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1. BEVEZETÉS 

 

 

A jelen doktori értékezés tárgyát képező kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros 

Theischinger, 1979) a rovarok (Insecta) osztályának a szitakötők (Odonata) rendjébe, ezen 

belül az egyenlőtlenszárnyú szitakötők (Anisoptera) alrendjébe és a hegyiszitakötők 

(Cordulegastridae) családjába tartozik. Európa legnagyobb szitakötőfaja a szárnyfesztávolság 

(akár 115mm) és teljes testhossz (akár 89mm) tekintetében (Askew 2004). A faj 

természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű, mind Magyarországon, mind pedig 

európai viszonylatban. Natura 2000-es közösségi jelentőségű (EC 1992, Dévai 2014), 

hazánkban fokozottan védett szitakötőfaj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 

100 000Ft (VM 2012). Az IUCN (International Union for Conservation of Nature) Vörös 

Lista szerint „Near Threatened”, azaz veszélyeztetettség közeli kategóriába tartozik (Boudot 

2010), a faj európai populációit jelenleg általánosságban stabil állapotúnak értékelik 

(Kalkman et al. 2010), de néhány régióban, köztük Magyarországon is, az állomány jövőbeli 

nagysága tekintetében egyre inkább csökkenő tendencia valószínűsíthető (Dévai 2014). 

Világszerte a szitakötő fajok közel 15 %-át veszélyezteti kihalás, legfőképp az élőhelyeik 

területének rohamos csökkenése és leromlása miatt (Raebel et al. 2010). A kétcsíkos 

hegyiszitakötő esetén is a veszélyeztető tényezők közül az élőhelyeinek (fokozottan 

sérülékeny hegy- és dombvidéki kisvízfolyások) pusztulása és a globális éghajlatváltozásra 

visszavezethető egyre gyakrabban jelentkező kiszáradások a legjelentősebbek (Dévai 2014, 

Boudot 2010). Az IUCN ajánlása szerint a ritka és kevéssé ismert szitakötő fajok 

megőrzéséhez kiemelten fontos azok élőhelyeinek és elterjedésének feltárása (IUCN 2014). A 

faj az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvében (92/43/EGK) a II. és a IV. mellékletben is 

szerepel, aminek értelmében mind a faj populációi, mind pedig élőhelyei védelemre 

szorulnak. Ugyanakkor jelenleg nincs gyakorlatban semmilyen konzervációs eljárás 

kifejezetten a C. heros megóvására. A faj szűk elterjedési területe miatt (v.ö. irodalmi 

áttekintés) leginkább a magyarországi populációkon múlik a közép-európai állomány 

fennmaradása. A gyakorlatban is működőképes, egy-egy faj megóvását szolgáló 

természetvédelmi kezelési tervek nem hozhatók létre anélkül, hogy az érintett fajt, annak 

életmenetét, pontos ökológiai igényeit és viselkedését, a környezetének változására adott 

válaszreakcióit nagyon alaposan ne ismerjük (Primack 2010). Mivel a kétcsíkos 

hegyiszitakötőről szinte semmilyen előzetes ökológiai ismeretekkel nem rendelkezünk (v.ö. 
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irodalmi áttekintés), egyre sürgetőbb feladat a faj hazai populációinak alapos megismerése, a 

populációnagyság becslése, viselkedésökológiai vizsgálatok (beleértve a kirepülést megelőző 

viselkedést is) elvégzése, valamint azon környezeti tényezők megismerése, melyek a faj tér-

időbeli makro- és mikroeloszlási mintázatait befolyásolják. Csak ezen ismeretek birtokában 

védhetjük meg a populációkat az esetlegesen bekövetkező nem kívánt hatásoktól, legyen az 

direkt vagy indirekt emberi tevékenység következménye vagy bármilyen egyéb negatív hatás. 

Az egyre intenzívebb emberi tevékenység következtében jelentkező szélsőséges természeti és 

környezeti katasztrófák, leginkább a szélsőséges vízállapotok (kiszáradások és villámárvizek, 

a kisvízfolyások teljesen megváltozott vízjárása) miatt manapság egyre nagyobb veszélyben 

vannak e szitakötők is. A doktori munka legfontosabb indíttatása, hogy a fenti 

kérdéskörökben alapkutatási eredményeket szolgáltasson a későbbi természetvédelmi célú 

felhasználáshoz. Az alábbiakban bemutatjuk a faj életciklusának lárvális fejlődési és 

kirepülési életszakaszának jellemzőit, a faj élőhelypreferenciáját, tér-időbeli mennyiségi 

mikroeloszlását és a mindezeket meghatározó tényezők szerepét.  
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1.1. Irodalmi áttekintés 

 

 

A fajok térben és időben változó élőhelyei (beleértve a szitakötőkét is) különböző léptékű 

komplexitással és heterogenitással bírnak (Corbet 1999). A vízfolyásokat, mint élőhelyeket 

egy hierachikusan felépített rendszerként tudjuk definiálni, mely több szinttel jellemezhető: a 

patakon belül az egyes ágak rendszere, a medence/gázló szerkezet és a mikrohabitat 

alrendszer. Az élőhelyek minden szintje a vízgyűjtő területtel együtt fontos strukturális és 

funkcionális szerepet játszik a vízfolyás ökorendszerében (Frissel et al. 1986). A 

mezohabitatok (medencék és gázlók) kulcsfontosságúak a kisvízfolyásokban, mert eltérő 

vízsebességgel, vízmélységgel, meredekséggel és sajátos fizikai karakterrel jellemezhető 

szakaszokat alakítanak ki (Pace et al. 2011). A medence-gázló szerkezet (sekély és 

gyorsfolyású, illetve mélyebb és lassú folyású szakaszok) változatossága következtében 

kialakuló élőhelyi heterogenitásnak fontos szerepe van a fajegyüttesek térbeli 

szerveződésében („mosaic-pattern” elv) (Pace et al. 2011, Schmera & Erős 2011). 

Mikrohabitat alrendszernek a medencéken és gázlókon belül kialakuló viszonylag egységes 

vízmélységgel, vízsebességgel és homogén aljzattípusokkal jellemezhető foltokat tekintjük 

(Frissel et al. 1986). A vízfolyások bentikus élőhelyeit felépítő aljzattípusok elsődleges 

menedékhelyet (refúgium) nyújtanak az élőlények számára. A bentikus élőlények eloszlási 

mintázata nagymértékben függ az egyes aljzattípusok szemcseméret eloszlásától, tehát a 

mikrohabitat szerkezet szintén fontos szerepet tölt be a vízi közösségek életében (Beisel et al. 

1998, Marczak et al. 2006). A vízi gerinctelen állatok, köztük a szitakötők is, a környezeti 

tényezők integrált hatására reagálnak, élettani hatékonyságuk, produktivitásuk és mennyiségi 

viszonyaik, az életközösségeken belüli ökológiai helyzetük indikálja az adott élőhely általános 

állapotát, illetve állapotváltozását (Kalkman et al. 2008, Raebel et al. 2010). Ha meg akarjuk 

ismerni egy faj térbeli előfordulási jellemzőit, ökológiai igényét, az előfordulását befolyásoló 

tényezőket, azt, hogy miként „működik” egy multistrukturális élőhelyrendszerben, akkor 

mindehhez részletesen ismernünk kell az életmenetét, az egyes fejlődési állapotait és ezek 

kritikus pontjait. 

Számos vízi rovarnak, többek között a szitakötőknek is, két hosszabb, jól elkülöníthető 

fázisból áll az életciklusuk: a vízben élő lárva és a szárazföldi életmódú imágó állapotból 

(Foster & Soluk 2004). A szitakötők hemimetabol egyedfejlődésű rovarok, életük jelentős 

részét a vízben, lárva állapotban töltik. A lárvák tanulmányozásának kiemelt jelentősége van 
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egy faj életciklusának feltárásában. A mennyiségi alapú lárvavizsgálatok segítségével 

ismerhetjük meg a lárvastádiumok eloszlását, a populáció szerkezetét, a lárvák vedlésének, 

áttelelésének és fejlődésének módját és idejét (Corbet 2002, Ferreras-Romero & Corbet 

1999), valamint információkat szolgáltatnak a faj életmódjáról is (Lang et al. 2001). A 

szitakötők lárvastádiumainak száma fajok között és fajon belül is nagymértékű 

változatosságot mutathat. Akár az egy petecsomóból származó egyedek lárvastádiumainak 

számában is lehet eltérés (Corbet 2002). Általánosan elmondható, hogy morfológiai képletek 

alapján csak az első három és az utolsó három lárvastádium különböztethető meg 

egyértelműen, a többi stádium esetében csak a különböző testparaméterek méretbeli 

különbségei adhatnak támpontot. Ezek alapján a szitakötők ontogenezisben elfoglalt 

szintjének (lárvastádiumának) meghatározását Corbet (2002) leginkább olyan egyenletes 

növekedésű testparaméter mérése alapján ajánlja, mint a fejszélesség, szükség esetén 

kiegészítve további, exponenciálisan növekedő paraméterek (pl. a szárnytok hossza az utolsó 

néhány stádiumban) felhasználásával. Az egyes stádiumokban eltöltött idő szintén nagyon 

változatos lehet, egy naptól akár egy évig is terjedhet (Corbet 2002). A lárvák vedlésének 

idejét a testfelszínüket borító allochton részecskék mennyiségéből, valamint a lárva 

kültakarójának színéből és keménységéből állapíthatjuk meg (Ferreras-Romero & Corbet 

1999). 

A szitakötők életciklusa során a végső lárvastádiumot elért lárvák kilépnek a vízből, majd 

ha megtalálták a megfelelő kirepülési aljzatot imágóvá vedlenek. A kirepülés után egy 

levedlett lárvabőrt (exuviumot) hagynak maguk után (Lubertazzi & Ginsberg 2009), melyek 

vizsgálatával számos hasznos információhoz juthatunk a faj életciklusának egy kiemelt 

fontosságú szakaszáról és a kibújási viselkedésről (Foster & Soluk 2004). A szitakötő 

exuviumok, melyeket a szárazföldön megtalálunk (ellenben a vízben levedlett korábbi 

stádiumú lárvabőrökkel) a kibújás idejének, a populáció méretének, denzitásának és a nemek 

arányának meghatározásához is közvetlen információt nyújtanak (Corbet 1999). Raebel és 

munkatársai (2010) a szitakötők monitorozására az exuviumgyűjtési módszer előnyben 

részesítését ajánlják, amelynek alkalmazása főleg a védett fajok esetén indokolt, hiszen így 

jelentősen csökkenthető a populációkat és élőhelyüket érő stressz és zavarás.  

Foster és Soluk (2004) valamint Raebel és munkatársai (2010) összegezték az imágó, lárva 

és exuvium gyűjtés előnyeit és hátrányait, miszerint az exuviumokat sokkal könnyebb 

határozni, mint a korai stádiumban lévő lárvákat, viszont az exuviumvizsgálat nem 

használható az abszolút populáció denzitás meghatározására. Így a kétfajta (lárva és exuvium) 

vizsgálatot kombinálva célszerű alkalmazni ahhoz, hogy egy adott faj teljes életciklusát 
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megismerhessük. Szitakötő fajokra vonatkozóan számos, a két gyűjtési módszert együtt 

alkalmazó tanulmány készült (pl. Aoki 1999, Ferreras-Romero 1997, Ferreras-Romero & 

Corbet 1999, Foster & Soluk 2004, Goretti et al. 2001, Lang et al. 2001, Wissinger 1988ab). 

A kirepülés a szitakötők életének egyik legsebezhetőbb időszaka. A kirepülési folyamat 

során az egyedek védtelenek a különböző biotikus és abiotikus hatásokkal szemben, így a 

mortalitás rendkívül magas lehet ebben a kritikus időszakban (Jacob & Suhling 1999). Az 

egyedek sérülése és pusztulása három szakaszban fordulhat elő: (1) a kirepülési aljzat 

keresése közben, (2) a kirepülési aljzaton, az imágóvávedlés közben és után, (3) és a 

szűzrepülés alatt (Corbet 1983). A magas mortalitást okozhatják direkt vagy indirekt módon a 

fizikai tényezők (pl. hideg hőmérséklet, szél, vihar), az egyedek túlzsúfoltsága és a ragadozók 

(madarak, hangyák, darazsak és pókok) (Corbet 1983, Farkas et al. 2012). Az éjjel kirepülő 

fajok esetén az alacsony hőmérséklet és a szél az egyik legjelentősebb veszélyeztető tényező. 

A mérsékelt éghajlati övben észak felé haladva az éjszakai hőmérséklet egyre kevésbé 

kedvező a szitakötők kirepüléséhez, az éjszaka kirepülő fajok száma egyre csökken. Nagyobb 

földrajzi szélességeken és magasságokon a kirepülést egyre inkább nappalra időzítik. Vannak 

fajok melyek kora reggel, mások napközben vedlenek imágóvá, csak néhány faj választja az 

éjszakai órákat a kirepülésre (köztük a Cordulegaster fajok) (Corbet 1983).  

Ökológiai szempontból az imágók ivararányának ismerete, ami legjobban a kirepülés 

idején tanulmányozható (Corbet 1983), fontos információkkal szolgál a populáció 

dinamikájának modellezéséhez. A fajok ivararánya jelentős mértékben változhat a kirepülés 

során. Az ivararány nemcsak egyes fajok esetén különbözhet, hanem gyakran ugyanazon faj 

esetében is vannak eltérések a különböző évek vagy élőhelyek között (Corbet 1999). A 

Zygopterák esetén a hímek, az Anisopterák esetén a nőstények dominanciája az általánosabb 

(Corbet 1999). A protogynia (nőstények jelennek meg korábban a kirepülési periódus során) 

mellett gyakran előfordul a protandria (hím egyedek jelennek meg korábban a kirepülési 

periódus során) jelensége is. Farkas és munkatársai (2009) folyami szitakötőkön végzett 

vizsgálatai nem mutattak szignifikáns különbséget az ivararányban 1:1-től, de a kibújás első 

napjaiban a hím egyedek nagyobb arányát figyelték meg.  

Corbet (1999) a kirepülési időzítése és a lárvális fejlődési mintázata alapján két fő 

kategóriát különít el: (1) „spring species” (tavaszi faj): az egyedek a végső lárva stádiumban 

telelnek át, kibújásuk szorosan szinkronizált és kora tavaszra tehető; (2) „summer species” 

(nyári faj): az egyedek az utolsó előtti, vagy még korábbi lárva stádiumban telelnek át, 

kibújásuk kevésbé szinkronizált és későbbre tehető. Ez a besorolás azonban nem egységesen 

elfogadott, mivel egyes fajoknál a lokális tényezők nagyban befolyásolhatják a tavaszi illetve 
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nyári kategóriába sorolt fajokra jellemző kirepülési dinamikát. Ugyanannak a fajnak az egyik 

populációja bizonyos feltételek mellett tavaszi, míg másik populációja eltérő feltételek mellett 

nyári fajra jellemző kibújási ütemet és viselkedést követhet (Suhling 1995, Müller et al. 2000, 

Farkas et al. 2009, 2012).  

A nemzetközi szakirodalomban sok információ áll rendelkezésre a szitakötők kirepülési 

periódusának jellemzőiről, az ivararány változásról, a kirepüléskori mortalitásról és okairól, a 

kirepülési aljzatválasztásról és a lárvák által a kirepülési helyig megtett távolságokról (pl. 

Benke & Benke 1975, Corbet 1957, Falck & Johansson 2000, Foster & Soluk 2004, Gribbin 

& Thompson 1991, Jacob & Suhling 1999, Liebelt et al. 2011, Lubertazzi & Ginsberg 2009, 

2010, Mathavan & Pandian 1977, Weihrauch 2003, Westermann et al. 1995, Wissinger 

1988a, Worthen 2010). Hazánkban kevés kutató foglalkozott részletesen a szitakötő lárvák 

kirepülést megelőző viselkedésének feltárásával, ezek a vizsgálatok leginkább a folyami 

szitakötőkre korlátozódtak (Farkas et al. 2009, 2011, 2012, 2013; Horváth 2012). Farkas és 

munkatársai (2009, 2011) részletesen vizsgálták különböző Gomphida fajok lárvái által a 

kibújáshoz választott aljzattípusok megoszlását és a lárvák által a vízszegélytől a kibújási 

helyig megtett távolságok alakulását. E fajok nem részesítették előnyben egyik típusú aljzatot 

sem, adott fajon belül azonban az eltérő parti vegetációjú folyószakaszok között különbségek 

voltak. A lárvák által megtett távolságokban is szignifikáns eltérést tapasztaltak a fajok között 

és adott fajon belül az eltérő vegetációjú folyószakaszok között is. Általánosságban a 

„tavaszi” fajok nagyobb távolságot tettek meg a vízszegélytől. Corbet (1983) szerint a legtöbb 

szitakötőnél egyazon faj esetében is nagyon különböző lehet az aljzatválasztás és a 

vízszegélytől való eltávolodás az élőhely és a populációméret függvényében. A nagyobb 

távolságok megtétele elősegíti az egyedek szétszóródását, így csökkenti a kibújási 

szubsztrátumért folyó versengést és az ebből adódó mortalitást. Számos egyéb tényező 

(lárvasűrűség, partoldal geomorfológiai jellemzői, vegetáció, időjárás) is befolyásolhatja az 

eltávolodás mértékét, például Suhling és Müller (1996) szerint a kirepüléshez készülő folyami 

szitakötők lárvái nagyobb utat tesznek meg, ha a víz hidegebb.  

Magyarországon a hegyiszitakötők (Cordulegastridae) családjának két faja fordul elő. A 

viszonylag gyakoribb hegyiszitakötő (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) ismert élőhelyei a 

Soproni- és a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban, és az Északi-középhegységben (Zempléni-

hegység, Mátra, Bükk) találhatók (Ambrus et al. 1992, 1994, Kovács 2000, Kovács et al. 

2004, Steinmann 1962, Tóth 1985, 2005). A ritkább, kétcsíkos hegyiszitakötő, vagy másik 

magyar néven aranygyűrűs szitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) populációi 

hazánkban korábban a Soproni-hegységből, az Őrségből és a Mecsek-hegységből voltak 
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ismertek (Ambrus et al. 1992, 1996, Kovács et al. 2004, 2006, Tóth 2004). Zselici, kőszegi-

hegységi és bakonyi előfordulását csak nemrég jelezték (Tóth 2006b, Rozner et al. 2010, 

2012). A Közép- és Délkelet-Európában endemikus C. heros relatíve kis elterjedési területtel 

rendelkezik, Magyarországon (Boda et al. 2011, Rozner et al. 2012) kívül Ausztriában, 

Szlovákiában, Csehországban, Olaszországban és a Balkánon (Bedjanič & Salamun 2003; 

Blaškovič et al. 2003; Staufer & Holusa 2010; van Tol 2013) fordul elő (1. ábra). Az említett 

országok közül Ausztriából, Szlovákiából, Csehországból és Olaszországból csak néhány 

előfordulási adatot ismerünk, ezzel Közép-Európában különösen felértékelődnek a 

magyarországi előfordulások. Korábbi ismereteink alapján egyértelműen hegyvidéki fajnak 

tekintett szitakötő, ugyanakkor a zselici jelenléte arra utal, hogy hazánkban az alacsonyabb 

dombvidékek is megfelelő életfeltételeket biztosítanak számára.  

 

1. ábra: A Cordulegaster heros európai (A) (van Tol 2013 nyomán, módosítva) és hazai (B) 
elterjedési területe (eredeti). 

A legutóbbi időkig mindkét fajról kevés és kizárólag imágóra vonatkozó adatokkal 

rendelkeztünk. Magyarországon mindkét faj első lárva adatait csak 1992-ben közölték 

(Ambrus et al. 1992). A Cordulegaster fajok taxonómiai szempontból problematikus családot 

alkotnak. A C.heros fajt mindössze 26 évvel ezelőtt írták le (Theischinger 1979). Ennek is 

köszönhető, hogy a Mecsekből származó első adatok (Ujhelyi 1955) még más fajokként lettek 

közölve: mint C. bidentatus Sélys, 1843, majd C. annulatus (Latreille, 1805) (Ujhelyi 1959, 

Steinmann 1959a,1959b), valamint C. bidentatus és C. boltonii Donovan, 1807 (Steinmann 

1962, 1984, Tóth 1993) találhatók meg a hazai irodalomban. Ezek mai ismereteink alapján 

kivétel nélkül a C. heros-nak feleltethetők meg. A család revíziójával Gert-Jan van Pelt 

foglalkozott az 1980-as évek közepén. Az akkor rendelkezésre álló és számára kiküldött 

mecseki példányokat Cordulegaster heros fajnak határozta meg. 1986. március 5-én kelt 

levelében közölt instrukciói alapján egyértelműen elkülöníthetővé vált a két hazai 
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hegyiszitakötő faj. Sajnálatos módon a faj téves előfordulási adatát is megtaláljuk a 

Magyarország területére vonatkozó szakirodalomban. Karádi-Kovács és munkatársai (2015) 

közleményében leírtak alapján a C. heros a Balatonban is megtalálható, ami a faj 

élőhelyigényei alapján teljes mértékben kizárt, a közlés minden bizonnyal téves határozáson 

alapul. A jelenleg érvényes néven a faj említése Ambrus et al. (1996), Kovács et al. (2004), 

Tóth (2004, 2006a, 2006b, 2009, 2010), Csordás et al. (2009), Rozner et al. (2010), Szivák et 

al. (2010) és Boda et al. (2011) közleményeiben található meg. Magyarországról csak ezek a 

faunisztikai jellegű közlemények találhatók a fajra vonatkozóan. A tér- és időbeli mennyiségi 

előfordulási jellemzői, valamint életciklusa, kibújási viselkedése kevéssé, csak e cikkekben 

elszórtan megtalálható egyedi megfigyeléseken alapuló megjegyzésekből ismert; hazai 

populációkon végzett ökológiai jellegű vizsgálatokról még senki sem publikált. Lang és 

munkatársai (2001) szerint feltehetően a genus korábban tárgyalt taxonómiai problémáinak is 

a következménye, hogy nemzetközi viszonylatban is csak az ő tanulmányuk foglalkozik a 

kétcsíkos hegyiszitakötő ökológiai igényeinek, életciklusának és mennyiségi előfordulási 

viszonyainak feltárásával, az előfordulását befolyásoló tényezőkkel. Ökológiai jellegű 

vizsgálatok ugyanakkor más Cordulegaster fajok esetén viszonylag nagy számban készültek 

már (Ferreras-Romero & Corbet 1999, Lang et al. 2001, Liebelt et al. 2011, Marczak et al. 

2006, Tennessen 2004, van Pelt 1996, Weihrauch 2003).  

A szitakötők között a hegyiszitakötők az egyik leghosszabb lárvális fejlődési idővel 

jellemezhető család, az ide tartozó fajoknál 14, illetve 15 lárvastádiumot írtak le (Corbet 

2002). Lárvális fejlődésük Európában 2–5 évig tart, melyet a földrajzi szélesség és a 

tengerszint feletti magasság is befolyásol (Ferreras-Romero & Corbet 1999). Tóth (2010) 

megjegyzése szerint a C. heros lárvája hazánkban feltehetően 4–5 évig fejlődik, melyhez 

Csordás és munkatársai (2009) szerint állandó vízborításra, gazdag makrogerinctelen faunára 

és magas oldott oxigén tartalomra van szüksége; ezeket a többé-kevésbé helytállónak tűnő 

megállapításokat azonban vizsgálatokkal nem igazolták. Az eddigi megfigyelések alapján 

Magyarországon a faj többnyire alacsony egyedszámban van jelen, de a jelentősebb mecseki 

élőhelyein nagyobb egyedsűrűség is tapasztalható (Tóth 2010). A Cordulegaster fajok 

tipikusan lotikus kisvízfolyásokban, hegy- és dombvidéki patakokban fordulnak elő. 

Élőhelyeik a vízfolyások erdővel borított, különösen árnyékolt, elsősorban köves-kavicsos 

szakaszai, ahol az aljzatot jelentősebb mennyiségű finom homok és szerves törmelék is 

borítja, a víz sekély és lassan áramlik (Bedjanič & Salamun 2003, Marczak et al. 2006). A 

Cordulegaster fajok lárvái feltűnő, hatékony és fontos szerepet betöltő ragadozók 

(legtöbbször csúcsragadozók) e kisvízfolyásokban, ahol „ásó” típusú („shallow burrower”) 
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életmódot folytatnak. A lárvák beássák magukat az üledékbe, úgy, hogy csak az összetett 

szemeik és a farok függelékük (anális piramis) látszik ki. Ez a helyzet lehetővé teszi azt, hogy 

a lárvák lássanak és lélegezzenek, miközben a test további része üledékkel borított. A lárvák 

hosszabb időre csak a kirepülés idején hagyják el ezt a védett pozíciót. Corbet (1999) szerint a 

Cordulegaster boltonii lárvák az áramló vizekben nagyon gyorsan, kb. 22 perc alatt beássák 

magukat az üledékbe, ellenben a csendesebb vizekben ez a folyamat akár 52 percig is 

eltarthat. Azok a szitakötő fajok, melyek beássák magukat az üledékbe különböző 

szemcseméretű aljzattípusokat részesítenek előnyben. Marczak és munkatársai (2006) 

Cordulegaster dorsalis (Hagen in Selys, 1858) lárvák mikrohabitat preferenciáját vizsgálták 

medence típusú mezoélőhelyeken, ahol a kis és nagy méretű lárvák együtt nem fordultak elő. 

A kis méretű lárvák (ide értve a korai lárvastádiumban lévőket) olyan foltokban voltak 

gyakoriak, ahol nagyobb mennyiségű finom szemcsés üledék található, magas a szerves anyag 

tartalom és alacsony élőhelyi heterogenitás mellett. Ezzel szemben a nagyobb méretű lárvák 

(ide értve a késői lárvastádiumban lévőket) olyan kevesebb homok frakciót tartalmazó 

foltokban éltek, amelyet durva szemcséjű sóder, kavics és kövek tettek változatossá. Ezt a 

megállapítást Lang és munkatársai (2001) vizsgálatai részben a C. heros esetében is 

megerősítették. Utóbbi szerzők az együtt élő C. bidentata és C. heros lárvák életciklus 

jellemzőinek feltárása mellett a két faj mikro- és longitudinális eloszlási mintázatait is 

vizsgálták egy ausztriai vízfolyásban, továbbá megállapításokat tettek a fajok előfordulási 

viszonyainak kialakításáért felelős abiotikus tényezők szerepéről is. Eredményeik szerint a C. 

heros a vízfolyások másodrendű szakaszait preferálta, ahol a kalcium tartalom és a 

vezetőképesség alacsonyabb volt, és a C. bidentata fajhoz képest a durvább szemcseméretű 

üledéktípusokat részesítette előnyben.  

Eddigi ismereteink alapján a Cordulegaster heros kirepülése, a Mecsekből származó 

imágó adatok szerint, május közepe és augusztus közepe közé tehető, a kirepülés maximuma 

nagyjából június vége és július közepe között alakul ki (Tóth 2010). Ezek az információk 

azonban csak szórványgyűjtések adatain alapulnak, pontos és részletes vizsgálatok, ebből 

fakadóan megfelelően definiált kibújási időszakok még nincsenek megadva hazánkra 

vonatkozóan. 

A szakirodalomban a C. heros kirepülést megelőző viselkedéséről is nagyon kevés, 

epizódszerű információt találunk, ellenben más Cordulegaster fajokról részletesebb 

vizsgálatok állnak rendelkezésre. Tóth (2006) mindössze 26 C. heros lárvabőrön alapuló 

megfigyelései alapján a Zselicben (Mecsektől 30km-re keletre) a kirepülési aljzatot kereső 

lárva a víztől nem távolodott el nagy távolságra: a legnagyobb vízszintesen megtett távolság 



10 
 

kb. 2 m volt és az átalakulás rendszerint a vízfolyást a part mentén szegélyező fatörzsek 

alacsonyabb részén (1,5-2 m-nél általában nem magasabban) történt. C. bidentata és C. 

boltonii fajok egyedeinek kirepülését célzó, Németországban végzett vizsgálat során 

megállapították, hogy a lárvák a vízszegélytől a kirepülési helyig átlagosan mindössze 1–2 

métert tesznek meg, de az egyedi variabilitás igen nagy, a maximális vízszintes (420– 

1000cm) és függőleges (350–600cm) távolságok igen extrémek is lehetnek (Gerken & 

Sternberg 1999, Weihrauch 2003, Liebelt et al. 2011). Mindezek alapján a kirepülési 

viselkedés valószínűleg a C. heros esetén is nagymértékben eltérhet a különböző földrajzi 

régiókban és különböző környezeti körülmények között. Még kevesebb információ áll 

rendelkezésünkre a faj kirepülési aljzatválasztásáról, mindössze Tóth (2006, 2010) munkáiban 

találunk említést, miszerint a kirepülés a partmenti fák törzsét aljzatként használva történt.  
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1.2. Célkitűzések 

 

 

Az irodalmi áttekintésből világosan következik, hogy ismereteink a kétcsíkos 

hegyiszitakötőről nagyon hiányosak, előfordulási területeinek vázlatos ismeretén és néhány 

megfigyelésen kívül szinte semmilyen adekvát, megfelelő kutatási eredményeken nyugvó 

ökológiai információ nem áll rendelkezésünkre. Mindezek alapján a doktori munka fő 

célkitűzése a későbbiekben természetvédelmi célok megvalósításához felhasználható 

alapadatok és információk szolgáltatása a faj életmenetéről, lárvális fejlődéséről, 

élőhelypreferenciájáról, a tér és időbeli előfordulási mintázatairól és kirepülési viselkedéséről, 

valamint mindezeket befolyásoló tényezőkről. Két fő alaphipotézist teszteltünk: 1) Az 

élőhelystruktúra mindhárom szintje, de különösképpen a mezo- és mikroélőhelyek szerkezete 

befolyásoló hatással van a faj mennyiségi mikroeloszlására. 2) A partmenti vegetáció 

összetétele és szerkezeti felépítése befolyásolja a kirepülés előtti viselkedést.  

Mindezek érdekében számos, többszörösen egymásra épülő kérdésre kellett válaszokat 

kapnunk. Részletes célkitűzéseink a következők voltak: 

1. Mecseki kisvízfolyások Cordulegaster heros populációinak részletes faunisztikai 

feltérképezése, az előfordulási terület pontosítása és a hozzávetőleges mennyiségi viszonyok 

feltárása. 

2. A faj lárvális fejlődési folyamatának és idejének a feltárása: az egyes fejlődési fázisok 

meghatározása, a populációszerkezet jellemzése a stádiumok mennyiségi viszonyai tér- és 

időbeli alakulásának vizsgálatán keresztül.  

3. A kirepülés idejének, nagyságának, dinamikájának, ütemezésének megismerése. 

4. A különböző adottságokkal rendelkező élőhelyek egyedszámbeli különbségeinek feltárása, 

a tér-időbeli mennyiségi viszonyok alakulását befolyásoló tényezők szerepének vizsgálata. 

5. A medence-gázló szerkezet, valamint az egyes mikroélőhelyek előfordulása és mennyisége 

hatásának vizsgálata a faj mennyiségi eloszlására. 

6. Az élőhelyek partmenti vegetációjának összetételi és szerkezeti különbségei hatásának 

vizsgálata a kétcsíkos hegyiszitakötő kirepülés előtti viselkedésére.  

7. A kirepülési aljzat választás és az azt befolyásoló tényezők szerepének vizsgálata. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 

2.1. Mintavételi helyek, időpontok és módszerek 

2.1.1. A faunisztikai mintavételek 

Az irodalmi adatok összegyűjtése mellett fontosnak tartottuk a faj mecseki előfordulásának 

alapos feltérképezését, a mennyiségi viszonyok hozzávetőleges feltárását. Ezért elsőként egy 

faunisztikai vizsgálatot végeztünk el a Mecsek területén. 2008 és 2010 között összesen 84 

helyen történt mintavétel (1. függelék), beleértve a korábbi mennyiségi mintavételeinket is 

(v.ö. Szivák 2013), továbbá az adott időszakra vonatkozó, akkor még nem publikált adatokat, 

melyeket más kollégák (Rozner György, Czirok Attila, Horvai Valér, Lőkkös Andor) 

bocsátottak rendelkezésünkre. 

A C. heros lárvák keresése nyeles kéziháló segítségével, „kick and sweep” módszerrel 

történt. A folyásiránynak háttal állva, egy helyben taposva, vagy a köveket rugdosva kavartuk 

fel az aljzatot. Így az üledékben élő vagy felületén kapaszkodó lárvákat a víz áramlása a 

hálóba sodorta. A korábbi, más célkitűzéssel végzett mennyiségi mintavételek az AQEM 

(„Integrated Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout 

Europe using Benthic Macroinvertebrates”) mintavételi protokoll szerint történtek (ennek 

részleteit lásd AQEM Consortium 2002, Szivák 2013). Imágókat és lárvabőröket 

(exuviumokat) is gyűjtöttünk illetve megfigyeltünk. Az exuviumok gyűjtése során alaposan 

átnéztük a partmenti növényzetet, fatörzseket, farönköket és a mesterséges objektumokat is. A 

lárvákat és imágókat azonosítás után visszaengedtük az eredeti élőhelyeikre. Az egyedek 

határozásához terepen Ambrus et al. (1992), Askew (2004) és Steinmann (1964) munkáit 

használtuk.  

 

2.1.2. Az életciklus lárvális fejlődési szakaszának vizsgálata 

Az előzetes faunisztikai vizsgálat eredményeit alapul véve nyolc mecseki vízfolyást (1. 

táblázat, 2. és 3. ábra) választottunk ki a mennyiségi lárvavizsgálathoz, melyet 2011 

júniusától 2012 májusáig havi rendszerességgel végeztünk. A kitűzött céloknak megfelelően, 

a helyek kijelölésekor igyekeztünk nagyobb és kisebb C. heros egyedsűrűséggel jellemezhető, 

környezeti tényezők tekintetében minél változatosabb szakaszokat bevonni a vizsgálatba. 
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A vizsgált vízfolyások közül a PET a Nyugat-Mecsekben, a többi vízfolyás a Kelet-

Mecsekben helyezkedik el. A KOR és a BAR vizsgált szakasza elsőrendű, a többi patakra eső 

mintavételi szakasz másodrendű vízfolyás. A BAR, a KOR, a MAZ és a PET mintavételi 

szakasza egyértelműen homokköves alapkőzeten fut. A HID és a VAR esetén a domináns 

alapkőzet típus a mészkő, bár az utóbbi esetén a mintavételi szakasz felett vulkanikus jellegű 

kőzettípusok is megjelennek. A HOS és az OLV esetén sem egyértelmű a besorolás; uralkodó 

alapkőzetnek a vulkanikus típus tekinthető, de a mintavételi szakaszok felett megjelennek a 

mészköves kőzettípusok is (1. táblázat). Az összes vizsgált szakasz állandó hegyvidéki 

vízfolyás, de extrém száraz nyarak esetén időszakos kiszáradás tapasztalható. A 2012-es 

vizsgálati évünkben (a mintavételek utáni időszakban) az aszályos időjárásnak köszönhetően 

augusztustól október elejéig tartó komoly szezonális kiszáradás történt két vízfolyás esetén is. 

A BAR a mintavételi szakasz mentén teljes egészében kiszáradt, a PET-nél csak a legnagyobb 

medencékben maradt minimális mennyiségű víz. A faj vizsgált élőhelyei más szitakötő 

fajokban szegényesek, a Mecsekben mindössze a Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) fordult 

elő a C. heros-sal együtt. 

 

2. ábra: A mintavételi helyek elhelyezkedése a Mecsek-hegységben (BAR: Baranya-csatorna; 
HID: Hidasi- völgyi-patak; HOS: Hosszúhetényi-vízfolyás; KOR: Körtvélyesi-forrás; MAZ: 
Mázai-vadvíz; OLV: Ól-völgyi-patak; PET: Petőczi-árok; VAR: Vár-völgyi-patak). 
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1. táblázat: A mintavételi helyek jellemzői: domináns alapkőzet típusok (H: homokkő, M: 
mészkő, V: vulkanikus), a patakvölgy irányultsága, geo-koordináták (ÉSZ: északi szélesség, 
KH: keleti hosszúság, WGS-84), tengerszint feletti magasság (t.f.m), a mintavételi szakasz 
rendűsége (rend., 1: elsőrendű, 2: másodrendű) és rövid jellemzésük. A mintavételi helyek 
rövidítése a 2. ábra szerint. 

  alapkőzet irányultság ÉSZ KH t.f.m (m) rend. jellemző 

BAR (Mánfa) H ÉNY-DK 46°09'36" 18°16'28" 290 1 
zárt 
természetközeli 
erdő 

HID (Komló) M K-NY 46°11'41" 18°19'03" 312 2 
zárt 
természetközeli 
erdő 

HOS 
(Hosszúhetény) 

V É-D 46°10'31" 18°20'55" 306 2 

részben 
természetközeli 
fajok alkotta 
fasor 

KOR (Mánfa) H É-D 46°08'56" 18°14'43" 290 1 
zárt 
természetközeli 
erdő 

MAZ (Máza) H ÉK-DNY 46°15'29" 18°23'33" 210 2 
zavart: részben 
idegenhonos, 
ültetett erdő 

OLV (Szászvár) V ÉK-DNY 46°15'49" 18°22'02" 216 2 
zavart: részben 
idegenhonos, 
ültetett erdő 

PET (Hetvehely) H K-NY 46°07'27" 18°02'49" 212 2 
zárt 
természetközeli 
erdő 

VAR 
(Magyaregregy) 

M K-NY 46°13'40" 18°19'19" 281 2 
zárt 
természetközeli 
erdő 
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3. ábra: A lárvavizsgálatra kijelölt mintavételi helyek habitusképei 

 (rövidítések a 2. ábra szerint) (saját felvételek). 
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A lárvák mennyiségi mintavételezését minden pataknál egy 200 m hosszú szakaszon, 

minden egyes időpontban újra és újra random módon kiválasztott 10 gázlóból és 10 

medencéből végeztük. A mintavétel (4. ábra) 1,5m-es 1mm lyukbőségű nyeles kéziháló 

segítségével történt „kick and sweep” módszerrel 2 m2-es területről egységnyi idő (3 perc) 

alatt. Az egymást követő mintavételezéseket folyásiránnyal szemben haladva végeztük.  

