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Abstract 

The study presents the results of our faunistic research in Coleoptera conducted within 
the LIFE+ project (LIFE08 NAT/H/000289).  During the research, we focused on 
surveying the ground-dwelling beetles of the nearly 250 hectare project area. 

In a period of 3 years, we recorded a total of 128 Coleoptera species. As a highlight of 
the site, we must first mention the highly protected Natura 2000 ground beetle Carabus 
hungaricus. Other protected ground beetle and oil beetle species include Cicindela 
soluta, Carabus cancellatus, Carabus granulatus, Meloe cicatricosus and Meloe 
scabriusculus. Elaphropus haemorrhoidalis, a nationally scarce coleopteran also occurs 
in the area together with Syntomus foveatus and Trichocellus placidus, which were 
valuable finds too. Among the other rare beetles recorded, there were a number of 
species typical of high value, semi-natural dry and sandy grasslands, such as Harpalus 
servus, Calathus erratus and Diasticus vulneratus.  

We also assessed the fauna of the surface reconstruction and habitat restoration areas. 
At this point, their species composition corresponds to an early successional stage 

Bevezetés 

A pannon homokpusztagyepek bogárfaunáját a legalaposabban a Kiskunság térségében 
tárták fel. A terepi munkák 1977 és 1981 között zajlottak a Magyar Természet-
tudományi Múzeum szervezésében, az eredmények pedig a Kiskunsági Nemzeti Parkról 
szóló tanulmánykötetekben láttak napvilágot (pl. ÁDÁM 1987, ÁDÁM & MERKL 1986, 
MERKL 1987a, 1987b). További adatok találhatók még Nagykőrös, illetve Csévharaszt–
Vasad környékének bogárfaunájáról a következő publikációkban: MERKL et al. (2011), 
illetve SZÉL & KUTASI (2011). Jóval kevesebb ismeret áll rendelkezésünkre a nyírségi 
homokpusztákról. Átfogó ismertetést olvashatunk a Bátori-legelő és a Fényi-erdő 
bogárfaunájáról MERKL (1991) munkájában, ez azonban a Nyírségnek csak kis részét 
teszi ki. Számos nyírségi futóbogár előfordulási adata található KÖDÖBÖCZ (2011) 
cikkében. A Kisalföld homokpusztáiról publikált koleopterológiai adatok alig vannak, az 
utóbbi időszakban az ebből a régióból származó ismeretek inkább jelentések formájában 
öltöttek testek. Szórványos faunisztikai adatok találhatók többek között a következő 
munkákban: MERKL (2002), SZÉL & BÉRCES (2002), SZÉL et al. (2010). 

A Kiskunság homokpusztáinak jellegzetes, fokozottan védett futóbogara a magyar 
futrinka (Carabus hungaricus). Olykor vele együtt fordul elő az igen ritka és lokális 
nagy aknásfutó (Acinopus ammophilus), amely egy éjszakai aktivitású, nagy termetű, 
növényevő futóbogár. Szintén a kiskunsági meszes homokpuszták jellemző faja a 
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talajlakó homoki gyalogcincér (Dorcadion decipiens), illetve a pusztai kutyatejben 
fejlődő alföldi virágcincér (Vadonia steveni). A térség kiterjedt borókásaiban található a 
színpompás borókacincér (Semanotus russicus). A pettyes hólyaghúzó (Mylabris 
crocata) és a pannon régióban endemikus kis hólyaghúzó (Hycleus tenerus) is a 
homokvidék lakója. Leginkább a mezei iringó virágzatán lehet rábukkanni a legforróbb 
nyári időszakban a sarkantyús darázsbogárra (Macrosiagon bimaculata). Az olykor nagy 
számban előforduló homoki zömökdíszbogár (Acmaeoderella mimonti) elsősorban a 
cickafark virágzatát látogatja. Csak a Kiskunságból ismert a bütyköshátú ormányos 
(Herpes porcellus). A Nyírségben él a kelet-európai elterjedésű alföldi gyászbogár 
(Oodescelis melas), ez a vidék képezi előfordulásának nyugati határát (MERKL 2007). A 
meleg száraz homokdűnék tipikus lakója a viszonylag ritka homoki zömökbogár 
(Cryptocephalus bohemicus) (GRUEV et al. 1987). 

A kisalföldi homoki gyepek fajgazdagsága hasonló a Duna–Tisza közén előforduló 
bogáregyüttesekéhez, bár a csak ebben a régióban előforduló fajok száma kisebb. 
Jellemző melegkedvelő futóbogarak az albán fémfutó (Harpalus albanicus), a gödörkés 
fémfutó (H. autumnalis), a gyászos fémfutó (H. tenebrosus), az óriás fémfutó (H. 
zabroides) és a berki közfutó (Amara littorea). Örvendetes, hogy a magyar futrinkának 
(Carabus hungaricus) igen erős populációi tenyésznek itt. Viszonylag gyakori az apró 
termetű, országos viszonylatban ritkább kétgödrös trágyabogár (Diastictus vulneratus), 
egy röpképtelen faj, amely többnyire a homok barázdáiban összegyűlt növényi 
törmelékben és mohapárnák alatt tartózkodik. 

A Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt általános célkitűzésként jelölte meg, hogy a 
beavatkozások hatására növekedjék a jó állapotú pannon homoki gyepek részaránya a 
katonai használatú területeken, illetve általában véve is kívánatos a pannon homoki 
gyepek állapotának javítása, természetességük fokozása. A vizsgálat tárgyát képezi, 
hogy a projekt időtartama alatt hogyan változik a katonai használatú területeken az 
egyes élőhelytípusok egymáshoz viszonyított aránya, valamint az egyes élőhelytípusok 
természetessége, illetve az elvégzett beavatkozások következtében hogyan változik a 
közösségi jelentőségű élőhelyek helyzete a teljes Natura 2000 területen. 

Jelen projekt tekinthető az eddigi legnagyobb ráfordítású olyan kutatásnak, amely a 
kisalföldi homokpuszták bogárfaunájának megismerését tűzte ki célul. A projekt első 
szakaszában (2012 és 2013 során) a vizsgálatra kijelölt terület alapállapotának 
megismerése valósult meg, majd 2013-ban és 2014-ben megkezdődött a második 
szakasz, az élőhelyrekontsrukciós munkálatok (domborzati rekontsrukció, illetve égetés) 
által létrejött élőhelyek monitorozása. A rövid, mindössze kétéves vizsgálati idő miatt ez 
utóbbi vonatkozásában egyelőre csak a kezdeti eredményekről számolhatunk be. 

