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1. Bevezetés 

Az egyenesszárnyúak közösségi ökológiai, akusztikai, autökológiai és 

természetvédelmi biológiai vizsgálata napjainkra a nemzetközi és hazai biológiai 

kutatások egyik népszerő területévé vált. A csoportra vonatkozó tanulmányok 

leggyakoribb célkitőzéseit máig a taxon bizonyos fajainak gazdasági és humán 

jelentısége adja, de az ide tartozó fajok és együttesek jó élıhelyindikációs 

jellemzıibıl, valamint a taxon esernyıfajainak magas számából adódóan a 

természetvédelem érdeklıdése is nagyfokú. Az alapkutatásokban való – ugyancsak 

kiemelt – szerepük hátterében fıképp az áll, hogy az egyenesszárnyúak az általános 

közösségi ökológiai hipotézisek tesztelésére kiválóan alkalmasak. 

A Bakonyvidék alulkutatottsága mellett a terület mérete, közismert morfológiai, 

geológiai, klimatológiai és biogeográfiai sokszínősége elırevetítette, hogy a 

részletesebb állatföldrajzi és közösségi ökológiai vizsgálatok számos, az állatföldrajz, a 

természetvédelmi biológia és a közösségi ökológia tárgykörébe tartozó új eredménnyel 

járnak majd. Különösen igaz volt ez a kistájhatárok és az azokat kialakító 

háttértényezık eddig nem alkalmazott módszerekkel történı kvantitatív állatföldrajzi 

vizsgálatára, de új eredményekre lehetett számítani a fennálló speciális állatföldrajzi 

hatások lokális közösségszervezıdésben játszott szerepével kapcsolatban is. Az 

együttesek éves dinamikájának vizsgálatában ugyancsak a lokális szinten túli 

eredmények voltak várhatók – különösen az eddig nem vizsgált, markáns szezonális 

mikroklíma-változást mutató gyepek vonatkozásában. 

A dolgozathoz kapcsolódó vizsgálatok a következı három témakört ölelték fel: (i) 

A fajok elterjedési mintázatainak vizsgálata; (ii) Az együttesek szerkezeti jellemzıinek 

vizsgálata; (iii) Az együttesek éves dinamikájának vizsgálata. 

 
2. Célkitőzések 

2.1. A fajok elterjedési mintázatain alapuló vizsgálatok célja a kutatási területen 

belüli állatföldrajzi határok, ill. a lokálisan egyedi állatföldrajzi vonásokat kialakító 

tényezık (makroklíma, táj léptékő élıhely-szerkezet) feltárása volt. 
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2.2. A egyenesszárnyú-együttesek vizsgálata nemcsak a lokális szerkezeti 

jellemzık leírását, de az együttesek szervezıdésében megmutatkozó általánosítható 

jelenségek feltárását is célozta. 

2.3. Az együttesek éves dinamikájának jellemzıit vizsgáló résztéma arra keresett 

választ, hogy milyen összefüggés van az egyenesszárnyú-együttesek szezonalitása és a 

markáns éven belüli mikroklimatikus változásokat mutató gyepek állományklímája 

között, ill. a mikroklíma idıbeli változása a térbelihez hasonló hatással van-e az 

együttesek szerkezetére.  

 
3. Terület 

A dolgozat kutatási területe a hagyományos természetföldrajzi értelemben vett 

Bakonyvidék (a Pannonhalmi-dombság kivételével, ~3694 km2) volt, melyet délen–

délkeleten a Balaton és a Mezıföld, nyugaton a Hévízi-meridionális-völgy és a 

Kisalföld, északon-északkeleten a Pannonhalmi-dombság és az Igmánd-Kisbéri-

medence, keleten pedig a Móri-árok határol. A kutatási területen az egyenesszárnyúak 

legfontosabb potenciális élıhelyeinek számító természetes gyep, legelı és átmeneti 

cserjés élıhelyek részaránya a teljes területhez viszonyítva ~17,5% (a Corine LC 

térképe alapján, az összes természetes és természetközeli élıhely együttes részaránya 

pedig 60%).  