 

4. ábra: Mintavételek a mennyiségi lárvavizsgálat során (saját felvételek). 

A lárvák válogatását nagy méretű, fehér színű tálcán végeztük. Minden egyes lárva esetén 

digitális tolómérővel 0,01mm pontosságig mértük a fejszélességet (az összetett szemek 

oldalsó széleinek maximális távolsága), a teljes testhosszt (maximális testhossz), a szárnytok 

hosszt (a szárnykezdemény tok maximális hossza), a labium hosszt (a prementum maximális 

hossza), a metafemur hosszt (a hátulsó comb dorzális részének maximális hossza) és a 

mentum átmérőt (maximális mentum szélesség) (3. függelék).  

A lárvastádiumok elkülönítéséhez egy izometrikus (fejszélesség) és egy allometrikus 

(szárnytok hosszúság) növekedésű testparamétert használtunk. Elsőként a gyakorlatban ilyen 

célra legtöbbször alkalmazott (Corbet 2002) testparaméter, a fejszélesség értékek alapján 

határoztuk meg az egyes lárvastádiumokra vonatkozó határértékeket és soroltuk be az 

egyedeket. Ennek alapján elkülönítettük a végső (F), az utolsó előtti (F-1) és az ezeket 
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megelőző további két stádiumot (F-2, F-3) valamint a korai stádiumú lárvákat (E) is. Majd az 

idősebb stádiumoknál (F, F-1, F-2, F-3) finomítottuk az elkülönítést és pontosítottuk a 

besorolást a fejszélesség és a szárnytok hosszúság értékeinek egymáshoz való viszonya 

alapján a teljes, évi összesített adatsor és havi bontású adatsorok alapján is (további 

információkhoz lásd eredmények fejezet).  

A lárvák vedlésének idejét Ferreras-Romero & Corbet (1999) munkája alapján határoztuk 

meg a lárva testfelszínét borító allochton részecskék mennyiségéből, valamint a kültakaró 

színének és keménységének a jellemzői alapján. Ferreras-Romero & Corbet (1999) a 

Cordulegaster boltonii szitakötő fajnál három kategóriát állapított meg: (1) „very clean” 

(nagyon tiszta), (2) „clean” (tiszta), és (3) „dirty” (piszkos) lárvák. A „very clean” lárvák 

kültakarója világossárga és puha, valamint testüket nem borítja jelentős mennyiségű allochton 

anyag. Ezek a lárvák nemrégen – kevesebb, mint 24 órája (Corbet 2002) – vedlettek. A már 

korábban vedlett lárvák kültakarója sötétebb színű, testüket közepes mennyiségű („clean”) 

vagy nagy mennyiségű („dirty”) allochton részecske borítja (5. ábra). 

 

5. ábra: A Cordulegaster heros „very clean” (világossárga, puha kültakaró) és „dirty” (sötét 
színű, allochton anyagokkal borított kültakaró) lárvái közötti különbség szemmel látható 

(saját felvételek). 
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A lárvák nemének meghatározása a 8. és 9. potrohszelvény ventrális oldalán elhelyezkedő 

ivarfüggelék (gonapophysis) megléte (nőstény) vagy hiánya (hím) alapján történt (Ferreras-

Romero & Corbet 1999). Az összes megfogott egyed esetén feljegyeztük a lárvák nemét, 

kivéve a fiatal (korai stádiumú) lárvák esetén, ahol nem tudtuk meghatározni. A lárvák 

azonosítása, mérése és megszámlálása után visszahelyeztük őket eredeti mezoélőhelyeikre. 

 

2.1.3. Az életciklus kirepülési szakaszának vizsgálata 

Az exuviumok gyűjtését szintén a Mecsekben két eltérő összetételű és szerkezetű 

vegetációval szegélyezett vízfolyás mentén végeztük, a lárvavizsgálatba szintén bevont 

Körtvélyesi-forrásnál (KOR) és a Petőczi-ároknál (PET) (1. táblázat, 2. és 3. ábra,). A KOR 

északra néző, mély, szűk, helyenként sziklás, meredek falú völgyben helyezkedik el. A 

mintavételi hely teljes egészét idős, közel érintetlen bükkös (Fagus silvatica) erdő borítja 

néhány egyéb fafajjal [nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), korai juhar (Acer platanoides), 

hegyi juhar (A. pseudoplatanus), magas kőris (Fraxinus excelsior)]. A cserje vegetáció szinte 

teljesen hiányzik. A tavasszal megjelenő és május közepéig tartó sűrű lágyszárú borítást a 

medvehagyma (Allium ursinum) és a bókoló fogasír (Dentaria enneaphyllos) fajok adják, 

ezen túlmenően azonban a lágyszárú vegetáció csak szórványosnak tekinthető. A patakmeder 

mentén sziklákat, letört ágakat és elkorhadt nagy farönköket nagy számban találunk. A 

vízfolyás jobb és bal partoldala nem különbözik egymástól. A PET sokkal diverzebb élőhely, 

mely egy nyugati irányultságú, mindkét partoldalán széles völgytalppal jellemezhető 

völgyben helyezkedik el. A patakmedret sok helyen 1-2 méter magas alámosott partoldal 

szegélyezi. A bal partoldalt eredeti gyetyános-tölgyes (Circaeo-Carpinetum) erdő borítja, a 

jobb oldalon patakmenti fasor figyelhető meg közönséges gyertyánnal (Carpinus betulus), 

törékeny fűzzel (Salix fragilis) és hegyi juharral. A jobb oldalon sűrű a cserje és lágyszárú 

vegetáció borítás, mely a kirepülési időszakban mindvégig megfigyelhető volt. 

A lárvabőröket két egymást követő évben gyűjtöttük: 2011-ben május 19-től augusztus 4-

éig és 2013-ban május 16-tól július 21-ig. A 2011-es vizsgálati évben 6-3-6 naponta (a 

kirepülési időszak kezdetén és végén 6 naponta, a fő rajzási időszakban 3 naponta), 2012-ben 

pedig 3 naponta végeztük a gyűjtést (az összes mintavételi időpont a 11. ábrán olvasható). 

Mindkét vízfolyás mentén egy 200 m-es szakasz jobb és bal partoldalán kijelöltünk 10 × 10 

m-es oldalhosszúságú kvadrátokat (20-20 kvadrát vízfolyásonként mindkét partoldalon, a 

teljes 200 méter hosszú szakaszt lefedve) és erről egy térképvázlatot készítettünk. Az 

exuviumok gyűjtése minden egyes kvadrátban a talajfelszín és a partmenti vegetáció alapos 



19 
 

átvizsgálásával történt. Minden egyes talált exuvium esetén feljegyeztük (1) a lárva által a 

vízszegélytől a kirepülési helyig megtett vízszintes és függőleges távolságokat, (2) a 

kirepülési aljzattípusokat [használt aljzattípus kategóriák: fa, cserje, lágyszárú, alámosás (a 

patakmeder azon része, ahol az áramló víz a mederpart lábát képező és annak támaszul 

szolgáló földréteget elhordja), exuvium, avar], (3) a kirepülési pozíciót (vízszintes, 

függőleges) valamint (4) meghatároztuk a kirepült egyedek ivarát (Askew 2004). A talált 

exuviumok helyét bejelöltük a térképvázlaton, a lárvabőröket összegyűjtöttük, és kis 

dobozokban külön-külön, vegyszerek alkalmazása nélkül, száraz helyen tartottuk. 

 

 

2.2. Háttérparaméterek felvétele 

2.2.1. Patakszakaszokat jellemző környezeti változók 

Az elemzések során magyarázó változóként felhasznált, a mennyiségi eloszlásra 

potenciálisan hatótényezőnek tekinthető környezeti jellemzőket három csoportba soroltuk: 1) 

Lokális környezeti paraméterek, 2) Vegetáció paraméterek, 3) Regionális környezeti 

paraméterek (2. függelék).  

1., Lokális környezeti paraméterek: A lokális környezeti paraméterek közé a vízfolyás 

karakterét közvetlenül, a mederben meghatározó és befolyásoló tényezőket soroltuk, azaz a 

medermorfológiai és fizikokémiai tényezőket. Minden egyes mezohabitat (medence és gázló) 

esetén feljegyeztük a mikrohabitat-összetételt [az alkotó mikrohabitat típusok százalékos 

arányát, az AQEM aljzattípusokat alkalmazva (Hering et al. 2004), 2. és 3. táblázat], a 

vízmélységet, a vízszélességet (a mintavételi egységek maximális vízfelszín szélessége), és a 

vízsebességet (propelleres vízsebességmérő használatával a mezohabitat egység közepén 

mérve). A részletes adatokat a mezo és mikrohabitat szintű elemzésekhez használtuk fel, míg 

a patakszakasz szintű elemzések esetén a terepen rögzített mikrohabitat adatokból, illetve a 

vízsebesség, vízmélység és vízszélesség értékekből átlagot számoltunk. A mintavételi 

helyeket a medencék/gázlók és a kanyarulatok számával is jellemeztük. Az egyes patakok 

vízkémiai karakterének meghatározásához a mintavételek időpontjában még nem állt 

rendelkezésünkre megfelelő eszközpark, így csak tájékozódó méréseket tudtunk végezni. 

Ezek eredményei, bár iránymutatóak voltak, nem lehettek alapjai egy komolyabb elemzésnek 

és értékelésnek. Mivel a patakok esetében a benne élő élőlények szempontjából nem az adott 

időpontbeli vízkémiai adatok a mérvadóak, hanem a patak általános, leginkább alapkőzet és 

vízgyűjtőterületi sajátosságok által meghatározott általános karaktere, így 2015 folyamán, egy 
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csapadéktól mentes időszak végén, kisvizes állapotban végeztünk fizikokémiai méréseket 9 

paraméterre YSI EXO 2 típusú multiparaméteres vízminőség monitorozó szondával. Laborba 

szállított vízmintából további 12 paraméterre Nanocolor VIS spektrofotometriás 

[(Spektrofotométer referencia detektor technológiával (RTD)] és lángfotometriás (PFP 7 

típus) kiegészítő vízkémiai mérések is történtek (2. függelék). 

2. Vegetáció paraméterek: A második csoportba sorolt tényezők értékeinek 

meghatározásával a partmenti és domboldali vegetáció jellegzetességeit adtuk meg. E 

tényezők felmérését részben terepen, részben a Magyarország Élőhelyeinek Térképi 

Adatbázisa (MÉTA) alapján (Molnár et al. 2007, Molnár & Horváth 2008) készítettük el. 

Továbbá a MÉTA adatbázis segítségével természetességi indexeket számoltunk a közvetlen 

patakparti, a völgytalpi és a domboldali vegetáció ökológiai állapotának jellemzésére (2. 

függelék). 

3., Regionális környezeti változók: A mintavételi helyek klimatikus viszonyait az elmúlt 

30 év átlagos hőmérsékleti és csapadékeloszlási adataival jellemeztük. Ezen adatok 

kinyeréséhez először a havi rendszerességgel végzett mérésekből származó 18 klimatikus 

változó Mecsek területére vonatkozó fedvényeit töltöttük le a „WorldClim – Global Climate 

Data” oldaláról (www.worldclim.org, Hijmans et al. 2005). Ezután R 3.1.2 programot 

használva a mintavételi helyek geo-koordinátáit rávetítettük a fedvényekre (R Development 

Core Team 2014, „rgdal”, „dismo” csomag). Így minden mintavételi helyre 18 klimatikus 

változó adatait kaptuk meg (2. függelék). A mintavételi helyek pozícióját a longitudinális 

kontinuum mentén a mintavételi helyek forrástól vett távolságával és tengerszint feletti 

magasságával is jellemeztük (2. függelék). 
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2. táblázat: Az eredeti AQEM Consortium 2002 alapján használt mikrohabitat típusok az 
elemzések során használt kódjai, elnevezése és jellemzői. 
KÓD TÍPUS LEÍRÁS 
hydropet Hydropetric alapkőzet 
megalit Megalithal >40 cm nagyobb kövek 
macrolit Macrolithal 40-20 cm kövek, érdes kőtömbök 
mesolit Mesolithal 6-20 cm kövek 
microlit Microlithal 2-6 cm kavicsok 
akal Akal 2mm-2cm finom kavicsos aljzat (sóder) 
psammal Psammal 2 µm-2mm homok/homok iszappal 
argyllal Argyllal iszap és agyag 

CPOM CPOM 
durva szemcséjű szerves anyag, pl. levéltörmelék (szerkezete 
felismerhető) 

FPOM FPOM 
finom szemcséjű szerves anyag, pl. levéltörmelék (szerkezete 
nem felismerhető) 

xylal Xylal 
nagyobb elhalt növényi részek (farönk, holt fa, ágak, 
gyökerek) 

 

 

3. táblázat: A mezohabitatokat alkotó AQEM mikrohabitat típusok átlagos százalékos 
eloszlása a vizsgált mintavételi helyeken. (a vízfolyások rövidítéseit lásd az 2. ábra aláírásban, 
M=medence, G=gázló). 

  BAR HID HOS KOR MAZ OLV PET VAR 

 M G M G M G M G M G M G M G M G 

Hydropetric  3,50 0,17 0,36 0,10 0,17 0,04 3,50 0,17 0,00 1,17 1,75 0,50 0,01 0,00 0,25 2,67 

Megalithal 0,21 0,17 0,94 0,22 0,09 0,04 0,33 0,04 0,38 0,00 0,63 0,08 0,26 0,00 0,21 0,17 

Macrolithal 1,25 3,42 5,36 6,10 1,51 3,83 0,46 0,71 1,04 3,96 2,50 5,50 1,38 0,67 4,79 8,29 

Mesolithal 3,58 19,17 10,90 32,68 13,17 32,79 1,67 9,29 7,42 30,83 6,71 27,33 1,67 16,04 11,46 31,50 

Microlithal 2,33 11,17 3,27 14,27 7,30 15,29 3,04 11,79 2,67 12,96 2,38 15,29 2,34 19,58 3,29 10,13 

Akal 4,17 12,38 7,11 12,35 13,13 15,12 6,25 17,13 4,42 14,67 4,25 16,21 4,92 21,58 5,71 12,00 

Psammal 23,13 27,04 33,15 24,64 42,67 26,70 29,42 32,17 33,13 24,67 31,46 23,92 33,01 26,25 28,71 25,17 

Argyllal 24,83 7,21 15,06 2,22 10,92 1,20 26,17 10,92 18,54 1,46 18,71 2,58 20,47 5,00 17,42 2,29 

CPOM 19,33 14,96 11,36 5,77 2,42 1,45 18,33 13,63 18,79 9,83 15,92 5,96 19,38 9,08 12,71 6,04 

FPOM 15,96 3,63 8,52 0,85 2,92 0,16 9,92 2,33 12,50 0,33 12,50 1,29 11,72 1,21 10,83 0,42 

Xylal 1,71 0,71 3,98 0,81 5,67 3,37 0,92 1,83 1,13 0,13 3,21 1,33 4,84 0,58 4,63 1,33 

 

 
2.2.2. A Körtvélyesi-forrás és a Petőczi-árok partmenti vegetációjának felmérése 

Az exuvium vizsgálatokhoz kijelölt mindkét patakszakasz mentén részletes partmenti 

vegetáció felmérést is végeztünk. Minden egyes kvadrátban feljegyeztük az előforduló fa, 

cserje és lágyszárú növényfajokat (továbbiakban: összetétel) valamint a fa, cserje, lágyszárú 

növényzet százalékos borítását illetve az alámosások százalékos borítási értékeit is 
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(továbbiakban: szerkezet) rögzítettük. A kvadrátok cserje, lágyszárú és alámosás borítási 

értékeit a botanikai vizsgálatokban gyakran alkalmazott becsléses módszerrel (Whitaker 

1980) határoztuk meg. A fák lombkorona borítását (mely minden mintavételi helyen 90 és 

100% között volt) a kirepülés szempontjából nem találtunk relevánsnak, előzetes ismereteink 

alapján a kirepüléshez a lárváknak csak a fatörzsek bizonyulnak fontosnak. Ezért egy adott 

kvadrátban a fák borítási értékeit az adott mintavételi hely összes kvadrátjából a legmagasabb 

fa darabszámhoz viszonyítva adtuk meg. A vegetáció kvadrátmódszeres felmérése 

biztosította, hogy minden így nyert adatot egyértelműen hozzá tudtuk rendelni az egyes, adott 

helyen kibújó egyedekhez. A hozzárendelt borítás és összetétel értékek minden egyed 

esetében azt a tényleges szakaszt jellemezték, amelyen át kellett haladnia a kibújási helyig. 

 

 

2.3. Statisztikai módszerek 

Életciklus és kirepülési periódus: A lárvák és exuviumok ivararányának meghatározásához 

Khi-négyzet próbát (illeszkedésvizsgálat) használtunk. A lárvastádiumok elkülönítéséhez a 

kiválasztott morfológiai paraméterek értékeinek eloszlásán alapuló hisztogramokat, valamint 

összesített és havi bontású szórásgörbéket használtunk. Az egyes egyedek besorolását a 

lárvastádiumokba a teljes testhossz kivételével az összes mért testparaméter értékeivel 

elvégzett Diszkriminancia analízissel (LDA) validáltuk. A vízfolyások csoportosítását a 

lárvastádiumok havi denzitásértékei alapján Hierarchikus klaszteranalízissel, Bray-Curtis 

távolság számításával, csoportátlag (UPGMA) módszer alkalmazásával végeztük. 

Multihabitat preferencia: A vízfolyások egyedszámbeli különbségeinek feltárására Egy-

utas varianciaanalízist használtunk (ANOVA). A vízterek összesített egyedszámának 

különbözőségeiért potenciálisan felelőssé tehető, mintavételi helyenként egy-egy értékkel 

jellemzett tényezők szerepének teszteléséhez Többszörös lineáris regressziós modellt 

alkalmaztunk. Mivel mindössze nyolc mintavételi helyünk és nagyszámú háttérváltozónk volt, 

így az egyes változókkal csoportonként (lokális, vegetáció, regionális, 2. függelék) PCA 

elemzéseket végeztünk. A regressziós modellbe magyarázó változóként az egyes 

változócsoportok elemzéséből kapott, a varianciát legnagyobb százalékban (70–85%) 

magyarázó első és második PCA tengelyeket építettük be, melyek így magukba sűrítették a 

nagy számú eredeti változók kumulatív hatását. Függő változóként a modellben az egyes 
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mintavételi helyeken tapasztalt átlagos négyzetméterenkénti egyedszám értékeket használtuk. 

A medencék és gázlók közötti abiotikus paramétereken alapuló mintázatok feltárására 

Főkomponens analízist (PCA), a különbség igazolására Permutációs többváltozós 

varianciaelemzést (PERMANOVA, Bray-Curtis index, permutációk száma: 9999) 

használtunk. A PCA-t és a PERMANOVA-t az összes vízfolyásra és a klaszteranalízis által 

létrehozott vízfolyás csoportokra is elvégeztük. A mezohabitatokban előforduló egyedszámok 

közötti különbségeket Független t teszttel vagy Welch-próbával (a Levene teszt eredményétől 

függően) határoztuk meg. A habitat szintnek, a mezo- és mikrohabitat összetételnek 

(mikrohabitat diverzitás: Simpson diverzitás alapján számolt érték minden medencére és 

gázlóra) és a vízfolyások hidrológiai jellemzőinek a hatását a faj mennyiségi viszonyaira 

Általános lineáris modellel (GLM, III-as típusú négyzetösszeget használva) teszteltük. Ezt 

elvégeztük az összes vízfolyásra (total), továbbá külön-külön a vízfolyás csoportokra és 

minden egyes lárvastádium esetén is. Ezt megelőzően, az autokorreláció alapján nem találtunk 

erős (R2> 0,75) szignifikáns korrelációs egyik változó között sem, így a modellbe minden 

faktor és kovariáns bekerült. Szintén az elemzés elvégzése előtt a vízsebességet, vízmélységet 

és a vízszélesség értékeit standardizáltuk, hogy lehetővé tegyük a mikrohabitat összetétellel 

való összehasonlítást. Végül a vízsebességet kizártuk a végső modellből, mert a hatása nem 

bizonyult szignifikánsnak. A lárvastádiumok mezohabitat preferenciájának a tesztelésére és az 

egyes stádiumok különböző erősségű preferenciájának megjelenítésére Általánosított additív 

modelleket (GAM, df=2) használtunk a végső modell kiválasztása az Akaike Information 

Criterion (AIC) alapján történt. Az eljárás során az objektumok (medencék és gázlók) PCA 

szórásdiagramjának első tengelyére minden lárvastádium esetében faj válasz görbét (species 

response curve, SRC) illesztettünk.  

Kirepülési viselkedés: Az élőhelyek és partoldalaik vegetációja taxonómiai különbségeinek 

a feltárására jelenlét-hiány adatokon alapuló Nem-metrikus többdimenziós skálázást (NMDS, 

Euklideszi távolság), míg a szerkezeti különbségeinek a meghatározásához relatív gyakorisági 

adatokon alapuló Főkomponens analízist (PCA) használtunk. A vegetáció összetételében és 

szerkezetében rejlő különbségeket Euklideszi távolságfüggvény alapján elvégzett Permutációs 

többváltozós varianciaelemzéssel (PERMANOVA) is igazoltuk. A lárvák által a vízszegélytől 

a kirepülési aljzatig megtett távolság vizsgálatához az adateloszlástól függően kétmintás-t-

tesztet vagy Mann-Whitney-U-tesztet használtunk: Összehasonlítottuk az egyes mintavételi 

helyeken, a jobb és bal partoldalakon és az eltérő ivarok által megtett távolságokat. A 

vízszintesen és függőlegesen megtett távolságok közötti kapcsolatot Spearman-féle 

rangkorrelációval tártuk fel. A kirepülési aljzatválasztásban a mintavételi helyek, partoldalaik 
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és az ivarok között feltételezett különbségek vizsgálatához Khi-négyzet próbát 

(függetlenségvizsgálat) végeztünk. A partmenti élőhelyek összetételének és szerkezetének a 

lárvák által megtett távolságokra és a kirepülési aljzat-választásra gyakorolt hatását 

Többszörös lineáris regressziós modellekkel teszteltük. Az eredeti változókkal felépített 

modellek jelentős adatvesztéshez vezettek volna az adatszerkezet miatt (nem normál eloszlás, 

egymástól független százalékos adatok, inhomogén variancia, számos nulla érték), ezért négy 

egyszerű, de minden hatást tömörítő folytonos magyarázó változót használtunk az összetétel 

és szerkezet definiálására: az NMDS (összetétel) és PCA (szerkezet) analízis első és második 

tengelyeinek koordinátáit használtuk fel a modellekben, mint magyarázó változók. A lárvák 

által megtett távolságok esetén, a teljes (vízszintes és függőleges összeadva) megtett 

távolságokat (n=187) használtuk függő változóként. A kirepülési aljzatválasztásnál az egy-

egy kvadrátra eső alacsony egyedszám miatt négy szomszédos kvadrátban a fát választó 

egyedek százalékos arányát egyesítetten számítottuk és használtuk függő változóként. A 

magyarázó taxonómiai és szerkezeti változókat is ennek megfelelően átlagoltuk.  

A statisztikai teszteket az IBM SPSS Statistics Version 20 (IBM Corp. Released 2011), a 

SYN-TAX 2000 (Podani 2000), R ver. 3.1.2 (R Development Core team, 2014), PAST 

version 3.01 (Hammer et al. 2001) és a CANOCO for Windows Version 5.0 (ter Braak & 

Smilauer 2012) programcsomagokat és szoftverkörnyezeteket használtuk. 
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3. EREDMÉNYEK 

 

 

3.1. A kétcsíkos hegyiszitakötő előfordulása a Mecsekben és környékén 

faunisztikai gyűjtések alapján  

A Cordulegaster heros potenciális élőhelyeinek a felkutatására egy alapos faunisztikai 

feltárást végeztünk a Mecsekben és környékén, kiegészítve más kollégák még nem publikált 

gyűjtési eredményeivel. A faj az érintett 41 vízfolyás 84 patakszakasza közül 69 mintavételi 

helyről került elő (6. ábra). Vizsgálataink eredményeképpen 468 egyed adatai alapján 88 új 

faunisztikai adattal bővítettük a faj előfordulására vonatkozó eddigi ismereteinket. 19 

vízfolyásból elsőként sikerült kimutatni a faj jelenlétét. Mindemellett összegyűjtöttük az eddig 

fellelhető szakirodalmi előfordulási adatokat is, a faj jelenlegi ismert előfordulásait a Dél-

Dunántúlon az 6. ábra mutatja be.  

 

 

6. ábra: Cordulegaster heros előfordulási adatai a Mecsekben és környékén (fekete teli kör – 
új előfordulási adatok (2008-2010), üres kör – szakirodalmi előfordulási adatok, Ambrus et al. 
1996; Kovács et al. 2004; Szivák et al. 2010; Steinmann 1959a,b; 1962; Tóth 2004, 2010; 
Ujhelyi 1955, 1959 nyomán). 
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3.2. A faj életciklusa és fenológiai jellemzői 

3.2.1. Az egyedszámok alakulása és a lárvastádiumok meghatározása 

Az egy éves lárvavizsgálat alatt a 8 mintavételi helyen összesen 2562 lárvát regisztráltunk. 

A megfogott lárvákból 680 hím és 359 nőstény volt, 1523 egyed nemét azok fiatal kora miatt 

nem lehetett meghatározni. Az egy mintavételi helyről egy év alatt fogott legkevesebb egyed 

mindössze 41 (HID), a legtöbb 1152 egyed volt (BAR). Az átlagos négyzetméterre 

vonatkoztatott egyedszámok 0,17 és 4,8 között alakultak (4. táblázat). 

A lárvastádiumok elkülönítése a lárvák fejszélesség és szárnytok adatainak megoszlása 

valamint e két morfológiai paraméter egymáshoz való viszonya alapján történt (7. ábra, 8. 

ábra, v.ö. anyag és módszer fejezet). Ez alapján négy lárvastádiumot (F: végső stádiumú 

lárvák, F-1: utolsó előtti stádiumú lárvák, és az ezeket megelőző további két stádiumú lárvák: 

F-2, F-3) sikerült egyértelműen azonosítani, ezektől elkülönítettük a fennmaradó, korai 

stádiumú (E) lárvákat is. A diszkriminancia analízis alapján a csoportosításunk 95,1%-ban 

helyesnek bizonyult, csak az F-2, F-3 és E lárvastádiumokban fordult elő néhány bizonytalan 

lárva besorolás (5. táblázat). 

A legnagyobb regisztrált lárvák testhossza majdnem elérte a 43 mm-t, fejszélességük pedig 

a 10 mm-t, míg a legkisebb lárvákhoz tartozó testhossz mindössze 3 mm, a fejszélesség pedig 

csupán 1,2 mm volt. Az egyes stádiumok morfológiai paramétereinek értékeit az 6. táblázat 

tartalmazza. 

Az F, F-1 és F-2 stádiumú lárvák esetében az ivararány nem különbözött szignifikánsan 

1:1-től (χ2=1,182, df=1, p=0,2769) (6. táblázat), bár a hím lárvák aránya magasabb (63,59%) 

volt, mint a nőstényeké (36,40%). Az E és az F-3 stádiumú egyedek arányait nem vizsgáltuk, 

mert ezekben a korai stádiumokban bizonytalan vagy egyáltalán nem lehetséges az ivarok 

meghatározása. 
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4. táblázat: Az összes fogott egyed (TOTAL) és az egyes lárvastádiumok (F, F-1, F-2, F-3, 
E) abundancia értékei (átlag, SD: szórás, max: maximum) vízfolyásonkénti bontásban. (N/m2: 
denzitás; N: egyedszám). 

 TOTAL F 

 átlag SD max átlag SD max 

 N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N 

BAR 2,52 4,80 5,09 9,90 37,00 74 0,15 0,29 0,35 0,68 2,00 4 

HID 0,09 0,17 0,32 0,63 3,50 7 0,01 0,02 0,06 0,13 0,50 1 

HOS 0,14 0,29 0,35 0,69 2,00 4 0,06 0,12 0,19 0,39 1,00 2 

KOR 1,36 1,45 2,95 3,02 25,00 25 0,22 0,24 0,64 0,70 4,00 4 

MAZ 0,42 0,84 0,92 1,83 7,00 14 0,05 0,09 0,17 0,32 1,50 3 

OLV 1,13 2,25 1,92 3,85 12,50 25 0,02 0,05 0,10 0,21 0,50 1 

PET 0,36 0,71 0,58 1,16 3,00 6 0,18 0,35 0,37 0,73 2,00 4 

VAR 0,09 0,18 0,32 0,64 3,00 6 0,02 0,05 0,10 0,21 0,50 1 

 F-1 F-2 

 átlag SD max átlag SD max 

 N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N 

BAR 0,25 0,47 0,49 0,94 2,50 5 0,43 0,78 1,02 1,66 10,00 10 

HID 0,00 0,01 0,05 0,09 0,50 1 0,02 0,04 0,10 0,19 0,50 1 

HOS 0,04 0,09 0,17 0,35 1,50 3 0,02 0,04 0,11 0,21 1,00 2 

KOR 0,25 0,27 0,89 0,90 8,00 8 0,40 0,41 1,12 1,12 8,00 8 

MAZ 0,03 0,05 0,17 0,31 2,00 4 0,31 0,62 0,75 1,50 6,00 12 

OLV 0,02 0,05 0,12 0,25 1,00 2 0,40 0,81 0,75 1,49 4,50 9 

PET 0,09 0,18 0,26 0,51 2,00 4 0,05 0,10 0,16 0,31 1,00 2 

VAR 0,01 0,03 0,09 0,18 1,00 2 0,02 0,04 0,11 0,22 1,00 2 

 F-3 E 

 átlag SD max átlag SD max 

 N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N N/m2 N 

BAR 0,45 0,85 1,04 1,97 7,50 15 1,25 2,40 3,64 7,20 32,00 64 

HID 0,04 0,07 0,16 0,33 1,50 3 0,02 0,04 0,17 0,35 2,50 5 

HOS 0,00 0,01 0,05 0,09 0,50 1 0,02 0,03 0,09 0,18 0,50 1 

KOR 0,31 0,33 0,95 1,03 10,00 10 0,19 0,20 0,61 0,62 5,00 5 

MAZ 0,03 0,07 0,15 0,30 1,00 2 0,02 0,03 0,15 0,20 2,00 2 

OLV 0,43 0,86 1,06 2,13 9,00 18 0,25 0,49 0,81 1,62 5,50 11 

PET 0,03 0,06 0,13 0,25 1,00 2 0,01 0,02 0,07 0,14 0,50 1 

VAR 0,02 0,05 0,13 0,26 1,00 2 0,01 0,03 0,08 0,16 0,50 1 
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7. ábra: A fejszélesség és a szárnytok hosszának egymáshoz való viszonya az összes egyed 
adatai alapján, szórásdiagramon ábrázolva, az egyes tengelyeken kiegészítve az adott 
testparaméterek ivaronként egymásra vetített gyakorisági eloszlási hisztogramjaival. Négy 
egymástól jól elkülöníthető lárvastádium (F: végső stádiumú lárvák, F-1: utolsó előtti 
stádiumú lárvák és az ezeket megelőző további két stádiumú lárvák: F-2, F-3) valamint a 
korai stádiumú lárvák (E). (n=2562). 

 

 

5. táblázat: A lárvastádiumok elkülönítésének hitelesítésére elvégzett diszkriminancia 
analízis konfúziós mátrixa.  

 E F-3 F-2 F-1 F Total 
E 749 25 0 0 0 774 
F-3 4 553 2 0 0 559 
F-2 0 79 593 6 0 678 
F-1 0 0 7 259 1 267 
F 0 0 0 2 282 284 
Total 753 657 602 267 283 2562 
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8. ábra: A lárvák fejszélesség és szárnytok hosszúság adatainak szórásdiagramja havi 
bontásban (júniustól májusig). Tisztán elkülöníthető lárvastádiumok: F, F-1, F-2, további 
információk a szövegben olvashatók. 
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6. táblázat: Az egyes lárvastádiumok (hím, nőstény és a nem meghatározható ivarú egyedek) 
morfológiai paramétereinek értékei (átlag, SD: szórás, min: minimum, max: maximum). ♂♂: 
NF♂=159, NF-1♂=137, NF-2♂=319, NF-3♂=47, NE♂=18; ♀♀: NF♀=125, NF-1♀=129, NF-2♀=98, 
NF-3♀=5, NE♀= 2; indet: NF-1i=1, NF-2i=261, NF-3i=507, NEi=754. A zárójelben az összes 
egyedszámot tűntettük fel az egyes ivarok és az egyes lárvastádiumok esetén. 

 fejszélesség (mm) 
 hím (680) nőstény (359) nem meghat. ivar (1523) 
 átlag SD min max átlag SD min max átlag SD min max 

F (284) 7,88 0,41 6,89 8,94 8,47 0,44 7,14 9,41 - - - - 
F1 (267) 6,21 0,42 5,27 7,29 6,54 0,43 5,39 7,33 - - 5,5 5,5 
F2 (678) 4,64 0,52 3,61 5,59 4,91 0,50 3,64 5,59 4,06 0,36 3,61 5,4 
F3 (559) 3,24 0,26 2,77 3,6 - - 2,81 3,52 3,15 0,23 2,76 3,6 
E (774) 2,47 0,34 1,47 2,73 - - 2,01 2,36 2,33 0,29 1,21 2,75 

              teljes lárva hosszúság (mm) 
 hím nőstény nem meghat. ivar 
 átlag SD min max átlag SD min max átlag SD min max 

F 35,35 1,90 30,34 41,75 37,63 2,27 27,51 42,93 - - - - 
F1 28,05 3,11 20,11 33,58 29,69 3,47 19,33 36,11 - - 30,50 30,50 
F2 20,44 2,73 14,72 27,44 21,64 2,77 14,52 29,03 16,44 2,10 11,20 25,86 
F3 14,25 1,98 8,82 18,30 - - 11,47 17,43 12,11 1,72 7,66 17,87 
E 11,50 3,14 3,00 17,81 - - 6,07 7,40 8,94 1,42 5,07 13,56 
              mentum átmérő (mm) 
 hím nőstény nem meghat. ivar 
 átlag SD min max átlag SD min max átlag SD min max 

F 6,31 0,39 4,63 7,35 6,84 0,47 4,03 7,98 - - - - 
F1 5,16 0,46 3,19 6,00 5,47 0,56 3,39 7,00 - - 5,25 5,25 
F2 3,97 0,51 2,72 5,54 4,21 0,43 2,84 5,11 3,40 0,37 2,34 4,74 
F3 2,87 0,35 2,08 3,77 - - 2,38 3,36 2,61 0,35 1,56 4,87 
E 2,24 0,49 1,19 3,11 - - 1,54 2,08 2,00 0,34 1,11 4,33 
              labium hosszúság (mm) 
 hím nőstény nem meghat. ivar 
 átlag SD min max átlag SD min max átlag SD min max 

F 9,53 0,42 7,90 10,49 10,28 0,50 8,70 11,64 - - - - 
F1 7,84 0,61 4,76 9,18 8,27 0,85 4,26 10,08 - - 8,26 8,26 
F2 6,00 0,70 4,06 7,69 6,38 0,61 4,34 7,29 5,14 0,54 3,93 7,18 
F3 4,31 0,61 3,12 5,72 - - 3,81 5,48 3,89 0,50 1,05 5,98 
E 3,39 0,69 1,91 4,70 - - 2,30 3,14 2,94 0,44 1,66 4,92 
              metafemur hosszúság (mm) 
 hím nőstény nem meghat. ivar 
 átlag SD min max átlag SD min max átlag SD min max 

F 7,49 0,64 4,26 9,03 8,26 0,57 6,32 9,59 - - - - 
F1 6,04 0,59 4,03 7,53 6,32 0,65 4,36 8,09 - - 6,51 6,51 
F2 4,60 0,71 1,40 6,51 4,91 0,60 2,76 5,96 4,06 0,47 2,52 6,19 
F3 3,13 0,55 1,91 4,63 - - 2,41 3,75 3,18 0,40 2,15 5,51 
E 2,51 0,50 1,41 3,19 - - 2,01 2,75 2,44 0,40 1,25 4,21 
              szárnytok hosszúság (mm) 
 hím nőstény nem meghat. ivar 
 átlag SD min max átlag SD min max átlag SD min max 

F 12,42 1,15 9,66 14,91 13,55 1,26 9,60 16,68 - - - - 
F1 6,45 1,20 2,47 8,81 7,04 1,34 3,02 9,20 - - 7,02 7,02 
F2 3,28 0,98 0,00 5,86 3,74 0,92 0,00 5,72 2,56 0,60 0,00 4,65 
F3 0,86 1,04 0,00 3,35 - - 0,00 2,54 1,01 0,89 0,00 2,78 
E 0,47 0,79 0,00 2,04 - - - - - - 0,00 1,83 
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3.2.2. A lárvastádiumok tér- és időbeli eloszlása 

A lárvastádiumok hónaponkénti eloszlását megvizsgálva a teljes mecseki adatsorra nézve a 

legkevesebb egyedet a nyolc helyen összesítve februárban (93), a legtöbbet (536) 

augusztusban regisztráltuk (7. táblázat). A korai stádiumú lárvák aránya júliustól októberig 

volt a legnagyobb, míg a végső stádiumú lárvák december és április között érték el a 

legnagyobb arányt. Májusban és júniusban lecsökkent az arányuk. 