Terület és módszer 

A vizsgált terület a gönyűi homokvidék nyugati részén, Győr (Győrszentiván) és Gönyű 
községhatárain belül található. A mintegy 250 ha-os terület 1992 óta védett, a 
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozik, emellett 2004 óta a HUFH20009 Gönyűi-
homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként a Natura 2000 
hálózatnak is része. A kutatási terület pontos lehatárolását, valamint a konkrét 
gyűjtőhelyeket (ZOOAP1–10) az 1. ábra mutatja. A terület természeti viszonyairól 
(különös tekintettel a növénytársulásokra és a botanikai értékekre) önálló fejezet szól 
(KIRÁLY et al. 2015). A zoológiai mintavételi helyek kijelölését a terület előzetes 
botanikai vizsgálatai alapján hajtottuk végre. A kijelölés fő szempontja az volt, hogy a 
terület legjellemzőbb élőhelytípusai (növénytársulásai) és azok eltérő természetességi 
állapotú állományai egyaránt képviselve legyenek. Így a gyűjtőhelyek között éppúgy 
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megtalálhatók a jelenlegi legjobb állapotú homokpusztagyepek, mint a domborzati 
rekonstrukciók során létesült új nyers talajfelszínen kialakult kezdeti szukcessziós 
állapotú növényzet, illetve a degradáltabb állapotú jellegtelen szárazgyepek, valamint 
az üde-nedves sásos gyepek is. 

 

 
1. ábra: A vizsgálati területen kijelölt mintavételi területek (ZOOAP-1 – ZOOAP-11) 

elhelyezkedése 

 

Mivel a botanikai monitorozás valamint a zoológiai vizsgálatok egy időben zajlottak, a 
pontosabb cönológiai háttéradatokon alapuló elemzésekre csak később lehet majd sort 
keríteni. A pókok, a bogarak és a hangyák kutatása elsődlegesen a talajfelszínen élő 
fauna felmérésére irányult, így a nemzetközi és hazai gyakorlatban egyaránt széles 
körben használt Barber-féle talajcsapdákat használtuk. A gyűjtést valamint a 
határozáshoz szükséges előkészítést (válogatást) együttesen végeztük a három 
ízeltlábúcsoport esetében. Talajcsapdaként két egymásba csúsztatott, 10 cm átmérőjű, 
2,5 dl űrtartalmú műanyag pohár szolgált. Az alsó pohár alját kilyukasztottuk, hogy az 
esetlegesen felgyülemlő esővíz elvezetése biztosított legyen. A belső pohárba ölő- és 
tartósítószerként 70%-os etilén-glikolt töltöttünk. Az oldat felületi feszültségét 
literenként 1 ml detergens hozzáadásával csökkentettük. A csapdák fölé 20×20 cm-es 
rozsdamentes fémlapot (csapdatetőt) helyezünk az ölőfolyadék felhígulása, illetve a szél 
által szállított avar, homok stb. kizárása érdekében. A vadállatok károsító hatásainak 
(taposás, kitúrás stb.) mérséklésére „Vadóc” nevű vadriasztó vegyszert használtunk. A 
jelentős vadsűrűség indokolttá tette, hogy valamennyi csapdát ellássuk a vadriasztóval, 
melyet a csapdáktól fél méteren belül leszúrt karóra rögzítettünk 50 cm-es 
magasságban. Mintavételi helyenként tíz–tíz, egyes időszakokban öt–öt csapdát 
működtettünk az alábbiakban felsorolt időszakokban. A csapdázási idő a talajfelszíni 
pókok fő aktivitási (ivarérési) időszakához igazodott. A gyűjtött anyag tárolása 70%-os 
etilalkoholban történt. A csapdázott bogarak egyes csoportjait – így a futóbogarakat 
(Carabidae) vagy a gyászbogarakat (Tenebrionidae) – teljes egészében feldolgoztuk, 
míg a holyvák (Staphylinidae), a pattanóbogarak (Elateridae), a levélbogarak (Chryso-
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melidae) és az ormányosbogarak (Curculionidae) esetében a meghatározás csak 
részleges volt. Számos, apró termetű és nehezen határozható csoport, így többek között 
a penészbogarak (Cryptophagidae) képviselői sem kerültek feldolgozásra. 

A mintavételi időszakok: 2012. november 28. – 2013. január 4.; 2013. április 20. – május 
6.; 2013. május 6–20.; 2013. december 9. – 2014. február 10.; 2014. április 16. – május 2.; 
2015. április 15–29.; 2014. április 29. – május 15. 

 

1. táblázat:  A talajzoológiai, egyenesszárnyú és botanikai vizsgálatokra kijelölt állandó 
mintavételi helyek adatai 

Azonosító Élőhely-típus EOV X EOV Y Méret 

ZOOAP-1 Zárt homoki sztyepprét és nyílt homokpusztagyep 
(Referencia1) 

555569 263621 50×50 m 

ZOOAP-2 Nyílt homokpusztagyep (Referencia2) 555035 264180 50×50 m 

ZOOAP-3 Aranyvesszős, kis csenkeszes maradványfoltokkal 553313 264460 50×50 m 

ZOOAP-4 Akácos-selyemkórós 554296 264717 50×50 m 

ZOOAP-5 Kékperjés láprét Salix rosmarinifolia-val 554475 263703 50×50 m 

ZOOAP-6 Jellegtelen nedves-üde gyep 553484 263530 50×50 m 

ZOOAP-7 Jó állapotú zárt homoki sztyepprét (Referencia3) 555364 264075 50×50 m 

ZOOAP-8 Nyírrel és nyarakkal spontán erdősödő zárt homoki 
sztyepprét 

553652 264538 50×50 m 

ZOOAP-9 Jellegtelen szárazgyep 554417 263880 50×50 m 

ZOOAP-10 Másodlagos zárt homoki sztyepprét  554702 264383 50×50 m 

ZOOAP-11 Jellegtelen szárazgyep 553907 264154 50×50 m 

GY02_V Gyepvetéssel 554749 264153 25×25 m 

GY01_VN Gyepvetés nélkül 554749 264193 25×25 m 

 

