 0 
2003. 04. 18. 15-18 oC 8-12 oC 3db 



 
A Zagyván mért adatok: 

 
Idıpont: Levegı 

hımérséklete: 
Víz hımérséklete: Lárvák száma: 

2003. 03. 15. 10 oC 4-5 oC 0 
2003. 03. 21. 15 oC 7-8 oC 0 
2003. 03. 31. 4-5 oC 2-3 oC 0 
2003. 04. 14. 10-12 oC 6-7 oC 4db 
2003. 04. 17. 16-20 oC 12-13 oC 13db 

 
 
Az idén is (2003) a hóolvadás következtében pár méterrel megemelkedett a Zagyva 

vízszintje, így vize sokkal zavarosabb, iszaposabb, és sajnos szemetesebb volt, mint általában. 
Az ilyen vízben még nehezebb lárvát találni, hiszen az erısebb sodrás is elsodorhatja, az iszap 
pedig befedheti ıket. A parthoz közeli területen a növényzet, fıleg a nád mutatja az ár 
elvonulását. Így, sajnos az esetleg már kibújt imágók bırét is eltőnteti a víz, a növényzetrıl. 

A védett területen viszont a mocsár és a patak vize is teljesen tiszta volt ebben az 
idıszakban is.  

A kibújt imágók élete már közel sem olyan hosszú, mint lárva korukban. Egy nyáron 
át élnek, aminek tulajdonképpen egyetlen lényege és célja van, ami nem más, mint a 
fajfenntartás. Amint kibújnak bırükbıl, megszáradnak szárnyaik, rögtön repülnek és 
táplálkoznak. A szitakötıknél az elsı repülést szőz-repülésnek hívják, mert miután elindulnak 
arról a nádról vagy főszálról, amelyen levedlették lárvabırüket, az elsı útjuk alkalmával, csak 
pár métert képesek megtenni. Így az elsı repülésük szinte csak addig tart, amíg a lendületük 
viszi ıket. Az újabb helyen, amelyre landoltak, megpihennek, és ha nem zavarja meg ıket 
semmi, nem is repülnek tovább egy ideig. A frissen kikelt imágók még nem olyan szép 
színesek, mint idısebb rokonaik, de pár nap múlva ez megváltozik és ez alapján, nem lehet 
majd különbséget tenni köztük  

A vízparton sétálva rengeteg vadászó szitakötıvel találkozhatunk. Közülük sok 
olyannal is, amelynek más alakja van, mint a többinek. Közelebbrıl megnézve kiderül, hogy 
nem is egy szitakötırıl van szó, hanem kettırıl. Ezeknek a rovaroknak, nagyon érdekes a 
szaporodás módjuk. A hímnek a potroha végén van egy fogó szerv, amivel megfogja a 
nıstényt a nyakánál, és egy darabig így repülnek együtt. Majd egyszer csak megállnak 
valahol, a párzásra megfelelı helyen, és utána a fajtól függıen a nıstény vagy csak a vízbe, 
vagy vízi növények szöveteire, leveleire lerakja a petéit. Elıfordul, hogy petézés ideje alatt a 
hím „ırködik” a párja felett, hogy ne zavarja meg semmi, de vannak olyan fajok is, amelyek a 
párzás után elválnak, és talán soha többé nem találkoznak.     

Annak ellenére, hogy a szitakötıknek a kifejlett imágói közismertek, és feltőnıek, 
lárváikat nagyon kevesen ismerik. Pedig ott élnek vizeinkben, csak egy kis kíváncsiság kell 
ahhoz, hogy megtaláljuk, és jobban megismerjük ıket. A vízpartok „helikopterei” csodálatos 
világának, a rengeteg velük kapcsolatos, izgalmas dolognak sajnos csak egy kis töredéke 
ismert a tudomány számára. De bízom abban, hogy egyszer talán eredményeimmel én is 
hozzájárulhatok eme ismeretek bıvítéséhez. 
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