A lárvastádiumok arányai az egyes vízfolyásokban igen változatosnak bizonyultak, ezért a 

stádiumok átlagos havi denzitása alapján hierarchikus klaszteranalízist végeztünk, mely 

alapján a vízfolyások négy jól elkülönülő csoportba kerültek (9. ábra). Az egyes elkülönülő 

csoportok nagyon eltérő populációs struktúrával jellemezhetők. Az I. csoportba tartozó 

vízfolyások (BAR, KOR) közös jellemzője a fiatal lárvastádiumok (F-3, E) magas aránya 

(68%, 37%). A II. csoport vízfolyásaiban (MAZ, OLV) megfigyelhető legjellegzetesebb 

közös tulajdonság az F-2 és F-3 stádiumok rendkívüli aránya (82%, 74%). A III. csoportba 

sorolt vízfolyások (HID, VAR) közös jellemzője a nagyon alacsony egyedszám, emiatt 

megbízhatóan nem értelmezhető az itt tapasztalt lárvastádium megoszlás. Az utolsó (IV.) 

csoport patakjaiban (HOS, PET) megfigyelhető közös jellemző tulajdonság az utolsó 

stádiumok (F, F-1) magas aránya (72%, 75%). 

 

 

7. táblázat: Az egyes lárvastádiumok (F, F-1, F-2, F-3, E) hónaponkénti (júniustól májusig) 
százalékos eloszlása a Mecsek-hegységben (zárójelben az adott hónapra vonatkozó 
összegyedszám). 

  
Jún 
(215) 

Júl 
(261) 

Aug 
(536) 

Szept 
(428) 

Okt 
(274) 

Nov 
(112) 

Dec 
(137) 

Jan 
(109) 

Febr 
(93) 

Márc 
(131) 

Ápr 
(105) 

Máj 
(161) 

F 5,12 12,64 12,13 8,64 7,66 8,93 18,25 14,68 19,35 19,08 13,33 5,59 
F-1 33,49 19,54 6,53 5,84 3,65 7,14 8,76 13,76 7,53 6,87 0,95 13,66 
F-2 34,42 19,92 18,10 19,16 22,63 31,25 37,23 39,45 32,26 38,93 39,05 37,27 
F-3 17,67 6,13 14,93 27,34 32,48 33,04 25,55 22,94 22,58 22,14 27,62 26,71 
E 9,30 41,76 48,32 39,02 33,58 19,64 10,22 9,17 18,28 12,98 19,05 16,77 
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9. ábra: A 8 vízfolyás csoportosítása az egyes lárvastádiumok havi átlagos denzitása alapján 
(Klaszteranalízis, Bray Curtis távolság index, UPGMA csoportképző eljárás). 

 

 

3.2.3. A faj lárvális fejlődésének jellemzői 

A lárvák kültakarójának jellemzői (keménysége, színe és az allochton borítás mennyisége) 

alapján meghatároztuk, hogy az egyes lárvák a befogásuk előtti időszakban vedlettek-e vagy 

sem. A végső stádiumban (F) lévő lárvákból csak kisebb számban találtunk vedlett 

példányokat, de ezeket mind május és augusztus között regisztráltuk. Ez alapján 

megállapítható, hogy a lárvák kizárólag a nyári hónapokban lépnek a végső stádiumba (F). Az 

ezt megelőző stádiumok (F-1, F-2, F-3) és a fiatal lárvák (E) vedlési időszaka is 

túlnyomórészt a nyári hónapokra korlátozódik, viszont néhány kivétel megfigyelhető az év 

más időszakaiban is (8. táblázat). 
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8. táblázat: Az egyes lárvastádiumokba tartozó „dirty”, „very clean” és „clean” típusú lárvák 
hónaponkénti egyedszámadatai [a „very clean” kategóriába tartozó egyedek feltételezhetően a 
közelmúltban (kevesebb, mint 24 órája) léptek be az adott lárvastádiumba]. 

  E F-3 F-2 F-1 F 

  

very clean 

clean 

dirty 

very clean 

clean 

dirty 

very clean 

clean 

dirty 

very clean  

clean 

dirty 

very clean 

clean 

dirty 

Jún 9 10 1 5 31 2 13 47 14 4 26 42 1 1 9 

Júl 108 1 0 15 1 0 20 17 15 15 12 24 1 2 30 

Aug 259 0 0 78 2 0 38 25 34 5 16 14 1 5 59 

Szept 160 7 0 83 15 19 13 20 49 0 4 21 0 0 37 

Okt 19 4 69 2 19 68 4 20 38 0 0 10 0 0 21 

Nov 0 7 15 0 12 25 0 7 28 0 4 4 0 0 10 

Dec 0 1 13 3 7 25 6 15 30 0 0 12 1 0 24 

Jan 0 8 2 0 11 14 3 12 28 0 2 13 0 0 16 

Febr 0 2 15 0 1 20 0 2 28 0 1 6 0 0 18 

Márc 3 3 11 9 6 14 19 9 23 0 2 7 0 0 25 

Ápr 6 6 8 8 8 13 17 9 15 0 0 1 0 0 14 

Máj 5 1 21 7 5 31 6 12 42 1 2 19 2 0 7 
 

A 10. ábra segítségével a faj lárvális fejlődésének jellemzőit mutatjuk be, az előzőekben 

meghatározott, különböző populáció szerkezettel rendelkező vízfolyás csoportok szerinti 

bontásban. 1) A végső stádiumú (F) lárvák aránya májusban és júniusban jelentősen 

lecsökkent (10. ábra, IV. csoport). 2) A nyáron lerakott tojásokból újonnan kikelő lárvákkal 

júliusban és augusztusban találkoztunk először. A korai stádiumokban eltöltött idő nagyon 

rövid, ezeknek a lárváknak a többsége már novemberig átlép a következő F-3 stádiumba (10. 

ábra, I. és II. csoport). 3) Azonban jelentős számban bizonyos fiatal lárvák nem fejlődnek a 

téli hónapok folyamán (E stádiumban töltik a telet), kültakarójuk átalakul „dirty”-vé és csak 

tavasszal lépnek át F-3 stádiumba (10. ábra, I. és II. csoport). 4) A II. csoport vízfolyásainál 

tapasztalt lárvastádiumok eloszlásából jól látható, hogy azok a lárvák, melyek a tojásokból 

legkorábban kelnek ki a nyár folyamán, elérhetik már ugyanabban az évben akár az F-2 

stádiumot is. Az F-3-as lárvák F-2 stádiumú lárvává fejlődése majdnem folyamatosan 

megfigyelhető az év során és a lárvák több hónapot (körülbelül fél évet) töltenek F-2 

stádiumban. 5). A lárvák átalakulása F-2-ból F-1-be és F-1-ből F stádiumba kizárólag május 

és augusztus között fordult elő, a kirepülési periódussal párhuzamosan. Az utolsó két 

stádiumban (F, F-1) a lárvák 1-1 teljes évet töltenek. 6) Télen minden stádiumból jelentősen 

kevesebb egyedet fogtunk. 
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10. ábra: Lárvális fejlődési fázisok a különböző populációszerkezetű vízfolyás csoportok 
esetében. A nyilak és a számok (1-6) jelzik a lárvastádiumok közötti időbeli fejlődési 
folyamatok lépéseit. A III. csoportba tartozó vízfolyásokban fogott lárvák adatait nem 
használtuk fel a rendkívül alacsony egyedszámok miatt. Fekete:”dirty”, sötétszürke: „clean”, 
világosszürke: „very clean”. 



35 
 

3.2.4. A faj kirepülési periódusának jellemzői 

A két éves lárvabőr gyűjtés során összesen 187 C. heros exuviumot regisztráltunk a két 

mintavételi helyen: 118 (63,1%) a PET-nél és 69 (36,8%) a KOR-nál. A kirepülés elsőként a 

PET-nél kezdődött el (2011. május 25., 2012. május 22.), majd ezt követte az első évben két, 

a második évben egy héttel később a KOR (2011. június 6., 2012. május 31., 11. ábra). A 

kirepülés épp ellentétes sorrendben ért véget, az utolsó exuviumot a KOR-nál 2011-ben július 

12.-én, 2012-ben pedig június 30.-án találtuk. A PET-nél a kirepülés 2011-ben július 24.-én, 

2012-ben pedig július 12.-én ért véget. Az összesített adatok (két mintavételi hely, két év) 

alapján a kirepülés 2011-ben 60 napig, míg 2012-ben 51 napig tartott. Az EM50 (azon napok 

száma, amely alatt a hím és nőstény egyedek legalább 50%-a kirepül) értékek az első évben 

rendkívül eltérőek voltak a két patak esetében (21 és 30 nap), míg a második évben hasonlóan 

alakultak (18 és 21 nap). A PET-nél 2011-es évben 30 nap alatt, míg 2012-ben mindössze 18 

nap alatt repültek ki a hím és nőstény egyedek 50%-a. A KOR-nál ez az érték mindkét évben 

21 napnak bizonyult (11. ábra). 

Az ivararány jellemzőinek vizsgálatakor csak 184 exuvium adatait tudtuk figyelembe 

venni, mert három esetben a PET-nél nem tudtuk meghatározni az ivarokat a lárvabőrök 

sérülése miatt. Mindkét vízfolyás esetén mindkét évben, valamint az összesített adatokra 

nézve is, az ivarok aránya nem különbözött szignifikánsan 1:1-től (9. táblázat). Ugyanakkor 

egy kivétellel (2012, PET) a kirepült egyedek között alacsonyabb volt a nőstények aránya, 

mint a hímeké (9. táblázat). 
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11. ábra: A kirepült egyedek kumulatív száma (%) a mintavételi napok függvényében 
(mindkét mintavételi helyen a két év alatt). Jelentős különbségek láthatók az évek és a helyek 
között is. EM50: azon napok számát, amikor a hím és nőstény egyedek legalább 50%-a 
kirepült. A mintavételeket ugyanazokon a napokon végeztük, de a kirepülés kezdete és vége 
más-más időpontokra esik az egyes helyeken és években (további információk lásd anyag és 
módszer fejezet). 

 

9. táblázat: A kirepült egyedek ivararánya az egyes mintavételi helyeken és az összesített 
adatsor alapján (Illeszkedésvizsgálat eredménye: khi2: számított próbastatisztika értéke, df: 
szabadsági fokok száma, p: szignifikancia). 

  
Hím  Nőstény Nőstény (%) khi2 df p 

KOR 
2011 26 23 46,9 0,4407 1 0,5067 

2012 12 8 40 0,7548 1 0,3849 

PET 
2011 31 26 45,6 0,5075 1 0,4762 

2012 25 33 56,8 0,1113 1 0,7386 

Összesített adatsor 
 

94 90 45,9 0,3722 1 0,5417 
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3.3. A multihabitat struktúra hatása a faj térbeli mennyiségi eloszlására 

Ahhoz, hogy pontosabban megismerjük a faj térbeli mennyiségi eloszlását befolyásoló 

tényezőket a több térbeli léptékben érvényesülő hatásokat kell feltárnunk. Ennek megfelelően 

a C. heros lárvák mennyiségi eloszlásának különbségeit az élőhelyszerkezet mindhárom 

szintjén vizsgáltuk: élőhelyek (mintavételi helyek) és mezoélőhelyek (medence-gázló 

szerkezet) között, valamint mikroélőhely típusok esetén. A faj térbeli mennyiségi eloszlására 

szignifikáns hatással volt mind a három habitat szint (GLM, 10. táblázat). A végső modellben 

a három szint csak 25,3%-ot magyaráz az összes varianciából, azonban mindegyik, különböző 

mértékben ugyan, de szignifikánsan hozzájárul az egyedszámok alakulásához. A habitat 

szintű (mintavételi helyek közötti) különbségek magyarázzák a legnagyobb részt (46,7%) a 

varianciából, a mezohabitat szerkezet (medence-gázló) 22,4%-ot, míg a habitat-mezohabitat 

interakció 27,4%-ot magyaráz. A mikrohabitat diverzitás hatása bizonyult a 

legalacsonyabbnak, mindössze 1,7%-ot magyaráz, de ez a hatás szintén szignifikáns (10. 

táblázat).  

10. táblázat. A teljes mecseki adatsorra elvégzett GLM eredménye: mind a három habitat 
szint hatással van a lárvák térbeli mennyiségi eloszlására. (SS: négyzetösszeg, df: szabadsági 
fokok száma, F: próbastatisztika érték, p: szignifikancia). 

 SS df F p 
végső modell 2923,763 16 40,28 0,000 
tengelymetszet 227,389 1 50,12 0,001 
mikrohabitat diverzitás index 50,263 1 11,08 0,000 
habitat 1363,848 7 42,94 0,000 
mezohabitat 653,773 1 144,1 0,000 
habitat×mezohabitat 800,463 7 25,2 0,000 
Hiba 8634,237 1903   
Total 12638 1920   
végső modell 11558 1919   
 

3.3.1. Habitat szintű különbségek 

Az egy éves mennyiségi lárvavizsgálat során a vizsgált habitatok közül a BAR-nál 

rögzítettük a legmagasabb egyedszámot (1152 lárva). A legalacsonyabb egyedszámot 

(41,45,69) a HID, VAR és HOS mintavételi helyeken találtuk. A KOR és OLV vízfolyások 

közepes egyedszámmal (349, 536) jellemezhetők, ennél valamelyest alacsonyabb 

egyedszámot (169, 201) fogtunk a PET és a MAZ esetén (12. ábra). Szignifikáns különbséget 

találtunk az átlagos havi négyzetméterre vonatkoztatott egyedszámokban a mintavételi helyek 
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között (ANOVA, F=30,519, df=7, p< 0,001). Az összesített egyedszámokra potenciálisan 

ható, habitat szinten értelmezett tényezők (lokális, környező vegetáció, regionális, 2. 

függelék) szerepének feltárását célzó többszörös lineáris regressziós modell azonban egyetlen 

tényezőcsoportra sem mutatott szignifikáns hatást (multiple R=0,7546; F=0,2204; p=0,9227, 

11. táblázat). 

 

12. ábra: A lárvák átlagos havi denzitásának eloszlása a 8 mintavételi helyen a Mecsek 
hegységben. (□: interkvartilis terjedelem, ┬: SE (standard error, az átlag szórása), a középső 
vonal a mediánokat mutatja); n=2562). 

 

11. táblázat: A habitat szinten értelmezett háttérparaméterek hatása a faj vízterekben 
tapasztalt átlagos egyedszámaira. Magyarázó változókként a környezeti háttérparaméterek 
három csoportjával elvégzett főkomponens analízisek első és második tengelyén vett 
koordinátákat használtuk. (Lok: lokális környezeti paraméterek, Veg: vegetáció, Reg: 
regionális környezeti paraméterek). A faj élőhelyszintű mennyiségi eloszlását egyik 
háttérváltozó csoport sem határozta meg szignifikánsan (t: próbastatisztika értéke, p: 
szignifikancia). 

  Koefficiens SE t p 
konstans 0,76 0,52681 1,45 0,38 
Lok_PCA1 0,75 0,77308 0,97 0,51 
Lok_PCA2 0,32 1,6192 0,20 0,88 
Veg_PCA1 -0,04 1,5276 -0,02 0,99 
Veg_PCA2 -0,22 1,0453 -0,21 0,87 
Reg_PCA1 0,26 0,81275 0,32 0,81 
Reg_PCA2 0,14 0,9767 0,14 0,91 
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3.3.2. Mezohabitat és mikrohabitat szintű különbségek 

Az egyes vízterek különböző populációszerkezetének létrejöttében (v.ö. vízterek 

csoportosítása a lárvastádiumok átlagos havi denzitása alapján, 9. ábra) a nagyobb léptékben 

értelmezhető tényezők mellett jelentős szerepet játszhat a populációk adott szakaszon 

megtalálható mezo-és mikrohabitat struktúrára adott válasza, emiatt mi is fokozott figyelmet 

fordítottunk az elvégzett elemzések során a kialakult csoportokra (I-IV. csoport). 

A mezohabitat szintű elemzések során elsőként megvizsgáltuk, hogy a mezohabitatok 

(medencék és gázlók) fő jellemzői (vízszélesség, vízmélység, vízsebesség) valamint a 

mikrohabitat kompozíció a különböző vízfolyás csoportokban (I-IV.) hasonlóak voltak e. 

Ezen paraméterek alapján kialakuló mintázatot (minden medence és gázló adatának 

felhasználásával) PCA biplot segítségével tártuk fel (13. A ábra, 14. ábra). E teljes adatsor 

alapján a medencék és gázlók jelentősen elkülönültek egymástól az első PCA tengely mentén. 

A mezohabitatok közötti legfőbb különbséget a mikrohabitat összetétel, a vízsebesség és a 

vízmélység eltérő hatása okozta. A mezohabitatok vízszélessége tág határok között változott 

élőhelyenként (ez a változó csak a második PCA tengely mentén bírt magyarázó erővel). A 

medencék vízmélysége nagyobb volt, mint a gázlóké, jellemző biotikus mikrohabitat típusaik 

az FPOM, CPOM és némileg a xylal, valamint a kis szemcseméretű abiotikus mikrohabitat 

típusok (argyllal, psammal). A gázlók azonban sekélyebb vízmélységgel jellemezhetők, ahol a 

nagyobb szemcseméretű köves mikrohabitat típusok domináltak (macro-, meso- microlithal és 

akal). Az előzőleg csoportosított különböző populációszerkezetű vízfolyások PCA 

szórásdiagramjai (14. ábra) is hasonló eredményt mutattak. Csak csekély eltérés figyelhető 

meg az I. csoport PCA ábráján, ahol a gázlók irányában hat a psammal típusú mikrohabitat, 

míg a többi vízfolyás csoportnál ez a típus a medencék elkülönülését fokozta (13. ábra). Az 

egyutas PERMANOVA analízis alapján szignifkáns különbséget találtunk a medencék és 

gázlók között a vizsgált abiotikus paraméterekben minden vízfolyás csoport esetén (I. csoport: 

F=187,3, p=0,0001; II. csoport: F=364,1, p=0,0001; III. csoport: 255,7, p=0,0001; IV. 

csoport: F=268,2, p=0,0001). 
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13. ábra. (A) Főkomponens analízis (PCA) eredménye a 8 vízfolyás összes vizsgált 
medencéjének és gázlójának mikrohabitat összetétele és a hidrológiai jellemzői alapján (a 
sajátértékeket a tengelyeken tűntettük fel %-ban; szürke pont – gázlók, fekete pont – 
medencék; a mikrohabitatok rövidítéseit lásd 2. táblázat; width: vízszélesség, veloc: 
vízsebesség, depth: vízmélység). A mezohabitat típusok láthatóan a mikrohabitat típusok és a 
vízmélység alapján válnak szét az első tengely mentén. (B) GAM modell eredménye a PCA 
első tengely koordinátáinak és a lárvastádiumok denzitásának illeszkedése alapján. Az E 
stádiumú lárvák erős preferenciát mutatnak a medencék iránt, mely preferencia határozottan 
és folyamatosan csökken a későbbi lárvastádiumok (F-3-tól F-ig) esetén. 
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14. ábra: Főkomponens analízis (PCA) eredménye a 4 vízfolyás csoport alapján elkülönített 
medencék és gázlók mikrohabitat összetétele és a hidrológiai jellemzői alapján (a 
sajátértékeket a tengelyeken tűntettük fel %-ban; szürke pont – gázlók, fekete pont – 
medencék; a mikrohabitatok rövidítéseit lásd 2. táblázat; width: vízszélesség, veloc: 
vízsebesség, depth: vízmélység). A mezohabitat típusok láthatóan a mikrohabitat típusok és a 
vízmélység alapján válnak szét az első tengely mentén az összesített adatsorhoz hasonlóak 
(13. A ábra). 

 

A medencékben és gázlókban előforduló egyedszámok között szignifikáns különbséget 

találtunk minden mintavételi helyen (BAR: t=5,983, df=22, p<0,000; HID: t=3,962, 

df=13,542, p=0,002; HOS: t=5,053, df=12,519, p<0,000; KOR: t=3,788, df=12,083, p=0,003; 

MAZ: t=4,623, df=11,665, p=0,001; OLV: t=4,264, df=11,338, p=0,001; PET: t=2,553, 

df=19,676, p=0,019; VAR: t=2,440, df=22, p=0,023). A medencékben jelentősen magasabb 

volt a C. heros lárvák egyedszáma, mint a gázlókban (15. ábra). 
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15. ábra: A lárvák átlagos havi denzitásának eloszlása a vizsgált vízfolyások medencéiben és 
gázlóiban. A denzitásértékekben lényeges különbség látható e két mezohabitat típus között. 
[A mintavételi helyek rövidítései az 2. ábra feliratában találhatók, □: interkvartilis terjedelem, 
┬: SE (standard error, az átlag szórása), a középső vonal a mediánokat mutatja, ○: kiugró 
értékek, *: extrém kiugró értékek; n=2562]. 

 

A teljes adatsor (minden mintavételi hely) elemzésére felépített GLM jól mutatta, hogy 

minden vizsgált paraméter (vízszélesség, vízmélység, mezohabitat típus és a mikrohabitat 

diverzitás) szignifikáns hatással volt a C. heros térbeli mennyiségi eloszlására (12. táblázat). 

A legerősebb hatása a mezohabitat típusnak volt az egyedszám alakulására, a medencékben 

kétszer nagyobb egyedszám tapasztalható, mint a gázlókban. A mikrohabitat összetétel 

(Simpson diverzitás alapján) is fontos az egyedszámok alakításában, de ez a hatás lényegesen 

kisebb. A mikrohabitat diverzitás növekedésével az egyedszám csökkent. A vízmélység és a 

vízszélesség változás hatása is szignifikáns, de szintén kevésbé kifejezett.  

Azt feltételeztük, hogy az élőhely struktúra eltérő hatással lehet az egyedszámok 

alakulására a különböző populációmérettel és szerkezettel jellemezhető vízfolyás csoportok 

(I-IV.) esetében és hasonló különbségeket vártunk az egyes lárvastádiumok esetén is. Ezért 

minden vízfolyás csoportra (12. táblázat) és minden egyes lárvastádiumra (13. táblázat) 

felépítettünk egy-egy általános lineáris modellt. A legfontosabb tényezőnek minden egyes 

vízfolyás csoportban továbbra is a mezohabitat típus (medence vagy gázló) bizonyult (12. 

táblázat). Ez a hatás erősen szignifikáns volt a II-IV. vízfolyás csoport esetén és 
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kismértékben/marginálisan szignifikáns (p=0,056) az I. csoport esetén. A mikrohabitat 

összetételnek az I. és IV. vízfolyás csoport esetén volt szignifikáns hatása az egyedszám 

alakulására. A mezohabitat típusa minden egyes lárvastádium denzitására szignifikáns 

hatással volt (13. táblázat), de ennek a hatásnak a jelentősége folyamatosan csökkent a korai 

stádiumoktól (E) haladva a végső stádium (F) felé. Ezt a hatást a mezoélőhelyek elkülönülését 

jól magyarázó PCA 1 tengelyre illesztett GAM modellekel is alátámasztottuk (13. B ábra, 14. 

táblázat). A kisebb lárvák egyértelműen preferálták a medencéket ellenben a nagyobbakkal. A 

mikrohabitat összetétel is módosította a denzitás alakulását, erős szignifikáns hatással volt a 

korai stádiumok eloszlására, a hatása még a végső (F) és az utolsó előtti (F-1) stádiumok 

esetén is szignifikáns, de kevésbe erőteljes. A vízszélesség és a vízmélység is szignifikáns 

hatótényezőnek bizonyult, de az összes stádium esetén ez a hatás az egyedszámok alakulását 

csak minimálisan befolyásolta. 

A mikrohabitat összetétel egyedszámra gyakorolt, jelentősnek tűnő hatása miatt (főleg a 

korai stádiumok esetén) ábrázoltuk minden egyes mikrohabitat típus százalékos részesedése 

függvényében az egyedszámok (összes egyedszám és minden egyes lárvastádium esetén 

külön is) alakulását (16. ábra), hogy felfedjük a különböző testméretű lárvák mikrohabitat 

preferenciáját. Az egyes mikrohabitat típusokon belül nem találtunk eltérést az egyes 

lárvastádiumok között, hasonló trend figyelhető meg az egész lárvális fejlődési időszakban. A 

legtöbb mikrohabitat típus százalékos arányának növekedésével csökkent a medencékben és 

gázlókban előforduló egyedek száma. Két mikrohabitat típus kivételt képez, a kisebb 

szemcsemérettel jellemezhető psammal és argyllal arányának növekedésével a preferencia 

erősödött, majd gyengült.  

Összefoglalva, a C. heros minden lárvastádiumban a kisebb szemcseméretű aljzattípusok 

nagyobb arányát preferálta más aljzattípusokkal szemben (16. ábra). A medencékben a 

biotikus (CPOM, FPOM) és a finomabb szemcseméretű abiotikus aljzattípusok (argyllal, 

psammal) nagyobb arányban fordultak elő, mint a gázlókban (13. A és 14. ábra). A faj minden 

lárvastádiumban egyértelműen a medencéket preferálta. Ezek a hatások a legerősebben a 

korai stádiumok (E) esetén jelentkeztek és lárvális fejlődés előre haladtával csökkentek (13. B 

ábra, 13. és 14. táblázat). 
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12. táblázat: GLM eredményei a teljes adatsorra (TOTAL: minden mintavételi hely) és 
vízfolyás csoportokonként (I-IV.). A mezohabitat szerkezet alapvető szerepet játszik a faj 
denzitásának kialakításában, de ebben a mikrohabitat diverzitásnak, a vízmélységnek és 
szélességnek fontos szerepe van több vízfolyás csoport esetén. [Modellparaméter: a 
modellparaméter (egyedszám/m2) becsült változása az adott tényező hatására, t: 
próbastatisztika értéke, p: szignifikancia, * p<0,05]. 

  
Modell 

paraméter SE t p 

TOTAL 
    

tengelymetszet 1,928 0,233 8,284 0,000 
vízszélesség (cm) -0,018 0,004 -5,109 0,000* 
vízmélység (cm) -0,055 0,006 -9,635 0,000* 
mikrohabitat diverzitás index -0,163 0,048 -3,422 0,001* 
mezohabitat típus=medence 2,155 0,140 15,443 0,000* 
mezohabitat típus=gázló 0,000 

   
I. CSOPORT (BAR, KOR)     
tengelymetszet 2,348 0,784 2,995 0,019 
vízszélesség (cm) -0,003 0,015 -0,195 0,000* 
vízmélység (cm) 0,002 0,018 0,109 0,000* 
mikrohabitat diverzitás index -0,414 0,159 -2,606 0,014* 
mezohabitat típus=medence 2,870 0,542 5,291 0,056 
mezohabitat típus=gázló 0,000 

   
II. CSOPORT (MAZ, OLV) 

    
tengelymetszet 0,509 0,314 1,621 0,106 
vízszélesség (cm) -0,004 0,004 -0,962 0,337 
vízmélység (cm) -0,020 0,005 -3,995 0,000* 
mikrohabitat diverzitás index 0,031 0,060 0,516 0,606 
mezohabitat típus=medence 1,810 0,175 10,377 0,000* 
mezohabitat típus=gázló 0,000 

   
III. CSOPORT (HID, VAR) 

    
tengelymetszet -0,109 0,077 -1,415 0,158 
vízszélesség (cm) 0,002 0,001 1,656 0,098 
vízmélység (cm) -0,001 0,001 -1,162 0,246 
mikrohabitat diverzitás index 0,017 0,014 1,232 0,219 
mezohabitat típus=medence 0,121 0,050 2,389 0,017* 
mezohabitat típus=gázló 0,000 

   
IV. CSOPORT (HOS, PET)     
tengelymetszet 0,472 0,122 3,885 0,000 
vízszélesség (cm) -0,003 0,002 -1,989 0,047* 
vízmélység (cm) -0,006 0,002 -2,667 0,008* 
mikrohabitat diverzitás index -0,048 0,023 -2,062 0,040* 
mezohabitat típus=medence 0,363 0,071 5,113 0,000* 
mezohabitat típus=gázló 0,000 
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13. táblázat. GLM eredményei minden egyes lárvastádium esetén. A vízmélység és szélesség 
valamint a mezohabitat típus jelentős hatással volt minden lárvastádium egyedszámának 
alakulására. Továbbá az F, F-1 és E lárvák mennyiségi eloszlását befolyásolta a mikrohabitat 
összetétel. (Modellparaméter: a modellparaméter (egyedszám/m2) becsült változása az adott 
tényező hatására, t: próbastatisztika értéke, p: szignifikancia, * p<0,05). 

  Modell 
paraméter 

SE t p 

F lárvastádium 
    

tengelymetszet 0,218 0,032 6,879 0,000 

vízszélesség (cm) -0,002 0,000 -3,831 0,000* 

vízmélység (cm) -0,003 0,001 -3,366 0,001* 

mikrohabitat diverzitás index -0,002 0,001 -3,582 0,000* 

mezohabitat típus=medence 0,147 0,019 7,705 0,000* 

mezohabitat típus=gázló 0,000 
   

F-1 lárvastádium 
    

tengelymetszet 0,271 0,040 6,860 0,000 

vízszélesség (cm) -0,002 0,001 -4,135 0,000* 

vízmélység (cm) -0,005 0,001 -4,712 0,000* 
mikrohabitat diverzitás index -0,002 0,001 -3,448 0,001* 

mezohabitat típus=medence 0,188 0,024 7,941 0,000* 

mezohabitat típus=gázló 0,000 
   

F-2 lárvastádium 
    

tengelymetszet 0,305 0,067 4,577 0,000 

vízszélesség (cm) -0,003 0,001 -3,079 0,002* 

vízmélység (cm) -0,012 0,002 -7,550 0,000* 

mikrohabitat diverzitás index -0,001 0,001 -0,550 0,583 

mezohabitat típus=medence 0,515 0,040 12,896 0,000* 
mezohabitat típus=gázló 0,000 

   
F-3 lárvastádium 

    
tengelymetszet 0,263 0,064 4,097 0,000 

vízszélesség (cm) -0,002 0,001 -2,561 0,011* 

vízmélység (cm) -0,012 0,002 -7,645 0,000* 
mikrohabitat diverzitás index -0,001 0,001 -0,842 0,400 

mezohabitat típus=medence 0,491 0,039 12,741 0,000* 

mezohabitat típus=gázló 0,000 
   

E lárvastádium 
    

tengelymetszet 0,703 0,139 5,038 0,000 

vízszélesség (cm) -0,006 0,002 -3,038 0,002* 

vízmélység (cm) -0,019 0,003 -5,478 0,000* 

mikrohabitat diverzitás index -0,005 0,002 -2,348 0,019* 

mezohabitat típus=medence 0,683 0,084 8,169 0,000* 

mezohabitat típus=gázló 0,000 
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16. ábra: Az egyes lárvastádiumok valamint az összesített lárvastádiumok (total) 
denzitásának függvényében az egyes mikrohabitat típusok %-os összetételének alakulása. 
Lárvastádiumoktól függetlenül, optimális aljzat összetétel lehet a faj számára a közepes 
arányú psammal és argyllal jelenléte valamint emellett előforduló más mikrohabitat típusok 
alacsony aránya. 
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14. táblázat: Az objektumok PCA szórásdiagramjának első tengelyére illesztett Generalizált 
additív modellek (GAMs) eredményei [df=2, a végső modell kiválasztása az Akaike 
Information Criterion (AIC) alapján történt, N/m2= négyzetméterre vonatkoztatott egyedszám, 
R2: determinációs együttható, F: próbastatisztika érték, p: szignifikancia, *: p<0,05]. 

Változók Modell 
típus 

R2(%) F p 

F lárvastádium (N/m2) lin 3,9 49,9 <0,00001* 

F-1 lárvastádium (N/m2) lin 3,5 45,7 <0,00001* 

F-2 lárvastádium (N/m2) s2 5,7 39,8 <0,00001* 

F-3 lárvastádium (N/m2) s2 5,8 40,2 <0,00001* 

E lárvastádium (N/m2) s2 3,6 24,5 <0,00001* 
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3.4. A faj kirepülés előtti viselkedése 

A lárvák kirepülés előtti viselkedése, a víztől a kirepülési aljzatig megtett út és a kirepülési 

aljzatválasztás nagyban meghatározhatja az egyes fajok kirepülési sikerességét, ezzel együtt a 

populációk fennmaradását. 

3.4.1. A kirepülési pozíció és a lárvák által a vízszegélytől a kirepülési helyig megtett 

távolságok 

A talált exuviumok 92%-a esetén tudtunk mérni függőlegesen megtett távolságot, mert 

ezek az egyedek függőleges testhelyzetben [(„hanging type”, mely gyakori a Cordulegaster 

fajoknál (Corbet 1999)] vedlettek imágóvá. 14 esetben (összes egyed 8%-a) nem tudtunk 

függőlegesen megtett távolságot rögzíteni, mert az exuviumokat az avarban háton fekve 

találtuk meg. Ezek az egyedek valószínűleg leestek az eredeti aljzatról, miután a kirepülés 

befejeződött.  

A lárvák által a vízszegélytől a kirepülési helyig megtett átlagos vízszintes távolság 290,31 

cm (szórás, SD: 225,17), a függőlegesen megtett átlagos távolság 63,43 cm (SD: 61,93), a 

teljes átlagos távolság pedig 353,74 cm (SD: 220,67) volt (17. ábra). A legnagyobb 

vízszintesen megtett távolság 930 cm (KOR), a legnagyobb függőleges távolság 310 cm 

(PET), a legnagyobb teljes távolság 1030 cm (KOR) volt (15. táblázat, 18. ábra). A hím és 

nőstény egyedek által megtett távolságokban nem találtunk szignifikáns különbséget 

mintavételi helyenként és a teljes adatsor alapján sem (16. táblázat). Az ivarokat együtt 

vizsgálva szignifikáns különbséget találtunk a helyek között mindhárom megtett távolságban 

(16. táblázat). A lárvák nagyobb vízszintes és teljes távolságot tettek meg a KOR esetén, mint 

a PET-nél. A PET-nél pedig nagyobb függőleges távolságot tettek meg az egyedek, mint az 

előző mintavételi helyen (18. ábra: A,B,C). A PET partoldalai között szignifikáns különbséget 

találtunk a vízszintesen és teljesen megtett távolságokban, viszont a függőleges távolságokban 

nem volt jelentős különbség a jobb és bal partoldal között (16. táblázat). A KOR partoldalai 

között egyik távolság tekintetében sem találtunk szignifikáns különbséget (16. táblázat). A 

PET bal partoldalán a lárvák nagyobb vízszintes és teljes távolságot tettek meg a kirepülési 

helyig, mint a jobb partoldalon (18. ábra: D,E,F). Szignifikáns negatív korrelációt (Spearman 

rangkorreláció, r=-0,248, p=0,0006) találtunk a vízszintes és függőleges távolságok között a 

teljes adatsor alapján.  
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17. ábra: A lárvák által a vízszegélytől a kirepülési helyig megtett vízszintes, függőleges és 
teljes távolságok a két mintavételi hely összesített adatsora alapján. A lárvák általában 
vízszintesen nagyobb távolságot tettek meg, mint függőlegesen. (□: interkvartilis terjedelem, 
┬: minimum és maximum értékek, a középső vonal a mediánokat mutatja, ○: kiugró értékek, 
*: extrém kiugró értékek; n=187). 

15. táblázat: A C. heros lárvák által megtett vízszintes, függőleges és teljes távolságok átlag, 
minimum (min), maximum (max) és szórás (SD) értékei a saját kutatási eredmények 
(Mecsek), illetve a szakirodalomban megtalálható utalások a C. heros és más Cordulegaster 
fajok esetén. (KOR: Körtvélyesi-forrás, PET: Petőczi-árok, TOTAL: a két mintavételi hely 
összesített adatsora, N: egyedszámok). 

    Cordulegaster heros más Cordulegaster fajok 

Távolságok 
(cm) 

  

Mecsek 
Tóth (2006) 

Zselic, 
Magyarország 

Weihrauch 
(2003)  

Németország 

Gerken & 
Sternberg 

(1999)  
Németország 

Liebelt et al. 
(2011) 

Németország 
KOR PET TOTAL 

Vízszintes 

min 0 0 0 - - - - 
átlag 365,07 246,60 290,31 - 112 - - 
max 930 900 930 200 420 1000 1000 
SD 188,12 234,12 225,17 - 105 - - 

Függőleges 

min1 3 2 2 - - - - 
átlag1 45,61 82,37 68,56 150-200 198 - - 
max 190 310 310 - 600 350 400 
SD1 39,58 68,18 61,60 - 114 - - 

Teljes 

min1 70 2 2 - - - - 
átlag1 408,04 324,7 355,65 - - - - 
max 1030 990 1030 - - - - 
SD1 192,0 230,9 219,72 - - - - 

  N 69 118 187 - 76 - - 

-: nincs elegendő adat 
1: 14 exuvium kivételével, melyeket az avarban háton fekve találtunk meg 
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18. ábra: A lárvák által a vízszegélytől a kirepülési helyig megtett vízszintes, függőleges és 
teljes távolságok a két mintavételi helyen (PET, KOR) és a mintavételi helyek partoldalai 
között (KOR-JOBB, KOR-BAL, PET-JOBB, PET-BAL). Jelentős különbség figyelhető meg 
a két mintavételi hely között mindhárom megtett távolság esetén (A, B, C), a PET partoldalai 
között a vízszintes és teljes távolságok tekintetében (D, F), viszont a KOR partoldalai között 
nem látunk jelentős különbséget egyik távolság esetén sem. (KOR: Körtvélyesi-forrás, PET: 
Petőczi-árok, ○: átlag, ┬: konfidencia intervallumok). 
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16. táblázat: Az ivararány, a megtett távolságok és a kirepülési aljzatválasztás 
különbségeinek feltárására elvégzett tesztek eredményei az élőhelyek között, a helyek jobb és 
partoldalai között és az összesített adatsor alapján. Az ivararány nem különbözött 
szignifikánsan 1:1-től és a hím és nőstény egyedek megtett távolságaiban és azok kirepülési 
aljzatválasztásában sem találtunk különbséget, ugyanakkor mindhárom megtett távolságban és 
a kirepülési aljzatválasztásban is jelentős különbség mutatkozott a két mintavételi hely, 
valamint a PET partoldalai között. 