Eredmények és értékelésük 

A három év alatt összesen 128 fajt mutattunk ki, melyek közül 60 az alapállapot 
felmérése során került elő (2. táblázat). E fajok között megtalálhatók a természetes 
állapotú homoki gyepekre jellemző bogarak, mint a homoki fémfutó (Harpalus servus), a 
pusztai tarfutó (Calathus erratus) vagy a kétgödrös trágyabogár (Diastictus vulneratus). 
Egyetlen fokozottan védett fajt (és egyben Natura 2000 jelölőfajt) találtunk, a magyar 
futrinkát (Carabus hungaricus). A nyílt homokfelszínek jellemző védett futóbogara az 
alföldi homokfutrinka (Cicindela soluta). Ezt a fajt csak az egyelő gyűjtéseink során 
figyeltük meg, a talajcsapdák anyagából nem került elő. A ragyás futrinka (Carabus 
cancellatus) és különösen a mezei futrinka (Carabus granulatus) a nedvesebb élőhelyek 
lakói. Szintén védettek, de hazánkban elterjedt fajok. A nedvességkedvelő vörösvégű 
martfutónak (Elaphropus haemorrhoidalis) a jelen adatot is beszámítva mindössze négy 
hazai előfordulásáról tudunk, így rendkívüli ritkaságnak számít. A szintén viszonylag 
ritka gödörkés gyökérfutó (Syntomus foveatus) száraz és nedves területeken egyaránt 
előfordul. A szőrösszemű futó (Trichocellus placidus) egyetlen példányát a legnedvesebb 
helyszínről, a ZOOAP-6 mintaterületről mutattuk ki. 
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2. táblázat:  A kutatási területről kimutatott bogárfajok (Coleoptera) listája 

Taxon Védettség Gyakoriság 
Jellemző 
élőhely 

Dytiscidae    

Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)  KGY B 

Carabidae    

Agonum duftschmidi J. SCHMIDT 1994  KGY T 

Agonum emarginatum (GYLLENHAL, 1827)  KGY T 

Agonum permoestum PUEL, 1938  KGY T 

Agonum viduum (PANZER, 1796)  KGY T 

Amara aenea (DE GEER, 1774)  GY B, T 

Amara communis (PANZER, 1797)  KGY T 

Amara convexior STEPHENS, 1828  KGY T 

Amara municipalis (DUFTSCHMID, 1812)  KGY B 

Amara saphyrea DEJEAN, 1828  KGY B 

Amara similata (GYLLENHAL, 1810)  GY B 

Anisodactylus binotatus (FABRICIUS, 1787)  KGY T 

Badister sodalis (DUFTSCHMID, 1812)  R T 

Bembidion inoptatum SCHAUM, 1857  KGY T 

Bembidion mannerheimii (C. R. SAHLBERG, 1827)  KGY T 

Bembidion neresheimeri J. MÜLLER, 1929  KGY T 

Bembidion properans (STEPHENS, 1828)  GY B, T 

Brachinus explodens DUFTSCHMID, 1812  GY B 

Bradycellus caucasicus (CHAUDOIR, 1846)  KGY T 

Bradycellus csikii LACZÓ, 1912  KGY T 

Bradycellus harpalinus (SERVILLE, 1821)  KGY T 

Calathus ambiguus (PAYKULL, 1790)   KGY B 

Calathus cinctus MOTSCHULSKY, 1850  KGY FT 

Calathus erratus (SAHLBERG, 1827)  KGY T 

Calathus melanocephalus (LINNAEUS, 1758)  GY B 

Carabus cancellatus ILLIGER, 1798 V KGY T 

Carabus granulatus LINNAEUS, 1758 V GY T 

Carabus hungaricus FABRICIUS, 1792 FV R FT, T 

Cicindela soluta DEJEAN, 1822 V R T 

Drypta dentata (P. ROSSI, 1790)  KGY T 

Dyschirius globosus (HERBST, 1784)  GY T 

Dyschirius tristis STEPHENS, 1827  R T 

Elaphropus haemorrhoidalis (PONZA, 1805)  R B 

Harpalus anxius (DUFTSCHMID, 1812)  KGY B, FT 

Harpalus distinguendus (DUFTSCHMID, 1812)  GY B 

Harpalus froelichii STURM, 1818  KGY B 

Harpalus picipennis (DUFTSCHMID, 1812)  KGY B, T 

Harpalus pumilus STURM, 1818  KGY B 

Harpalus rubripes (DUFTSCHMID, 1812)  GY FT 

Harpalus serripes (QUENSEL, 1806)  GY T 
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Taxon Védettség Gyakoriság 
Jellemző 
élőhely 

Harpalus servus DUFTSCHMID, 1812  KGY FT, T 

Harpalus subcylindricus DEJEAN, 1829  KGY B, FT, T 

Harpalus tardus (PANZER, 1796)  GY B 

Microlestes minutulus (GOEZE, 1777)  GY B 

Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792)  KGY B 

Olisthopus sturmi (DUFTSCHMID, 1812)  R B 

Oodes helopioides (FABRICIUS, 1792)  KGY T 

Oxypselaphus obscurus (HERBST, 1784)  KGY T 

Parophonus maculicornis (DUFTSCHMID, 1812)  KGY T 

Poecilus cupreus (LINNAEUS, 1758)  GY FT 

Poecilus punctulatus (SCHALLER, 1783)  KGY B 

Poecilus versicolor (STURM, 1824)  KGY T 

Pterostichus diligens (STURM, 1824)  KGY T 

Pterostichus leonisi BONELLI 1810  R T 

Pterostichus melanarius (ILLIGER, 1798)  GY T 

Pterostichus strenuus (PANZER, 1796)  KGY T 

Pterostichus vernalis (PANZER, 1795)  KGY V 

Stenolophus teutonus (SCHRANK, 1781)  KGY T 

Syntomus foveatus (GEOFFRROY, 1785)  R T 

Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781)  GY B, FT 

Trichocellus placidus (GYLLENHAL, 1827)  R T 

Helophoridae    

Helophorus nubilus FABRICIUS, 1776  KGY B 

Histeridae    

Hister quadrimaculatus LINNAEUS, 1758  GY FT 

Margarinotus bipustulatus (SCHRANK, 1781)  KGY B 

Silphidae    

Phosphuga atrata (LINNAEUS, 1758)  GY T 

Silpha obscura LINNAEUS, 1758  B T 

Silpha tristis ILLIGER, 1798  R T 

Staphylinidae    

Drusilla canaliculata (FABRICIUS 1787)  GY FT 

Ocypus biharicus (MÜLLER, 1926)  KGY B 

Ocypus mus (BRULLÉ, 1832)  KGY B 

Ocypus nitens (SCHRANK, 1781)  KGY B 

Ocypus olens (O. F. MÜLLER, 1764)  KGY B 

Ocypus ophthalmicus (SCOPOLI, 1763)  R B 

Ontholestes haroldi (EPPELSHEIM, 1884)  KGY B 

Philonthus lepidus (GRAVENHORST, 1802)  KGY B 

Rugilus rufipes GERMAR, 1835  KGY T 

Geotrupidae    

Trypocopris vernalis (LINNAEUS, 1761)  GY B 

Scarabaeidae    
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Taxon Védettség Gyakoriság 
Jellemző 
élőhely 