 

4. Módszerek 

 
4.1. A fajok elterjedési mintázatának vizsgálata 

Az elemzések alapját 84 faj 2,5 × 2,5 km-es UTM alapú bakonyvidéki elterjedési 

térképei jelentették. A térképek az egyes fajokra vonatkozó publikált és győjteményi 

adatok rögzítésével (jelenlét-hiány/kvadrát) készültek. Az adatbázis értékelése alapján 

a kutatásintenzitásban az állatföldrajzi értékelést befolyásoló mértékő eltérés nem volt. 

A faj szintő jelenlét-hiány adatokon, ill. az azonos ökológiai igényő fajok összes 

esetszámain és relatív gyakoriság értékein túl az UTM kvadrátokhoz a következı 

abiotikus háttérváltozókat rendeltem: tengerszint feletti magasság; felszín-

mozgalmasság; évi középhımérséklet; éves csapadékösszeg; globálsugárzás havi 
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összege áprilisban, ill. júliusban. A tájszerkezeti, ill. élıhelyszerkezeti adatokat a 

Corine Land Cover fedvények és a MÉTA adatbázis használatával határoztam meg: az 

agrár, a cserjés, a lombos erdei, az egyéb erdei, a gyepes, a kultúr és a vizes élıhelyek 

táj léptékő felszínborítása és relatív gyakorisága a CLC fedvények alapján; a fenti 

élıhelyekhez tartozó foltok száma és élıhely-diverzitása; a potenciális egyenesszárnyú 

élıhelyként számon tartható Á-NÉR élıhelykategóriák és összevont élıhelykategóriák 

felszínborítása, az Á-NÉR élıhely-kategóriák diverzitása, száma, együttes 

területfoglalása és az elıforduló kategóriákhoz tartozó foltok száma.  

A kistáj szintő elkülönülések vizsgálatát a kutatási területet lefedı 673 UTM 

kvadrátból összevont 61 mintával végeztem. Az összevont mintákhoz tartozó területek 

átlaga 70,63 km2 volt. Az összevont minták osztályozását klaszter analízissel, 

fıkomponens analízissel és korreszpondencia analízissel végeztem. A diagnosztikus 

fajokat az Indval 2.0 program segítségével határoztam meg.  

A karakterisztikus fajcsoportok kistájankénti elıfordulásának mennyiségi 

jellemzıit az életformatípusok, a hıigény, az elterjedés és a faunaelem-összetétel 

tekintetében a relatív gyakoriságok meghatározásával és box-plot elemzésekkel 

jelenítettem meg. 

A fajok elterjedési mintázatait kialakító háttérváltozók meghatározásához 

kanonikus korreszpondencia elemzéseket végeztem mind a fajok, mind az életforma- 

és hıigény-típusok vonatkozásában. Elvégeztem a klimatikus adatok, ill. az 

élıhelystruktúrára vonatkozó adatok ordinációját – mind a teljes adatbázissal (n=673), 

mind az összevont állatföldrajzi mintákra szőkített adatbázissal (n=61). 

 
4.2. Az együttesek szerkezeti jellemzıinek vizsgálata 

A Bakonyvidéken jellemzı egyenesszárnyú-együttesek feltárásához 43 mintavételi 

területen 2000 és 2009 között készített 671 – a kutatási terület potenciális 

egyenesszárnyú élıhelyeinek túlnyomó többségét reprezentáló – mintavétel 

eredményeit használtam fel. A mintavételek főhálózással történtek. A mintavételi 

helyenként évi 3–4 ismétléssel (azonos év júniusi, júliusi, augusztusi és szeptemberi 

idıszakában) történı adatgyőjtés 182 összevont, az egyenesszárnyú-együttesek 

szezonalitását lefedı mintát eredményezett. A minták növénytársulások közötti 
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megoszlása a következı volt: Junco obtusiflori-Schoenetum nigricantis: 56; Succiso-

Molinietum: 5; Cirsio cani-Festucetum pratensis: 3; Anthyllido-Festucetum rubrae: 9; 

Pastinaco-Arrhenatheretum: 9; Salvio-Festucetum rupicolae: 6; Brachypodietum 

pinnati állományok (társulásként nem definiált Brachypodium pinnatum dominálta 

gyepek): 11; Sanguisorbo minoris-Brometum erecti: 21; Corynephoretum canescentis: 

5; Koelerio-Corynephoretum: 3; Festucetum vaginatae: 3; Luzulo-Callunetum: 10; 

Chrysopogono-Caricetum humilis: 38; Seseli leucospermi-Festucetum pallentis: 3. 