  TELJES ADATSOR KOR PET 

Ivararány 1 χ2=0,196 df=1 p=0,658 χ2=0,009 df=1 p=0,926 χ2=0,710 df=1 p=0,399 

  

 ivarok között  

  TELJES ADATSOR KOR PET 

Megtett 
távolságok2 

   

vízszintes t=0,607 df=182 p=0,543 t=1,316 df=67 p=0,192 U=1619,0 p=0,852 

függőleges U=4160,0 p=0,846 t=-0,033 df=67 p=0,974 U=1533,5 p=0,507 

teljes t=0,766 df=182 p=0,445 t=-1,258 df=67 p=0,213 t=-0,047 df=113 p=0,963 

Kirepülési 
aljzatválasztás3 

χ2=1,420 df=5 p=0,922 χ2=1,282 df=4 p=0,864 χ2=2,216 df=5 p=0,818 

    

 mintavételi helyek között4 jobb és bal partoldalak között4 

 KOR - PET KOR PET 

Megtett 
távolságok2 

   

vízszintes U=2675,0 p<0,001* t=-0,26 df=67 p=0,795 U=1290,5 p=0,015* 

függőleges U=1901,5 p=0,010* U=481,0 p=0,227 U=1590,0 p=0,423 

teljes t=2,613 df=185 p=0,010* t=-0,37 df=67 p=0,710 t=-2,42 df=96,23 p=0,017* 
Kirepülési 
aljzatválasztás3 

χ2=22,7 df=5 p<0,001* χ2=2,07 df=4 p=0,723 χ2=14,02 df=5 p=0,015* 

1Khi2-próba illeszkedésvizsgálatra 

2Kétmintás t teszt és Mann-Whitney-U-teszt 

3 Khi2-próba függetlenségvizsgálatra 

4az adatsor tartalmazza a hím és nőstény egyedeket 
* szignifikáns különbségek (p<0,05) 

 

3.4.2. A kirepülési aljzatválasztás 

Az egyedek kirepülési aljzatválasztása (19. ábra) szignifikánsan különbözött a két 

mintavételi helyen (16. táblázat, 20. ábra: A,B). Mindkét helyen legnagyobb arányban a fát 

választották (KOR: 77%, PET: 49%). A cserjét és a lágyszárú vegetációt a PET-nél nagyobb 

arányban választották a lárvák, mint a KOR esetén (12%, 19% vs. 3%, 10%). Alámosást 

kirepülési aljzatként csak a PET-nél választották. Néhány exuviumot egy, már korábban 

kirepült egyed által hátrahagyott exuviumon találtunk meg, de az exuvium, mint kirepülési 
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aljzat mindkét helyen nagyon ritka volt (1-1%). Ezek a korábban hátrahagyott exuviumok is a 

leggyakoribb aljzattípuson (fán) voltak. A KOR jobb és bal partoldalán kibújó egyedek 

aljzatválasztása nem különbözött szignifikánsan (16. táblázat, 20. ábra:C,D), viszont a PET 

partoldalai között jelentős különbséget tapasztaltunk (16. táblázat, 20. ábra:E,F). A PET-nél 

legnagyobb arányban (51%, 49%) fát választottak mindkét partoldalon a lárvák (20. 

ábra:E,F). A cserjét (20%) a bal partoldalon, a lágyszárút (26%) pedig a jobb partoldalon 

preferálták nagyobb arányban. A lárvák mindkét oldalon hasonló arányban (14%, 15%) 

választották az alámosást (20. ábra:E,F). A hím és nőstény egyedek aljzatválasztásában nem 

találtunk szignifikáns különbséget (16. táblázat). 

 

 

 

19. ábra: A lárvák által választott kirepülési aljzattípusok: (A) lágyszárú, (B) alámosás, (C) 
cserje, (D) fa, (F) exuvium, és az avarban (E) talált, eredetileg választott aljzatról leesett 
exuvium (saját felvételek). 
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20. ábra: Az egyedek kirepülési aljzatválasztásának százalékos megoszlása a két mintavételi 
helyen (A: Körtvélyesi-forrás, B: Petőczi-árok), a mintavételi helyek bal és jobb partoldalai 
között (E,F: Körtvélyesi-forrás bal és jobb partoldal; E,F: Petőczi-árok bal és jobb partoldal). 
 

3.4.3. A partmenti vegetáció összetételének és szerkezetének hatása a kirepülési viselkedésre 

A kirepülési viselkedés vizsgálata során a hipotézisünk szerint a partmenti vegetáció 

összetétele és szerkezete hatással van a faj kirepülési viselkedésére, a megtett távolságokra és 

az aljzatválasztásra. Ezt látszanak alátámasztani a megelőző alfejezetekben ismertetett 

különbségek is. Ennek teszteléséhez fel kellett tárnunk az érintett patakszakaszok 

vegetációjában rejlő különbségeket. A partmenti növényzet taxonómiai összetétele alapján 
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elvégzett NMDS analízis szórásdiagramján (21. A ábra) jól látszik, hogy a két mintavételi 

hely (PET, KOR) teljes mértékben és szignifikánsan (PERMANOVA, F=22,79, p=0,0001) 

elkülönült egymástól a jellemző fa, cserje és lágyszárú növényfajok alapján. A vízfolyások 

két partoldala is szignifikáns különbséget mutatott mindkét mintavételi helyen (PET: 

F=6,287, p=0,0001, KOR: F=4,480, p=0,0001). Ugyanakkor a PET esetében sokkal nagyobb 

variancia és elválás figyelhető meg némi átfedéssel, míg a KOR-nál kisebb változatosság 

mellett egymásba ágyazott mintázat látható a két partoldal között. A vegetáció szerkezeti 

jellemzőin (fa, cserje és lágyszárú vegetáció borítása és az alámosások által érintett 

partszakasz aránya) alapuló PCA analízis kettős szórásdiagramja (21. B ábra) is az előbbi 

mintázatot mutatja kisebb eltéréssel. A két mintavételi hely szignifikánsan különbözik 

egymástól (F=41,94, p=0,0001) főleg a fa és cserjeborításnak valamint a jelenlévő 

alámosások eloszlásának köszönhetően. Amíg a PET pozitív asszociációban van a cserje és 

alámosás borításokkal és negatív összefüggést mutat a fa borítással, addig a KOR épp 

ellentétesen helyezkedik el. A PET-nél sokkal nagyobb változatosság figyelhető meg a 

vegetáció szerkezetében, míg a KOR-nál látható kisebb változatosságot kizárólag a fa borítás 

minimális eltérése okozza a kvadrátok között (21. A ábra). A PET-nél a jobb és bal partoldal 

szignifikánsan különbözik egymástól (F=5,106, p=0,0038), míg a KOR-nál ezek hasonlóbbak 

(F= 3,407, p=0,0584).  

 
21. ábra: (A) Az élőhelyek és partoldalaik vegetációjának taxonómiai jellemzői alapján 
elvégzett nem metrikus többdimenziós skálázás (NMDS) (final stress: 0,14) és (B) Az 
élőhelyek és partoldalaik vegetációs szerkezetének a jellemzői alapján elvégzett főkomponens 
analízis (PCA) (a sajátértékek a tengelyek mentén olvashatóak %-ban kifejezve). A vizsgált 
két mintavételi hely jelentős mértékben különbözik egymástól a jellemző növényfajaik és 
vegetációszerkezetük alapján. A KOR-al ellenétben a PET-nél a jobb és bal partoldal is eltér 
egymástól.  
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22. ábra: (A) A rendelkezésre álló aljzattípusok és (B) a lárvák által választott aljzattípusok 
relatív gyakoriságának az eloszlása a vízfolyások mindkét partoldalán vizsgált 10×10 méteres 
oldalhosszúságú kvadrátokban. Az eloszlásokból jól látszik, hogy az összes rendelkezésre álló 
forráshoz képest egyértelműen a fát preferálták az egyedek, míg más aljzattípusok esetén az 
elérhető források mennyisége nagyobb mértékben határozta meg az adott aljzat választási 
gyakoriságát. (□: interkvartilis terjedelem, ┬: minimum és maximum értékek, a középső 
vonal a mediánokat mutatja, ○: kiugró értékek, *: extrém kiugró értékek). 
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A rendelkezésre álló aljzattípusok (22. A ábra) és az egyedek által leggyakrabban 

választott kirepülési aljzattípusok relatív gyakorisági eloszlása (22. B ábra) alapján könnyen 

összevethető, hogy az egyedek mit és milyen mennyiségben választottak az elérhető 

forrásokból. A nagyobb elérhető aljzat változatosság egyben változatosabb választást is von 

maga után, de a fák dominanciája azok kisebb és nagyobb részesedése esetén is egyértelműen 

megmarad. 

A partmenti vegetáció összetétele és szerkezete szignifikáns hatással volt a lárva által 

megtett távolságokra (többszörös lineáris regressziós modell, multiple r=0,41, F=9,38, 

p<0,0001), változatosságának növekedésével csökkent a lárvák által vízszintesen és teljesen 

megtett távolság és nőtt a függőleges irányban megtett út. Mindkét vizsgált vízfolyás mindkét 

partoldala mentén a legerősebben preferált aljzattípus a fa volt, ugyanakkor ha a lágyszárú és 

cserje borítás megnőtt, akkor a fát választó egyedek százalékos aránya valamelyest csökkent 

(22. ábra). A vegetáció összetételének és szerkezetének a hatása nem volt szignifikáns az 

egyedek aljzatválasztására (többszörös lineáris regressziós modell, multiple r=0,52, F=1,46, 

p=0,26). 
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4. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 
 

4.1. Életciklus jellemzők, lárvális fejlődés és kirepülési ütemezés 

A szitakötők életciklusának pontos megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges a 

lárvastádiumok tanulmányozása, hiszen életük legnagyobb részét lárvaként töltik (Hawking & 

New 1996). Corbet (2002) szerint a hegyiszitakötők lárvális fejlődése 2–5 évig tarthat és 14–

15 lárvastádiummal jellemezhető. A lárvastádiumok közül csak az első és utolsó néhány 

stádiumot lehet tisztán elkülöníteni a morfológiai képletek alapján, de bizonyos 

testparaméterek méretének alakulásának tanulmányozása lehetővé teszi a további 

lárvastádiumok elkülönítését, ezáltal az életciklus jellemzők feltárását (Goretti et al. 2001).  

A kétcsíkos hegyiszitakötő ökológiájával foglalkozó egyetlen ismert publikációban Lang és 

munkatársai (2001) egy ausztriai vízfolyásban (300–400m tengerszint feletti magasság) 

vizsgálták a faj életciklus jellemzőit. 688 regisztrált C. heros lárva alapján részben az általunk 

is használt módszerrel (a fejszélesség adatok gyakorisági eloszlása alapján) a korai 

stádiumokon (E) túl öt stádiumot különítettek el. Saját vizsgálataink során a Mecsek nyolc 

patakjában, a fejszélesség és a szárnytok hosszúság alapján, 2562 C. heros lárvaegyed 

vizsgálatával négy lárvastádiumot és a korai stádiumú lárvákat (E) tudtuk elkülöníteni. Az 

átlagos éves és havi hőmérséklet csökkenésével (Corbet 1999) és a földrajzi szélesség 

növekedésével (Valle 1938, Ander 1950 és Kormondy 1959 hivatkozva Corbet 1983) együtt 

megfigyelhető a lárvastádiumok számának és a lárvális fejlődés hosszának a növekedése, 

miközben a kirepülési és a vedlési időszakok későbbre tolódnak. Ferreras-Romero & Corbet 

(1999) a tengerszint feletti magasság növekedésével is hasonló hatást tapasztalt. A mintavételi 

helyeink valamivel alacsonyabb földrajzi szélességeken (2 fokkal délebbre) és nagyjából 100 

méterrel alacsonyabb tengerszint feletti magasságon (210–310m) helyezkednek el az ausztriai 

vízfolyáshoz képest. Továbbá a szubmediterrán klímának köszönhetően a Mecsekben 

magasabb az átlagos évi középhőmérséklet (+2°C) és a napsütéses órák száma (+350/év) is. A 

melegebb klíma megmagyarázza a lárvastádiumok alacsonyabb számát és ezzel együtt a 

rövidebb fejlődési periódust. Ez a gyorsabb lárvális fejlődés ad magyarázatot arra is, hogy az 

egyes testparaméterek a mecseki adatsor esetében az egyes stádiumok között jelentős 

mértékben átfednek, míg az ausztriai patakból származó egyedeknél élesen elválnak.  

Az egy éves lárvavizsgálat alapján nem tudjuk a faj teljes lárvális fejlődésmenetét és 

életciklusának minden egyes részletét tökéletes pontossággal leírni, de számos fontos 



58 
 

vonatkozását képesek voltunk felfedni. A téli hónapokban minden lárvastádiumból relatíve 

kevés lárvát tudtuk regisztrálni. Ennek oka nem az egyedszám ekkora mértékű valós 

csökkenése, hanem egyrészt a téli hónapokban jellemző alacsony aktivitással, másrészt a faj 

„ásó” életmenetével függ össze: a téli hónapokban a lárvák döntő többsége akár több cm-es 

mélységig beássa magát a mederüledékbe (Corbet 1999, Lang et al. 2001). Böcker (1993), 

Buchwald (1988), valamint Heidemann és Seidenbusch (1993) is egyetért abban, hogy emiatt 

a Cordulegaster fajok lárváinak megtalálása kifejezetten nehéz a téli hónapokban. A mecseki 

lárvák rövidebb idő alatt érik el a kirepüléshez szükséges lárvaméretet és az egymást követő 

lárvastádiumok közötti vedlési idő is rövidebb, mint az ausztriai C. heros populációk esetén. 

Ausztriában az utolsó lárvastádiumok aránya júniusban és júliusban csökkent le jelentősen (a 

kirepülés következtében, Lang et al. 2001), míg hazánkban az F stádiumok aránya már 

májusban elkezd csökkenni, a kirepülési periódus nálunk korábban elkezdődik (v.ö. 3.2.4. 

fejezet). A nyári peterakás után az újonnan kikelő lárvák többsége számos vedlés után már 

novemberre belép az F-3 stádiumba, csak kisebb részük tölti a telet E stádiumokban. Egyes 

lárvák, melyek a tojásokból a legkorábban kelnek ki, még ugyanabban az évben akár az F-2 

stádiumot is elérhetik. Az F-2 stádium hossza körülbelül fél év, míg az F-1 és F stádiumban 

egy-egy teljes évet töltenek (10. ábra).  

Mindezek alapján a C. heros lárvális fejlődése a Mecsek hegységben legalább három de 

maximum négy évig tart. Mindezt befolyásolhatják az élőhely biotikus és abiotikus tényezői, 

illetve nagymértékben függhet az adott év időjárási viszonyaitól. Egyedül Corbet (1983) 

könyvében találunk említést a C. heros fejlődési idejére nézve, miszerint a faj lárvális 

fejlődése 4-5 év. A közeli rokonságban álló és számos szempontból jobban ismert C. boltonii 

esetén tudjuk, hogy a faj fejlődési idejének hosszát nagymértékben befolyásolja a földrajzi 

elhelyezkedés. Dél-Spanyolországban és Dél-Franciaországban 2-3 évig (Ferreras-Romero & 

Corbet 1999, Schütte, 1997), a Pireneusokban, az Alpokban, az egykori Jugoszláviai 

hegyvidékein és Dél-Németországban 4-5 évig (Robert 1958 and Kiauta 1964 hivatkozva 

Ferreras-Romero & Corbet 1999-ben; Donath 1987), az Egyesült Királyságban viszont már 

több mint 5 évig is eltart a faj lárvális fejlődése (Corbet et al. 1960). 

Nagyobb térléptékben, a földrajzi elhelyezkedés befolyásolja a szitakötők kirepülési 

ütemezését is. A szitakötők kirepülési idejének a vizsgálatánál. Schiemenz (1952) is arra a 

következtetésre jutott, hogy ugyanazon a szélességi fokon a magasság növekedésével a lárvák 

kirepülése későbbre tolódik. A földrajzi szélesség növekedésével is később figyelhető meg 

ugyanazon faj egyedeinek bújása (Corbet 1983). Eredményeink alapján arra 

következtethetünk, hogy a kétcsíkos hegyiszitakötő kirepülési periódusa a különböző 
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mintavételi helyeken a Mecsek-hegységben is feltehetően összefüggésben van a vízfolyás 

földrajzi elhelyezkedésével és tengerszint feletti magasságával, de jelen esetben a fent említett 

munkákkal ellentétben sokkal kisebb térléptékről beszélhetünk, így a hatás is sokkal kevésbé 

kifejezett. Úgy véljük, hogy leginkább a völgy irányultságával és struktúrájával (KOR 

mintavételi hely északi irányultságú mély és hűvös völgyben, míg a PET nyugati irányultságú 

sekélyebb völgyben helyezkedik) és az ez által meghatározott mikroklimatikus viszonyokkal 

(PET melegebb klimatikus kondíciókkal rendelkezik) hozható összefüggésbe a kirepülés két 

mintavételi hely között tapasztalt időbeli eltolódása. 

Mint a bevezetésben említettük a szitakötők kirepülési dinamikáját tekintve Corbet (1999) 

két fő kategóriát különített el: „spring species” és „summer species”. A C. heros a Mecsekben 

megfigyelt kirepülési jellemzői alapján a „summer species” típusba sorolható (hosszú 

kirepülési periódus, meglehetősen nagy EM50 érték). Ezt a kategorizálást több kutató számos 

alkalommal kritizálta: Egyes fajoknál a lokális tényezők befolyásolhatják a tavaszi illetve 

nyári fajra jellemző kirepülési dinamikát. Így ugyanannak a fajnak az egyik populációja 

bizonyos feltételek mellett tavaszi, míg másik populációja eltérő feltételek mellett nyári fajra 

jellemző kibújási ütemet és viselkedést követhet (Suhling 1995, Müller et al. 2000, Farkas et 

al. 2009). Ferreras-Romero & Corbet (1999) Dél-Spanyolországban a Cordulegaster boltonii 

lárvális fejlődésének és a kirepülés jellemzőinek vizsgálata során megállapították, hogy a 

populációk egyedeinek egy része „summer species”, másik része „spring species” kirepülési 

jellegzetességet mutatott. Ezt a jelenséget elsőként Corbet (1957) figyelte meg Anax 

imperator populációkon Angliában. 

Az Anisoptera fajoknál megszokott jelenség, hogy sokkal több nőstény egyed repül ki, 

mint hím (Corbet 1983, Suhling & Müller 1996). Corbet (1999) szerint a nőstények nagyobb 

aránya az aktívabb életmódú hím lárvákra nehezedő nagyobb predációs nyomás 

következménye. Nemcsak az egyes fajok esetén különbözhet az ivararány, hanem gyakran 

ugyanannál a fajnál is vannak eltérések a különböző években vagy élőhelyeken kapott 

eredmények között (Corbet 1999). Az ivarok aránya a kirepülési periódus során jelentős 

mértékben nem különbözött 1:1-től a Mecsek hegységben. Nem sikerült kimutatnunk az 

Anisoptera szitakötőknél általában jellemző nőstény dominanciát a kirepülés során. Farkas és 

munkatársai (2009) ugyancsak áramlóvízi szitakötő fajokra (Gomphidae) kapott eredményei a 

kirepülési időszakra számított nősténytöbbletet nem tudták igazolni. A mi esetünkben a 

nőstények dominanciája elmaradásának oka lehet, hogy a vizsgált vízfolyásainkban a C. heros 

a csúcsragadozó szerepét tölti be a legtöbb mecseki vízfolyás táplálkozási hálózatában, így ez 

a jelenség az alacsony vagy teljesen hiányzó predációs nyomás következménye.  
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4.2. A faj habitat, mezo- és mikrohabitat preferenciája 

Eredményeink alapján a C. heros lárvák mennyiségi térbeli eloszlására szignifikáns 

hatással volt a multihabitat struktúra mindhárom szintje (patakszakaszok, gázló-medence 

szerkezet, mikrohabitat összetétel, 10. táblázat). Az egyes vízterek közötti jelentős 

egyedszámbeli különbségek (12. ábra) kialakításában számos abiotikus és biotikus tényező 

szerepet játszhat. A mintavételi helyek esetében áltanunk rögzített, különböző térléptékben 

értelmezhető hatótényezők csoportjainak (lokális, környező vegetáció, regionális, 2. függelék) 

hatását az összesített egyedszámokra nem sikerült igazolnunk (11. táblázat). A vizsgált 

vízfolyások bemutatott különbségeik ellenére is típusukból és elhelyezkedésükből adódóan 

közel azonos általános karakterrel jellemezhetők. Mindezt jól mutatja, hogy a vizsgált lokális 

csoportba tartozó tényezők értékei az élőhelyek között igen hasonlónak bizonyultak, a 

vegetációs és klimatikus viszonyaik pedig nagyon hasonló tartománnyal jellemezhetők (lásd 

2. függelék). A habitat szintű különbségek kialakításában további biotikus és nem mért 

abiotikus hatások is szerepet játszhatnak, jelentősen módosítva az egyedszámviszonyokat.  

A mintavételi helyek közötti változatos denzitásokat és különböző populációszerkezetet 

önmagában a vízfolyás csoportokban erőteljesen nem különböző mezo- és mikrohabitat 

struktúra sem magyarázza (13. A ábra, 14. ábra). A szerkezetileg különböző populációk 

másképp reagálhatnak hasonló ökológiai környezetben is (Dixon & Baker 1988, Suhling 

1999). Az I. és II. vízfolyás csoportokban a fiatalabb lárvák száma magas volt (I. csoport: E és 

F-3, II. csoport: F-3 és F-2), míg nagyobb lárvákat (F-1, F) csak alkalmanként fogtunk. A 

vízfolyásokat érintő erőteljes zavarás (akár kiszáradás, akár más, antropogén eredetű hatás) 

következtében hosszabb rövidebb időre a faj eltűnhet az adott szakaszról. Ezután képesek 

relatíve rövid idő alatt újra benépesíteni az adott élőhelyeket. A faj hosszú lárvális fejlődési 

periódusa miatt, ezeken a helyeken elképzelhető, hogy nem telt még el elég idő ahhoz, hogy 

helyreálljon a tipikus, „koreloszlásban” is megfelelő populációszerkezet. A III. vízfolyás 

csoportba tartozó vízfolyásoknál rendkívül alacsony egyedszámot tapasztalunk, a faj lárvái 

alacsony denzitású populációkban fordultak elő. Ezeken a mintavételi helyeken a vízfolyások 

nagyon kemény, többnyire mészköves alapkőzeten futnak és jelentős alapkőzet kibúvások 

figyelhetők meg számos helyen a vizsgált patakszakaszokon. Mindemellett egyéb 

mikrohabitat típusok alacsonyabb arányban jelennek meg, mint a többi mintavételi helyen. 

Ennek megfelelően, ez a két patakszakasz nem a legoptimálisabb élőhelye az „ásó” típusú 

életmenetet folytató fajoknak. A IV. vízfolyás csoportban ezzel ellentétes helyzettel 

találkoztunk: az utolsó lárvastádiumok dominanciáját figyeltük meg. Adatok hiányában csak 
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feltételezni tudjuk ennek okait: (1) A többi vizsgált vízfolyással ellentétben itt a 

csúcsragadozó szerepét a kisebb méretű halak tölthetik be, akik képesek elfogyasztani a 

fiatalabb lárvákat, míg a nagyobb, idősebb lárvák már nem jelentenek megfelelő tálplálékot 

számukra. (2) Más környezeti tényező (melyet mi még nem ismerünk) is szerepet játszhat 

ennek a populációszerkezetnek a kialakításában. Elképzelhető eset például, hogy a C. heros 

korábban még soha nem fordult elő ezekben a vízfolyásokban, vagy egy hosszabb ideig tartó 

kiszáradást nem éltek túl, így a faj lokálisan kipusztult. Két-három évvel ezelőtt néhány 

nőstény imágó lerakta a tojásait a vízfolyás e szakaszán, ezzel újra benépesítve azt, de a 

következő két évben nem jelentek meg nőstény imágó egyedek más területekről, akik képesek 

lettek volna újabb tojásrakásra. (3) A kannibalizmus nem ritka jelenség a szitakötőknél (pl. 

Van Buskirk 1989) és a nem megfelelő tápanyagellátás vezethet ahhoz, hogy a nagy lárvák 

elfogyaszthatják a kisebbeket.  

A mezohabitat típus és a mikrohabitat diverzitás (a medencék és gázlók heterogenitása) 

szignifikáns hatással volt az egyedszám alakulására minden vízfolyás csoportban (12. 

táblázat). A mezohabitat típusok között jelentős különbséget állapítottunk meg: sokkal több 

egyed preferálta a medencéket, mint a gázlókat (15. ábra). A medencékben a biotikus (CPOM, 

FPOM) és a kisebb szemcseméretű abiotikus mikrohabitat típusok (argyllal, psammal) 

magasabb arányban voltak jelen (13. ábra), mint a gázlókban. A C. heros lárvák stádiumtól 

függetlenül jobban preferálták a magasabb arányban jelenlévő kisebb szemcseméretű ásványi 

eredetű aljzattípusokat, mint más mikrohabitat típusokat (16. ábra). Ez a preferencia a korai 

stádiumú lárváknál volt a legerősebb és ez a hatás a lárvális fejlődéssel csökkent (13. 

táblázat). Összegezve, a Cordulegaster heros a Mecsekben a kisebb vagy közepes 

heterogenitású és a nagyobb arányban kisebb szemcseméretű mikrohabitat típusokkal 

jellemezhető medencéket preferálta. Ez főleg a fiatalabb lárvák esetén igaz, míg az idősebb 

lárvák már kevésbé érzékenyek erre a hatásra. Eredményeink összhangban vannak Lang et al. 

(2001) által tapasztaltakhoz, miszerint a kisebb lárvák a nagyobb foltokat preferálják, ahol 

alacsony heterogenitású finom üledéktípusok fordulnak elő, míg a nagyobb lárvák a 

magasabb heterogenitású foltokban is gyakoriak, például olyan homokos élőhely foltokban, 

melyek durva kavicsos, köves üledéktípusokkal keverednek. Eredményeink a C. heros 

korábbi élőhely preferenciájának ismereteit finomítja, annak ellenére, hogy a különböző 

lárvastádiumok egyes mikrohabitat preferenciája nem mutatott eltérést, csak a preferencia 

erőssége volt különböző. A fiatalabb lárváknak szükségük van a kisebb szemcseméretű 

szubsztrátok magasabb arányára ahhoz, hogy képesek legyenek beásni magukat az üledékbe. 

Ezeket a feltételeket pedig a nagyobb vízmélységű és alacsonyabb vízsebességű medencékben 
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találják meg. A nagyobb lárvák használják a durvább szemcseméretű aljzattípusokkal 

jellemezhető foltokat is, viszont a mikrohabitat típusok magas heterogenitása egyik 

lárvastádium esetén sem tűnik előnyösnek.  

Mindezek alapján a C.heros mikroeloszlása nagymértékben függ a vízfolyás mezohabitat 

szerkezetétől és mikrohabitat összetételétől, tehát az eredeti arányokat megtartó medence és 

gázló szerkezet biztosítása rendkívül fontos a faj számára. A gyakorlatban elfordulnak olyan 

villámárvizeket követő helyreállító munkálatok, melynek során a kotrás következtében a 

kisebb patakok medre egy időszakra gázló dominanciájúvá válik, medencék csak elvétve vagy 

egyáltalán nem találhatók meg a mederben. Így a későbbiekben a faj élőhelyeire irányuló 

bárminemű mederrendezési, vízkormányzási munkálatok során ezt mindenképpen szem előtt 

kell tartani.  

 

 

4.3. A faj kirepülés előtti viselkedése 

Eda (1959) két fő csoportot különböztet meg a lárva imágóvávedlés előtti testhelyzete 

alapján: (1) az első („upright” típus) csoporton belül a gomphoid típusnál a lárva teste a 

vízszinteshez képest 0–90°-ot, az agrionoid típus esetén pedig 70–120°-ot zár be. (2) A 

második („hanging” típus) csoportba tartozó fajok teste 90–180°-ban áll vedléskor. Corbet 

(1983) szerint a „hanging” típusú szitakötők (pl.: egyes Aeshnidae fajok) a kibújásukhoz 

legalább 90°-os dőlésszögű szubsztrátumot igényelnek, hogy megfelelően végbemehessen a 

kirepülésük. A másik szélsőséget Corbet (1983) alapján egyes Gomphidae, Corduliidae és 

Libellulidae fajok képviselik, melyek kibújása teljesen vízszintes aljzaton megy végbe. Corbet 

(1999) a Cordulegastridae család minden egyes faját a „hanging” típusba sorolta. 

Eredményeink ezt a megállapítást részben alátámasztják: az összes C. heros exuviumot 

(kivéve 14 egyed, melyek leestek az eredeti aljzatukról a kirepülés után) minimum függőleges 

kirepülési pozícióban találtuk meg a Mecsekben. 

Minden egyes eredeti kirepülési pozícióban talált exuvium esetén tudtunk mérni 

függőlegesen megtett távolságot, ennek alapján azt feltételezzük, hogy a lárvának feltételül 

kell függőlegesen másznia ahhoz, hogy a kirepülési folyamat elkezdődhessen. Ez a 

tulajdonság valószínűleg genetikailag kódolt. A szitakötők életének ebben a védtelen 

fázisában segíthet csökkenteni a mortalitást: ha magasabbra másznak, könnyebben tudnak 

elrepülni és nagyobb eséllyel elkerülik a talajon táplálékot kereső ragadozókat (pl. madarak, 

kisemlősök, nagyobb gerinctelenek). Ha a lárvák közvetlenül a vízből kiérve találnak olyan 
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alkalmas aljzatot, melyen tudnak mászni függőlegesen (például vízbe lógó fagyökereken vagy 

az alámosott partoldalon) akkor vízszintesen már egyáltalán nem másznak. 

A szakirodalomban Cordulegaster fajok esetén különböző élőhelyeken a lárvák által a 

kirepülési aljzatig megtett távolságokban nagy változatosságot találtunk (15. táblázat, például 

Weihrauch 2003, Tóth 2006). Ehhez hasonlóan jelentős különbséget találtunk az általunk 

vizsgált két vízfolyás között a lárvák által a vízszegélytől a kirepülési helyig megtett 

vízszintes és függőleges távolságokban. Ezt a különbséget a két élőhely eltérő taxonómiai és 

szerkezeti vegetációs jellemzőivel tudjuk magyarázni (21. ábra). A lárvák szignifikánsan 

nagyobb vízszintes távolságokat tesznek meg ott ahol a cserje és lágyszárú vegetáció gyér 

(KOR), és kevesebbet másznak vízszintesen ahol a vegetáció sűrűbb és sokkal diverzebb 

(PET). A függőlegesen megtett távolságok esetén épp az ellenkezőjét tapasztaltuk: a lárvák 

szignifikánsan nagyobb távolságot tettek meg függőlegesen a PET-nél, mint a KOR esetén. A 

tapasztalt különbséget a következő 3 feltevéssel magyarázhatjuk: 1) A PET-nél közel kétszer 

nagyobb mennyiségű exuviumot találtunk, mint a KOR-nál (118 vs. 69) annak ellenére, hogy 

mindkét mintavételi helyen ugyanakkora terültet vizsgáltunk. Corbet (1983) szerint a magasra 

mászás csökkentheti az egyedek túlzsúfoltságából fakadó hatásokat, az egyedek szétszóródva 

kevésbé zavarják egymást a kirepülési folyamat során. A magasra mászás a nagy lárvális 

denzitású populációk válaszreakciója, ezáltal csökkenthetik az esélyét a kirepülési helyet 

kereső fajtársak által a kirepülési folyamat közben tartó egyedeken okozott károknak. (Corbet 

1957, Bennett & Mill 1993). A nagy távolságok megtételének szerepe lehet a denzitás-függő 

ragadozók (madarak, hangyák, darazsak) elleni védekezésben (Miller 1964, Farkas et al. 

2012). 2) Másrészről a lárvák nagyobb vízszintes távolságot tettek meg a KOR-nál, mint a 

PET-nél. Feltételezhetjük, hogy a lárváknak a teljes kirepülési folyamathoz (kirepülési 

aljzatkeresés és imágóvávedlés) közel azonos mennyiségű energia áll rendelkezésre, így 

lehetséges, hogy a nagyobb vízszintesen megtett távolság után nincs elegendő 

energiatartalékuk már magasabbra mászni. 3) Ha több időt töltenének a megfelelő kirepülési 

aljzat keresésével, megnövekedne a testük kiszáradásának valószínűsége. A 2-es és 3-as 

feltevésünket közvetlenül alátámasztja az a tény, miszerint szignifikáns negatív korrelációt 

találtunk a vízszintes és függőleges távolságok között. Eltérő kirepülési viselkedést 

eredményeztek a különböző vegetációs összetétellel és szerkezettel jellemezhető partoldalak 

is mindkét vízfolyás esetén (21. ábra). A lárvák által megtett távolságokat erőteljesen 

befolyásolta a partmenti élőhelyek komplexitása: a diverzebb élőhely komplexitás 

változatosabb megtett távolságokat eredményezett. A KOR jobb és bal partoldala között 

megtett távolságok hasonlóak voltak, viszont a PET partoldalai között szignifikáns 
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különbséget találunk. A vegetációs struktúra és kompozíció a KOR mindkét partoldalán 

egyforma és homogén volt, míg a PET-nél sokkal változatosabb és diverz.  

A kirepülési aljzatválasztásban hasonló tendencia mutatkozott, mint a megtett 

távolságokban. Különbséget találtunk a két mintavételi hely között valamint a PET partoldalai 

között, viszont a KOR partoldalai esetén itt sem detektáltunk különbséget. A KOR-nál a 

lárvák a legtöbb esetben (több mint 75%) vastag fatörzset választottak kirepülési aljzatként, 

mert itt a cserje és lágyszárú növényzet borítása szórványos mindkét partoldalon. Ezzel 

szemben a PET mindkét partoldalán sokkal változatosabb aljzatkínálat figyelhető meg. 

Összehasonlítva a vegetációs kvadrátokat (22. ábra: A,B), a legnagyobb arányban mindkét 

helyen és a partoldalaikon is a fát választják kirepülési aljzatként függetlenül a jelenlévő fa 

gyakoriságától (a KOR esetén a fa relatív gyakorisága lényegesen magasabb, mint a PET 

esetén). Az elérhető aljzattípusok hatással voltak, ugyanakkor nem határozták meg teljes 

mértékben a kirepülési aljzatválasztást. Tehát az aljzat preferencia nem egyértelmű függvénye 

az aljzatkínálatnak. A PET-nél a partmenti élőhely összetétele és szerkezete sokkal 

komplexebb, a jelenlévő fatörzsek alacsonyabb arányban voltak jelen (22. A ábra) s mindez 

megmutatkozott az egyedek aljzatválasztásában is (sokkal több cserjét és lágyszárút 

választottak, mint a KOR esetén, 22. B ábra). De legnagyobb mértékben itt is a fatörzseket 

preferálták az egyedek (20. ábra), vagyis ez bizonyult a legfontosabb kirepülési aljzattípusnak 

a C. heros számára. 

Összefoglalva, a Cordulegaster heros kirepülési viselkedése (a megtett távolságok és a 

kirepülési aljzatválasztás) nagymértékben függ az élőhelyi adottságoktól. Az élőhely 

változatosságának függvényében a lárváknak különböző távolságokat kell megtenniük ahhoz, 

hogy megtalálják a legjobb helyet és aljzattípust az imágóvávedléshez és az ezt követő 

kirepüléshez. Kormondy et al. (1999) szerint is meghatározza a szitakötők kirepülés előtt 

viselkedését a vegetáció összetétele és szerkezete. Folyami szitakötők esetén, Suhling & 

Müller (1996) munkája alapján a partoldalak geomorfológiai jellemzői és a vegetáció jelentős 

mértékben befolyásolta az egyedek eltávolodásának mértékét a kirepülés előtt.  

Clausnitzer et al. (2009) kiemelték, hogy az élőhelyek megváltozására (erdő borítás 

csökkenése, megnövekedett erózió) a szitakötők erősen reagálnak. Az eredményeink közvetve 

alátámasztják ezt a megállapítást. A veszélyeztetett kétcsíkos hegyiszitakötő a vízfolyások 

mentén változó élőhelyi adottságoknak megfelelően módosul a kirepülési viselkedése. Ennek 

következtében a vegetáció megváltozása vagy megváltoztatása hatással lehet a következő 

generáció egyedszámának alakulására és nem utolsó sorban a populációk túlélésére. A 

vizsgált élőhelyeken mindenhol a legnagyobb arányban a lárvák fatörzset választottak 
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kirepülési aljzatként, így a partmenti erdei élőhelyek megőrzése döntő fontosságú a C. heros 

populációk hosszú távú fennmaradásához. Ezt a tényt erősíti, hogy a Mecsekben stabil 

populációkat olyan vízfolyásokban találunk, melyek partoldalait idős, többé-kevésbé 

természetközeli erdők borítják. Mindezek alapján a faj élőhelyeinek fenntartására olyan 

megfelelő erdőgazdálkodási rendszer kiválasztását javasoljuk, mely elkerüli a tarvágási 

módszer használatát és megelőzi a nagy lékek kialakulását az erdő lombkorona szintében, így 

akadályozva az aljnövényzet túlburjánzását. A kulcsfontosságú lehet a faj sikeres 

megóvásához a vízfolyások partmenti erdejének érintetlen állapotban történő megőrzése. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

A doktori munka fő célja a természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű kétcsíkos 

hegyiszitakötő eddig szinte ismeretlen életciklusának (beleértve a lárvális fejlődési szakaszt és 

a kirepülési periódust), élőhelypreferenciájának, tér és időbeli mikroeloszlásának és a 

mindezeket meghatározó környezeti tényezők szerepének lehető legrészletesebb feltárása 

annak érdekében, hogy megfelelő alapkutatási eredményeket szolgáltathassunk a faj 

természetvédelmét meghatározó intézkedésekhez. A faj életciklusának teljes körű feltárásához 

kétféle, a szitakötők esetén javasolt mintavételezési eljárást alkalmaztunk: 1) Mennyiségi 

lárvavizsgálatot végeztünk egy éven keresztül havi rendszerességgel nyolc mecseki 

vízfolyásban és 2) Mennyiségi lárvabőr gyűjtést két mecseki vízfolyás esetén két éven 

keresztül a kirepülési periódusban. A mintavételekkel párhuzamosan minden egyeden 

morfológiai méréseket, az egyes élőhelyeken lokálisan ható (vízkémia, medermorfológia, 

hidrológia, élőhelyszerkezet), vegetációra vonatkozó (partmenti élőhelyek száma, 

természetessége, fajösszetétel, szerkezeti felépítés) és regionálisan, vízgyűjtő szinten ható 

(klimatikus mutatók és patakhálózati helyzet) tényezőket is rögzítettük. 