Cetonia aurata (LINNAEUS, 1758)  GY FT 

Diastictus vulneratus (STURM, 1805)  R B, FT 

Maladera holosericea (SCOPOLI, 1772)  KGY FT, T 

Melolontha melolontha (LINNAEUS, 1758)  GY FT 

Onthophagus fracticornis (PREYSSLER, 1790)  KGY B 

Onthophagus ovatus (LINNAEUS, 1767)  GY T 

Onthophagus ruficapillus BRULLÉ, 1832  GY B 

Pleurophorus caesus (CREUTZER, 1796)  KGY B 

Rhyssemus germanus (LINNAEUS, 1767)   KGY B 

Tropinota hirta (PODA, 1761)  GY B, T 

Elateridae    

Agriotes lineatus (LINNAEUS, 1767)  KGY B, T 

Agrypnus murinus (LINNAEUS, 1758)  KGY B 

Drasterius bimaculatus (ROSSI, 1790)  KGY B 

Prosternon tessellatum (LINNAEUS, 1758)  KGY B 

Lampyridae    

Lampyris noctiluca LINNAEUS, 1758  KGY B 

Cantharidae    

Cantharis obscura (LINNAEUS, 1758)  KGY B 

Cantharis pulicaria FABRICIUS, 1781  KGY FT 

Cantharis rustica FALLÉN, 1807  GY B, FT 

Dermestidae    

Dermestes laniarius ILLIGER, 1801  GY B 

Nitidulidae    

Glischrochilus quadrisignatus (SAY, 1835)  GY T 

Coccinellidae    

Calvia quatuordecimguttata (LINNAEUS, 1758)  KGY B 

Coccinella septempunctata LINNAEUS, 1758  GY FT 

Harmonia axyridis (PALLAS, 1773)  GY B 

Tenebrionidae    

Blaps halophila FISCHER, 1822  KGY T 

Blaps lethifera MARSHAM, 1802  KGY B 

Blaps mortisaga LINNAEUS, 1761  R T 

Crypticus quisquilius (LINNAEUS, 1760)  GY T 

Gonocephalum pusillum (FABRICIUS, 1792)  KGY FT 

Omophlus proteus KIRSCH 1869  KGY T 

Opatrum sabulosum (LINNAEUS, 1761)  GY B, FT, T 

Pedinus femoralis (LINNAEUS, 1767)  KGY B 

Meloidae    

Meloe cicatricosus LEACH, 1815 V R B 

Meloe proscarabaeus LINNAEUS, 1758  KGY B 

Meloe scabriusculus BRANDT & ERICHSON, 1832 V KGY B 

Anthicidae    
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Taxon Védettség Gyakoriság 
Jellemző 
élőhely 

Anthicus antherinus LINNAEUS, 1761  KGY T 

Hirticollis hispidus (ROSSI, 1792)  KGY B 

Notoxus monoceros LINNAEUS, 1758  KGY B 

Chrysomelidae    

Psylliodes dulcamarae (KOCH, 1803)  KGY B, T 

Curculionidae    

Aulacobaris lepidii (GERMAR, 1824)  KGY B 

Cathormiocerus aristatus (GYLLENHAL, 1827)  KGY B 

Cleonis pigra (SCOPOLI, 1763)  KGY B 

Cycloderes pilosulus (HERBST, 1795)  KGY B 

Lixus ochraceus BOHEMAN, 1843  KGY B 

Otiorhynchus ligustici (LINNAEUS, 1758)  GY B 

Otiorhynchus ovatus (LINNAEUS, 1758)  KGY FT 

Otiorhynchus raucus (FABRICIUS, 1777)  GY B 

Pseudocleonus cinereus (SCHRANK, 1781)  KGY B 

Strophosoma faber (HERBST, 1784)  KGY T 

Trachyphloeus alternans GYLLENHAL, 1834  KGY B 

Trachyphloeus parallelus (PANZER, 1794)  KGY B 

Trachyphloeus spinimanus GERMAR, 1824  R B, FT 

Magyarázat: V: védett, FV: fokozottan védett; Gy: gyakori, KGY: közepesen gyakori, R: ritka; T: Természetes 
élőhelyekre jellemző, FT: Féltermészetes élőhelyekre jellemző, B: Bolygatott élőhelyekre jellemző 

A mintavételi területek jellemzése bogárfaunájuk alapján 

Az élőhely-rekonstrukciós vizsgálatra kijelölt területen belül négy mintavételi helyet 
tekinthetünk természetes állapotú homokpusztagyepnek (ZOOAP-1, ZOOAP-2, 
ZOOAP-7, ZOOAP-10) (2. ábra). A négy helyszín a projektterület keleti részén 
található, melyeket kisebb-nagyobb rontott vagy erősebben zárt élőhelymozaikok 
választanak el egymástól. A természetes állapotú területekről az elmúlt évek során több 
ritka, illetve természetvédelmi szempontból jelentős bogárfaj kerül elő. 

 
2. ábra: A projektterület legértékesebb élőhelye a nyílt homokpusztagyep (2012.06.15.) 