A háttérváltozókra vonatkozóan a következı adatgyőjtés történt: (i) Növény-

cönológiai felvételezés. (ii) A növényzet vertikális struktúrájának vizsgálata. (iii) A 

mintavételi területhez tartozó, az élıhelyszerkezet alapján homogénnek tekinthetı 

gyepfolt területének meghatározása. (iiii) A mintavételi terület átlagos távolságának 

meghatározása a legalább 0,25 ha kiterjedéső erdıs-cserjés élıhelyfoltoktól. (iiiii) 

Makroklímára vonatkozó adatok meghatározása: évi középhımérséklet, éves 

csapadékösszeg, globálsugárzás havi összege áprilisban, ill. júliusban.  

Az összevont minták hierarchikus osztályozását klaszter analízissel és fıkomponens 

analízissel végeztem. Az osztályozás eredménycsoportjainak diagnosztikus fajait az 

Indval 2.0 program segítségével határoztam meg. Az osztályozás által elkülönített 

mintacsoportok egyenesszárnyú-együtteseire vonatkozóan a következı változókat 

határoztam meg: domináns fajok relatív gyakorisága; egyenesszárnyú fajok száma; 

arbusticol, geophil, graminicol, pratinicol, pseudopsammophil és silvicol életforma-

típusok relatív gyakorisága; hygrophil, mérsékelten-hygrophil, mesophil, mérsékelten-

thermophil és thermophil hıigény-típusok relatív gyakorisága; a magasabb szintő 

taxonok (Ensifera, Caelifera, Bradyporidae, Conocephalidae, Phaneropteridae, 

Tettigoniidae, Gryllidae, Tetrigidae, Acrididae) relatív gyakoriság értékei. Az egyes 

mintacsoportok fenti mutatókból összeállított adatsorait χ2-próbával vetettem össze. 

Elvégeztem az elkülönített együttes-típusok diverzitási rendezését. Életforma- és 

hıigény-típusok, az Ensifera/Caelifera arány és a családok részesedése, valamint a 

potenciális háttérváltozók közötti kapcsolatokat Spearman-féle rang korrelációval 

vizsgáltam.  
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4.3. Az együttesek éves dinamikájának vizsgálata 

A vizsgálatokhoz 27 mintavételi terület 55 mintavételi helyén 2000 és 2005 között 

győjtött 342 főhálós mintát használtam. A vizsgált élıhelyek [(1) Üde láprétek [Junco 

obtusiflori-Schoenetum nigricantis; Caricetum davallianae]; (2) Kiszáradó láprétek 

[Succiso-Molinietum hungaricae; Agrostio-Deschampsietum caespitosae]; (3) 

Kaszálórétek [Pastinaco-Arrhenatheretum; Anthyllido-Festucetum rubrae; Cirsio 

cani-Festucetum pratensis]; (4) Félszáraz gyepek [Sanguisorbo minoris-Brometum 

erecti, Euphorbio-Brachypodietum, Brachypodium pinnatum dominálta gyepek] 

kiválasztása annak ismeretében történt, hogy azok állományklímája – a Bromus erectus 

gyepek kivételével – jellegzetes szezonális különbségeket mutat.  

A mintaterületeken növény-cönológiai felvételek készültek. Minden 

egyenesszárnyú mintavétel idején mikroklíma mérések történtek [összesen 256 

alkalom, 4252 db léghımérséklet (°C) és páratartalom (%) adat] a talajfelszínen, 10, 

20, 30 cm magasságban a gyepben, továbbá a léghımérséklet kontroll-mérése 120 cm 

magasságban.  

Az egyenesszárnyú-együttesekre vonatkozó származtatott adatok: fajszám, 

összdenzitás, a fajok relatív gyakoriság értékei (mintavételenként), hıigény-spektrum.  

Az év különbözı idıszakaiból származó mintavételi eredményeket gyeptípusonként 

sokdimenziós skálázással hasonlítottam össze. Az állományklímára vonatkozó adatok 

és együttes-szerkezeti paraméterek közötti kapcsolatokat – az elızetes normalitás-

vizsgálatok (Kolmogorov-Smirnov próba, Q-Q plot) eredményétıl függıen – Pearson-

féle korrelációval, ill. Spearman-féle rang korrelációval vizsgáltam. 