Munkánk során az alábbi új tudományos eredmények születtek: 

1. A Mecsek területéről 69 mintavételi helyről közöltünk új előfordulási adatokat, amelyek 

közül 19 vízfolyásból elsőként mutattunk ki a C. heros előfordulását, ezzel jelentősen 

hozzájárultunk a faj dél-magyarországi előfordulási helyeinek tisztázásához. 

2. Meghatároztuk a faj morfológiai alapon megkülönböztethető lárvastádiumainak számát, az 

egyes stádiumokban eltöltött idő hozzávetőleges hosszát. A stádiumok tér- és időbeli 

eloszlása alapján részletesen leírtuk a lárvális fejlődési folyamatokat. Mindezek alapján 

meghatároztuk a faj lárvális fejlődésének időtartamát. A Mecsekben a faj lárvális fejlődése 

minimum három, maximum négy évig tart, mindezt befolyásolják az élőhely biotikus és 

abiotikus tényezői és az adott év időjárási viszonyai. 

3. Feltártuk a faj kirepülési periódusának időtartamát és dinamikáját. A faj kirepülése a 

Mecsekben meglehetősen elnyújtott volt és kevésbé szinkronizált. 
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4. Bizonyítottuk, hogy a faj tér- és időbeli mennyiségi viszonyainak alakításában kiemelten 

fontos szerepet játszik az élőhelyi (patakok közötti) szintű különbségeken túl a mezoélőhelyek 

típusában és azok mikroélőhely összetételében rejlő változatosságok is. 

5. Igazoltuk, hogy a faj egy adott vízfolyáson belüli eloszlását, az egyes lárvastádiumok 

esetében megfigyelhető különböző erősségű mezoélőhely preferenciából fakadóan, különböző 

métékben befolyásolja a medence-gázló szerkezet. Ezzel nagy mértékeben pontosítottuk és 

kiegészítettük a C. heros élőhelypreferenciájára vonatkozó eddigi ismereteket.  

6. Részletesen leírtuk a lárvák által a vízszegélytől a kibújási helyig megtett távolságokat, 

amiben élőhelyek és partoldalak között is jelentős különbségeket figyeltünk meg. Ezeket a 

különbségeket a két élőhely vegetációjának eltérő összetételével és szerkezetével (élőhelyi 

komplexitással) egyértelműen magyaráztuk. Megállapítottuk, hogy a fajnak a tökéletes 

kirepüléshez feltétlenül kell függőleges irányban is másznia, eltávolodnia a 

talajtól/vízfelszíntől, valamint hogy a kirepülés mindig függőleges testhelyzetben történik.  

7. Részletesen ismertettük a kirepülési aljzatválasztást, igazoltuk, hogy a legfontosabb 

kirepülési aljzatként használt felület a fatörzs, függetlenül ennek aktuális borításától. A 

rendelkezésre álló kirepülési aljzattípusok diverzitásának növekedésével nő a választás 

változatossága is, de a fatörzs dominanciája végig megmarad. Az elérhető aljzattípusok 

változatossága hatással van a kirepülési aljzatválasztásra, de nem határozza meg azt teljes 

mértékben. 

  



68 
 

6. SUMMARY 

 

 

The main aims of our work were to provide well-based basic information on life cycle 

(including larval development and emergence period), habitat preference, spatiotemporal 

microdistribution of the Balkan Goldenring, a charismatic dragonfly species with special 

importance for nature conservation, and to explore the role of the environmental factors 

determining all of these aspects, as detailed as possible. Our basic results may encourage the 

development of specific nature conservation action and successful species conservation 

programme. 

In order to explore the whole life cycle of the species, we used two different sampling 

procedures, which are both recommended for Odonates: 1) Quantitative samplings of larval 

assemblages were performed at eight sampling sites throughout a year with monthly intervals. 

2) Quantitative collection of exuviae were conducted at two sites in the emergence periods in 

two consectutive years. In parallel with samplings, morphometrical measurements were also 

performed on every captured individual, and local (water chemistry, streambed morphology, 

hydrology, habitat structure), vegetational (litoral vegetation types, naturalness, 

presence/absence of plant species, vegetation structure) and regional (climatic features and 

stream network position) factors were also measured and/or determined. 

New scientific results have been achieved, as follows: 

1. We povided new faunistic data for the species from 69 sampling sites. We detected the 

occurrence of the species from 19 streams for first time. Thus, we contributed significantly to 

the clarification of the Balkan Goldenring distribution in the South-Transdanubian region. 

2. We determined the numbers of the last larval instars and the time which the larvae spent in 

each instar. Based on the spatiotemporal microdistribution of the larval stages we described 

larval development processes and determined the duration of the larval development: in the 

Mecsek Mountains, larval development of the species lasts at least three, but at last four years 

depending on the biotic and abiotic characteristics of the habitat and the weather conditions. 

3. We explored the emergence dynamics and its schedule: the emergence period of the species 

in the Mecsek Mountains was prolonged and less synchronized.  
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4. We proved that beyond the differences among the streams the variation in the type and 

microhabitat structure of the mesohabitats plays important role in forming spatiotemporal 

microdistribution of the species.  

5. We confirmed that the distribution of the larval stages within a stream section, because of 

the mesohabitat preference with different strength in different larval stages, is affected in 

different degree by the riffle-pool structure. This refined and supplemented our knowlegde on 

the multilevel habitat preference of the species. 

6. We described in detail the distances travelled by the larvae from the water margin to the 

emergence site. We found significant differences in these distances between streams and sides 

of a given stream. We clearly explained these differences with different composition and 

structure of the litoral vegetation of the habitats. We found that the larvae must leave the 

ground/water surface and climb vertically before the beginning of the emergence process, and 

emergence always happens in upright position. 

7. We described in detail the emergence substrate selection process and proved that the most 

important emergence substrate is the tree trunk, regardless of its current cover. The variation 

in emergence substrate choice increases with increasing of the variation in available substrate 

types, but the domination of the tree trunks is remained throughout. The distribution of the 

available substrate resources affect, but not significantly define, the emergence-substrate 

selection. 

  



70 
 

7. IRODALOMJEGYZÉK 

 

 

Ambrus, A. – Bánkúti, K. – Kovács, T. (1992): Adatok a magyarországi Cordulegaster fajok 

lárváinak anatómiájához (Odonata). – Folia historico naturalia musei matraensis 17: 

177–180. 

Ambrus, A. – Bánkuti, K. – Kovács, T. (1994): Adatok az Északborsodi-hegyvidék Odonata 

faunájához.– Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 19: 51–58. 

Ambrus, A. – Bánkúti, K. – Kovács, T. (1996): Lárva és imágó adatok Magyarország 

Odonata faunájához. – Odonata stadium larvae 1: 51–68. 

Aoki, T. (1999): Larval development, emergence and seasonal regulation in Asiagomphus 

pryeri (Selys) (Odonata: Gomphidae). – Hydrobiologia 394: 179–192. 

Askew, R.R. (2004): The dragonflies of Europe (revised edition). – Harley Books, Colchester. 

AQEM Consortium (2002): Manual for the application of the AQEM method. A 

comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, 

developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0. 

Bedjanič, M. – Salamun, A. (2003): Large golden-ringed dragonfly Cordulegaster heros 

Theischinger 1979, new for the fauna of Italy (Odonata: Cordulegastridae). – Natura 

Sloveniae 5 (2): 19–29. 

Beisel, J.N. – Usseglio-Polatera, P. – Thomas, S. – Moreteau, J.C. (1998): Stream community 

structure in relation to spatial variation: The influence of mesohabitat characteristics. – 

Hydrobiologia 389: 73–88.  

Bennett, S. – Mill, P.J. (1993): Larval development and emergence in Phyrrhosoma nymphula 

(Sulzer) (Zygoptera: Coenagrionidae). – Odonatologica 22: 133–145. 

Benke, A.C. – Benke, S.S. (1975): Comparative dinamics and life histories of coexisting 

dragonfly populations. – Ecology 56: 302–317. 

Blaškovič, T. – Bulánková, E. – Šíbl, J. (2003): First record of Cordulegaster heros ssp. heros 

Theischinger, 1979 (Cordulegastridae, Odonata) from Slovakia. – Biologia, Bratislava 

58(2): 293–294. 

Boda, R. – Rozner, Gy. – Czirok, A. – Szivák, I. – Csabai, Z. (2011): New data on the 

distribution of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 in Mecsek Mountains and its 

surroundings. – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 26: 

21–28. 



71 
 

Boudot, J.P. (2010): Cordulegaster heros. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened 

Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 16 May 2015. 

Böcker, L. (1993): Größenspezifische Verteilung der Larven von Cordulegaster boltoni 

(Donovan) und C. bidentatus (Selys) über den Bachlauf – Untersuchungen an allo- und 

sympatrischen Bächen im Gießener Raum. – Libellula 12: 225–247. 

Buchwald, R. (1988): Die Gestreifte Quelljungfer Cordulegaster bidentatus (Odonata) in 

Südwestdeutschland. – Carolinea 46: 49–64. 

Clausnitzer, V. – Kalkman, V.J. – Ram, M. – Collen, B. – Baillie, J.M.E. – Bedjanic, M. – 

Darwall, W.R.T. – Dijkstra, K.D.B. – Dow, R. – Hawking, J. – Karube, H. – Malikova, 

E. – Paulson, D. – Schütte, K. – Suhling, F. – Villanueva, R.J. – Ellenrieder, N. – 

Wilson, K. (2009): Odonata enter the biodiversity crisis debate: The first global 

assessment of an insect group. – Biological Conservation 142(8): 1864–1869. 

Corbet, P.S. (1957): The Life-History of the Emperor Dragonfly Anax imperator Leach 

(Odonata: Aeshnidae). – Journal of Animal Ecology 26: 1–69. 

Corbet, P.S. (1983): A biology of dragonflies. – E.W. Classey Ltd, Faringdon. 

Corbet, P.S. (1999): Dragonflies: behaviour and ecology of Odonata. – Harley Books, 

Colchester. 

Corbet, P.S. (2002): Stadia and growth ratios of Odonata: a review. – International Journal of 

Odonatology 5(1): 45–73. 

Corbet, P.S. –Longfield, C. – Moore, N.W. (1960): Dragonflies. – Collins, London.  

Csordás, L. – Ferincz, Á. – Lőkkös, A. – Rozner, Gy. (2009): New data on the distribution of 

Large Golden Ringed Dragonfly (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) (Odonata) in 

Zselic hills. – Natura Somogyiensis: 15: 53–56. 

Dixon, S.R. – Baker, R.L. (1988): Effects on size on predation risk, behavioural response on 

fish, and cost of reduced feeding in larval Ischnura verticalis (Coenagrionidae: 

Odonata). – Oecologia 76: 200–205. 

Dévai, Gy. (2014): Ritka hegyiszitakötő – Cordulegaster heros Theischinger, 1979. pp. 181–

184. In: Haraszthy, L. (ed.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro 

Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár.  

Donath, H. (1987): Untersuchungen in einer Larvenkolonie von Cordulegaster boltoni 

(Donovan) in der Niederlausitz. – Libellula 6: 105–116. 

EC (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora. 



72 
 

Eda, S. (1959): Observations on the emergence of Tanypteryx pryeri Selys. (In Japanese; 

English summary.) – Tombo, Tokyo 2: 18–24. 

Falck, J. – Johansson, F. (2000): Pattern in size, sex ratio and time at emergence in a south 

swedish population of Sympetrum sanguineum (Odonata). – Aquatic Insects 22: 311–

317. 

Farkas, A. – Jakab, T. – Dévai, Gy. (2009): Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) 

populációinak exuviumokon alapuló felmérése a Tisza vásárosnaményi szakaszán. – 

Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 20: 65–78. 

Farkas, A. – Jakab, T. – Dévai, Gy. (2011): Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) 

lárváinak kirepülést megelőző viselkedése a Tisza vízrendszerén exuviumfelmérések 

alapján. – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 26: 53–66. 

Farkas, A. – Móra, A. – Dévai, Gy. (2012): A Gomphus flavipes és a G. vulgatissimus 

(Odonata: Gomphidae) kirepüléskori mortalitása a Dunán. – Acta Biologica Debrecina 

Supplementum Oecologica Hungarica 28: 65–82. 

Farkas, A. – Jakab, T. – Müller, O. – Móra, A. – Lajter, I. – Dévai, Gy. (2013): Sex ratio in 

Gomphidae (Odonata) at emergence: is there a relationship with water temperature? – 

International Journal of Odonatology 16(4): 279–287. 

Ferreras-Romero, M. (1997): The life history of Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 

(Odonata: Aeshnidae) in the Sierra Morena Mountains (southern Spain). – 

Hydrobiologia 345: 109–116. 

Ferreras-Romero, M. – Corbet, P.S. (1999): The life cycle of Cordulegaster boltonii 

(Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the Sierra Morena Mountains 

(southern Spain). – Hydrobiologia 405: 39–48. 

Frissel, C.A. – Liss, W.J. – Warren, C.E. – Hurley, M.D. (1986): A hierarchical framework 

for stream habitat classification: viewing streams in a watershed context. –

Environmental Management 10(2): 199–214. 

Foster, E.S. – Soluk, A.D. (2004): Evaluating exuvia collection as a management tool for the 

federally endangered Hine’s emerald dragonfly, Somatochlora hineana Williamson 

(Odonata: Cordulidae). – Biological Conservation 118: 15–20. 

Gerken, B. – Sternberg, K. (1999): Die Exuvien Europäischen Libellen (Insecta, Odonata). – 

Arnika and Eisvogel, Höxter and Jena. 

Goretti, E. – Ceccagnoli, D. – La Porta, G. – Di Giovanni, M.V. (2001): Larval development 

of Aeshna cyanea (Müller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) in Central Italy. –

Hydrobiologia 457: 149–154.  



73 
 

Gribbin, S.D. – Thompson, D.J. (1991): Emergence of the damselfly Pyrrhosoma nymhula 

(Sulzer) (Zygoptera: Coenagrinidae) from two adjacent ponds in northern England. – 

Hydrobiologia 209: 123–131. 

Hammer, O. – Harper, D.A.T. – Ryan, P.D. (2001): PAST: Paleontological Statistics software 

package for education and data analysis. – Palaentologica Electronica 4(1): 9. 

Hawking, J.H. – New, T.R. (1996): The development of dragonfly larvae (Odonata: 

Anisoptera) from two streams in north-eastern Victoria, Australia. – Hydrobiologia 317: 

13–30. 

Heidemann, H. – Seidenbursch, R. (1993): Die Libellenlarven Deutschlands und Frankreichs: 

Handbuch für Exuviensammler. – Erna Bauer, Keltern. 

Hering, D. – Moog, O. – Sandin, L. – Verdonschot, P.F.M. (2004): Overview and application 

of the AQEM assessment system. – Hydrobiologia 516: 1–20.  

Hijmans, R.J. – Cameron, S.E. – Parra, J.L. – Jones, P.G. – Jarvis, A. (2005): Very high 

resolution interpolated climate surfaces for global land areas. – International Iournal of 

Climatology 25: 1965–1978. 

Horváth, G. (2012) Assessment of riverine dragonflies (Odonata: Gomphidae) and the 

emergence behaviour of their larvae based on exuviae data on the river Tisza in Szeged. 

– Tiscia 39: 9–15.  

IBM Corp. Released (2011): IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: 

IBM Corp. 

IUCN (2014): IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. www.iucnredlist.org. 

(Downloaded on 16 May 2015). 

Jacob, C. – Suhling, F. (1999): Risky times? Mortality during emergence in two species of 

dragonflies (Odonata: Gomphidae, Libellulidae). – Aquatic Insects 21(1): 1–10. 

Kalkman, V.J. – Clausnitzer, V. – Klaas-Douwe, B. – Orr, A.G. – Paulson, D.R. – van Tol, J. 

(2008): Global diversity of dragonflies (Odonata) in freashwater. – Hydrobiologia 595: 

351–363. 

Kalkman, V.J. – Boudot, J-P. – Bernard, R. – Conze, K-J. – De Knijf, G. – Dyatlova, E. –

Ferreira, S. – Jović, M. – Ott, J. – Riservato, E. – Sahlén, G. (2010): European red list 

of Dragonflies. – IUCN & Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

Karádi-Kovács, K. – Selmeczy, G.B – Padisák, J. – Schmera, D. (2015): Food, substrate or 

both? Decomposition of reed leaves (Phragmites australis) by aquatic 

macroinvertebrates in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary). – Annales de 

Limnologie – International Journal of Limnology 51: 79–88. 



74 
 

Kormondy, E.J. – Gower, J.L. (1999): Life history variation in an association of Odonata. – 

Ecology 46(6): 882–886. 

Kovács, T. (2000): Két ritka rovar a Mátrából: Cordulegaster bidentatus Sélys, 1843 és Diura 

bicaudata (Linnaeus, 1758) (Insecta: Odonata, Plecoptera). – Folia Historico-naturalia 

Musei Matraensis 24: 129–131. 

Kovács, T. – Ambrus, A. – Juhász, P. – Bánkúti, K. (2004): Lárva és exuvium adatok 

Magyarország Odonata faunájához. – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 28: 

97–110. 

Kovács, T. – Ambrus, A. – Juhász, P. (2006): Lárva és exuvium adatok Magyarország 

Odonata faunájához II. – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 30: 167–179. 

Lang, C. – Müller, H. – Waringer, J.A. (2001): Larval habitats and longitudinal distribution 

patterns of Cordulegaster heros Theischinger and C. bidentata Sélys in an Austrian 

forest stream (Anisoptera: Cordulegastridae). – Odonatologica 30(4): 395–409. 

Liebelt, R. – Lohr, M. – Beinlich, B. (2011): Zur Verbreitung der Gestreiften und der 

zweigetreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata und C. boltonii) im Kreis Höxter 

(Insecta, Odonata, Cordulegsteridae). – Beitrage zur Naturkunde zwischen Egge und 

Weser 22: 3–18. 

Lubertazzi, M.A.A. – Ginsberg, H.S. (2009): Persistence of Dragonfly Exuviae on Vegetation 

and Rock Substrates. – Northeastern Naturalist 16(1): 141–147. 

Marczak, B.L. – Richardson, S.J. – Classen, C.M. (2006): Life history phenology and 

sediment size association of the dragonfly Cordulegaster dorsalis (Odonata: 

Cordulegastridae) in an ephemeral habitat in southwestern British Columbia. – 

Canadian Field Naturalist 120(3): 347–350. 

Mathavan, S – Pandian, T.J. (1977): Patterns of emergence, import of egg energy and enery 

export via emerging dragonfly populations in a tropical pond. – Hydrobiologia 54(3): 

257–272. 

Miller, P.L. (1964): Notes on Ictinogomphus ferox Rambur (Odonata: Gomphidae). – 

Entomologist 97: 52–66. 

Molnár, Zs. – Bartha, S. – Seregélyes, T. – Illyés, E. – Botta-Dukát, Z. – Tímár, G. – Horváth, 

F. – Révész, A. – Kun, A. – Bölöni, J. – Biró, M. – Bodonczi, L. – Deák, J.Á. – 

Fogarasi, P. – Horváth, A. – Isépy, I. – Karas, L. – Kecskés, F. – Molnár, Cs. – 

Ortmann-Ajkai, A. – Rév, Sz. (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-

attributed vegetation mapping method (MÉTA). – Folia Geobotinica 42: 225–247.  



75 
 

Molnár, Zs. – Horváth, F. (2008): Natural vegetation based landscape indicators for Hungary 

I.: Critical review and the basic „MÉTA” indicators. – Tájökológiai Lapok 6: 61–75. 

Müller, O. – Schütte, C. – Artmeyer, C. – Burbach, K. – Grand, D. – Kern, D. – Leipelt, K.G. 

– Martens, A. – Petzold, F. – Suhling, F. – Weihrauch, F. – Werzinger, J. – Werzinger, 

S. (2000): Entwicklungsdauer von Gomphus vulgatissimus: Einfluss von Gewässertyp 

und Klima (Odonata: Gomphidae). – Libellula 19/3–4: 175–198. 

Pace, G. – Andreani, P. – Barile, M. – Buffagni, A. – Erba, S. (2011): Macroinvertebrate 

assemblages at mesohabitat scale in small sized volcanic siliceous streams of Central 

Italy (Mediterranean Ecoregion). – Ecological Indicators 11: 688–696. 

Podani, J. (2000): SYN-TAX 2000 – Computer programs for data analysis in ecology and 

systematics. User’s manual. – Scientia Kiadó, Budapest. 

Primack, R.B. (2010): Essentials of Conservation Biology, Fifth Edition. – Sinauer 

Associates, Sunderland, MA, USA. 

R Development Core Team (2014): R: A language and environment for statistical computing. 

R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, http://www.rproject.org. 

Raebel, M.E. – Merckx, T. – Riordan, P. – Macdonald, W.D. – Thompson, J.D. (2010): The 

dragonfly delusion: why it is essential to sample exuviae to avoid biased surveys. – 

Journal of Insect Conservation 14: 523–533. 

Rozner, Gy. – Lőkkös, A. – Ferincz, Á. (2010): Preliminary studies on the distribution of 

Large Gonden Ringed Dragonfly (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) and Golden 

Ringed Dragonfly (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) in the Kőszeg Mountains. – 

Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 34: 37–40. 

Rozner, Gy. – Ferincz, Á. – Miókovics, E. (2012): Adatok a (Cordulegaster bidentata Sélys, 

1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) 

elterjedéséhez a Bakonyban. – Természetvédelmi Közlemények 18: 447–455. 

Schmera, D. – Erős, T. (2011): The role of sampling effort, taxonomical resolution and 

abundance weight in multivariate comparison of stream dwelling caddisfly assemblages 

collected from riffle and pool habitats. – Ecological Indicators 11: 230–239. 

Schütte, C. (1997): Egg development and early instars in Cordulegaster boltonii 

immaculifrons Selys: a field study (Anisoptera: Cordulegastridae). – Odonatologica 26: 

83–87. 

Suhling, F. (1995): Temporal patterns of emergence of the riverine dragonfly 

Onychogomphus uncatus (Odonata: Gomphidae). – Hydrobiologia 302: 113–118. 



76 
 

Suhling, F. (1999): Effects on fish on the microdistribution of different larval size groups of 

Onychogomphus uncatus (Odonata: Gomphidae). – Archiv für Hydrobiologie 144(2): 

229–244. 

Suhling, F. – Müller, O. (1996): Die Flussjungfern Europas (Gomphidae). In: Die Neue 

Brehm-Bücherei 628. – Westarp and Spektrum, Magdeburg and Heidelberg – Berlin, 

Oxford. 

Staufer, M. – Holuša, O. (2010): First record of Cordulegaster heros ssp. heros Theischinger 

in the Czech Republic and notes on Cordulegaster species occurrence in the southern 

part of Moravia (Odonata: Cordulegastridae). – Libellula 29(3/4): 197–204. 

Schiemenz, H. (1952): Die Libellenfauna von Sachsen in zoogeograpischer Betrachtung. – 

Wiss. Z. Techn. Hochschule Dresden 1: 313–320. 

Steinmann, H. (1959a): Magyarországi szitakötők repülési idejének vizsgálata. – Folia 

entomologica hungarica 12: 37–59. 

Steinmann, H. (1959b): Szitakötők magyarországi elterjedésének vizsgálata. – Folia 

entomologica hungarica 12: 427–460. 

Steinmann, H. (1962): A magyarországi szitakötők faunisztikai és etológiai adatai. – Folia 

entomologica hungarica 15: 141–198. 

Steinmann, H. (1964): Szitakötő lárvák – Larvae Odonatorum. In: Fauna Hungariae V/7. – 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Steinmann, H. (1984): Szitakötők - Odonata. In: Fauna Hungariae V/6. – Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 

Szivák, I. (2013): Az élőhelyi heterogenitás által indukált változások hegyvidéki 

kisvízfolyások vízirovar fajegyütteseinek taxonómiai és funkcionális szerkezetében. – 

PhD értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Biológiai Doktori Iskola.  

Szivák, I. – Deák, Cs. – Kálmán, Z. – Soós, N. – Mauchart, P. – Lőkkös, A. – Rozner, Gy. – 

Móra, A. – Csabai, Z. (2010): Contribution to the aquatic macroinvertebrate fauna of 

the Mountains Mecsek with the first record of Limnius opacus P.J.W. Müller, 1806 in 

Hungary. – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 21: 197–

222. 

Tennessen, J.K. (2004): Cordulegaster talaria, n. sp. (Odonata: Cordulegasteridae) from west- 

central Arkansas. – Proceedings of the Entomological Society of Washington 106:830–

839. 

Ter Braak, C.J.F. – Smilauer, P. (2012): CANOCO Reference manual and User’s guide: 

Software for Ordination (ver. 5.0). – Biometris, Wageningen and Ceské Budejovice. 



77 
 

Theischinger, G. (1979): Cordulegaster heros sp. nov. und Cordulegaster heros  pelionensis 

ssp. nov., zwei neue Taxa des Cordulegaster boltoni (Donovan) – Komplexes aus 

Europa (Anisoptera: Cordulegastridae). – Odonatologica 8: 23–38.  

Tóth, S. (1985): Adatok a Bakony hegység szitakötő faunájához (Insecta: Odonata). – Folia 

Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 4: 43–84. 

Tóth, S. (1993): Komló környékének szitakötő-faunája, I. Előzmények (Odonata). – Folia 

comloensis 5: 55–66. 

Tóth, S. (2004): Komló környékének szitakötő-faunája, III. A mecsekpölöskei horgásztó 

szitakötõi (Odonata). – Folia comloensis 13: 79–86.  

Tóth, S. (2006a): A Mecsek szitakötői (Odonata). – Folia comloensis 15: 35–42.  

Tóth, S. (2006b): A ritka hegyiszitakötõ (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) 

előfordulása a Zselicben. – Natura Somogyiensis 9: 141–144. 

Tóth, S. (2009): Gyűrűfű szitakötő (Odonata) faunája a Biodiverzitás Napok gyűjtései 

alapján. – Natura Somogyiensis 13: 77–80. 

Tóth, S. (2010): A Dunántúli-dombság és környéke szitakötő faunája. – Natura Somogyiensis 

16: 1–188. 

Ujhelyi, S. (1955): A Természettudományi Múzeum magyar gyűjtőktől származó közép-

európai szitakötő gyűjteményének faunisztikai adatai. – Folia entomologica hungarica 

8: 17–44. 

Ujhelyi, S. (1959): Angaben zur Kenntnis der Odonaten-Fauna Ungarns. – Folia 

entomologica hungarica 12: 103–116. 

VM 2012. 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és 

állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 

23.) FVM rendelet módosításáról. – Magyar Közlöny 2012(128): 20903–21019.  

van Buskirk, J. (1989): Density-dependent cannibalism in larval dragonflies. – Ecology 70(5): 

1442–1449. 

van Tol, J. (2013): Fauna Europaea: Odonata. Fauna Europaea version 2.6.2, 

http://www.faunaeur.org (last visited: 10.02.2015). 

van Pelt, G.J. (1996): Notes on Cordulegaster Leach, and Neallogaster Cowley, from China, 

and the identity of Antogaster annandalei Fraser (Insecta: Odonata: Anisoptera: 

Cordulegasteridae). – Zoologische Mededelingen 70 (27): 399–410. 



78 
 

Weihrauch, F. (2003): Studies on the emergence of Cordulegaster b. boltonii at a forest 

rivulet in Lower Bavaria (Odonata: Cordulegastridae). – Libellula Suppl. 4: 3–18. 

Westermann, K. – Westermann, S. – Heitz, A. – Heitz, S. (1995): Schlüpfperiode, 

Schlüpfhabitat und Geschlechterverhältnis der Gemeinen Keiljungfer (Gomphus 

vulgatissimus) am südlichen Oberrhein. – Naturschutz südlichen Oberrhein 1: 41–54. 

Whitaker, R.H (1980): Classification of Plant Communities. – Junk Publishers, The Hague, 

Boston, London.  

Wissinger, S.A. (1988a): Life history and size structure of larval dragonfly populations. – 

Journal of the North American Benthological Society 7(1): 13–28. 

Wissinger, S.A. (1988b): Spatial distribution, life history and estimates of survivorship in a 

fourteen-species assemblage of larval dragonflies. – Freshwater Biology 20: 329–340. 

Worthen, W.B. (2010): Emergence-site selection by the dragonfly Epitheca spinosa (Hagen). 

– Southeastern Naturalist 9(2): 251–258. 

 

  



79 
 

8. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 

 

 

8.1. A doktori értékezés alapjául szolgáló tudományos közlemények 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Ortmann-Ajkai, A. – Mauchart, P. – Pernecker, B. – Csabai, Z. 
(2015): Emergence behaviour of the red listed Balkan Goldenring (Cordulegaster heros 
Theischinger, 1979) in Hungarian upstreams: vegetation affects the last steps of the 
larvae – Journal of Insect Conservation, (online megjelent: 2015. május 6.. nyomtatás 
alatt), DOI: 10.1007/s10841-015-9776-3, IF≈ 1,789 (2013). 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Pernecker, B. – Mauchart, P. – Csabai, Z. (2015): Life history and 
multiscale habitat preferences of the red listed Balkan Goldenring, Cordulegaster heros 
Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata), in South-Hungarian headwaters: does the 
species have mesohabitat-mediated microdistribution? – Hydrobiologia, (online 
megjelent: 2015. május 14., nyomtatás alatt), DOI: 10.1007/s10750-015-2317-y, IF≈ 
2,212 (2013). 

Boda, R. – Rozner, Gy. – Czirok, A. – Szivák, I. – Csabai, Z. (2011): New data on the 
distribution of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 in Mecsek mountains and its 
surroundings – Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 26: 21–
28. 

Összesített impakt faktor: ~4,001 

Független hivatkozások száma: 2 

 

8.2. A doktori értekezés témájában készült poszter és szóbeli előadások 

Szóbeli előadások: 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Pernecker, B. – Mauchart, P. – Csabai, Z. (2015): Hány évig és 
hogyan fejlődik a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) a Mecsek hegység 
vízfolyásaiban? – A faj életciklusának jellemzői – XII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek 
Kutatási Konferencia, 2015. április 9–11., Csapod, Hungary. 

Bereczki, Cs. – Boda, R. – Herczeg, R. – Csabai, Z. (2013): Az aljzatösszetétel hatása a 
kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) lárváinak mennyiségi 
eloszlására – X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2013. április 
11–13., Szalafő, Hungary. 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Ortmann-Ajkai, A. – Mauchart, P. – Pernecker, B. – Csabai, Z. 
(2013): Hogyan határozzák meg az élőhely vegetációjának taxonómiai és szerkezeti 
különbségei a kétcsíkos hegyiszitakötő imágóvávedlés előtti viselkedését? – X. 
Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2013. április 11–13., Szalafő, 
Hungary. 



80 
 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Mauchart, P. – Pernecker, B. – Ortmann-Ajkai, A. – Csabai, Z. 
(2012): Az egyetlen fokozottan védett szitakötőnk populációinak vizsgálata a Mecsek-
hegységben: Tömegességi viszonyok és befolyásoló tényezők – 9. Magyar Ökológus 
Kongresszus, 2012. szeptember 5–7. Keszthely, Hungary. 

Pernecker, B. – Boda, R. – Bereczki, Cs. – Ortmann-Ajkai, A.– Mauchart, P. – Csabai, Z. 
(2012): Mi jellemzi a lárva utolsó lépéseit? – A kétcsíkos hegyiszitakötő kirepülési 
periódusa és kibújási viselkedése – 9. Magyar Ökológus Kongresszus, 2012. szeptember 
5–7. Keszthely, Hungary. 

Pernecker, B. – Boda, R. – Bereczki, Cs. – Ortmann-Ajkai, A.– Mauchart, P. – Csabai, Z. 
(2012): Mi jellemzi a lárva utolsó lépéseit? A kétcsíkos hegyiszitakötő aljzatválasztása és 
a megtett távolságok – IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 
2012. április 12–14. Gyula, Hungary. 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Csabai, Z. (2012): A kétcsíkos hegyiszitakötő lárváinak 
mennyiségi viszonyai mecseki vízfolyásokban: vízterenkénti különbségek és ezek 
lehetséges okai – IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2012. 
április 12–14. Gyula, Hungary. 

Boda, R. – Rozner, Gy. – Czirok, A. – Szivák, I. – Csabai, Z. (2011): Új adatok a 
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 előfordulásához a Mecsekben és környékén – 
VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2011. április 14–16. 
Jósvafő, Hungary. 

 
Poszter előadások: 

Boda, R – Ortmann-Ajkai, A. – Mauchart, P. – Pernecker, B. – Csabai, Z. (2014): Emergence 
behaviour of a strictly protected dragonfly species – III. Interdiszciplináris Doktorandusz 
Konferencia 2014 (IDK2014), 2014.04.15–17, Pécs, Hungary. 

Boda, R. – Pernecker, B. – Mauchart, P. – Bereczki, Cs. – Csabai, Z. (2014): The effects of 
drought on the life-cycle of Cordulgaster heros – 1st Central European Symposium for 
Aquatic Macroinvertebrate Research (1. CESAMIR), 2014.04.10–13., Szarvas, Hungary. 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Mauchart, P. – Pernecker, B. – Csabai, Z. (2013): Emergence 
behaviour of Balkan Goldenring (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) in Hungarian 
upstreams – 8th Symposium for European Freshwater Sciences (8. SEFS), 2013.06.30.–
07.05., Münster, Germany. 

Németh, D. – Bereczki, Cs. – Boda, R. – Csabai, Z. (2013): A kétcsíkos hegyiszitakötő 
lárvastádiumainak megoszlása mecseki patakokban – X. Makroszkopikus Vízi 
Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2013. április 11–13., Szalafő, Hungary. 

Boda, R. – Bereczki, Cs. – Mauchart, P. – Csabai, Z. (2013): Mesohabitat preference of Large 
Golden Ringed Dragonfly (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) in Hungarian 
upstreams – Fresh Blood for Fresh Water (Young Aquatic Science), 2013. február 27.–
március 1. Lunz am See, Austria. 



81 
 

Németh, D. – Bognár, G. – Bereczki, Cs. – Boda, R. – Csabai, Z. (2012): A kétcsíkos 
hegyiszitakötő mezohabitat preferenciája mecseki vízfolyásokban – IX. Makroszkopikus 
Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2012. április 12–14. Gyula, Hungary. 

 
 

8.3. Egyéb témában készült tudományos közlemények  

Csabai, Z. – Boda, P. – Boda, R. – Bódis, E. – Danyik, T. – Deák, Cs. – Farkas, A. – Kálmán, 
Z. – Lőkkös, A. – Málnás, K – Mauchart, P. – Móra, A. (2015): Aquatic 
macroinvertabrate fauna of the Kis-Sárrét nature protection area with first records of five 
species from Hungary – Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica 
Hungarica 33: 9–70. 

Móra, A. – Szivák, I. – Deák, Cs. – Boda, R. – Csabai, Z. – Sály, P. – Takács,  
P. – Erős, T. – Bíró, P. (2011): Environmental factors influencing the  
distribution of EPT assemblages in streams of Lake Balaton’s catchment area,  
Hungary. – Zoosymposia 5: 360–371. 

Kálmán, A. – Boda, R. – Kálmán, Z. – Mauchart, P. – Rozner, Gy. – Szivák, I. – Soós, N. – 
Csabai, Z. (2011): Contribution to the aquatic macroinvertebrate fauna of the Zselic hilly 
region, SW Hungary – Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 
26: 99–115. 

Kálmán, Z. – Boda, R. – Kálmán, A. – Ortmann-Ajkai, A. – Soós, N. – Csabai, Z. (2011): 
Contribution to the aquatic Coleoptera (Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopidae) and 
Heteroptera (Gerromorpha, Nepomorpha) fauna of Dráva Plain, SW Hungary – Acta 
Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 26: 117–134. 

Szivák, I. – Móra, A. – Deák, Cs. – Kálmán, Z. – Soós, N. – Boda, R. – Kovács, T.Z. – Sály, 
P. – Takács, P. – Csabai, Z. – Erős, T. – Bíró, P. (2010): Makroszkopikus vízi gerinctelen 
szervezetek térbeli előfordulási sajátosságait befolyásoló közvetlen élőhelyi változók 
vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén – Hidrológiai Közlöny (Journal of Hungarian 
Hydrological Society) 90(6): 139–141. 

Boda, R. – Jakab, T. – Kovács, T.Z. – Szivák, I. – Móra, A. – Sály, P. – Takács, P. – Csabai, 
Z. – Erős, T. – Bíró, P. (2010): A szitakötő közösségek térbeli előfordulási 
sajátosságainak vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén – Hidrológiai Közlöny (Journal of 
Hungarian Hydrological Society) 90(6): 11–13. 