Fotó: KOVÁCS PÉTER 
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Jó állapotú homokpusztagyepek 

A ZOOAP-1, a ZOOAP-7 és a ZOOAP-10 mintaterületekről ismerjük a fokozottan 
védett magyar futrinkát (Carabus hungaricus) (8. ábra). Más kutatásokból is tudjuk, 
hogy a Győr és Gönyű melletti homokpusztákon stabil állománya található, melynek 
megóvása a természetvédelmi célú beavatkozások és élőhely-rekonstrukciós 
munkálatok kiemelt feladata. Az alföldi homokfutrinka (Cicindela soluta) (9. ábra) a jó 
állapotú gyepek lakója, a ZOOAP-1 mintaterületről került elő. Ritka faj a gödörkés 
gyökérfutó (Syntomus foveatus), melyet a két referenciaterületen (ZOOAP-1 és 
ZOOAP-2) mutattunk ki, egyébként nedves és száraz élőhelyeken egyaránt előfordul. 
Szintén ritka a simakarmú futó (Olisthopus sturmi), a ZOOAP-10 mintaterületről került 
elő egy példánya. A természetes homoki gyepekre jellemző az apró termetű kétgödrös 
trágyabogár (Diasticus vulneratus) (ZOOAP-2 mintaterület) (10. ábra). A homoki 
fémfutó (Harpalus servus) a nyíltabb felszínű homokpuszták és sztyeppterületek 
karakterfaja. Elsősorban a ZOOAP-1, ZOOAP-2, és ZOOAP-7 mintaterületekről került 
elő. A röpképtelen pusztai tarfutó (Calathus erratus) jelenléte szintén a jobb állapotú 
homokpusztákra jellemző (ZOOAP-1, ZOOAP-10). Megemlíthető ezeken kívül a 
bársonyos kiscserebogár (Maladera holosericea) és a pontusi bűzbogár (Blaps halophila) 
(12. ábra). Mindként faj elsősorban Duna–Tisza közi homokpusztákon él, ahol nem 
ritkák. A mérsékelten zavart szárazgyepekben honos a keskeny fémfutó (Harpalus 
subcylindrus) és a déli kitettségű, szárazabb klímájú hegy- és dombvidékek faja, a 
közönséges pejbogár (Omophlus proteus). Ez utóbbi a ZOOAP-7 mintaterületről került 
elő. 
 

 
3. ábra: A projektterület legnedvesebb mozaikja az üde sásos (2015.04.29.) 

Fotó: KOVÁCS PÉTER 

Üde gyep, sásos 

A ZOOAP-6 mintaterület nedves, sásos élőhelytípus (3. ábra). A bogarak fajösszetétele 
itt merőben más, mint a száraz homoki élőhelyeken. A többi területhez képest jellemző 
még a nagyobb faj- és egyedszám. A védett és nedvességkedvelő ragyás futrinkának 
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(Carabus cancellatus) (9. ábra) összesen 118 példányát fogták a csapdák ezen a helyen, 
míg máshol egyáltalán nem észleltük. A kifejezetten nedvességkedvelő mezei futrinka 
(Carabus granulatus) egy példánya is előkerült innen. A legnagyobb egyedszámban a 
halványfoltú gyorsfutó (Bembidion neresheimeri) és az egyszínű gyorsfutó (B. 
mannerhemii) volt jelen, utóbbi elsősorban a mocsaras erdők lakója (KUTASI 1998). A 
halványfoltú gyorsfutó faunánk újabban megismert tagja, főként nedves rétekről került 
elő (KÖDÖBÖCZ 2011). Ugyancsak nagyobb egyedszámban volt észlelhető a barnás 
kisfutó (Oxypselaphus obscurus) és az apró ásófutrinka (Dyschirius globosus), e fajok 
szintén nedvességkedvelők. A terület nedves jellegét és természetes állapotát a további 
ritka fajok előkerülése is mutatja, mint az ékhomlokú ásófutrinka (Dyschirius tristis), a 
piroslábú gyászfutó (Pterostichus leonisi) valamint a szőrösszemű futó (Trichocellus 
placidus). 

 

 
4. ábra: Kissé degradált, erdősztyepp jellegű terület (ZOOAP-8) (2015.04.29.) 

Fotó: KOVÁCS PÉTER 

Féltermészetes vagy közepesen zavart élőhelyek 

A ZOOAP-3, a ZOOAP-9 és a ZOOAP-11 mintaterületeket közepesen zavartnak 
tekinthetjük, ahol a ritka homoki fajok csak korlátozottan mutatkoznak, míg a 
szárazgyepek lakói jelen vannak ugyan, de jelentős a zavarást tűrő fajok aránya. A 
három terület legértékesebb bogárfaja a fokozottan védett magyar futrinka (Carabus 
hungaricus), mely a 2012. évi téli mintavételezés során a ZOOAP-3 és a ZOOAP-9 
területekről került elő. A kis gyászbogár (Gonocephalum pusillum) (13. ábra) egyetlen 
példánya is a ZOOAP-3 mintaterületen került csapdába. A ZOOAP-11 mintaterületről a 
magyar futrinka (Carabus hungaricus) egy, a sároshátú gyászbogár (Opatrum 
sabulosum) (14. ábra) nagyszámú példányát mutattuk ki. A ZOOAP-9 mintaterületen 
szintén a sároshátú gyászbogár fordult elő a legnagyobb egyedszámban. A főként 
degradált élőhelyekre jellemző faj a legtöbb mintaterületről előkerült, de itt, valamint a 
ZOOAP-9 és ZOOAP-11 helyeken volt kiemelkedően magas a példányszáma. A 
mintaterületek zavartságára utalhat még a pontsoros fémfutó (Harpalus rubripes), az 
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érces közfutó (Amara aenea) (ZOOAP-3 és ZOOAP-9) valamint a rezes gyászfutó 
(Poecilus cupreus) (ZOOAP-9) jelenléte. A ZOOAP-9 mintaterületről említhető még a 
pusztai tarfutó (Calathus erratus) és a kis simakarmúfutó (Olisthopus sturmi), melyek a 
száraz és nyílt gyepek jellemző futóbogarai. Az utóbbi faj viszonylag ritka is hazánkban. 

 

Zavart, többé-kevésbé degradált élőhelyek 

A fennmaradó három mintaterület különböző mértékű degradáltságot mutat. Ezeken az 
élőhelyeken a zavarást jól tűrő, közönséges fajok uralkodnak, miközben a természetes 
állapotú homokpuszták jellemző fajai szinte teljesen hiányoznak. A ZOOAP-5 
mintaterületről főként a bolygatást jól tűrő fajok kerültek elő. A sároshátú gyászbogár 
(Opatrum sabulosum) (14. ábra) és a közönséges sutabogár (Hister quadrimaculatus) 
gyakori, sőt közönséges fajok hazánkban, melyek a legkülönfélébb élőhelytípusokban 
megjelennek. Szintén gyakori, közönséges faj a vörösnyakú tarfutó (Calathus 
melanocephalus). Talán csak a keskeny fémfutót (Harpalus subcylindrius) tekinthetjük a 
viszonylag természetes szárazgyepek fajának. A ZOOAP-8 mintaterületről (4. ábra) csak 
a kétgödrös trágyabogár (Diasticus vulneratus) említhető, mint viszonylag ritka és az 
Alföld homokvidékeinek jellemző faja. Az előző két mintaterülettől eltérő, de szintén 
főként a bolygatottságot tükröző fajszerkezet jellemzi a ZOOAP-4 területet. A homok-
puszták tipikus bogárfajait itt találjuk meg a legkevésbé. A vizsgált időszakban a 
tavaszi álganéjtúró (Trypocopris vernalis), a lomha fémfutó (Harpalus tardus) és a zafír 
közfutó (Amara saphyrea) fordult elő nagyobb egyedszámban, valamennyien széles 
ökológiai tűrőképességű fajok. További, esetleg degradáltságra utaló, gyakori bogarak a 
ligeti fémfutó (Harpalus tardus) és a kis kockáspattanó (Prosternon tessellatum). 