 
5. Eredmények 

 
5.1. A fajok elterjedési mintázatának vizsgálata 

A vizsgálatok során 9, korábban a Bakonyvidékrıl nem jelzett faj (Isophya 

modestior, Poecilimon fussii, Polysarcus denticauda, Platycleis montana, Tettigonia 

caudata, Myrmecophilus acervorum, Pteronemobius heydenii, Chorthippus vagans, 

Euchorthippus pulvinatus) elıfordulása vált ismertté. Az új fajok kimutatása mellett 

számos állatföldrajzi, természetvédelmi szempontból értékes faj bakonyvidéki 
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elterjedése is feltérképezésre került. Ezek között vannak olyanok (Barbitistes 

serricauda, Isophya costata, Isophya kraussii, Gampsocleis glabra, Saga pedo, 

Arcyptera microptera, Stenobothrus eurasius), melyeknek korábban csak bakonyvidéki 

jelenléte volt ismert. A gyakoribb fajok nagy részénél is a rendelkezésre álló 

elıfordulási adatok jelentıs bıvítése volt szükséges a kvantitatív állatföldrajzi 

értékeléshez. 

Az egyenesszárnyú fajok elterjedési mintázatai alapján a Bakonyvidéken az alábbi 

állatföldrajzi kistájak elkülönítése indokolt: (1) Balaton-felvidék, melyet jellemez a 

Stenobothrus nigromaculatus, a Pterolepis germanica és a Pezotettix giornae fajok 

markáns jelenléte. A kistájon a fenti és további thermophil fajok markáns jelenléte az 

eredmények alapján az áprilisi besugárzás magas értékének, ill. a bakonyvidéki 

összehasonlításban alacsonyabb éves csapadékösszegnek tudható be. (2) Tapolcai-

medence és Káli-medence medencealji területei kistáj karakterfaja az Isophya costata. 

A részterület elkülönítését megerısíti még a mesophil és hygrophil fajoknak a Balaton-

felvidék más részterületein tapasztalhatónál gyakoribb elıfordulása. (3) Keleti-Bakony, 

melynek abszolút karakterfaja az Arcyptera microptera, további karakterfajok az 

Oedaleus decorus, a Platycleis affinis, a Platycleis montana, a Gampsocleis glabra és a 

Stenobothrus eurasius. A pseudopsammophil fajok e kistájon jellemzı markáns 

elıfordulásában az áprilisi besugárzás magas értéke a legmeghatározóbb, de a nagy 

területeket fedı, homokkal keveredı rendzinatalaj is kiválóan alkalmas a 

pseudopsammophil fajok lokális megtelepedéséhez. (4) Központi-Bakony és Kab-hegy 

kistáj karakterfajai a Pholidoptera aptera és a Tettigonia cantans, ill. – a Déli-

Bakonnyal közösen – a Leptophyes boscii. Az eredmények szerint e fajok 

elıfordulásában meghatározó a lehullott éves csapadék, valamint a lombos erdık 

felszínborításának (CLC) jelentıs volta. (5) Fenyıfı környéki homokvidék. A 

Bakonyvidék egyenesszányú faunájának melegkedvelı, homokpusztai színezıelemei 

fıképp e kistáj területén fordulnak elı. (6) Déli-Bakony. A kistájat az Isophya kraussii 

markáns jelenléte, a silvicol fajok magas és a thermophil fajok alacsony részaránya 

jellemzi. (7) Nyugat-Bakonyalja területén a középhegységi jellegő, ill. a 

medencealjakon, hegységperemeken tipikus fajok csak alárendelten fordulnak elı.  (8) 
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A Keszthelyi-hegység területén az arboricol és arbusticol fajok relatív gyakorisága 

kifejezetten magas.  