Móra, A. – Szivák, I. – Boda, R. – Török, J.K. (2010): Árvaszúnyog-együttesek tér- és 
időbeli változásai egy dombvidéki kisvízfolyásban – Hidrológiai Közlöny (Journal of 
Hungarian Hydrological Society) 90(6): 106–108. 

Móra, A. – Kovács, T.Z. – Boda, R. – Csabai, Z. – Deák, Cs. – Kálmán, Z. –  
Soós, N. – Szivák, I. (2009): A Balaton befolyói makrobentoszának felmérése  
az EU VKI ajánlásai tükrében 2. In: Bíró, P. – Banczerowski, J. (szerk.): A  
Balaton kutatásának 2008. évi eredményei. – MTA, Budapest, pp. 84–92. 



82 
 

 

8.4. Egyéb témában készült poszter és szóbeli előadások 

Szóbeli előadások: 

Pernecker, B. – Drávecz, E. – Boda, R. – Mauchart, P. – Csabai, Z. (2015): A kicsi is lehet 
értékes? Antropogén eredetű miniatűr kistavak a cserkúti dombokon – XII. 
Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2015. április 9–11., Csapod, 
Hungary. 

Csabai, Z. – Boda, P. – Boda, R. – Bódis, E. – Danyik, T. – Deák, Cs. – Farkas, A. – Kálmán, 
Z. – Lőkkös, A. – Málnás, K. – Mauchart, P. – Móra, A. (2015): A Kis-Sárrét 
makrogerinctelen faunája három év gyűjtési adatai alapján: Hány fajt tartogat számunkra 
egy kistáj alapos faunisztikai felmérése? – XII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek 
Kutatási Konferencia, 2015. április 9–11., Csapod, Hungary. 

Ortmann-Ajkai, A. – Boda, P. – Boda, R. – Kálmán, Z. – Mauchart, P. – Purger, D. – Csabai, 
Z. (2014): Beta diversity patterns in floodplain water bodies of Drava River: testing the 
SDR Simplex method – 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate 
Research (1. CESAMIR), 2014.04.10–13., Szarvas, Hungary 

Csabai, Z. – Bódis, E. – Deák, Cs. – Mauchart, P. – Boda, R. – Móra, A. – Boda, P. (2013): 
Különböző állapotú Dráva mellékágak makrogerinctelen faunája: revitalizáció és invázió 
– X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2013. április 11–13., 
Szalafő, Hungary. 

Mauchart, P. – Bereczki, Cs. – Boda, R. – Ortmann-Ajkai, A. – Csabai, Z. – Szivák, I. 
(2013): Niche segregation and biotic interactions between a native and naturalized invader 
gammarid (Crustacea: Amphipoda) – Fresh Blood for Fresh Water (Young Aquatic 
Science), 2013. február 27. – március 1., Lunz am See, Austria. 

Ortmann-Ajkai, A. – Bereczki, Cs. – Boda, R. – Szivák, I. – Csabai, Z. (2012): 
Metaközösség-vizsgálatok SDR Simplex módszerrel mecseki patakokban – IX. 
Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2012. április 12–14., Gyula, 
Hungary. 

Boda, R. – Szivák, I. – Móra, A. – Csabai, Z. (2010): Feltárható-e kis mintaszám esetén a 
környezeti tényezők közösségszervező hatása? – VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek 
Kutatási Konferencia, 2010. április 15–17., Sümeg, Hungary 

Móra, A. – Szivák, I. – Boda, R. – Török, J.K. (2009): Árvaszúnyog-együttesek tér- és 
időbeli változásai egy dombvidéki kisvízfolyásban – LI. Hidrobiológus napok, 2009. 
szept. 30. – okt. 2., Tihany, Hungary 

Boda, R. – Szivák, I. – Móra, A.– Deák, Cs. – Sály, P. – Takács, P. – Erős, T. (2009): Vízi 
makrogerinctelen szervezetek térbeli előfordulási sajátosságainak elemzése a Balaton 
vízgyűjtőjén – VI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2009. április 
16–18., Villány, Hungary. 

 



83 
 

Poszter előadások: 

Mauchart, P. – Reitzi, B. – Czirok, A. – Horvai, V. – Boda, R. – Csabai, Z. (2014): 
Microhabitat utilization patterns among native gammarids (Crustacea: Gammaridae) – III. 
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2014 (IDK2014), 2014.04.15–17, Pécs, 
Hungary. 

Csabai, Z. – Móra, A. – Boda, R. – Bódis, E. – Danyik, T. – Deák, Cs. – Farkas, A. – 
Kálmán, Z. – Mauchart, P. – Málnás, K. – Boda, P. (2014): Contribution to the aquatic 
macroinvertebrate fauna of Kis-Sárrét Nature Conservation area (SE, Hungary): A 
biodiversity hot spot or just accurate and thorough samplings? – 1st Central European 
Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (1. CESAMIR), 2014.04.10–13., 
Szarvas, Hungary. 

Csabai, Z. – Móra, A. – Boda, R. – Bódis, E. – Deák, Cs. – Kálmán, Z. – Mauchart, P. –
Ortmann-Ajkai, A. – Boda, P.(2014): First lessons learned from side arms rehabilitation 
projects on Drava River – a case study – 1st Central European Symposium for Aquatic 
Macroinvertebrate Research (1. CESAMIR), 2014.04.10–13., Szarvas, Hungary. 

Csabai, Z. – Mauchart, P.– Boda, R. – Széles, G. (2014): „Artificial stream system” at the 
University of Pécs: A new laboratory modelling equipment for wide spectrum of short-
term aquatic macroinvertebrate studies – 1st Central European Symposium for Aquatic 
Macroinvertebrate Research (1. CESAMIR), 2014.04.10–13., Szarvas, Hungary. 

Bereczki, Cs. – Szivák, I. – Boda, R. – Csabai, Z. (2011): Aquatic invertebrate assemblage 
variation among seasons, sites and microhabitats – 7th Symposium for European 
Freshwater Sciences, 2011. június 27. – július 1., Girona, Spanyolország. 

Kálmán, Z. – Boda, R. – Kálmán, A. – Ortmann-Ajkai, A.e – Soós, N. – Csabai, Z. (2011): 
Adatok a Dráva-sík vízibogár és vízi- és vízfelszíni-poloska faunájához (Coleoptera: 
Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopidae; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha) – 
VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2011. április 14–16. 
Jósvafő, Hungary. 

Kálmán, A. – Boda, R. – Kálmán, Z. – Mauchart, P. – Rozner, Gy. – Szivák, I. – Soós, N. – 
Csabai, Z. (2011): Adatok a Zselic makroszkopikus vízi gerinctelen faunájához – VIII. 
Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 2011. április 14–16. Jósvafő, 
Hungary. 

Soós, N.– Kálmán, Z. – Deák, Cs. – Boda, R. – Szivák, I. – Móra, A. – Csabai, Z. (2010): 
Adatok a Balaton vízgyűjtője kisvízfolyásainak makrogerinctelen faunájához mennyiségi 
mintavételek alapján. – VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, 
2010. április 15–17., Sümeg, Hungary. 

Szivák, I. – Móra, A. – Deák, Cs. - Kálmán, Z. – Soós, N. – Boda, R. – Kovács, T.Z. – Sály, 
P. – Takács, P. – Csabai, Z. – Erős, T. – Bíró, P. (2009): Makroszkopikus vízi gerinctelen 
szervezetek térbeli előfordulási sajátosságait befolyásoló közvetlen élőhelyi változók 
vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén – LI. Hidrobiológus napok, 2009. szept. 30. – okt. 2., 
Tihany, Hungary. 



84 
 

Boda, R. – Jakab, T. – Kovács, T.Z. – Szivák, I. – Móra, A. – Sály, P. – Takács, P. – Csabai, 
Z. – Erős, T. – Bíró, P. (2009): A szitakötő közösségek térbeli előfordulási 
sajátosságainak vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén – LI. Hidrobiológus napok, 2009. szept. 
30. – okt. 2., Tihany, Hungary 

Móra, A. – Szivák, I. – Deák, Cs. – Boda, R. – Csabai, Z. – Sály, P. – Takács, P. – Erős, T. – 
Bíró, P. (2009): Environmental factors influencing the distribution of EPT assemblages in 
streams of Lake Balaton’s catchment area, Hungary. – 13th International Symposium on 
Trichoptera, 2009.06.22–27., Bialowieza, Poland. 

 

 



85 
 

9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 

Ahhoz, hogy ez az értekezés elkészülhetett, sokaknak tartozom köszönettel.  

Mindenekelőtt hálás köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Csabai Zoltánnak (PTE 

TTK Hidrobiológiai Tanszék), aki a kezdetektől fogva a doktori folyamat minden fázisában 

maximálisan segítette a munkámat és hasznos tanácsokkal látott el.  

Köszönet illeti mindazon lelkes és kitartó személyek munkáját, akik a terepi gyűjtések 

során mindig rendelkezésemre álltak. Hálásan köszönök minden segítséget a Hidrobiológiai 

Tanszék volt és jelenlegi szakdolgozóinak (Németh Dániel, Bognár Gréta, Méhes Nikoletta, 

Reitzi Bernadett), PhD hallgatóinak (Szivák Ildikó, Mauchart Péter, Pernecker Bálint, 

Drávecz Eszter), munkatársainak (Bereczki Csaba, Horváthné Tihanyi Éva). Nem 

feledkezhetek meg a barátaimról sem (Kovács Tamás Zoltán, Vincze Viktória, Sövér 

Gabriella, Strasszer Márk, Zsidi Ernesztina, Herczeg Róbert), akik ha szükség volt segítséget 

nyújtottak a terepi munkák megvalósításában.  

Külön köszönöm Ortmann-né Dr. Ajkai Adriennek a vegetációs felmérésben nyújtott 

segítségét.  

Hálás köszönettel tartozom Dr. Majer Józsefnek és Dr. Várbíró Gábornak, akik 

előopponensi véleményükkel és hasznos tanácsaikkal javították doktori értekezésem 

színvonalát. 

Végül köszönettel tartozom Szüleimnek, Testvéremnek és Páromnak, Várnagy Péternek, 

akik biztatása, anyagi és lelki támogatása nagyban hozzájárult e doktori munka sikeres 

kivitelezéséhez.  

Jelen doktori munka a Pécsi Tudományegyetem Biológiai és Sportbiológia Doktori Iskola 

anyagi támogatásának köszönhetően valósult meg. 

 
  



86 
 

10. FÜGGELÉK 

 

 

1. függelék: Mintavételi helyek a Mecsekben és környékén a hozzájuk rendelt geo-
koordinátákkal (WGS-84) és 10×10 km UTM hálózati kódokkal. A *-val jelölt mintavételi 
helyeken nem fogtunk Cordulegaster heros egyedet. 

  Mintavételi helyek ÉSZ KH UTM    
1. Baranya-csatorna 1 (Mánfa) 46°09'36" 18°16'28" BS 81 
2. Baranya-csatorna 2 (Mánfa) 46°10'12" 18°12'44" BS 81 
3. Baranya-csatorna 3 (Mánfa) 46°09'38" 18°14'04" BS 81 
4. Baranya-csatorna 4 (Mánfa) 46°09'39" 18°15'53" BS 81 
5. Baranya-csatorna, Nagyforrás-völgy (Mánfa) 46°09'32" 18°15'55" BS 81 
6. Baranya-csatorna, Rákos-völgy (Mánfa) 46°09'40" 18°15'56" BS 81 
7. Bicsérdi-vízfolyás (Bakonya) 46°05'13'' 18°05'29'' BS 70 
8. Bicsérdi-vízfolyás, Csengődimalom (Bakonya) 46°04'46" 18°05'27" BS 70 * 
9. Bicsérdi-vízfolyás (Kővágótőttős) 46°04'43" 18°05'28" BS 70 
10. Bicsérdi-vízfolyásba ömlő patak (Kővágótöttös) 46°06'17" 18°06'42" BS 70 * 
11. Bodai-árok 1 (Boda) 46°05'12" 18°03'14" BS 70 
12. Bodai-árok 2 (Boda) 46°05'02" 18°03'11" BS 70 
13. Budafai vízmű 1 (Mánfa) 46°09'58" 18°15'44" BS 81 
14. Budafai vízmű 2 (Mánfa) 46°09'57" 18°15'44" BS 81 
15. Budafai vízmű 3 (Mánfa) 46°09'56" 18°15'45" BS 81 
16. Budafai vízmű 4 (Mánfa) 46°09'54" 18°15'45" BS 81 
17. Budafai vízmű 5 (Mánfa) 46°09'56" 18°15'45" BS 81 
18. Budafai vízmű 6 (Mánfa) 46°09'56" 18°15'44" BS 81 
19. Budafai vízmű 7 (Mánfa) 46°09'35" 18°13'32" BS 81 
20. Budafai vízmű 8 (Mánfa) 46°09'58" 18°15'46" BS 81 
21. Bükkösdi-víz (Hetvehely) 46°08'21" 18°03'29" BS 71 * 
22. Ellendi-patak (Martonfa) 46°07'46" 18°21'35" BS 91 * 
23. Éger-völgyi-patak (Pécs) 46°05'23" 18°10'44" BS 80 
24. Farkas-forrás, Szörnye völgy (Pécs) 46°05'51'' 18°09'46'' BS 80 
25. Hidasi-vadvíz (Hidas) 46°15'44" 18°29'15" CS 02 * 
26. Hidasi-völgyi-patak (Hosszúhetény) 46°12'30'' 18°21'05'' BS 92 
27. Hidasi-völgyi-patak 1 (Komló) 46°11'41" 18°19'03" BS 91 
28. Hidasi-völgyi-patak 2 (Komló) 46°11'39'' 18°19'04'' BS 91 
29. Hosszúhetényi-vízfolyás 1 (Hosszúhetény) 46°10'31" 18°20'55" BS 91 
30. Hosszúhetényi-vízfolyás 2 (Hosszúhetény) 46°10'52" 18°20'94" BS 91 
31. Hosszúhetényi-vízfolyás 3 (Hosszúhetény) 46°10'38" 18°20'58" BS 91 
32. Kaszárnya-patak (Komló) 46°11'16" 18°16'51" BS 91 
33. Körtvélyesi-forrás 1 (Mánfa) 46°08'56" 18°14'43" BS 81 
34. Körtvélyesi-forrás 2 (Mánfa) 46°08'56" 18°14'42" BS 81 
35. Lámpási -árok (Pécs) 46°06'31" 18°13'50" BS 80 
36. Lámpási-árok, Rigóder utca (Pécs) 46°05'34" 18°15'05" BS 80 
37. Mázai-vadvíz (Máza) 46°15'29" 18°23'33" BS 92 
38. Mihály remete-forrás (Pécs) 46°06'18'' 18°09'20'' BS 80 
39. Nyáras-völgyi-patak (Hetvehely) 46°08'16" 18°03'4" BS 71 
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40. Nyáras-völgyi-patak, Petőczpuszta (Kővágótöttös) 46°06'33" 18°06'49" BS 71 * 
41. Nyáras-völgyi-patak, Szarvas-kút 1 (Abaliget) 46°08'11" 18°04'50" BS 71 
42. Nyáras-völgyi-patak, Szarvas-kút 2 (Abaliget) 46°08'08" 18°04'56" BS 71 
43. Óbányai-völgyi-patak (Óbánya) 46°13'14" 18°24'10" BS 92 
44. Ól-völgyi-patak (Szászvár) 46°15'49" 18°22'02" BS 92 
45. Ól-völgyi-patak, Szászvári kőbánya (Szászvár) 46°15'26" 18°21'46" BS 92 
46. Orfűi-patak (Kovácsszénája) 46°09'59" 18°06'11" BS 71 * 
47. Orfűi-patak (Orfű) 46°08'18" 18°09'27" BS 81 
48. Pap-erdei-patak (Mánfa) 46°09'20" 18°13'33" BS 81 
49. Pécsváradi-patak (Pécsvárad) 46°09'20" 18°23'74" BS 91 
50. Petnyák-völgyi-patak (Mánfa) 46°08'30" 18°13'16" BS 81 
51. Petőczi-árok (Bakonya) 46°07'27"  – 18°02'49" –  BS 71 

46°06'58" 18°05'03" BS 71 
52. Petőczi-árok 1 (Hetvehely) 46°07'27" 18°02'49" BS 71 
53. Petőczi-árok 2 (Hetvehely) 46°07'12" 18°04'14" BS 71 
54. Rák-patak (Ófalu) 46°13'40" 18°31'19" CS 02 
55. Rák-patak, Felső falu (Ófalu) 46°13'00" 18°31'24" CS 02 
56. Rák-patak (Mecseknádasd) 46°13'47" 18°29'59" CS 02 * 
57. Réka-völgyi-patak (Zengővárkony) 46°12'39" 18°25'09" CS 02 
58. Róka-hegyi-patak (Lovászhetény) 46°10'27" 18°28'01" CS 01 * 
59. Róka-hegyi-patak, Siongödör (Zengővárkony) 46°11'32" 18°26'53" CS 01 * 
60. Sín-gödör (Magyaregregy) 46°12'44" 18°18'05" BS 92 
61. Somosi-patak (Magyaregregy) 46°13'30" 18°20'15" BS 92 
62. Váraljai-árok 1 (Váralja) 46°15'34" 18°25'09" CS 02 
63. Váraljai-árok 2 (Váralja) 46°15'02" 18°25'15" CS 02 * 
64. Varasdi-patak 1 (Mecseknádasd) 46°12'08" 18°27'12" CS 01 
65. Varasdi-patak 2 (Mecseknádasd) 46°12'07" 18°27'09" CS 01 * 
66. Vár-kút (Magyaregregy) 46°13'20" 18°19'60" BS 92 
67. Vár-völgyi-patak 1 (Magyaregregy) 46°13'40" 18°19'19" BS 92 
68. Vár-völgyi-patak 2 (Magyaregregy) 46°13'38" 18°19'20" BS 92 
69. Vár-völgyi-patak, Iharos-kút (Magyaregregy) 46°13'22" 18°20'07" BS 92 
70. Vár-völgyi-patak, Máré-forrás (Magyaregregy) 46°13'40" 18°19'19" BS 92 
71. Virágos-völgyi-patak, Víganvár (Kővágószőlős) 46°07'11" 18°07'38" BS 71 
72. Völgységi-patak, Egregyi-völgy (Komló) 46°11'41" 18°19'02" BS 91 
73. Völgységi-patak 1 (Magyaregregy) 46°14'27" 18°18'20" BS 92 
74. Völgységi-patak 2 (Magyaregregy) 46°13'08" 18°18'08" BS 92 
75. Völgységi-patak (Magyaregregy) 46°13'42'' 18°18'17'' BS 92 * 
76. Völgységi-patak 1 (Komló) 46°11'51" 18°18'15" BS 91 
77. Völgységi-patak 2 (Komló) 46°11'25" 18°19'12" BS 91 
78. Völgységi-patak 3 (Komló) 46°12'41" 18°18'06" BS 92 
79. Völgységi-patak 4 (Komló) 46°11'24'' 18°19'13'' BS 91 
80. Völgységi-patak 1 (Szászvár) 46°16'17" 18°21'17" BS 92 
81. Völgységi-patak 2 (Szászvár) 46°16'16'' 18°21'16'' BS 92 * 
82. Zengővárkonyi-patak (Pécsvárad) 46°10'50" 18°24'18" BS 91 * 
83. Zengővárkonyi-patak 1 (Zengővárkony) 46°10'51" 18°25'42" CS 01 
84. Zengővárkonyi-patak 2 (Zengővárkony) 46°10'51" 18°25'87" CS 01   
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2. függelék: Az elemzések során használt csoportosított patakszakaszokat jellemző környezeti 
háttérváltozók átlag, szórás, minimum (min) és maximum (max) értékei a Mecsekben. (A pH 
kivételével, minden egyes változó esetén az adatok standardizálása az ln(x+1) függvénnyel 
történt.) 

 Környezeti háttérváltozók átlag szórás min max 
1) Lokális környezeti paraméterek 
Medermorfológaiai paraméterek: 
átlagos vízsebesség (m/s) 0,22 0,06 0,11 0,28 
átlagos vízszélesség (cm) 192,97 69,17 75,98 307,18 
átlagos vízmélység (cm) 12,73 3,91 6,26 17,15 
medencék száma db/200m 18,75 11,42 12,00 46,00 
gázlók száma db/200m 16,63 4,63 12,00 26,00 
kanyarulatok száma db/200m 2,25 1,67 0,00 4,00 
Hydropetric (%) 0,59 0,24 0,26 1,06 
Megalithal (%) 0,22 0,09 0,10 0,34 
Macrolithal (%) 3,12 0,56 2,40 4,13 
Mesolithal (%) 15,91 4,91 8,40 23,45 
Microlithal (%) 8,33 2,95 4,19 12,63 
Akal (%) 10,20 2,58 6,91 14,12 
Psammal (%) 29,27 1,82 26,58 31,45 
Argyllal (%) 11,67 4,09 5,58 17,69 
CPOM (%) 12,04 1,91 8,82 14,79 
FPOM (%) 6,15 2,46 2,33 9,82 
Xylal (%) 2,40 0,45 1,63 2,96 
Fizikokémiai paraméterek: 
p-lúgosság (mmol/l) 0,11 0,10 0,00 0,28 
m-lúgosság (mmol/l) 5,22 0,58 4,28 6,16 
kémiai oxigénigény (mg/l) 0,96 0,40 0,51 1,61 
ammónium-ion koncentráció (mg/l) 0,31 0,11 0,20 0,50 
nitrit-ion koncentráció (mg/l) 0,08 0,03 0,03 0,12 
nitrát-ion koncentráció (mg/l) 2,24 1,19 0,38 3,71 
foszfát-ion koncentráció (mg/l) 0,15 0,11 0,10 0,40 
klorid-ion koncentráció (mg/l) 9,00 17,42 1,00 52,00 
szulfát-ion koncentráció (mg/l) 94,25 34,93 56,00 144,00 
nátrium-ion koncentráció (mg/l) 28,25 15,58 10,00 50,00 
kálium-ion koncentráció 1,63 0,52 1,00 2,00 
kalcium-ion koncentráció 46,75 2,49 44,00 50,00 
vízhőmérséklet (°C) 12,16 1,69 9,18 14,35 
víz vezetőképessége (25°C esetén) (µS/cm) 566,14 66,49 465,03 638,87 
összes oldott anyag (TDS) (mg/l) 368,13 43,14 302,42 415,26 
szalinitás (psu) 0,28 0,03 0,22 0,31 
oldott oxigén (mg/l) 9,71 0,47 8,90 10,22 
oxigéntelítettség (%) 9,56 4,78 83,91 98,91 
pH 8,29 0,22 7,94 8,51 
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redoxpotenciál (mV) 329,34 62,50 177,91 364,23 
turbiditás (FNU) 21,98 37,50 4,16 113,67 
összes klorofill-tartalom (µg/l) 1,26 1,13 0,04 3,73 

2) Vegetáció 
Patakkal érintkező vegetáció szerkezete: 
MÉTA természetességi mutató  3,94 0,19 3,67 4,17 
Élőhelyek száma 2,63 0,92 1,00 4,00 
Természetes élőhelyek száma 2,63 0,92 1,00 4,00 
Másodlagos élőhelyek száma 0,00 0,00 0,00 0,00 
Völgytalpi vegetáció szerkezete: 
MÉTA természetességi mutató  3,68 0,53 2,50 4,00 
Élőhelyek száma 3,63 2,07 0,00 7,00 
Természetes élőhelyek száma 3,63 2,07 0,00 7,00 
Másodlagos élőhelyek száma 0,00 0,00 0,00 0,00 
Domboldali vegetáció szerkezete: 
MÉTA természetességi mutató  3,69 0,45 2,83 4,20 
Élőhelyek száma 1,63 0,92 1,00 3,00 
Természetes élőhelyek száma 1,50 0,76 1,00 3,00 
Másodlagos élőhelyek száma 0,13 0,35 0,00 1,00 
Összes vegetáció szerkezete: 
MÉTA átlagos természetességi mutató 3,69 0,41 2,75 4,00 
Élőhelyek száma 5,25 1,49 3,00 8,00 
Természetes élőhelyek száma 5,00 1,60 3,00 8,00 
Másodlagos élőhelyek száma 0,25 0,46 0,00 1,00 

3) Regionális környezeti paraméterek 
Évi középhőmérséklet (°C) 10,16 0,43 9,40 10,80 
Havi átlagos középhőmérséklet (°C) 9,01 0,11 8,90 9,20 
Hőmérsékleti szezonalitás (szórás*100) (°C) 803,54 6,53 792,70 812,20 
Legmelegebb hónap hőmérsékleti maximuma (°C) 26,05 0,56 25,10 26,80 
Leghidegebbb hónap hőmérsékleti maximuma (°C) -4,59 0,29 -5,00 -4,10 
Évi hőingás mértéke (°C) 30,64 0,28 30,10 31,00 
Legcsapadékosabb negyedév átlaghőmérséklete (°C) 18,04 0,51 17,20 18,80 
Legszárazabb negyedév átlaghőmérséklete (°C) 1,41 0,37 0,80 1,90 
Legmelegebb negyedév átlaghőmérséklete (°C) 19,54 0,51 18,70 20,30 
Leghidegebb negyedév átlaghőmérséklete (°C) -0,25 0,35 -0,80 0,30 
Évi csapadékmennyiség (mm) 667,38 25,44 624,00 693,00 
Legcsapadékosabb hónap csapadékmennyisége (mm) 91,00 4,66 83,00 96,00 
Legszárazabb hónap csapadékmennyisége (mm) 35,75 1,39 35,00 39,00 
Csapadékmennyiség szezonalitása (szórás*100) 28,23 0,99 26,50 29,10 
Legcsapadékosabb negyedév csapadékmennyisége (mm) 224,75 10,85 206,00 236,00 
Legszárazabb negyedév csapadékmennyisége (mm) 120,00 3,85 113,00 125,00 
Legmelegebb negyedév csapadékmennyisége (mm) 221,25 11,17 202,00 232,00 
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Leghidegebb negyedév csapadékmennyisége (mm) 133,75 4,27 126,00 139,00 
Tengerszint feletti magasság (m) 264,63 44,13 210,00 312,00 
Forrástól vett távolság (km) 2,20 1,39 0,08 3,89 
 

 

 

 

 

 

 

3. függelék: A C. heros lárván rögzített morfológiai paraméterek: (a) fejszélesség, (b) 
szárnytok hosszúság, (c) teljes test hosszúság, (d) metafemur hosszúság, (e) mentum átmérő, 
(f) labium hosszúság. (A) A lárva felülnézetben (B) A lárva alsó ajka kívülről (saját 
felvételek).  



91 
 

 

Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről 
 
 
 
 
Alulírott 
név: Boda Réka 
születési név: Boda Réka 
anyja neve: Jáhn Csilla 
születési hely, idő: Mohács, 1986.07.06. 
 
A kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) életciklusának vizsgálata 
hegyvidéki vízfolyásokban: lárvális fejlődés, élőhelypreferencia és kirepülési viselkedés 
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Abstract Life cycle and microdistribution patterns

of Cordulegaster heros, a charismatic species for

nature conservation, are poorly known. Life history

characteristics and multiscale habitat preferences of

the larvae were followed for one year in monthly

intervals by systematic samplings in eight headwaters,

which resulted in data on 2562 individuals. We

hypothesized that meso- and microhabitat complexity

play an important role in forming the population

structure and microdistribution of the species. Based

on the distribution of the consecutive larval instars,

duration of later stages and time of molt and

emergence, the larval development of C. heros in the

Mecsek Mountains lasts for at least three, but with a

maximum of four years. All three levels of the multi-

habitat structure [habitat (sites), and meso- (riffle/pool

sequence) and microhabitats (biotic and different

particle-sized abiotic types)] have significant effects

on the spatial distribution of the larvae. Densities and

population structures vary among the sites, but

mesohabitat type and microhabitat diversity (hetero-

geneity within a pool or riffle) govern the microdis-

tribution. C. heros prefers pools with small or medium

microhabitat heterogeneity and higher proportion of

small particle-sized substrates, especially in younger

stages. Older larvae are less sensitive for these effects.

Keywords Odonata � Larvae � Life cycle � Spatial
microdistribution �Meso- and microhabitat preference

Introduction

The habitat of species, which may vary with space and

time, is represented by different levels of scale,

complexity, and heterogeneity. This is also true for

the Odonates (Corbet, 1999). Streams can be defined

as hierarchically organized systems incorporating

stream segment, reach, pool/riffle sequence, and

microhabitat subsystems. Habitats at all levels reside

within the watershed environment, yet each segment,

reach, or pool/riffle system plays a particular structural

and functional role (physically and biologically) in the

stream system and exists in a particular location in the
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Hortobágy National Park Directorate, Sumen utca 2,

Debrecen 4024, Hungary

123

Hydrobiologia

DOI 10.1007/s10750-015-2317-y

http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2317-y
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s10750-015-2317-y&amp;domain=pdf
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s10750-015-2317-y&amp;domain=pdf


watershed (Frissel et al., 1986). Mesohabitat se-

quences (pools and riffles) are key habitat elements

of river ecosystems, as these areas can be identified as

distinct habitats in most streams primarily on the basis

of flow, depth, slope, and their specific physical

characteristics (Pace et al., 2011). Habitat heterogene-

ity, derived from the variation of riffles (low water

depth and high velocity) and pools (high water depth

and low velocity), has an important role in structuring

aquatic assemblages (Pace et al., 2011; Schmera &

Er}os, 2011). Microhabitat subsystems are defined as

patches within pool/riffle systems with relatively

homogenous substrate type, water depth, and velocity

(Frissel et al., 1986). Substrate is the primary refuge of

benthic residents, and plays the role of the principal

habitat. The distribution pattern of benthic individuals

and species occurrence highly depend on substrate

size, consequently on microhabitat structure (Beisel

et al., 1998; Marczak et al., 2006).

Cordulegaster heros Theischinger, 1979 is en-

demic to Central and Southeastern Europe. It has a

relatively restricted area: besides Hungary, it occurs

only in Austria, Czech Republic, Slovakia, Italy, and

on the Balkans (Bedjanic & Salamun, 2003; Blaškovič

et al., 2003; Staufer & Holuša, 2010; van Tol, 2013).

C. heros is an IUCN Red-listed (near threatened,

Kalkman et al., 2010) and a Natura 2000 species of

community importance listed in annex II and IV (EC,

1992; Dévai, 2014), as well as a strictly protected

dragonfly in Hungary (VM, 2012).

One of the longest larval developments is found in

the family Cordulegastridae, where larvae have a

sedentary lifestyle and inhabit relatively cool habitats

(Corbet, 1999). These dragonflies typically occur in

lotic waters, generally in small streams and brooks,

where larvae live as shallow burrowers in the sediment

(Ferreras-Romero & Corbet, 1999). Our knowledge on

the larval development and habitat preference (includ-

ing and focusing on meso- and microhabitats) is

relatively poor and episodic. Marczak et al. (2006)

studied the larvae of Cordulegaster dorsalis (Hagen in

Selys, 1858) and revealed a size-mediated microhabitat

preference in pools, with earlier instars preferring finer

sediment with a higher organic fraction. This was also

confirmed for C. heros by Lang et al. (2001) who

detailed the life history characteristics describing a

longitudinal distribution and microhabitat preferences

ofC. heros larvae (andC. bidentataSelys 1843, aswell)

in an Austrian stream system. They also noted abiotic

parameters, which may have been responsible for the

observed pattern. According to their findings, C. heros

prefers second-order stream sections with lower calci-

um content and conductivity, and a higher proportion of

coarse sediment compared to C. bidentata.

Life cycle characteristics, numbers of the larval

stages, duration of the larval developments, and

ecological requirements of a species may vary among

different ecoregions, climatic conditions, altitudes, or

habitat types (Corbet, 2002). However, only distribu-

tional data for C. heros exist. No ecological and/or

ethological informationon other populations ofC. heros

are known, including from the Hungarian populations.

Our basic aimswere to explore themultiscale habitat

preferences of C. heros. We hypothesized that the

spatiotemporal distribution is determined by the meso-

and microhabitat composition and structure of the

streams. For this purpose, we explored and described

the life cycle characteristics and spatial distribution of

C. heros and tested the effects of seemingly important

abiotic habitat characteristics at different spatial scales

in the streams of the Mecsek Mountains.

Materials and methods

Study sites

The recordings of the larval distributionwere conducted

in monthly intervals from June 2011 to May 2012 at

eight headwaters in the Mecsek Mountains, SW Hun-

gary (Fig. 1, for list of sites see figure legend). This area

has some of the highest densities of this red-listed

species in Hungary (Boda et al., 2011). Most of the

sampling sites were located along second-order stream

sections except the, KOR and BAR, which were first-

order headwaters. All streams can be characterized as

perennial submountain streams, though during extreme-

ly dry summers (like in 2012), some of them dried out

completely for more than a month. Odonata fauna from

these sites consisted of two species: we observed the

absolute dominance of C. heros, with Calopteryx virgo

(Linnaeus, 1758) being the only co-occurring species.

Sampling procedure

In every month, at each site, along a 200 m long

section, 10 randomly chosen riffles and 10 randomly

chosen pools (different in each occasion) were

Hydrobiologia

123



sampled within an area of two square meters. Each

point was sampled for 3 min using a hand net

according to the ‘kick and sweep’ method. Con-

secutive samplings were conducted in an upstream

direction from the lowest point of the site. In the case

of each sampled riffle and pool, the composition of the

microhabitats (based on the AQEM types following

Hering et al. (2004), see also supplementary Table S1),

water depth, water width (maximal width of the water

surface at each sampling unit), and velocity were

measured.

For all captured individuals, head width (maximum

distance between the lateral margins of the compound

eyes), total body length (maximum distance between

themouthparts and the end of the cerci measured along

the dorsal surface), length of wing sheaths (maximum

length of forewing-pad, if presents), length of the

labium (maximum length of the prementum), diameter

of the mentum, and length of the metafemur (max-

imum length parallel to the dorsal margin) were

measured to the nearest 0.01 mm using a digital

caliper. Larval stages were separated using an isomet-

rically (head width) and an allometrically (length of

wing sheath) growing body dimension. Firstly, we

determined provisional thresholds for each larval

stage based on the head width, which is the most

frequently used body dimension in separation of larval

stages (Corbet, 2002). The final, penultimate, ante-

penultimate, and preceding instars were designated as

F, F-1, F-2, and F-3. All larvae were assigned to one of

these clearly identifiable instars or designated as ‘early

instars’ (E). Then in case of the older stages (from F-3

to F), the classification was refined on the basis of the

relationship between the head width and the length of

wing sheath using the full dataset and the monthly

separated datasets.

We also determined the time of molt of the larvae

based on the presence of a thick coating of al-

lochthonous particles on the body surface and the

characteristics (hardness and color) of larval integu-

ment. We distinguished three categories ‘very clean,’

‘clean,’ and ‘dirty.’ The ‘very clean’ larvae have a

light yellow, soft, and flexible integument and the

body does not have a thick coating. These larvae were

likely molted within the last 24 h (Corbet, 2002). Such

larvae were distinguishable from larvae with a dark

and hard integument bearing moderate (‘clean’) or

large (‘dirty’) amounts of allochthonous particles on

Fig. 1 Study sites in Mecsek Mountains, SW Hungary.

Baranya stream (BAR) 46�0903600N, 18�1602800E, 290 m eleva-

tion above sea level (a.s.1.); Hidasi stream (HID) 46�1104100N,
18�1900300E, 312 m a.s.1.; Hosszúhetényi stream (HOS)

46�1003100N, 18�2005500E, 306 m a.s.1.; Körtvélyesi stream

(KOR) 46�0805600N, 18�1404300E, 290 m a.s.1.; Mázai stream

(MAZ) 46�1502900N, 18�2303300E, 210 m a.s.1.; Ól stream

(OLV) 46�1504900N, 18�2200200E, 216 m a.s.1.; Pet}oczi stream
(PET) 46�0702700N, 18�0204900E, 212 m a.s.1.; Vár stream

(VAR) 46�1304000N, 18�1901900E, 281 m a.s.1
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the body surface. The sex of captured larvae was also

determined. We could not determine the sex for small

larvae (n = 1523) because to their young age. We

followed a common practice described by Ferreras-

Romero & Corbet (1999) for measuring morpho-

logical characteristics, designating larval stages, and

determining sex and time of molt. After identification,

measuring, and counting, the larvae were returned to

their original mesohabitat spot.

Statistics

We used a goodness-of-fit-test to determine the sex

ratio of C. heros larvae. Density distribution his-

tograms and scatter plots were used to separate larval

instars. To validate the classification of individuals to

larval stages, we used discriminant analysis (LDA)

with all measured body dimensions except body

length, as variables. To test the differences of the

abundances among the watercourses, one-way analy-

sis of variances (ANOVA) was used. Grouping of the

sites was made based on the monthly density of larval

instars using hierarchical cluster analysis (Bray–Curtis

index, UPGMA). To examine the differences of

abiotic variables between riffles and pools, principal

component analysis (PCA) and permutational multi-

variate analysis of variance (PERMANOVA, Bray–

Curtis index, number of permutations: 9999) were

used. PCA and PERMANOVA were made in the case

of all the watercourses and also were based on the site

groups from the cluster analysis. The differences

between the numbers of collected individuals in

mesohabitats were determined using independent

samples t tests or Welch-tests (depending on the result

of the Levene’s test). We tested the influence of the

three habitat levels, the meso- and microhabitat

composition (by calculating a Simpson diversity index

for each riffle and pool), and hydrological character-

istics on the abundance (also for grouped habitats and

for each larval instar) using general linear models

(GLMs) with calculation of Sum of Squares type III.

Prior to those analyses, according to the autocorrela-

tion tests, no strong (R2[ 0.75), significant correla-

tions were found among the variables, so all the factors

and co-variables were included in the full models.