A domborzat-rekonstrukciós munkálatok előzetes eredményei 

A spontán visszagyepesedő mintaterületről (GY01_NV) (5. ábra) 2015-ben 35 faj 190 
egyedét fogták a csapdák (2. táblázat). A fogott egyedek egynegyedét a sároshátú 
gyászbogár (Opatrum sabulosum) egyedei tették ki. A második leggyakoribb faj a 
változékony pattanó (Drasterius bimaculatus) volt, mely szintén a zavarástűrő, gyakori 
bogaraink közé tartozik. A korábbi években jelentős egyedszámban fordult elő a 
kétgödrös trágyabogár (Diasticus vulneratus) (10. ábra), jó állapotú homokpuszta-
gyepeink jellemző faja. 2012 és 2014 között szintén viszonylag nagy egyedszámban 
került elő a molyhos gyalogormányos (Otiorhynchus raucus), egy gyakori, a bolygatást 
jól tűrő faj. Megemlítendő még a 2015 tavaszán hat példányban előkerült érdes nünüke 
(Meloe scabriusculus) (16. ábra), amely hazánkban gyakori, ugyanakkor védett faj. A 
jóval ritkább óriásnünüke (Meloe cicatricosus) (15. ábra) két példányát fogták a csapdák 
ugyanebben az évben (szintén védett faj). Gyakori, bolygatástűrő futóbogarak még az 
érces közfutó (Amara aenea), a parlagi gyorsfutó (Bembidion properans) és a mezei 
fémfutó (Harpalus distinguendus). Nem túlságosan gyakori faj a ligeti közfutó (Amara 
municipalis), amely szántókon és antropogén környezetben is előfordul. 

A vetett gyep (GY02_V) (6. ábra) esetében 2015-ben összesen 16 faj 58 egyedét 
mutattuk ki (2. táblázat). A rendkívül ritka vörösvégű martfutó (Elaphropus 
haemorrhoidalis) egyetlen példánya innen került elő a 2015. május 15-én végzett 
csapdaürítés során. Az előkerült példányok több mint kétharmadát a sároshátú 
gyászbogár (Opatrum sabulosum) egyedei tették ki, ez a faj a spontán gyepesedő 
területen is domináns volt, de ott jóval kisebb arányban volt jelen. Megemlítendő a 
gyakori, ugyanakkor védett érdes nünüke (Meloe scabriusculus), melynek mindössze 
egyetlen példánya került elő 2015-ben. A magyarországi homokpusztagyepek tipikus 
faja a kétgödrös trágyabogár (Diasticus vulneratus), amelynek szintén csak egy 
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példánya került elő 2015-ben, míg 2012 és 2014 között 17. Ebben a korábbi időszakban a 
molyhos gyalogormányos (Otiorhynchus raucus) bizonyult a leggyakoribb fajnak, a 
második helyen ekkor a változékony pattanó (Drasterius bimaculatus) állt. 2015-ben ez 
utóbbi faj egyáltalán nem került elő erről a helyszínről. 
 

 
5. ábra: Gyepesítési kísérlet. Spontán gyepesedő (GY01_NV) terület 2015 tavaszán (2015.04.29.) 

Fotó: KOVÁCS PÉTER 

 
6. ábra: Gyepesítési kísérlet. Vetett gyep (GY01_V) állapota 2015 tavaszán (2015.04.29.) 

Fotó: KOVÁCS PÉTER 
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A természetvédelmi szempontból jelentős  
és a jellegzetes fajok rövid jellemzése 

Calathus erratus (SAHLBERG, 1827) – pusztai tarfutó 

Hazánkban a száraz és meleg homokpusztákon, olykor szántókon, nyárasok szegélyében 
él, a számára alkalmas helyeken olykor nagy számban fordul elő (Merkl et al. 2011). 
Vizsgálataink során a 2013. évi tavaszi felmérés alkalmával a ZOOAP-1, a ZOOAP-9 és 
a ZOOAP-11 mintaterületekről került elő. Az 1-es mintaterület referenciaélőhely, míg a 
másik két mintaterületet mérsékelten bolygatottnak tekinthetjük. 

Carabus cancellatus ILLIGER, 1798 – ragyás futrinka 

Bár élőhelyét tekintve nem válogatós, előnyben részesíti a nedves területeket. A 
síkságon többnyire kemény- és puhafás ligeterdőkben él, de a domb- és hegyvidéken a 
bükkös zónáig is felhúzódhat. Előfordul nyílt gyepekben is (SZÉL et al. 2007). 
Vizsgálataink során a második mintavétel alkalmával, 2013 tavaszán került elő a 
ZOOAP-6 mintaterületről, mely nedvesebb mikroklímája miatt markánsan eltér a többi 
területtől (7. ábra). Védett, pénzben kifejezett értéke 5000 Ft. 

Carabus granulatus LINNAEUS, 1758 – mezei futrinka 

Hazánk egyik legelterjedtebb és leggyakoribb futrinkafaja. Mocsaras erdőkben, 
folyóparti puhafás ligeterdőkben, nedves réteken, nádasokban fordul elő. Az imágók a 
telet kidőlt, korhadó fák laza kérge alatt töltik, ilyenkor olykor nagy számban gyűlnek 
össze (KÖDÖBÖCZ 2007). Mindössze egyetlen példánya került elő 2015 tavaszán 
ZOOAP-6 mintaterületről. Védett, pénzben kifejezett értéke 5000 Ft. 