A fajok táj léptékő élıhelyi igényeire vonatkozó eredmények szerint a Tettigonia 

cantans, a Leptophyes boscii, a Pholidoptera aptera, a Ph. fallax, a Ph. griseoaptera, a 

Gomphocerippus rufus, a Chorthippus dorsatus és az Omocestus rufipes elterjedése 

szoros pozitív összefüggést mutat a lehullott éves csapadék mennyiségével, a 

tengerszint feletti magassággal és a lombos erdık felszínborításával. A Celes 

variabilis, a Platycleis montana és az Arcyptera microptera fajok elıfordulása ezzel 

szemben a magas áprilisi besugárzás-értékekkel, valamint a természetes és 

természetközeli gyepterületek magasabb relatív gyakoriságával (tájléptékő 

területfoglalás mértéke) mutat összefüggést. A magasabb évi középhımérséklet és 

élıhelyi változatosság (élıhelyfoltok-száma, élıhely-diverzitás) kedvezıen hat az 

Isophya costata, a Ruspolia nitidula és az Isophya modestior fajok elıfordulási 

gyakoriságára. A magas értékő júliusi besugárzás pedig a Pezotettix giornae és a 

Pterolepis germanica fajok számára kedvezı. 

Az egyes életforma- és hıigény-típusok elterjedése kapcsán megállapítható volt, 

hogy (a1) a silvicol fajok szoros korrelációt mutatnak a lombos erdık (CLC) 

felszínborításának értékével; (a2) a silvicol fajok az alacsonyabb éves 

középhımérséklethez, a magas lehullott csapadékmennyiséghez és a táji léptékben 

homogénebb élıhelystruktúrához kötıdnek; (a3) a graminicol, pseudopsammophil 

fajok elterjedésében az áprilisi besugárzás magas értéke meghatározóbb, mint a júliusi 

besugárzásé; (a4) a graminicol fajok elıfordulására pozitív hatással van a nagy 

kiterjedéső gyepterületek és a nem lombos erdei élıhelyek (CLC), ill. a zárt száraz és 

félszáraz gyepek (Á-NÉR) jelentıs területfoglalása, az alacsonyabb éves 

csapadékhullás és a jelentıs áprilisi besugárzás; (b1) a mesophil, és még inkább a 

mérsékelten-hygrophil és hygrophil fajok elterjedésére jelentıs, pozitív befolyással van 

az éves csapadék mennyisége; (b2) a thermophil fajok elıfordulására pozitív hatást 

gyakorol az alacsony éves csapadékhullás és a magas áprilisi besugárzás; (b3) a 

mesophil fajok fıképp a xerotherm lomboserdıkhöz (CLC), ill. a zárt száraz és 

félszáraz gyepekhez (Á-NÉR) mutatnak kötıdést (utóbbiak elıfordulása pozitív 
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korrelációt mutat az éves csapadékösszeggel is); (b4) a mérsékelten-hygrophil és 

hygrophil fajok elterjedési adatai csak a lombos erdık (CLC) felszínborításának 

mértékével mutattak pozitív korrelációt. 

 
5.2. Az együttesek szerkezeti jellemzıinek vizsgálata 

A Bakonyvidéken a következı élıhely-típusokhoz rendelhetık egyedi szerkezető 

egyenesszárnyú-együttesek. 

(1) Üde- és kiszáradó láprétek, mocsárrétek – Az együttes indikátor- és egyben 

domináns fajai hygrophil és mesophil fajok (Conocephalus discolor, Chrysochraon 

dispar, Euthystira brachyptera). Az együttest jellemzi még a száraz gyepekhez kötıdı, 

tágtőréső fajok (Chorthippus brunneus, Chorthippus biguttulus, Stenobothrus lineatus, 

Euchorthippus declivus) hiánya, a pratinicol fajok abszolút dominanciája, a 

mérsékelten-thermophil és thermophil fajok rendkívül alárendelt részesedése, valamint 

a Conocephalidae család markáns jelenléte. 

(2) Kaszálórétek – Az együttes indikátor- és domináns fajai a Chorthippus 

parallelus és a Metrioptera roeselii. Az együttesben a hıigény tekintetében a 

dominancia-értékek eloszlása a thermophil fajok felé tolódott, a Conocephalidae fajok 

elıfordulása rendkívül alárendelt. 

(3) Félszáraz gyepek – Az együttes indikátorfajai a Metrioptera bicolor, a 

Leptophyes albovittata és a Gomphocerippus rufus. Az együttest a mesophil fajok 

dominálják, elıfordulási helyeinek élıhelyi jellemzıi (irtás eredet, elıfordulás erdei 

tisztásokon, szegély élıhelyeken stb.) az arbusticol és silvicol fajok domináns jelenlétét 

is elıidézik. 