Later, velocity was excluded because of its non-

significant effect. Prior to analyses which included the

abiotic dataset, the width, depth, and velocity vari-

ables were standardized to a range of 0–100 to allow

for comparison with microhabitat data. To test and

visualize the mesohabitat preferences of different

larval stages, we fitted ‘species response curves

(SRC)’ to the first axis of the samples PCA scatter

plot using generalized addictive models (GAMs,

df = 2, final model selection was based on Akaike

information criterion (AIC)).

Density distribution histograms, univariate tests,

and GLMs were conducted in R statistical environ-

ment ver. 3.12.0 (R Development Core team, 2014).

PCA biplots, GAMs, and SRC figure were made using

CANOCO for Windows Version 5.0 (Ter Braak &

Smilauer, 2012). For hierarchical cluster analysis,

discriminant analysis, and multivariate tests, we used

PAST software version 3.01 (Hammer et al., 2001).

Results

Life cycle, larval development, and phenology

A total of 2562 C. heros larvae were captured during the

study. Numbers of total captured individuals per sites

were between 41 and 1152, and themonthly total catches

were between 93 and 536 (Table 1). Average numbers of

individuals per square meter were between 0.17 and 4.8

(for more details see supplementary Table S2).

Based on the relative frequency distributions of

head width and length of wing sheath measurements,

and the relationship between these body dimensions

(Fig. 2 and supplementary Fig. S1), we were able to

identify the instars F–F-3 and E. All larvae were

assigned to one of these categories. Based on the result

of LDA, 95.1% of larvae were correctly classified;

uncertain classifications occurred only between F-2,

F-3, and E stages (supplementary Table S3). The

largest body length was almost 43 mm with 9.4 mm

head width, whereas for the smallest captured larvae,

these parameters were only 3 and 1.2 mm. Descriptive

data on the morphological features of the different

instars were summarized in supplementary Table S4.

The sex ratio of F and F-1 larvae did not differ

significantly from 1:1 (v2 = 0.5035, df = 1,

P = 0.4779). The proportion of the early instars

(E) was the highest from July to October, and the

final instar (F) reached the highest proportion between

December and April (Table 1). Their proportion

decreased in May and June, right after the start of

emergence (Boda et al., 2015).
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Based on the hardness and color of the integument

and the dirt coverage of the larval body, larvae entered

the final instar (F) exclusively between May and

August. Molting to the penultimate instars (F-1, F-2,

and F-3) and within early stages (E) also occurred

predominantly in the same period (summer), with a

few exceptions in other periods (Table 2).

Effects of the habitat structure on the spatial

distribution

Habitat characteristics at all spatial scale (from

microhabitats to habitat level) had significant effects

in forming the spatial distribution of C. heros

(Table 3). The model explained only 25.3% of the

Table 1 Life history data of C. heros in the Mecsek Mountains from June 2011 to May 2012, showing the proportion (%) of larvae

within a given instar (F, F-1, F-2, F-3, E)

Jun

(215)

Jul

(261)

Aug

(536)

Sep

(428)

Oct

(274)

Nov

(112)

Dec

(137)

Jan

(109)

Feb

(93)

Mar

(131)

Apr

(105)

May

(161)

F 5.12 12.64 12.13 8.64 7.66 8.93 18.25 14.68 19.35 19.08 13.33 5.59

F-1 33.49 19.54 6.53 5.84 3.65 7.14 8.76 13.76 7.53 6.87 0.95 13.66

F-2 34.42 19.92 18.10 19.16 22.63 31.25 37.23 39.45 32.26 38.93 39.05 37.27

F-3 17.67 6.13 14.93 27.34 32.48 33.04 25.55 22.94 22.58 22.14 27.62 26.71

E 9.30 41.76 48.32 39.02 33.58 19.64 10.22 9.17 18.28 12.98 19.05 16.77

Total numbers of larvae captured/registered at each month are given in parentheses

Fig. 2 Scatter plot and relative frequency distribution his-

tograms of the head width and length of wing sheath

measurements resulted in 4 ? E recognizable larval instars

(male and female larvae, and early instars (E) whose sex could

not yet be identified) of Cordulegaster heros (n = 2562).

(Instars are marked as E–F, for more information, see the text)
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total variance, but all three levels significantly

contributed to the development of number of indi-

viduals, though in various degrees. Habitat-level

differences (between sites) explained the most varia-

tion (46.7%), mesohabitat structure (riffle-pool) ex-

plained 22.4%, and habitat-mesohabitat interaction

explained 27.4% variation. The effect of microhabitat

diversity explained the lowest variation (1.7%), but

also proved to be significant (Table 3).

Among habitats (sites), the highest total number of

individuals (1152) during 12 months occurred at

BAR. Lowest numbers of individuals were found at

HID, VAR, HOS (41, 45, 69). KOR and OLV had

medium numbers (349, 536), and PET and MAZ

produced lower numbers (169, 201) (Fig. 3A). Sig-

nificant differences were found in the monthly num-

bers of individuals per square meter among the

streams (ANOVA, F = 30.519, df = 7, P\ 0.001).

Incorporating the monthly larval instar density distri-

butions, the eight streams could be classified to four

‘site groups’ with highly different population structure

(Figs. 3B, 4). Group I contained the first order

streams (BAR, KOR) where the total numbers of

individuals were relatively high and the proportions of

the younger instars (F-3 and E) were also the highest

(68%, 37%, respectively). For Group II streams

(MAZ, OLV), the very high (82%, 74%) proportion

of F-2 and F-3 instars was the most remarkable feature.

In Group III (HID, VAR), the common feature was the

very low total numbers of individuals. For these

streams, the proportion of the larval instars could not

be seen as a reliable predictor. In Group IV (HOS,

PET), the very high proportion (72%, 75%) of the final

instars (F, F-1) was the common feature (Fig. 4).

The different population structures among the

groups of streams might have an effect on the response

of the population to the meso- and microhabitat

structure; therefore, we also paid attention on the

different site groups in the following analyses.

During mesohabitat-level analyses, we first tested

whether the main characteristics (width, depth, and

velocity) and microhabitat composition of the two

mesohabitats in different site groups (I–IV) were

similar. Based on these variables, all pool and riffle

samples were plotted and analyzed using PCA biplots

(Fig. 6A, supplementary Fig. S2). In the case of the

total dataset (all streams together, Fig. 6A), the riffles

and pools were separated along the first component

axis. The main variables distinguishing between

mesohabitat types were microhabitat composition,

velocity, and water depth along the first PCA axis.

Width of the mesohabitats varied widely within the

habitat types and explained along the second compo-

nent axis. Pools were deeper and their characteristic

microhabitat types were biotic (FPOM, CPOM, and

somewhat the xylal) and abiotic with small particle

Table 2 Monthly numbers of ‘very clean,’ ‘clean,’ and ‘dirty’ larvae, tabulated to show temporal patterns of molting to the next

instar

E F-3 F-2 F-1 F

Very

clean

Clean Dirty Very

clean

Clean Dirty Very

clean

Clean Dirty Very

clean

Clean Dirty Very

clean

Clean Dirty

Jun 9 10 1 5 31 2 13 47 14 4 26 42 1 1 9

Jul 108 1 0 15 1 0 20 17 15 15 12 24 1 2 30

Aug 259 0 0 78 2 0 38 25 34 5 16 14 1 5 59

Sep 160 7 0 83 15 19 13 20 49 0 4 21 0 0 37

Oct 19 4 69 2 19 68 4 20 38 0 0 10 0 0 21

Nov 0 7 15 0 12 25 0 7 28 0 4 4 0 0 10

Dec 0 1 13 3 7 25 6 15 30 0 0 12 1 0 24

Jan 0 8 2 0 11 14 3 12 28 0 2 13 0 0 16

Feb 0 2 15 0 1 20 0 2 28 0 1 6 0 0 18

Mar 3 3 11 9 6 14 19 9 23 0 2 7 0 0 25

Apr 6 6 8 8 8 13 17 9 15 0 0 1 0 0 14

May 5 1 21 7 5 31 6 12 42 1 2 19 2 0 7

Larvae in category ‘very clean’ are assumed to have entered an instar recently
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size (argyllal and psammal). Accordingly, riffles were

more shallow mesohabitats with dominance of larger

particle stony microhabitats (macro-, meso-, and

microlithal, and akal). Additional PCA analyses of

the formerly defined four groups of streams with

different population structure (supplementary Fig. S2)

led almost to the same results. The only slight

contradiction could be seen in the case of Group I,

where riffles rather than pools were characterized

more by psammal microhabitat, whereas the opposite

occurred in the other groups. Significant differences

between pools and riffles were revealed based on

abiotic factors in cases of each stream group using

One-way PERMANOVA tests (Group I: F = 187.3,

P = 0.0001; Group II: F = 364.1, P = 0.0001;

Group III: F = 255.7, P = 0.0001; Group IV:

F = 268.2, P = 0.0001).

Significant differences were found in the number of

individuals between riffles and pools at each sampling

sites (BAR: t = 5.983, df = 22, P\0.000; HID:

t = 3.962, df = 13.542, P = 0.002; HOS: t = 5.053,

df = 12.519, P\0.000; KOR: t = 3.788, df =

12.083, P = 0.003; MAZ: t = 4.623, df = 11.665,

P = 0.001; OLV: t = 4.264, df = 11.338, P = 0.001;

PET: t = 2.553, df = 19.676, P = 0.019; VAR:

t = 2.440, df = 22, P = 0.023). Numbers of larvae

were significantly higher in pools than in riffles (Fig. 5).

Based on the full dataset (all sites), the GLMmodel

showed that all the parameters (width, depth, meso-

habitat type, and the microhabitat diversity) had

significant effects on the spatial distribution (numbers

of individuals per square meter) of C. heros (supple-

mentary Table S5). The mesohabitat type showed the

strongest effects with numbers of individuals in pools

Table 3 All three spatial

scale levels of habitats show

significant effects on the

quantitative distribution,

GLM based on the full

dataset

F statistic value,

P significance level

Sum of squares df F P

Corrected model 2923.763 16 40.28 0.000

Intercept 227.389 1 50.12 0.001

Microhabitat diversity index 50.263 1 11.08 0.000

Habitat 1363.848 7 42.94 0.000

Mesohabitat 653.773 1 144.1 0.000

Habitat 9 mesohabitat 800.463 7 25.2 0.000

Error 8634.237 1903

Total 12.638 1920

Corrected model 11.558 1919

Fig. 3 Habitat-level distribution of C. heros in the Mecsek

Mountains. A Density distribution of C. heros in eight sampling

sites. Box interquartile range with median line, whisker:

standard error of mean; n = 2562). B Grouping of eight sites

based on population structures (densities of larval stages) of C.

heros (Bray–Curtis, UPGMA). (For abbreviations of site names,

see capture of Fig. 1; roman numbers (I–IV) indicate habitat

(stream) groups)

Hydrobiologia

123



being twice as high as in riffles. Microhabitat compo-

sition (given as Simpson diversity of microhabitat

types) also seemed to be important, but its effect on the

numbers of individuals was lower; if the diversity was

increasing, the numbers of individuals were slightly

decreasing. Changes in other parameters (width and

depth) were also significant with minimal effects on

the numbers of individuals.

We assumed that the effects of the habitat structure

on the numbers of individuals might be different

among site groups with different population sizes and

structures (Group I–IV), and each parameter could

affect different larval instars in various ways. There-

fore, we ran the model for each site group (supple-

mentary Table S5) and also for each larval instar

separately (supplementary Table S6).

Mesohabitat type (pools or riffles) was the most

important factor in all site groups, especially in cases

of Group I and II streams (supplementary Table S5).

This effect is highly significant in site groups II–IV,

and marginally significant (P = 0.056) in Group I.

The microhabitat composition showed significant

effects in cases of Group I and IV streams.

The type of mesohabitat had significant effects on

the number of individuals per square meter for all

larval instars (supplementary Table S6), but its

importance continuously decreased from the early

instars to the final instar. This effect was also

confirmed by the GAM model (Fig. 6B and supple-

mentary Table S7). Smaller larvae clearly prefer the

pools more than larger larvae. The microhabitat

composition has slightly modifying but significant

effects on the early instars, though the significant

effects were minor for F and F-1 larvae. Water depth

and width also showed significant but minimal effects

on the numbers of individuals for all stages.

Fig. 4 Larval development of C. heros in previously grouped

headwaters. The arrows and numbers indicate the time of the

inferred development steps between larval instars (for more

details see the text). Data of group III were not shown because of

the very low numbers of individuals. Light gray ‘very clean’

individuals; dark gray ‘clean’ individuals; black ‘dirty’ indi-

viduals. (For abbreviations of site names, see capture of Fig. 1)

Fig. 5 Density distribution of C. heros larvae in pools and

riffles in each sampling site shows differences between the two

mesohabitat types. (For abbreviations of site names, see capture

of Fig. 1, box interquartile range with median line; whisker

standard error of mean; dot outliers; asterisk extreme outliers;

n = 2562)
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Because the microhabitat composition significantly

affected the numbers of individuals, especially in the

cases of early instars, we plotted and analyzed

numbers of individuals (total and all stages separately)

against the proportion of each microhabitats (supple-

mentary Fig. S4) in order to reveal microhabitat

preferences of the various body sized larvae. There

was no difference among the microhabitat preferences

of the different life stages, and the trends were the

same throughout the larval periods. In the cases of

most of the microhabitat types, numbers of individuals

were decreasing with increasing proportion of the

given microhabitat type in the pools and riffles. The

exceptions were the two microhabitats with the

smallest particle sizes (psammal and argyllal), where

the preferences moved to the middle of the proportion

scale. The high numbers of individuals were linked to

higher, but not the highest, proportions of these types

of microhabitats in a parabolic shaped distribution.

In summary, the preference of the species to the

higher proportion of the small particle-sized mineral

substrates is higher in all larval stages than to the other

types (supplementary Fig. S3). In the pools, the

proportion of the biotic and fine particle-sized mineral

substrate types (FPOM, CPOM, argyllal, and psam-

mal) was higher (Fig. 6A and supplementary Fig. S2)

than in riffles. The species shows clear preference for

pools in all larval stages. All these effects are the

strongest for the earlier larval stages (E), and the

effects decrease during larval development (Fig. 6B,

supplementary Table S6 and S7).

Discussion

Life cycle, larval development, and phenology

An accurate study of the life cycle of dragonflies

requires the analysis of larval instars, which account

for the longest period of their life history (Hawking &

New, 1996). Biometry of certain morphological

features, therefore, allows interpretation of their life

cycle (Goretti et al., 2001). For Cordulegastridae,

larval development may last for 2–5 years, with 14–15

larval stages being described (Corbet, 2002). From

these larval stages, only the last few stages can clearly

be separated based on morphological features. The

time that individuals spend in earlier stages is short

because many molting events occur within a short

period.

Lang et al. (2001), the only known publication

about C. heros life cycle and ecology, used the same

method to separate 5 ? E larval instars based on the

measurements of 688 individuals originating from a

stream system in upper Austria (300–400 m elevation

a.s.l.). In the Mecsek Mountains, we found 4 ? E

Fig. 6 Biplot of principal component analysis (PCA) of all

sampled riffles and pools of eight streams based on microhabitat

composition and hydrological characteristics (panel A, eigen-
values were given on the axes as%, gray dots—riffles, and black

dots—pools) and results of the GAMmodel fitting larval density

to the first axis of the sample PCA scatter plot separating pools

and riffles (panel B). The distinct separation of mesohabitat

types based on microhabitat composition and water depth is

visible along the first PCA axis (panel A); early stage larvae

(E) show strong preference for pools, which also exists but

strongly and continuously decreases in cases of older (F-3–F)

stages (panel B)
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larval instars based on data of 2562 individuals.

Decreasing the annual and monthly average tem-

perature (e.g., Corbet, 1999), together with increasing

latitude (Valle, 1938; Ander, 1950 and Kormondy,

1959 cited in Corbet, 1983), increases the numbers of

the stadia and the length of the development time,

while emergence and molting is shifted to later. The

same effect can be seen in the case of increasing

altitude (Ferreras-Romero & Corbet, 1999). Our

sampling sites are located at slightly lower latitude

(2� to the south of the Austrian sites), but in a sub-

mediterranean climate with presumably much higher

temperature (mean annual temperature?2�C, number

of the sunshine hours per year is ?350) and about

100 m lower altitude (210–310 m a.s.l.) than the

Austrian sites. The warmer climate may explain the

lower number of larval instars and the shorter devel-

opment period. Faster larval development of the

Hungarian population compared with the Austrian

populations might explain the overlapping head

widths among stages.

Based on our one-year-long study, we cannot

accurately determine the length and describe the

whole process of larval development, but we were able

to reveal some important aspects of larval develop-

ment. The larvae reach emergent size in a shorter time

than in Austria. Also the timing of molt between

consecutive larval stages is shorter in the Hungarian

population (Fig. 4). Our results suggest the following

(numbers also refer to the numbered arrows on Fig. 4,

indicating the processes). (1) Lang et al. (2001)

described that the proportion of the final instars

decreased (due to the emergence) in June and July,

whereas in Hungary, the start of the emergence period

occurred earlier (Fig. 4, Group IV., and see also Boda

et al., 2015). (2) The newly hatched individuals

(E) appeared in very high numbers in July and August,

and the early instars were quite short, with most of the

early larvae reaching F-3 by November (Fig. 4, Group

I and II.). (3) Nevertheless, a remarkable number of

young larvae spent the winter in these early stages,

their integument became dirty and they enter the F-3 in

spring (Fig. 4, Group I and II.). (4) The instar

distribution in Group II indicates that some of the

early larvae, most probably those which hatched very

early, may reach the F-2 stage in the same year.

Entering from F-3 to F-2 seems to be almost

continuous during the year and larvae spent at least

several months (approximately half a year) in F-2

stage. (5) Stepping from F-2 to F-1 and from F-1 to F

stages occurred exclusively between May and August,

in parallel with the emergence period. The larvae spent

a whole year in both of these last two stages. (6) We

found larvae in remarkably lower numbers of each

stage during winter months. The reason for this is not a

decrease in the numbers of individuals, but most

probably the burrowing life style and decreased

activity of the larvae during winter. Capture efficiency

of Cordulegaster species can be lower during winter

than in other periods of the year (Buchwald, 1988;

Böcker, 1993; Heidemann& Seidenbusch, 1993; Lang

et al., 2001).

Based on the points above, the larval development of

C. heros in the Mecsek Mountains lasts for at least

three, but maximum 4 years depending on the biotic

and abiotic characteristics of the habitat and theweather

conditions of the years. Corbet (1983) mentioned that

the length of the larval development of C. heros is

4–5 years, but no other information can be found. For

the better known and closely related C. boltonii, the

literature mentions different periods for larval devel-

opment depending on geographical location: 2–3 years

in Southern Spain and Southern France (Schütte, 1997;

Ferreras-Romero & Corbet, 1999), 4–5 years in the

Pyrenees, in the Alps, in former Yugoslavian moun-

tains, and in Southern Germany (Robert, 1958 and

Kiauta, 1964 cited in Donath, 1987; Ferreras-Romero

& Corbet, 1999), but it can be more than 5 years in the

United Kingdom (Corbet et al., 1960).

Effects of the habitat structure on the spatial

distribution

Our analyses revealed all three levels of the multi-

habitat structure have significant effects on the spatial

distribution of the C. heros larvae (Table 3). Various

densities and different population structures could be

seen among the sites (Fig. 3A, B), although the meso-

and microhabitat structure in the site groups were not

highly different (supplementary Fig. S2). Differently

structured populations might respond differently to the

same environment (Dixon & Baker, 1988; Suhling,

1999). In Groups I and II, the numbers of the younger

larvae (Group I: E and F-3; Group II: F-3 and F-2)

were high, whereas larger larvae (F-1, F) were found

only occasionally. Species may have needed to re-

colonize this section following a strong disturbance

(e.g., drought). Because of the long larval
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development period, not enough time had passed for

re-establishing the typical population structure. In

Group III, the total numbers of individuals were low

and the species had low density populations at these

sites. This may be due to the streams running in very

hard bedrock at these sites, hydropetric substrate

(bedrock outcrop) being common there and also the

amount of other substrates is lower than at the other

streams. Accordingly, these two sites are not optimal

for this shallow burrower species. In Group IV, we

found the opposite situation; the dominance of the

later stages could be seen. Due to the lack of adequate

prior data, we can offer only hypothetical explana-

tions: (1) Contrary to the others, in these streams small

size fishes might be the top predators, which prey on

younger instars, but are not able to eat bigger larvae.

(2) Further unknown environmental effects might also

play roles in the formation of this population structure.

For example, C. heros never occupied these streams in

the past or after a longer dry period, the population

went locally extinct. Three years ago, some female

adults recolonized this section and placed their eggs

here, but in the next two years there were no further

ovipositions by females from elsewhere. (3) Canni-

balism is not rare among dragonflies (e.g., Van

Buskirk, 1989), and insufficient nutrient supply may

lead the large larvae to eat the small juveniles.

At the mesohabitat scale, C. heros populations in

the Mecsek Mountains prefer pools with small or

medium microhabitat heterogeneity and higher pro-

portions of small particle-sized substrate. This is

especially true in younger stages, whereas older larvae

are less sensitive for these effects. Our findings are

mainly consistent with those of Lang et al. (2001) who

found that the small larvae clearly preferred larger

patches of fine sediments with lower heterogeneity,

whereas larger larvae were also frequent in more

heterogeneous patches, for example, sandy patches

surrounded by coarse gravel particles, cobbles, and

stones. However, our results refine the former knowl-

edge about the habitat preference of C. heros, as we

showed that there is no distinct differences and

opposition in microhabitat preference of different

larval stages. Only the strength of the preference

differs. Younger larvae need a high proportion of

small particle-sized substrate material for burrowing,

which can be found in pools with higher water depth

and lower velocity. Larger larvae can use patches

covered with coarser substrate material, but the very

high heterogeneity of the substrate seems to be

disadvantageous for all stages.
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védett barlangok körér}ol, valamint az Európai Közösség-
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Réka Boda1 • Csaba Bereczki2 • Adrienne Ortmann-Ajkai1 • Péter Mauchart1 •
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Abstract In odonates, the emergence behaviour and

finding suitable substrates for successful molting may in-

fluence the next generation and ultimately can determine

the survival of the entire population. Understanding

emergence behavior of endangered species and those

granted special conservation status is particularly impor-

tant. Despite this, little is known about the life history and

emergence behaviour of Cordulegaster heros, a charac-

teristic inhabitant of headwater streams. We hypothesised

that the taxonomic composition and structure of the

vegetation significantly affect the travel distance to the

emergence site and the substrate choice. Two stream sec-

tions with different riparian zone vegetation were surveyed

for exuviae in the emergence periods in two consecutive

years, supported with detailed vegetation mapping. Sig-

nificant differences were found between the vegetation

characteristics at the two sites and differences were also

found between emergences in edge zones within a site,

indicating that the importance of vegetation structure op-

erates within the scale of sites as well as between sites. At

the site with more diverse vegetation, smaller horizontal

but higher vertical travel distances and more varied

emergence substrate choice were found. Habitat composi-

tion and complexity appears to determine the emergence

behaviour of C. heros, so for the successful conservation of

this species we recommend choosing appropriate forest

management regimes and even maintaining riparian forests

in near-pristine condition.

Keywords Odonata � Exuviae � Travel distances �
Emergence-site selection and preference � Vegetation grid

mapping

Introduction

Timing of, and behaviour during, emergence are important

life history characteristics of many hemimetabolous in-

sects, including dragonflies (Falck and Johansson 2000).

Upon transformation to adulthood, the last-instar dragonfly

larvae leave the water and ecdysis occurs when a suitable

substrate has been found. The shed larval exoskeleton,

called exuvia, is left behind (Lubertazzi and Ginsberg

2009). Emergence is one of the most vulnerable periods in

the life cycle of odonates. During the emergence process,

individuals are unprotected and critically exposed to

harmful biotic and abiotic factors and mortality can be

extremely high (Jakob and Suhling 1999). This high mor-

tality may be caused directly or indirectly by physical
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factors (for example cold temperature, wind and storm), by

overcrowding from other emerging specimens and by

predation (birds, ants, wasps and spiders) (Corbet 1983;

Farkas et al. 2012). Therefore, the type of substrate, and

consequently the time and energy invested in finding

suitable substrate in this critical period is very important. In

order to protect threatened odonate species, we need to

better understand the pre-emergence behaviour and the

environmental requirements necessary for successful

emergence.

The Balkan Goldenring (Cordulegaster heros Thei-

schinger 1979) lives in headwater sections of hilly and

mountainous streams, and is endemic to Central and

Southeastern Europe. It has a relatively small range; be-

sides Hungary (Boda et al. 2011; Rozner et al. 2012), it

occurs in Austria, Slovakia, Czech Republic, Italy and the

Balkans (Bedjanic and Salamun 2003; Blaškovič et al.

2003; Staufer and Holuša 2010; van Tol 2013). The species

has been granted special conservation status and is a Natura

2000 species of community interest (EC 1992; Dévai 2014)

and a strictly protected dragonfly in Hungary (VM 2012).

According to ‘‘The IUCN Red List of Threatened Species’’

its status is ‘‘Near Threatened’’ (Boudot 2010). The overall

trend for the European population of C. heros proved to be

stable (Kalkman et al. 2010), however, in some regions

including Hungary, the populations are increasingly under

threat of extinction due to direct habitat destruction by

humans and due to global climate change effects (e.g.,

reduced flows in headwater streams) (Dévai 2014; Boudot

2010). Despite these conservation concerns, local distri-

bution patterns, life history and the key ecological factors

influencing the microdistribution are almost completely

unknown for C. heros (Lang et al. 2001). Similarly, only

episodic information on the emergence period and the pre-

emergence behaviour of C. heros and related species can

be found in the literature. A few results are available re-

garding distances travelled by Cordulegaster larvae before

molting, and they vary widely (Table 1). Based on sporadic

observations in the Zselic Hills (30 km east of the Mecsek

Mts.), Tóth (2006) noted in brief that C. heros exuviae

were found no more than 2 m horizontal from the water

line and usually located one and a half or 2 m above the

ground on thick tree trunks. In Germany, C. bidentata and

C. boltonii crawled various maximal horizontal distances in

different studies (from 420 up to 1000 cm) and also ver-

tically (from 350 up to 600 cm), while the average dis-

tances were 1 m horizontally and 2 m vertically, without

well-defined species specific differences (Gerken and

Steinberg 1999; Weihrauch 2003; Liebelt et al. 2011;

Table 1). Given the variation in emergence behaviours

among these congeners, it is difficult to apply these results

to populations of C. heros, especially under different en-

vironmental circumstances and in a different ecoregion.

The main aim of this study was to answer how riparian

habitats with different vegetation structure influence the

pre-emergence behaviour of the species. We hypothesised

that variation in the taxonomic and structural composition

of the vegetation at the stream bank sides significantly

affects the distance travelled by the larvae to the emer-

gence site and the choice of the emergence substrate. We

also aimed to explore and describe the schedule and dy-

namics of the emergence of C. heros in details.

Materials and methods

Study sites

Exuviae were collected at two sampling sites with different

vegetation structure in the Mecsek Mountains (SW Hun-

gary): Körtvélyesi-stream (KOR), 46�0805600N, 18�1404300E,
290 m elevation a.s.l. and Pet}oczi-stream (PET),

46�0702700N, 18�0204900E, 212 m elevation a.s.l. (Fig. 1).

KOR runs in a north direction and is located in a deep, narrow

valley with steep slopes and rock walls covered by old, near-

pristine beech (Fagus sylvatica) forest with some limes

(Tilia platyphyllos), maples (Acer platanoides, A. pseudo-

platanus) and common ash (Fraxinus excelsior). The shrub

layer is almost completely missing. A dense herb layer with

Allium ursinum and Dentaria enneaphyllos occurs in spring

(until the middle of May), but herbaceous vegetation is

otherwise sparse.Many rocks, earthwalls, scattered branches

and large woody debris can be found around and in the

streambed. The left and the right sides of the stream (facing

upstream) do not differ. PET is a diverse habitat that runs

west, with a wide valley floor on both sides. The streambed is

bordered by 1–2 m tall earthwalls. Near-pristine valley

bottom hornbeam-oak forest (Circaeo-Carpinetum) occurs

on the left side and a riparian tree line with common horn-

beam (Carpinus betulus), crack willow (Salix fragilis) and

sycamore maple (Acer pseudoplatanus) on the right side.

The right side had dense shrub and herb layers all around

throughout the emergence period.

Sampling procedure

Exhaustive collections of exuviae, especially in cases of

Anisoptera species, can be used to quantify several aspects

of emergence (Corbet 1999); this method is widely used by

researchers, though not commonly in Hungary (Farkas

et al. 2012, 2013; Horváth 2012).

We searched for, and collected, exuviae to determine

emergence locations in the same periods of two con-

secutive years: between May 19–August 4 2011 and May

16–July 21 2012. At both sites, based on a detailed ex-

ploration of the stream valleys, we selected a 200-m long
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and 10-m wide (measured from the water edge) represen-

tative section on both sides of the streams (opposite each

other), which were divided into 10 9 10 m grid cells

(=20–20 quadrats on each side of each stream). Exuviae

were surveyed in the quadrats at 6-3-6 day intervals in

2011 (at the beginning and the end of the emergence period

every six days, and 3-day intervals during the main

emergence period) and at 3-day intervals in 2012 (for the

list of all sampling days see X axis of Fig. 2). The riparian

vegetation and the surface of the ground were checked

Table 1 High variability in the mean, minimum (min), maximum (max) and standard deviation (SD) values of horizontal, vertical and total

distances travelled by the larvae of C. heros in this study and published data of Cordulegaster species

Distances (cm) Cordulegaster heros Other Cordulegaster species

This study Tóth (2006)

Zselic, Hungary

Weihrauch

(2003) Germany

Gerken and

Steinberg (1999)

Germany

Liebelt et al.

(2011) Germany
KOR PET TOTAL

Horizontal Min 0 0 0 – – – –

Mean 365.07 246.60 290.31 – 112 – –

Max 930 900 930 200 420 1000 1000

SD 188.12 234.12 225.17 – 105 – –

Vertical Mina 3 2 2 – – – –

Meana 45.61 82.37 68.56 150–200 198 – –

Max 190 310 310 – 600 350 400

SDa 39.58 68.18 61.60 – 114 – –

Total Mina 70 2 2 – – – –

Meana 408.04 324.7 355.65 – – – –

Max 1030 990 1030 – – – –

SDa 192.0 230.9 219.72 – – – –

N 69 118 187 – 76 – –

– no data available

KOR Körtvélyesi-stream, PET Pet}oczi-stream, TOTAL pooled dataset of the two sites, N number of individuals
a Excluding 14 exuviae which were found in the leaf-litter lying on their back

Fig. 1 Location and

characteristic view of the

sampling sites in the Mecsek

Mountains (SW Hungary). KOR

Körtvélyesi-stream, PET

Pet}oczi-stream
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thoroughly for exuviae. All exuvia were collected manually

and stored separately in small boxes under dry conditions.

No preservatives were used. For each detected exuviae, (1)

the distance from the stream bank (water edge) and (2)

from the ground level, (3) the substrate of emergence

(substrate categories: tree, shrub, herb, washaway (=a

particular kind of bare ground formed by landslides along

the stream banks), exuvia, leaf litter) and (4) the emergence

position (vertical, horizontal) were recorded and (5) the

sexes of the emerged individuals were also determined

(Askew 2004). Riparian habitats of 200-m reaches were

also mapped using the same grid as in case of exuviae. In

each quadrat, a vegetation survey was conducted: tree,

shrub and herb (including grasses and sedges as well)

species were noted (hereafter mentioned as ‘composition’),

as was the percentage cover of the vegetation elements

(trees, shrubs and herbs) and washaway parts of the stream

bank (hereafter ‘structure’). The cover of shrubs and herbs

in a grid cell were estimated, as well as in the case of

washaways. For trees, the cover of the canopy (which was

between 90 and 100 % at every site) is not relevant for the

emerging larvae because only the tree trunks are available

for emergence. So the tree cover was given as a percent-

age—the number of trees in a given grid compared to the

grid with the highest number of tree trunks at the sites. Grid

mapping of vegetation and emergence substrates makes it

possible to link exuviae to specific riparian habitat at-

tributes of the grid cell.

Statistics

To determine the sex ratio of C. heros, a Goodness-of-fit-

test was used. Non-metric Multidimensional Scaling

(NMDS) was conducted to explore the taxonomical dif-

ferences between the vegetation composition of the two

sampling sites and between their left and right sides using a

presence-absence dataset based on Euclidean distance

measure. Principal component analysis (PCA) using rela-

tive frequencies was carried out to explore the structural

differences between the vegetation structure at the two

sampling sites and their sides. Differences in composition

and structure of the vegetation were also proved by per-

mutational multivariate analysis of variance (PERMA-

NOVA) with Euclidean distance measure. We used

independent-Samples-t test and Mann–Whitney-U-test,

depending on the data distribution, to compare the dis-

tances that the larvae travelled from the water-line to the

emergence site between sexes, sampling sites and between

left and right sides of the streams. Correlation between

horizontal and vertical distances was tested using the

Spearman-Rank-Correlation Test. A Test-of-Independence

(Chi square) was carried out to compare the emergence site

choice between sexes, the sampling sites and two sides of

the streams.

To explore and test the effects of the riparian habitat

composition and structure on the travelled distances and on

the emergence substrate selection Multiple Linear

Fig. 2 Cumulative percentages

of emerged individuals of C.

heros versus days of samplings

at the two studied sites in 2011

and 2012. Substantial variation

can be seen between sites and

years. EM50: the days needed

for 50 % of the male and female

individuals to emerge.

Samplings were conducted on

the same days of the 2 years,

but with different starting and

end points, according to the

different length of the

emergence period of the species
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Regression Models were used. Due to the structure of the

background dataset (non-normal distribution, independent

percentage data, inhomogeneous variances, many zeroes),

building a model with the original variables would have

lead to considerable loss of information. Therefore, four

simple continuous variables were derived from the multi-

variate compositional and structural patterns: coordinates

of the grids on the two NMDS axes (composition) and on

the first two PCA axes (structure) were used as explanatory

variables. In the case of distances, the pooled (two streams

together) total distance dataset (n = 187) was used as the

dependent variable. In the case of the habitat substrate

selection, because the numbers of emerged individuals in a

grid were often very low (1–3), the neighboring four grids

were pooled (n = 20), and percentages of individuals

choosing trees as the emergence substrate were calculated

for the pooled grids and used as the dependent variable.

The structural and compositional parameters (coordinates)

were also averaged and used as explanatory variables.

For statistical analyses IBM SPSS Statistics Version 19

(SPSS Inc. 2011), SYN-TAX 2000 (Podani 2000) and

CANOCO for Windows Version 4.55 (ter Braak and

Smilauer 2002) softwares were used.

Results

Schedule and sex ratio

During the 2 years study, a total of 187 Cordulegaster

heros exuviae were recorded at the two sampling sites—

118 (63.1 %) at PET and 69 (36.8 %) at KOR. Emergence

started first at PET (25 May 2011; 22 May 2012) and

followed at KOR one or 2 weeks later (6 June 2011 and 31

May 2012, Fig. 2). The ending was in reverse order, with

the last exuviae found at KOR on 12 July 2011 and 30 June

2012 and on 24 July 2011 and 12 July 2012 at PET. The

emergence period lasted 60 days in 2011 and 51 days in

2012 based on the pooled dataset of both sampling sites.

The EM50 values (the time needed for 50 % of the male

and female individuals to emerge) calculated for each

stream varied widely in the first year (21 vs. 30 days), but

were roughly the same in 2012 (18 and 21 days, Fig. 2).

The sex ratio did not differ significantly from 1:1 based on

the pooled dataset of the 2 years (Table 2).

Taxonomical and structural differences in the two

sampling sites

Based on the NMDS analysis of taxonomical composition

of the vegetation (Fig. 3a), the two sites are highly and

significantly different from each other based on their tree,

shrub and herb species composition (PERMANOVA,

F = 22.79, p = 0.0001). The left and right banks also

significantly differ from each other at both sites (PET:

F = 6.287, p = 0.0001, KOR F = 4.480, p = 0.0001), but

show much higher variance without overlap at PET,

compared with a lower variance and an almost complete

overlap at the KOR site. The PCA biplot (Fig. 3b) based on

structural characteristics (tree, shrub and herb vegetation

cover and washaways) corroborated this, although not as

clearly. The two sites are significantly distinguished

(F = 41.94, p = 0.0001) mainly by the tree cover, shrub

cover and distribution of washaways: PET was positively

associated with shrubs and washaways, and negatively

associated with tree cover, whereas KOR shows the op-

posite position. Much higher variance can be seen in the

composition of grids at PET than at KOR (Fig. 4a). All

notable structural elements vary considerably at PET,

whereas the smaller variation at KOR is explained exclu-

sively by minor variation of herb cover. The left and right

side of PET is significantly different (F = 5.106,

p = 0.0038), whereas the sides of KOR were similar (F:

3.407, p = 0.0584).

Distances that the larvae travelled from the water

edge to the emergence-site

In the Mecsek Mountains, the mean distances were

290.31 cm (Standard deviation, SD: 225.17) horizontally,

63.43 cm (SD: 61.93) vertically and 353.74 cm (SD:

220.67) in total (Supplementary figure S1). The greatest

horizontal distance that the larvae travelled from the water

line was 930 cm, which was measured at KOR. We ob-

served the greatest vertical (310 cm) and total distance

(1030 cm) at PET (Table 1; Supplementary figure S2). No

significant differences were found in travelled distances

between the sexes in the combined dataset and the two

streams separately (Table 2). In contrast, when sexes were

pooled, significant differences between the two sampling

sites were found for all three types of distances (Table 2).