 
7. ábra: Ragyás futrinka (Carabus cancellatus) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 
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Carabus hungaricus FABRICIUS, 1792 – magyar futrinka 

Hazai ismert lelőhelyeinek súlypontja, illetve lelőhelyeinek többsége a Duna–Tisza 
közére esik, beleértve a Szentendrei- és a Csepel-szigetet is. Ismert sík vidéki 
előfordulásai ezenkívül a Nyírség, a Kisalföld (Gönyű, Komárom–Esztergomi-síkság). 
Ezeken a helyeken meszes, illetve savanyú homoktalajon, füves pusztákon, legelőkön, 
akácosok és fenyvesek szegélyében fordul elő (SZÉL et al. 2007). A Győr és Komárom 
közötti homokpusztagyepekben élő populációk országos viszonylatban is igen erősnek 
számítanak (BÉRCES et al. 2014). A Győr és Gönyű térségében folyó faunisztikai 
felmérések során is nagy egyedszámban volt megfigyelhető. 

A projektterületen belül az első mintavétel során (2012 és 2013 fordulóján) csak a lárváit 
találtuk meg a ZOOAP-1, a ZOOAP-10, a ZOOAP-3 és a ZOOAP-9 mintaterületeken. 
Az első két helyszín természetes homokpusztagyep, míg az utóbbi kettő mérsékelten 
bolygatott. A 2013. évi tavaszi felmérés során a ZOOAP-7 mintaterületről egyetlen 
lárvája került elő. A terület természetes homokpusztagyep, amely referenciaterület is 
egyben (8. ábra). Fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. Természetvédelmi értéke 
100 000 Ft. 

 

 
8. ábra: Párzó magyar futrinkák (2015.09.28.) 

Fotó: KOVÁCS PÉTER 

Dyschirius tristis STEPHENS, 1827 – ékhomlokú ásófutrinka 

Hazánkban viszonylag ritka, legtöbb előfordulási helye a Dunántúlra esik. Az Északi-
középhegységben a Börzsönyből is ismerjük (SZÉL & KUTASI 2003). A csoport többi 
tagjához hasonlóan vízpartokhoz kötődő faj, melyet főképp talajcsapdázással és 
parttaposással gyűjtöttek. Vizsgálataink során az üde-nedves ZOOAP-6 mintaterületről 
került elő egyetlen példánya. 
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Cicindela soluta DEJEAN, 1822 – alföldi homokfutrinka 

Homokpusztákon, homoki gyepekben él. Elsősorban az Alföld, a Dunántúlról és a 
Gödöllői-dombság homokos területeiről ismerjük. Bár többnyire kötött gyepekben 
fordul elő, olykor a növényzetmentes homok felszínén is vadászik. Több helyen is 
megfigyeltük, így többek között a ZOOAP-1 mintaterületen. Talajcsapdába nem került 
(9. ábra). Védett, pénzben kifejezett értéke 10 000 Ft. 

 

 
9. ábra: Alföldi homokfutrinka (Cicindela soluta) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 
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Elaphropus haemorrhoidalis (PONZA, 1805) – vörösvégű martfutó 

A Közép-Európában és a kelet-mediterrán-turáni régióban (MÜLLER-MOTZFELD 2004) 
élő, szórványos előfordulású fajnak nálunk a barcsi Ősborókásból, valamint a Tisza 
mellékéről van irodalmi adata (HORVATOVICH 1981). Nemrég egy harmadik lelőhelyét is 
felfedezték a Sebes-Körös vidékén (KÖDÖBÖCZ VIKTOR szóbeli közlése). Lelőhelyein 
többnyire mocsaras, növényzettel benőtt vízpartokról került elő. Vizsgálataink során a 
gyepvetéses (bolygatottnak tekintett) mintaterületről (GY02_V) került elő egyetlen 
példánya 2015-ben. 

Harpalus servus (DUFTSCHMID, 1812) – homoki fémfutó 

A meleg és száraz homokpuszták jellemző, helyenként gyakori faja (ÁDÁM & MERKL 
1986). Az üde és nedves élőhelyeket kerüli. Elsősorban a sík vidékre jellemző faj, és a 
gönyűi homokvidéken folyó egyéb kutatások során is előkerült. Az általunk vizsgált 
összes természetes homoki gyepből kimutattuk. 

Olisthopus sturmi (DUFTSCHMID, 1812) – kis simakarmúfutó 

Száraz és nyílt helyeket kedvelő ritka faj, amely az utóbbi időben elsősorban 
sziklagyepekből került elő. Csévharaszton legelő és fasor határán került a talajcsapdába 
egy példánya. Több példánya származik a Dunántúlról, de megtalálták a Mátrában is 
(SZÉL & KUTASI 2011). A gyűjtések során a bolygatott ZOOAP-8, illetve a mérsékelten 
bolygatott ZOOAP-9 mintaterületekről került elő. 

Syntomus foveatus (DEJEAN 1831) – gödörkés gyökérfutó 

Hazánkban szórványosan fordul elő és nem gyakori. Főképp homokos talajú, gyérebb 
növényzeti borítottságú gyepeken fordul elő, de nedves helyekről, illetve cseres-
tölgyesekből, sőt almaültetvényből is kimutatták (KUTASI 2005). A gyűjtések során a 
ZOOAP-1 és a ZOOAP-2 helyeken, vagyis a természetes állapotokat tükröző 
referenciaterületről került elő. 

Trichocellus placidus (GYLLENHALL, 1827) – szőrösszemű futó 

Ritka faj, legtöbb hazai adata a Dunántúlról származik, de fogták a Duna–Tisza közén 
is. Mocsarak partján, növényzettel benőtt vízparton, sík és dombvidékeken egyaránt 
megtalálható. Rejtett életmódot élő fajunk, elsősorban fényen gyűjtötték, de előkerült 
vizek partjáról parttaposással, rostálással, talajcsapdázással és hálózással is (KUTASI 
2006, 2013). Vizsgálataink során a ZOOAP-6 mintaterületéről, üde-nedves gyepből 
mutattuk ki. 

Diasticus vulneratus (STURM, 1805) – kétgödrös trágyabogár 

Hazánkban többfelé megtalálható, de ritka. Élőhelyét tekintve az alföldi homokvidékek 
egyik jellemző faja. Röpképtelen, többnyire a talajcsapdás gyűjtések során került elő 
(MERKL & VIG 2009). A projektterületen belül a ZOOAP-2 jó természetességű 
referenciaterületről, illetve a ZOOAP-8-as bolygatott mintaterületéről került elő. A 
domborzatrekonstrukciós munkálatok során mind a felülvetett (GY02_V), mind a 
spontán visszagyepesedő gyepben (GY01_NV) jelentékeny egyedszámban gyűjtöttük 
(10. ábra). 
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10. ábra: Kétgödrös trágyabogár (Diasticus vulneratus) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 

 

 
11. ábra: Változékony pattanó (Drasterius bimaculatus) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 
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Drasterius bimaculatus (ROSSI, 1790) – változékony pattanó 

A nem túlságosan száraz, gyepes területek helyenként gyakori faja (MERKL & VIG 2009). 
Vizsgálataink során csak a spontán visszagyepesedő mintaterületről (GY01_NV), 
valamint a vetett gyepből (GY02_V) került elő, ezekről a mintaterületekről viszont nagy 
egyedszámban. 2015-ben már csak a GY01_NV mintaterületen észleltük, itt a második 
leggyakoribb faj volt (11. ábra). 