(4) Mészkerülı nyílt homoki gyepek – Az együttes indikátor- és domináns fajai a 

Dociostaurus brevicollis és a Myrmeleotettix maculatus. Az ide tartozó együttes 

szerkezetét jellemzi még a pseudopsammophil, a thermophil és az Acrididae fajok 

abszolút dominanciája. 

(5) Cserjésedett félszáraz gyepek – Az együttes indikátorfajai a Pterolepis 

germanica, az Ephippiger ephippiger és a Pholidoptera griseoaptera, továbbá azt a 

thermophil, Ensifera, ill. Tettigoniidae taxonokhoz tartozó fajok uralják. 
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(6) Zárt száraz gyepek – Az együttes indikátor- és egyben domináns fajai a 

Stenobothrus nigromaculatus és az Oedipoda caerulescens. Az együttest a pratinicol 

fajok jellemzik. 

(7) Nyílt száraz gyepek, sziklagyepek – Az együttes-típus indikátorfajai között 

találunk rövidfüvő gyepekhez (Calliptamus italicus, Stenobothrus crassipes) és 

vertikálisan strukturált gyepekhez (Platycleis albopunctata, Omocestus 

haemorrhoidalis) kötıdı fajokat egyaránt. Az együttes-típust a graminicol fajok 

dominálják. 

Az együttes-szerkezeti paraméterek és a potenciális háttértényezık között feltárt 

fontosabb összefüggések: (1) A vertikálisan strukturált növényzet-szerkezet (magas 

gyep) és a gyepek záródása negatívan korrelál a nyílt talajfelszínt, ill. a rövidfüvő 

gyepeket preferáló fajcsoportok, valamint a mérsékelten-thermophil és thermophil, 

graminicol és pseudopsammophil fajok egyedszámával; ezzel szemben a fenti 

tényezık pozitívan korrelálnak a hygrophil, mérsékelten hygrophil és mesophil, 

valamint a graminicol, pratinicol és arboricol fajok elıfordulásával. (2) Az arboricol és 

silvicol fajok elıfordulása általában a kis kiterjedéső gyepfoltokon jellemzı. (3) A 

kétszikő fajok jelentısebb részaránya negatívan, a mesophil szövetszerkeztő 

egyszikőek jelentısebb részaránya pedig pozitívan korrelál a geophil, a pratinicol, a 

mérsékelten-hygrophil és a mesophil fajcsoportok fajainak elıfordulásával és 

negatívan a thermophil fajok elıfordulásával. (4) A magasabb éves 

csapadékmennyiség pozitívan korrelál a mesophil fajok elıfordulásával. (5) A 

hygrophil és mérsékelten-hygrophil fajok egyedszáma negatív, a thermophil és 

mérsékelten-thermophil fajok egyedszáma pozitívan korrelál a kétszikő növényfajok 

összborításával. (6) Az áprilisi besugárzás magas értéke negatívan befolyásolja a 

mesophil fajok és pozitívan a mérsékelten thermophil fajok elıfordulását. (7) A 

hygrophil, mérsékelten-hygrophil és mesophil fajok elsısorban a vertikálisan 

strukturált (magasabb, többszintő) gyepekhez, a thermophil és mérsékelten-thermophil 

fajok pedig a rövidfüvő, egyszintő gyepekhez mutatnak kötıdést. 



 11 

5.3. Az együttesek éves dinamikájának vizsgálata 

Az eredmények alapján az üde láprétek, a kiszáradó láprétek és a Brachypodium 

pinnatum dominálta gyepek bakonyvidéki állományaiban az egyenesszárnyú-

együttesek éven belüli szerkezet-változása aszpektus-váltás mértékő különbségeket 

mutat, melynek hátterében a gyepbeni páratartalom értékek éven belüli változása áll. A 

mikroklimatikus viszonyok tekintetében stabilnak mutatkozó Bromus erectus 

gyepekben ugyanez a jelenség nem volt kimutatható. Egyes gyeptípusokban az 

egyenesszárnyú-együttesek markánsan elváló kora nyári és késı nyári, ill. ıszi 

aszpektusai további elkülönüléseket mutatnak. Ennek megfelelıen a Brachypodium 

pinnatum félszáraz gyepekben a differenciális fajok alapján a kora nyári aszpektusnak 