The larvae travelled larger distances horizontally and to-

tally at KOR, and vertically at PET (Supplementary Figure

S2 A, B, C). Significant differences were found between

the two sides of PET for horizontal and total distances, but

not for vertical distance (Table 2). No significant differ-

ences were found between the two sides of KOR for all

three types of measured distances (Table 2). On the left

side of PET, the larvae travelled more horizontally and

totally than on the right side, but they moved almost the

same distance on both sides of the stream at KOR (Sup-

plementary Figure S2 D, E, F). Significant negative cor-

relation (Spearman rank correlation, r = -0.248,

p = 0.0006) were found between the horizontal and ver-

tical distances in the pooled dataset.
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Position of emergence

We could measure vertical distance from the ground for

92 % of exuviae, and these individuals emerged in a ver-

tical orientation [in the ‘hanging’ type, which is usual for

Cordulegastrids (Corbet 1999)] without exception. Exuviae

found in the leaf-litter lying on their backs (14 cases, which

were the remaining 8 %) probably had fallen to the ground

from a height after emergence was finished.

Emergence-site selection

The emergence-site choice of individuals differed sig-

nificantly between the two sampling sites (Table 2; Fig. 5a,

b). Tree trunks were chosen with highest preference at both

sites (77 % at KOR and 49 % at PET). Shrubs and herbs

were preferred more at PET than at KOR (12, 19 vs. 3,

10 % respectively). Washaway was chosen only at the PET

site. Occasionally, at both sites, an exuvium was found on

top of another, in such cases ‘exuvium’ was recorded as a

rare emergence substrate (1 %); all these ‘exuvia-on-exu-

via’ were found on tree trunks. Choice of substrate for

emergence was not significantly different between the two

sides of the stream at KOR (Table 2; Fig. 5c, d), but the

two sides at PET were significantly different (Table 2;

Fig. 5e, f). At PET, the greatest proportion (51, 46 %) of

larvae chose trees on both sides (Fig. 5e, f). Shrubs were

preferred (20 %) on the left side and herbs were preferred

(26 %) on the right side. Larvae chose washaway in similar

ratios (14, 15 %) on both sides (Fig. 5e, f). The relative

frequency distribution of exuviae among common substrate

types in vegetation grid cells was shown on Fig. 4b, which

is in accordance with the results detailed above. The

emergence-site selection was not significantly different

between sexes (Table 2).

Effects of the riparian habitat composition

and structure on the emergence behaviour

The composition and the structure of the riparian habitat,

which had to be passed over by the larvae before emer-

gence, showed significant effects on the distances travelled

by the larvae (multiple r = 0.41, F = 9.38, p\ 0.0001).

Although the tree trunks were the most preferred substrate

Table 2 Results of testing sex-ratio, travel distance and emergence-site selection between sexes, sites and left and right sides of the streams and

based on the full dataset

Full dataset KOR PET

Sex ratioa v2 = 0.196, df = 1, p = 0.658 v2 = 0.009, df = 1, p = 0.926 v2 = 0.710, df = 1, p = 0.399

Between sexes

Full dataset KOR PET

Travel distanceb

Horizontal t = 0.607, df = 182, p = 0.543 t = 1.316, df = 67, p = 0.192 U = 1619.0, p = 0.852

Vertical U = 4160.0, p = 0.846 t = -0.033, df = 67 p = 0.974 U = 1533.5, p = 0.507

Total t = 0.766, df = 182, p = 0.445 t = -1.258, df = 67, p = 0.213 t = -0.047, df = 113, p = 0.963

Emergence-substrate selectionc v2 = 1.420, df = 5, p = 0.922 v2 = 1.282, df = 4, p = 0.864 v2 = 2.216, df = 5, p = 0.818

Between sitesd Between left and right sidesd

KOR–PET KOR PET

Travel distanceb

Horizontal U = 2675.0, p\ 0.001* t = -0.26, df = 67 p = 0.795 U = 1290.50, p = 0.015*

Vertical U = 1901.5, p = 0.010* U = 481.0, p = 0.227 U = 1590.00, p = 0.423

Total t = 2.613, df = 185, p = 0.010* t = -0.37, df = 67, p = 0.710 t = -2.42, df = 96.23, p = 0.017*

Emergence-substrate selectionc v2 = 22.7, df = 5, p\ 0.001* v2 = 2.07, df = 4, p = 0.723 v2 = 14.02, df = 5, p = 0.015*

Sex ratio did not differ significantly from equality and travelled distances and emergence-substrate selection were similar for males and females.

In contrast, all distances and emergence-substrate selection were different between sites and sides of PET stream, but not between sides of KOR

stream. (KOR Körtvélyesi-stream, PET Pet}oczi-stream)

* Significant differences (p\ 0.05)
a Goodness-of-fit-tests
b Two-samples-t test and Mann–Whitney U test
c Test-of-independence
d For pooled sexes
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along both streams and both sides, the percentages of the

individuals choosing trees decreased considerably if the

cover of the herbs and shrubs increased (Fig. 5). Despite

this, the effect of the composition and structure of the ri-

parian habitat on the substrate preference was not sig-

nificant (multiple r = 0.52, F = 1.46, p = 0.26).

Discussion

The geographical position of sites affects the timing of

dragonfly emergence. With an increase in altitude and/or

latitude, the emergence of the same species may begin later

(Corbet 1983). The schedule of the emergence of the

Balkan Goldenring in the Mecsek Mountains might also be

in relation to the geographical position and altitude of the

sites, but this effect was less pronounced given the very

small regional scale. It is possible that the difference in

timing of the emergence between the two sites is related to

the microclimatic conditions determined by the orientation

and the structure of the valleys: KOR runs north in a deep,

cool valley, whereas PET is situated in a west-oriented,

shallow valley with somewhat warmer conditions.

A well-known phenomenon is that Anisoptera species

often exhibit more female individuals emerging than males

(Corbet 1983; Suhling and Müller 1996) due to the higher

predation pressure on the more active male larvae.

Differences in sex ratio have been reported for species,

including different populations and different time periods

(Corbet 1999). In contrast, our C. heros populations

showed a 1:1 sex ratio during emergence. This difference

could be a function of the low or missing predation pres-

sure in the headwater streams, where C. heros could be the

top predator.

Based on the fact that vertical distances could be mea-

sured for all exuvia found in their original position of

emergence, we consider that the larvae must climb verti-

cally before the beginning of the emergence process. This

behaviour is likely to be genetically coded, helping to re-

duce the mortality during this defenseless phase of the

dragonfly life. If a suitable substrate can be found directly

at the bank-line of the stream (for example tree roots

dangling into the water or washaway earthwalls), where the

larva could climb vertically, the horizontally travelled

distance could be zero.

We found significant differences in horizontal and ver-

tical distances travelled by the larvae to the emergence

sites between the two stream valley habitats. These dif-

ferences are explained by the compositional and structural

differences in the vegetation (as potential substrate for

emergence) of the two habitats (Fig. 3a, b). The larvae

travelled significantly longer horizontal distances where

the shrub and herb layer was sparse (KOR), and shorter

horizontal distances where the vegetation was denser and

Fig. 3 a Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS) of vegeta-

tion composition between the sites and sides (final stress: 0.14) and

b Principal component analysis (PCA) of vegetation structure of the

two studied sampling sites and their stream bank sides (eigenvalues

are given on the axes as %). The two studied sites are substantially

different from each other based on their species composition. The left

and the right banks also differ from each other at PET, but this

difference cannot be observed at KOR. Structural characteristics

shows similar results: the two sites and right and left side banks in the

case of PET are more separated and can be characterized with much

higher variance than KOR. The left side of PET is positively

associated with the shrub and washaway cover, and the right side is

positively associated with the herb cover
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more diverse (PET). Vertical distances showed the oppo-

site trend. Larvae climbed significantly higher at PET than

at KOR. We make three assumptions to explain this dif-

ference. (1) The inspected sections were the same size at

both sites, but at PET nearly twice as many exuviae were

found than at KOR (118 vs. 69). According to Corbet

(1983) the climbing height may be influenced by the degree

of overcrowding. Higher climbing could be a response to

high larval densities that a larva experiences prior to

emergence, which may reduce the damage caused by one

another during the soft-bodied molting process (Corbet

1957; Bennett and Mill 1993). It may also reduce density-

dependent predation by birds, ants, wasps or other drag-

onflies (Miller 1964; Farkas et al. 2012). (2) On the other

hand, the larvae walked longer horizontal distances at KOR

than at PET. Assuming that approximately the same

Fig. 4 Relative frequency

distribution of available

substrate resources (a), and
emergence-site selection (b) in
10 9 10 m grid cells at left and

right sides of the sampling sites

clearly show that trees as

emergence-substrate are

overrepresented compared to

the resources, whereas in cases

of other substrate types, the

quantity of resources determine

the emerging-site selection.

(Box interquartile range with

median line, whisker minimum,

maximum value, circles

outliers, asterisk extreme

outliers)
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amount of energy is available to larvae for the whole

emergence process (searching available site and molting),

it is possible that after a longer horizontal walk they have

insufficient energy reserves to climb higher. (3) Another

explanation may be that spending more time to search for

an appropriate emergence-site increases the probability of

Fig. 5 Differences in the distribution of emergence-substrate chosen

by larvae between Körtvélyesi-stream (a), Pet}oczi-stream (b),
between the left and right sides of the streams KOR (c, d) and PET

(e, f) could be explained by the different supply of available

emergence substrates (see also Fig. 4)

J Insect Conserv

123



drying out. Assumptions 2 and 3 above are indirectly

supported by the finding that there was a significant

negative correlation between the two kinds of distances.

The structure and composition of the riparian habitats of

the different sides of the streams resulted in different

emergence behaviours (Fig. 3a, b). The distances travelled

proved to be strongly affected by the complexity of the

riparian habitats: the more diverse habitat complexity re-

sults in more varied distances. Between the two sides of the

streams the travelled distances were similar at KOR, but

significant differences were found at PET. KOR has the

same and unified vegetation structure on both sides,

whereas PET has a more patchy, more varied and diverse

plant composition and structure.

The emergence substrate preferences show similar

trends to that of travelled distances. We detected differ-

ences between the two sites and between left and right

sides at PET, but no differences between sides at KOR. In

most cases at KOR (over 75 %), the larvae used thick trees

for emergence because the herb and shrub layer was sparse,

and they found similar conditions on both sides. In con-

trast, a more diversified substrate supply could be seen on

both side of the stream valley at PET. Based on the com-

parison at the level of vegetation grid cells (Fig. 4a, b),

trees were chosen in highest proportion at all sites and

sides, regardless of whether this type was the most abun-

dant (trees were abundant at KOR but not at PET). How-

ever, the distribution of the available substrate resources

affected, but not significantly defined, the emergence-sub-

strate selection. Substrate preference is not a function of

the substrate availability. Although, at PET, the composi-

tion and structure of the riparian habitat was more complex

and the proportion of the tree trunks was lower (Fig. 4a),

which is reflected in the distribution of the selected sub-

strates (more shrubs and herbs were chosen than at KOR,

Fig. 4b), but the tree trunks has remained the most pre-

ferred, consequently the most important emergence sub-

strate for C. heros (Fig. 5).

In summary, the emergence behaviour (travelled dis-

tances and emergence-site selection) of Cordulegaster

heros highly depends on the characteristics of the habitat.

Because of the habitat variability, different distances must

be overcome in order to find the best place for emergence,

and different sites must be used for molting. Our findings

are also corroborated by previous data on Cordulegastrids:

we can find a wide range of mean and maximum values in

travelled distances from different sites (Table 1; e.g.

Weihrauch 2003; Tóth 2006). Similar results are known

from other Odonata families. In riverine dragonflies, Suh-

ling and Müller (1996) found that geomorphological fea-

tures of stream banks and vegetation significantly affected

the extent of movement before emergence. Farkas et al.

(2009) noted similar results for gomphid species.

Kormondy and Gower (1999) showed that the emergence-

site selection is determined by the composition and struc-

ture of the vegetation. Furthermore, the habitat selection of

the adults is also strongly dependent on vegetation struc-

ture, including degrees of shading.

Clausnitzer et al. (2009) emphasized that dragonflies

show strong responses to habitat change such as thinning of

forest and increased erosion. Our results indirectly support

this statement. For the endangered Balkan Goldenring, al-

tering habitats surrounding headwater stream-sections can

strongly modify emergence behaviour. Consequently,

changes in vegetation may affect the number of individuals

of the next generation and ultimately the survival of the

population. Tree trunkswere chosen as emergence-site in the

highest proportion at all of our streams and riparian habitats,

so the conservation of the forest habitats at C. heros sites

seems to be crucial to their long-term persistence. Further

strengthening this view, in the Mecsek Mountains, stable

populations can be found only at stream sections that are

covered by old forests (Boda et al. 2011). Accordingly, we

strongly recommend choosing appropriate forest manage-

ment regimes, avoiding the use of clear cutting and/or pre-

venting the development of large gaps in the forest canopy,

which may promote the overproliferation of undergrowth.

Maintaining riparian forests in near-pristine condition can be

a key to successful conservation of the species.
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él}ohelyek Magyarországon [Natura 2000 Species and habitats in
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Tisza vásárosnaményi szakaszán. [Assessment of riverine drag-

onfly population (Odonata:Gomphidae) on the basis of exuviae

on the reach of the River Tisza at Vásárosnamény. (in Hungarian
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Dyatlova E, Ferreira S, Jović M, Ott J, Riservato E, Sahlén G

(2010) European red list of dragonflies. IUCN and Publications

Office of the European Union, Luxembourg

Kormondy EJ, Gower JL (1999) Life history variation in an

association of Odonata. Ecology 46(6):882–886

Lang C, Müller H, Waringer JA (2001) Larval habitats and

longitudinal distribution patterns of Cordulegaster heros

Theischinger and C. bidentata Sélys in an Austrian forest stream
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ABSTRACT: Cordulegaster heros Theischinger, 1979 is a Natura 2000 species 
of community importance and the only strictly protected dragonfly in Hungary. 
Occurrences of the species in Hungary are still known from Sopron Mountains, 
Őrség and Mecsek. More recently it has been collected in Zselic Hills and 
Kőszeg Mountains. Conservation and protection of the breeding habitats of the 
C. heros are important due to the species is rare and endangered. In this study 
we discuss the results of collections carried out between 2008 and 2010. New 
faunistical records are given for 468 individuals of C. heros from 69 sampling 
sites of Mecsek Mountains and its surroundings. 
 
Key words: faunistics, larvae, exuviae, adults, distribution, Odonata, nature 
protection 
 
KIVONAT: A Cordulegaster heros Theichinger, 1979 az egyetlen fokozottan 
védett, Natura 2000-es közösségi jelentőségű szitakötő faj Magyarországon. 
Populációi hazánkban a Soproni-hegységből, az Őrségből és a Mecsek-
hegységből ismertek. Zselici és a kőszegi-hegységi előfordulását csak nemrég 
jelezték. A faj ritkasága és veszélyeztetettsége miatt fontos az élőhelyeinek 
megőrzése és védelme. Jelen tanulmány a 2008 és 2010 közötti gyűjtések 
adatait tartalmazza. A C. heros lárvái 69 mintavételi helyről kerültek elő. 
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Vizsgálataink eredményeképpen 468 egyed új faunisztikai adatával bővítettük a 
faj előfordulására vonatkozó eddigi ismereteinket a Mecsekben és környékén. 
  
Kulcsszavak: faunisztikai vizsgálat, lárva, exuvium, imagó, elterjedés, 
Odonata, természetvédelem 

 
 
 
Introduction 
 

Cordulegaster heros is a Natura 2000 species of community importance and 
the only strictly protected dragonfly in Hungary. It has a relatively small distribution 
area in Austria, Slovenia, Croatia, Serbia and Montenegro, Macedonia, Bulgaria, 
Romania, Slovakia, Greece, Italy and Albania (VAN TOL 2010). In Hungary this 
species still known from Sopron Mountains, Őrség, Mecsek, and more recently was 
collected in Zselic Hills and Kőszeg Mountains.  

Former studies (ÚJHELYI 1955, 1959; STEINMANN 1959a, 1959b, 1962, 1984; 
TÓTH 1993) mentioned C. annulatus, C. bidentatus and C. boltoni from the Mecsek 
Mountains. In all probability these records are based on misidentification and refer to 
C. heros (TÓTH 2006). Data under the name C. heros can be found in AMBRUS et al. 
(1996), KOVÁCS et al. (2004), TÓTH (2004, 2006a, 2006b, 2009, 2010), CSORDÁS et 
al. (2009) and ROZNER et al. (2010). 

Number of individuals in almost all known Hungarian population is relatively 
small. Based on most recent studies the larvae exclusively inhabit cool, unpolluted, 
permanent mountain streams and brooklets with substrate of fine sand and cobble, 
covered by a thin layer of fine organic detritus, running in deep and shadowed 
valleys; the larvae need rich aquatic invertebrate fauna (BEDJANIC and SALAMUN 
2003) and high dissolved oxygen level (CSORDÁS et al. 2009).  

Since the larvae of C. heros have even 5-years-long development period, the 
species needs brooks with permanent waterflow (CSORDÁS et al. 2009). In point of 
view of nature conservation the protection of the breeding habitats is the most 
important. 

Our aim was to give new data about the Natura 2000 species of community 
interest Cordulegaster heros Theischinger, 1979 and to summarize the earlier 
literature data from Mecsek Mountains and its surroundings. 
 
Material and methods 
 

During the faunistical investigations the Cordulegaster heros specimens were 
captured by sweeping with a pond-net (“kick and sweep” method). Furthermore, at 
some localities quantitative samplings were taken according to AQEM protocol 
(AQEM CONSORTIUM 2002). These sites are marked in the list of new records with 
“AQEM” signs after the abbreviations of the name of the collectors. 

Imagines, exuviae and larvae were also collected. For exuviae, we checked 
the riparian vegetation, tree trunks, bushes and artificial objects as well. After the 
identification larvae and adults were released nearby their original habitats. All 
specimens were identified on field by the collectors using keys and descriptions by 
AMBRUS et al. (1992), ASKEW (2004) and STEINMANN (1964).  

In this study the records gained between 2008 and 2010 are given. In Table 1. 
the names of sampling sites are given with their administrative units in brackets, the 
exact geographical co-ordinates (WGS-84) and the 10×10 km UTM-grid codes (Fig. 
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1). In the cases of some geographical terms we left the original Hungarian form for 
the localities being more identifiable: árok = ditch; csatorna = channel; forrás, kút = 
spring; patak, vadvíz, vízfolyás = stream, vízmű = water work; gödör, völgy = valley. 

In Table 1. the exact geographical co-ordinates of Petőczi-árok (Bakonya) are 
given in terms of wide interval, because on this site 25 different samples were taken 
about on a 2 kilometre long section of the stream. 

In Fig. 1. the new data are represented with exact geographical co-ordinates 
(black dots) and UTM-grid codes are assigned on the literature data (empty rounds), 
due to exact geographical co-ordinates were not assigned to the earlier literature 
data.  
 

Table 1. Sampling sites in the Mecsek Mountains and its surroundings with 
exact geographical co-ordinates (WGS84) and 10×10 km UTM grid codes. 

  Name of the sampling sites Lat. (N) Lon. (E) UTM grid 
code 

1. Baranya-csatorna 1 (Mánfa) 46°09'36" 18°16'28" BS 81 
2. Baranya-csatorna 2 (Mánfa) 46°10'12" 18°12'44" BS 81 
3. Baranya-csatorna 3 (Mánfa) 46°09'38" 18°14'04" BS 81 
4. Baranya-csatorna 4 (Mánfa) 46°09'39" 18°15'53" BS 81 
5. Baranya-csatorna, Nagy.forrás-völgy (Mánfa) 46°09'32"  18°15'55" BS 81 
6. Baranya-csatorna, Rákos-völgy (Mánfa) 46°09'40"  18°15'56" BS 81 
7. Bicsérdi-vízfolyás (Bakonya)  46°05'13'' 18°05'29'' BS 70 
8. Bicsérdi-vízfolyás (Kővágótőttős) 46°04'43"  18°05'28" BS 70 
9. Bodai-árok 1 (Boda) 46°05'12" 18°03'14" BS 70 
10. Bodai-árok 2 (Boda) 46°05'02"  18°03'11" BS 70 
11. Budafai vízmű 1 (Mánfa) 46°09'58"  18°15'44" BS 81 
12. Budafai vízmű 2 (Mánfa) 46°09'57"  18°15'44" BS 81 
13. Budafai vízmű 3 (Mánfa) 46°09'56"  18°15'45" BS 81 
14. Budafai vízmű 4 (Mánfa) 46°09'54"   18°15'45" BS 81 
15. Budafai vízmű 5 (Mánfa) 46°09'56"  18°15'45" BS 81 
16. Budafai vízmű 6 (Mánfa) 46°09'56"  18°15'44" BS 81 
17. Budafai vízmű 7 (Mánfa) 46°09'35"  18°13'32" BS 81 
18. Budafai vízmű 8 (Mánfa) 46°09'58"   18°15'46" BS 81 
19. Éger-völgyi-patak (Pécs) 46°05'23"  18°10'44" BS 80 
20. Farkas-forrás, Szörnye völgy (Pécs) 46°05'51'' 18°09'46'' BS 80 
21. Hidasi-völgyi-patak (Hosszúhetény) 46°12'30'' 18°21'05'' BS 92 
22. Hidasi-völgyi-patak 1 (Komló) 46°11'41" 18°19'03" BS 91 
23. Hidasi-völgyi-patak 2 (Komló) 46°11'39'' 18°19'04'' BS 91 
24 Hosszúhetényi-vízfolyás 1 (Hosszúhetény) 46°10'31" 18°20'55" BS 91 
25 Hosszúhetényi-vízfolyás 2 (Hosszúhetény) 46°10'52" 18°20'94" BS 91 
26 Hosszúhetényi-vízfolyás 3 (Hosszúhetény) 46°10'38" 18°20'58" BS 91 
27 Kaszárnya-patak (Komló) 46°11'16"  18°16'51" BS 91 
28 Körtvélyesi-forrás 1 (Mánfa) 46°08'56" 18°14'43" BS 81 
29 Körtvélyesi-forrás 2 (Mánfa) 46°08'56" 18°14'42" BS 81 
30 Lámpási-árok (Pécs) 46°06'31"  18°13'50" BS 80 
31 Lámpási-árok, Rigóder utca (Pécs) 46°05'34"  18°15'05" BS 80 
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Table 1. (Continued). 

  Name of the sampling sites Lat. (N) Lon. (E) UTM grid 
code 

32 Mázai-vadvíz (Máza) 46°15'29" 18°23'33" BS 92 
33 Mihály remete-forrás (Pécs) 46°06'18'' 18°09'20'' BS 80 
34 Nyáras-völgyi-patak (Hetvehely) 46°08'16" 18°03'4" BS 71 
35 Nyáras-völgyi-patak, Szarvas-kút 1 (Abaliget) 46°08'11"  18°04'50" BS 71 
36 Nyáras-völgyi-patak, Szarvas-kút 2 (Abaliget) 46°08'08"  18°04'56" BS 71 
37 Óbányai-völgyi-patak (Óbánya) 46°13'14" 18°24'10" BS 92 
38 Ól-völgyi-patak (Szászvár) 46°15'49" 18°22'02" BS 92 
39 Ól-völgyi-patak, Szászvári kőbánya (Szászvár) 46°15'26" 18°21'46" BS 92 
40 Orfűi-patak (Orfű) 46°08'18"   18°09'27" BS 81 
41 Pap-erdei-patak (Mánfa) 46°09'20"   18°13'33" BS 81 
42 Pécsváradi-patak (Pécsvárad) 46°09'20" 18°23'74" BS 91 
43 Petnyák-völgyi-patak (Mánfa) 46°08'30"   18°13'16" BS 81 
44. Petőczi-árok (Bakonya) 46°07'27" – 18°02'49" –  BS 71 
  46°06'58" 18°05'03" BS 71 
45. Petőczi-árok 1 (Hetvehely) 46°07'27"  18°02'49" BS 71 
46. Petőczi-árok 2 (Hetvehely) 46°07'12" 18°04'14" BS 71 
47. Rák-patak (Ófalu) 46°13'40"   18°31'19" CS 02 
48. Rák-patak, Felső falu (Ófalu) 46°13'00"  18°31'24" CS 02 
49. Réka-völgyi-patak (Zengővárkony) 46°12'39"  18°25'09" CS 02 
50. Sín-gödör (Magyaregregy) 46°12'44" 18°18'05" BS 92 
51. Somosi-patak (Magyaregregy) 46°13'30"  18°20'15" BS 92 
52. Váraljai-árok (Váralja) 46°15'34"  18°25'09" CS 02 
53. Varasdi-patak (Mecseknádasd) 46°12'08"  18°27'12" CS 01 
54. Vár-kút (Magyaregregy) 46°13'20" 18°19'60" BS 92 
55. Vár-völgyi-patak 1 (Magyaregregy) 46°13'40"  18°19'19" BS 92 
56. Vár-völgyi-patak 2 (Magyaregregy) 46°13'38"  18°19'20" BS 92 
57. Vár-völgyi-patak, Iharos-kút (Magyaregregy) 46°13'22" 18°20'07" BS 92 
58. Vár-völgyi-patak, Máré-forrás (Magyaregregy) 46°13'40" 18°19'19" BS 92 
59. Virágos-völgyi-patak, Víganvár (Kővágószőlős) 46°07'11"   18°07'38" BS 71 
60. Völgységi-patak, Egregyi-völgy (Komló) 46°11'41"  18°19'02" BS 91 
61. Völgységi-patak 1 (Magyaregregy) 46°14'27" 18°18'20" BS 92 
62. Völgységi-patak 2 (Magyaregregy) 46°13'08"  18°18'08" BS 92 
63. Völgységi-patak 1 (Komló) 46°11'51" 18°18'15" BS 91 
64. Völgységi-patak 2 (Komló) 46°11'25"  18°19'12" BS 91 
65. Völgységi-patak 3 (Komló) 46°12'41"  18°18'06" BS 92 
66. Völgységi-patak 4 (Komló) 46°11'24'' 18°19'13'' BS 91 
67. Völgységi-patak (Szászvár) 46°16'17" 18°21'17" BS 92 
68. Zengővárkonyi-patak 1 (Zengővárkony) 46°10'51"  18°25'42" CS 01 
69. Zengővárkonyi-patak 2 (Zengővárkony) 46°10'51" 18°25'87" CS 01 
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Fig. 1. Sampling sites for faunistical studies on Cordulegaster heros in the 
Mecsek Mountains and its surroundings. (New data – black dots, literature data 
– empty rounds). 

 
 
Results 
 

Samplings performed at 69 sites were resulted in the occurrences of 468 
individuals. In comparison with the earlier literature data the number of localities for 
Cordulegaster heros in Mecsek Mountains and its surroundings has increased. The 
largest numbers of individuals were collected in Baranya-csatorna, Körtvélyesi-
forrás, Ól-völgyi-patak and Petőczi-árok. Interesting record of this species was from 
Lámpási-árok. The occurrence of the species was not expected from this locality, 
because this section of Lámpási-árok is a non-natural and highly disturbed because 
it is located within the city of Pécs.  

In the list of new records the followings were given: localities (with 
administration unit), date of sampling, total number of individuals and abbreviations 
of collectors’ names in alphabetical order: BCs – Csaba Bereczki, BR – Réka Boda, 
CA – Attila Czirok, CsZ – Zoltán Csabai, HO – Orsolya Horváth, HV – Valér Horvai, 
KZ – Zoltán Kálmán, KTZ – Tamás Z. Kovács, LA – Andor Lőkkös, MN – Nikoletta 
Méhes, MP – Péter Mauchart, RGY – György Rozner, SN – Nándor Soós, SzD – 
Dániel Szappanos, SzI – Ildikó Szivák. 
 
Literature data: Mecsek: Zobák, Mecsek: Melegmányi-völgy (UJHELYI 1955) under 

the name Cordulegaster bidentatus, Sélys-Longchamps, 1843; Melegmányi-völgy, 
Zobákpuszta (UJHELYI 1959) under the name Cordulegaster annulatus (Latreille, 
1805); Mecsek (STEINMANN 1959a,b) under the name Cordulegaster annulatus 
(Latreille, 1805); Mecsek: Melegmányi-völgy, Zobák puszta (STEINMANN 1962) 
under the name Cordulegaster bidentatus Sélys-Longchamps, 1843 and 
Cordulegaster boltoni, Donovan, 1807; Pécs, Magyarürög, Éger-völgyi-patak 
(AMBRUS et al. 1996); Mecsekpölöskei-horgásztó (TÓTH 2004); Hidasi-völgy, 
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Melegmányi-völgy (KOVÁCS et al. 2004); Baranya-patak (Mánfa), Bikádi-völgy, 
Bükkösdi-víz (a Sormás-patak torkánál), Bükkösdi-víz (Abaliget), Csepegő-árok, 
Egregyi-völgy, Éger-völgyi-vízfolyás, Éger-völgy, Éger-völgyi-tó, Hidasi-völgy, 
Hosszúhetényi-vízfolyás, Józsi-kút-csermely, Kisnádasi-vízfolyás, Kisvaszari-
vízfolyás, Kárászi-vízfolyás, Kaszárnya-patak, Kisbattyáni-csermely, Koponya-kút-
csermely, Kőlyuk, Mánfa, Mázai-vadvíz, Mecsekjánosi-vízfolyás, Melegmányi-
völgy, Nagy-mély-völgy, Óbányai-vízfolyás, Óbányai-völgy, Ól-völgyi-vízfolyás, 
Orfűi-patak, Pölöskei-horgásztó, Pölöskei-patak, Püspökszentlászló, Sín-gödör, 
Szalatnaki-patak, Takanyó, Váraljai-árok, Vár-völgyi-vízfolyás, Vár-völgy, Vékényi-
vízfolyás, Völgységi-patak (Magyaregregy), Völgységi-patak (Takanyó), 
Zobákpuszta (TÓTH 2010); Mánfa: Baranya-csatorna, Bakonya: Bicsérdi-vízfolyás, 
Boda: Bodai-árok, Hosszúhetény: Hidasi-völgyi-patak, Mánfa: Nagy-mély-völgy, 
Óbánya: Óbányai-völgyi-patak, Bakonya: Petőczi-árok, Magyaregregy: Vár-völgyi-
patak, Máré-forrás, Vékény: Vár-völgyi-patak, Pásztor-forrás, Orfű: Vízfő-forrás 
(SZIVÁK et al. 2010).  

 
New records for Cordulegaster Heros Theichinger, 1979 

 
Larvae: Baranya-csatorna 2 (Mánfa): 2010.06.14., 6, RGY – Baranya-csatorna 4 

(Mánfa): 2010.10.21., 47, BCS-BR-MP-PB – Baranya-csatorna, Nagy-forrás-völgy 
(Mánfa): 2009.11.13., 3, RGY – Baranya-csatorna, Rákos-völgy (Mánfa): 
2009.11.13., 1, RGY – Baranya-csatorna, Rákos-völgy (Mánfa): 2009.11.13., 1, 
RGY – Bicsérdi-vízfolyás (Bakonya); 2009.10.23., 3, BCS-AQEM; 2010.03.28., 1, 
BCS-AQEM; 2010.09.20., 8, BCS-BR-MP – Bicsérdi-vízfolyás (Kővágótőttős): 
2009.10.28., 2, RGY – Bodai-árok 1 (Boda): 2009.10.23., 1, BCS-AQEM; 
2010.03.28., 6, BCS-AQEM; 2010.09.20., 6, BCS-BR-MP – Bodai-árok 2 (Boda): 
2009.07.22., 17, RGY – Budafai vízmű 8 (Mánfa): 2009.11.13., 1, RGY – Éger-
völgyi-patak (Pécs): 2009.10.28, 3, RGY – Farkas-forrás, Szörnye völgy (Pécs): 
2009.08.31., 3, HO-SZD – Hidasi-völgyi-patak (Hosszúhetény): 2009.10.19., 1, 
BCS-AQEM; 2010.03.29., 1, BCS-AQEM – Hidasi-völgyi-patak 1 (Komló): 
2008.04.24., 1, CA-HV-AQEM – Hidasi-völgyi-patak 2 (Komló): 2010.03.29., 3, 
BCS-AQEM; 2010.10.21., 3, BCS-BR-MP-PB – Hosszúhetényi-vízfolyás 1 
(Hosszúhetény): 2010.09.24., 14, BCS-BR-MP – Hosszúhetényi-vízfolyás 2 
(Hosszúhetény): 2008.10.25., 2, CA-HV-AQEM – Hosszúhetényi-vízfolyás 3 
(Hosszúhetény): 2008.10.02., 1, LA – Kaszárnya-patak (Komló): 2010.07.06., 1, 
RGY – Körtvélyesi-forrás 1 (Mánfa): 2010.10.21., 17, BCS-BR-MP-PB – 
Körtvélyesi-forrás 1 (Mánfa): 2008.10.02., 1, LA – Lámpási -árok (Pécs): 
2009.11.13., 2, RGY – Lámpási-árok, Rigóder utca (Pécs): 2009.11.13., 8, RGY – 
Mázai-vadvíz (Máza): 2010.09.22., 8, BCS-BR-MP – Mihály remete-forrás (Pécs): 
2009.08.31., 1, HO-SZD – Nyáras-völgyi-patak (Hetvehely): 2010.10.19., 1, BCS-
BR-MP-PB – Nyáras-völgyi-patak, Szarvas-kút 1 (Abaliget): 2009.10.28., 1, RGY 
– Nyáras-völgyi-patak, Szarvas-kút 2 (Abaliget): 2009.10.28., 4, RGY – Óbányai-
völgyi-patak (Óbánya): 2010.10.19., 1, BCS-BR-MP-PB – Ól-völgyi-patak 
(Szászvár): 2009.10.21, 5, BCS-AQEM; 2010.03.31., 9, BCS-AQEM; 2010.09.22., 
6, BCS-BR-MP – Ól-völgyi-patak, Szászvári kőbánya (Szászvár): 2010.09.22., 1, 
BCS-BR-MP – Orfűi-patak (Orfű): 2009.07.22., 1, RGY – Pap-erdei-patak (Mánfa): 
2010.06.14., 7, RGY – Pécsváradi-patak (Pécsvárad): 2008.07.28., 8, CA-HV-
AQEM – Petnyák-völgyi-patak (Mánfa): 2009.11.13., 11, RGY – Petőczi-árok 
(Bakonya): 2009.03.08., 23, RGY; 2009.03.09., 16, RGY; 2009.06.18., 5, RGY; 
2009.07.22., 1, RGY; 2009.10.28., 1, RGY; 2009.10.22., 6, BCS-AQEM; 
2010.03.27., 3, BCS-AQEM; 2010.09.20., 9, BCS-BR-MP – Petőczi-árok 2 
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(Hetvehely): 2008.11.15., 2, LA – Rák-patak (Ófalu): 2010.11.14., 2, RGY – Rák-
patak, Felső falu (Ófalu): 2010.11.14., 1, RGY – Réka-völgyi-patak 
(Zengővárkony): 2010.11.14., 1, RGY – Sín-gödör (Magyaregregy): 2010.10.21., 
2, BCS-BR-MP-PB – Somosi-patak (Magyaregregy): 2010.07.06., 1, RGY – 
Varasdi-patak (Mecseknádasd): 2010.11.14., 1, RGY – Vár-kút (Magyaregregy): 
2010.10.21., 3, BCS-BR-MP-PB – Vár-völgyi patak, Máré-forrás (Magyaregregy): 
2009.07.22., 1, KZ-AQEM; 2009.10.20., 1, BCS-AQEM; 2010.03.30., 6, BCS-
AQEM; 2010.10.21., 1, BCS-BR-MP-PB – Vár-völgyi-patak, Iharos-kút 
(Magyaregregy): 2009.10.20., 4, BCS-AQEM; 2010.03.30., 2, BCS-AQEM – Vár-
völgyi-patak 2 (Magyaregregy): 2010.07.06., 4, RGY – Virágos-völgyi-patak, 
Víganvár (Kővágószőlős): 2009.10.28., 3, RGY – Völgységi-patak 1 
(Magyaregregy): 2008.04.25., 2, CA-HV-AQEM – Völgységi-patak 1 (Komló): 
2008.07.23., 1, CA-HV-AQEM – Völgységi-patak 2 (Komló): 2010.07.06, 2, RGY – 
Völgységi-patak 3 (Komló): 2010.07.06., 1, RGY – Völgységi-patak 4 (Komló): 
2010.09.22., 1, BCS-BR-MP – Völgységi-patak (Szászvár): 2008.04.22., 2, CA-
HV-AQEM – Zengővárkonyi-patak 2 (Zengővárkony): 2008.07.28., 10, CA-HV-
AQEM. 

 
Exuviae: Baranya-csatorna 3 (Mánfa): 2010.06.14., 5, RGY – Budafai vízmű 1 

(Mánfa): 2010.06.14, 2, RGY – Budafai vízmű 2 (Mánfa): 2010.06.14., 2, RGY – 
Budafai vízmű 3 (Mánfa): 2010.06.14, 1, RGY – Budafai vízmű 4 (Mánfa): 
2010.06.14., 1, RGY – Budafai vízmű 5 (Mánfa): 2010.06.14, 1, RGY – Budafai 
vízmű 5 (Mánfa): 2010.06.14., 1, RGY – Budafai vízmű 7 (Mánfa): 2010.06.14., 2, 
RGY – Petőczi-árok (Bakonya): 2010.06.14., 3, RGY; 2009.06.18., 13, RGY – 
Petőczi-árok 1 (Hetvehely): 2010.06.14., 1, RGY – Váraljai-árok (Váralja): 
2010.07.07., 2, RGY – Völgységi-patak, Egregyi-völgy (Komló): 2009.07.22., 1, 
RGY – Völgységi-patak 2 (Magyaregregy): 2010.07.06., 1, RGY.  

 
Adults: Petőczi-árok (Bakonya): 2009.07.22., 1, RGY – Vár-völgyi-patak 1 

(Magyaregregy): 2009.07.22., 1, RGY – Zengővárkonyi-patak 1 (Zengővárkony): 
2010.07.06., 2, RGY. 
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