Blaps halophila FISCHER, 1822 – pontusi bűzbogár 

Hazánkban az Alföld és a dombvidékek homokos tájain él, ahol emlősök föld alatti 
üregeiben, gödrökben tartózkodik. Kerüli az emberi települések környékét (MERKL & VIG 
2009). Vizsgálataink során mindössze egyetlen példánya került elő a ZOOAP-2 
referenciaterületen, mely jó állapotú, nyílt homokpusztagyep (12. ábra). 
 

 
12. ábra: Pontusi bűzbogár (Blaps halophila) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 

Gonocephalum pusillum (FABRICIUS, 1792) – kis gyászbogár 

Az alföldi homokpuszták, sztyepprétek, erdőszegélyek, olykor a szántók szélének nem 
ritka faja (KASZAB 1957). Vizsgálataink során csak a ZOOAP-3 mintaterületről került elő 
egyetlen példánya 2015-ben. Ez az élőhely mérsékelten bolygatott (13. ábra). 

Opatrum sabulosum (LINNAEUS, 1761) – sároshátú gyászbogár 

A száraz, olykor bolygatott területek, szántók gyakori faja, többnyire kövek, fűcsomók 
alatt tartózkodik. A gabonavetésben károkat is okozhat (MERKL & VIG 2009). Az összes 
vizsgált mintaterületről előkerült, legnagyobb számban azonban a bolygatott 
helyszíneken – mint a felülvetett (GY02_V) és a spontán visszagyepesedő gyep 
(GY01_NV) – észleltük jelenlétét, E helyeken 2015-ben domináns faj volt. Ezeken kívül 
igen gyakori volt még többek között a ZOOAP-9 és ZOOAP-11 mintaterületen, melyek 
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mérsékelten bolygatott, jellegtelen gyepek. Nagy egyedszámú (domináns) előfordulását 
a degradáció jelének tekintjük, különösen, ha a többi bogár faj- és egyedszáma csekély 
(14. ábra). 
 

 
13. ábra: Kis gyászbogár (Gonocephalum pusillum) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 
 

 
14. ábra: Sároshátú gyászbogár (Opatrum sabulosum) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 
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Meloe cicatricosus LEACH, 1815 – 
óriásnünüke 

Leginkább a természetes és 
természetközeli löszgyepek lakója, 
de mezőgazdasági területeken is 
előfordul. Vizsgálataink során 
mindössze két példányt mutattunk 
ki a spontán visszagyepesedő 
gyepből (GY01_NV) 2015 tavaszán 
(15. ábra). Védett, természetvédelmi 
értéke 10 000 Ft 
 
 

Meloe scabriusculus BRANDT & 

ERICHSON, 1832 – érdes nünüke 

Hazánk egyik leggyakoribb nünüke-
faja, az Alföld és a dombvidékek 
lakója (MERKL & VIG 2009). Vizsgá-
lataink során a felülvetett (GY02_V) 
és a spontán visszagyepesedő gye-
pekben (GY01_NV) észleltük jelen-
létét 2015 tavaszán. (16. ábra). 
Védett, természetvédelmi értéke 
5000 Ft 
 
 

 
16. ábra: Érdes nünüke (Meloe scabriusculus) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS 

15. ábra: Óriásnünüke (Meloe cicatricosus) 

Fotó: NÉMETH TAMÁS
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Összefoglalás 

A tanulmány a Kisalföldi homokpuszta Life+ (LIFE08 NAT/H/000289) pályázat 
keretében végzett bogárfaunisztikai vizsgálatok eredményeit mutatja be. A vizsgálat a 
közel 250 ha-os terület talajfelszíni bogárfaunájának a felmérését tűzte ki célul. 

A felmérés három éve alatt 128 faj előfordulása vált ismertté. Elsőként említendő a 
fokozottan védett és Natura 2000 jelölőfaj, a magyar futrinka (Carabus hungaricus). 
Védett fajok: az alföldi homokfutrinka (Cicindela soluta), a ragyás futrinka (Carabus 
cancellatus), a mezei futrinka (Carabus granulatus), valamint az óriásnünüke (Meloe 
cicatricosus) és az érdes nünüke (Meloe scabriusculus). Országos ritkaság a vörösvégű 
martfutó (Elaphropus haemorrhoidalis), további ritka futóbogarak még a gödörkés 
gyökérfutó (Syntomus foveatus) és a szőrösszemű futó (Trichocellus placidus). A 
kimutatott bogárfajok között több olyan akad, amelyek a jó állapotú száraz, illetve 
homoki gyepek jellemző, esetleg ritkább fajai. Ilyenek többek között a homoki fémfutó 
(Harpalus servus), a pusztai tarfutó (Calathus erratus) és a kétgödrös trágyabogár 
(Diasticus vulneratus). A vizsgálatok kiterjedtek az élőhely-rekonstrukcióval érintett 
területekre is, melyeknek bogárfaunája a korai szukcessziós állapotra jellemző képet 
mutatta. 

A vizsgált területről kimutatott 128 talajfelszínen élő bogárfaj adatai alapján jól 
elkülönülnek a legjobb állapotú, értékes pannon homoki élőhelyek, a kissé degra-
dáltabb, jellegtelenebb szárazgyepek, a kimondottan degradált gyepfoltok, valamint a 
területileg alárendelt üde-nedves füves élőhelyek. A kimutatott védett és ritka 
bogárfajok alátámasztják a projekt területének természetvédelmi jelentőségét. A 
bogárfauna alapján is kiemelt feladat a legjobbnak minősített élőhelyek megőrzése, 
mivel a Dunántúl északnyugati régiójában sehol sem találhatók ekkora terjedelmű, 
egybefüggő, természetes homoki gyepek. Várható, hogy az élőhely-rekonstrukciós 
munkák során létrejött, jelenleg pionír növényzettel borított felszíneken megindul a 
homoki fajok betelepülése a közeli természetes gyepekből. 
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