további két típusa különíthetı el (Euthystira brachyptera-típus és Chorthippus 

parallelus–Metrioptera bicolor-típus), tipikus ıszi aszpektus azonban ebben a 

gyeptípusban nem látszik. Ezzel szemben a fajkészlet alapján az üde láprétek 

egyenesszárnyú-együtteseinek két ıszi aszpektus-típusa is megfigyelhetı. A megfelelı 

vízellátottságú állományokban a hygrophil fajok dominálnak, a xerophil fajok csak 

alárendelten vannak jelen. Rossz vízellátottság esetén ezzel szemben a thermophil és 

xerophil fajok késı nyári térnyerése jellemzı. A domináns és szubdomináns fajok 

relatív-gyakorisági értékeinek szezonális változása alapján kiszáradó lápréteken 

(kékperjés láprétek) is megkülönböztethetı az egyenesszárnyú-együttes kora nyári és 

késı nyári aszpektusa. A jelentısen nagyobb összdenzitást mutató kora nyári 

aszpektust a hygrophil és mesophil fajok jelenléte dominálja. A késı nyári–ıszi 

idıszakot kis fajszámú, néhány hygrophil fajra épülı együttes jellemzi. 

 
6. Új tudományos eredmények és következtetések összefoglalása 
 
6.1. A fajok elterjedési mintázatának vizsgálata 

(i) Az egyenesszárnyú fajok elterjedési mintázatainak kvantitatív állatföldrajzi 

vizsgálata jól alkalmazható a kistáj szintő állatföldrajzi határok meghatározásához. 

(ii) A kistáj szintő állatföldrajzi különbségek az egyenesszárnyúaknál nem az 

elterjedési típusok, hanem az eltérı ökológiai igényő faj-csoportok eloszlásában 

jelentkeznek (az ilyen típusú vizsgálat az ökológiai állatföldrajz tárgykörébe tartozik). 
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(iii) Meghatározhatók azok a makroklíma elemek, ill. tájszerkezeti jellemzık, 

melyek az azonos ökológiai igényekkel (életforma, hı- és nedvesség-igény) rendelkezı 

fajcsoportok, ill. bizonyos fajok faunatáj szintő elterjedési mintázatát meghatározzák. 

 
6.2. Az együttesek szerkezeti jellemzıinek vizsgálata 

(i) Megerısítést nyert, hogy az egyedi szerkezeti jellemzıkkel bíró 

egyenesszárnyú-együttesek nem növénytársulásokhoz, hanem hasonló szerkezeti 

paraméterekkel rendelkezı magasabb szintő növényzeti egységekhez köthetık. 

(ii) A Bakonyvidék területén elıforduló egyenesszárnyú-együttes-típusok 

nagyrészt beilleszthetık a hazai leírt együttes-típusok közé. 

(iii) A Bakonyvidék egyenesszárnyú-együtteseinek szervezıdése alapvetıen egy 

vízellátottság-grádiens mentén történik, de abban más, globális kitekintésben is 

egységesnek tekinthetı szervezıdési mechanizmusok is szerepet játszanak. Lokálisan 

kimutatott legfontosabb ható tényezık: a növényzet horizontális és vertikális 

szerkezete, éves csapadékhullás, áprilisi besugárzás mértéke.  

 
6.3. Az együttesek éves dinamikájának vizsgálata 

(i) A gyepmikroklíma egyenesszárnyú-együttesek szerkezetére gyakorolt hatása 

nemcsak térben, de ugyanazon a helyen idıben (éven belül) is jelentkezik. 

(ii) Markáns éven belüli mikroklíma-változást mutató gyepek egyenesszárnyú-

együtteseit – a fenológiai eredető átalakuláson túli – aszpektus-különbségek jellemzik. 

(iii) Az egyenesszárnyú-együttesek éves dinamikáját a gyepmikroklíma, az egyes 

fajok fenológiai sajátosságai, az érintkezı élıhelyek jellege és az antropogén hatások 

együttesen határozzák meg. 
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