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V. PROJEKT Erdõrezervátumok � kezelt lomboserdõk 

 
Cél: 

(1): A nagylepkék faj-diverzitási mintázatai alapján trendek kimutatása 
(2) Az idõsorokban észlelt változások, trendek elemzése a vizsgált idõszakban bekövetkezett 

klímaingadozásokkal (pl. aszály mértéke és a gradációk fellépése), illetve az élõhelyek 

állapotváltozásaival (erdei vegetációs változások) összefüggésben. 
 

Fénycsapdára repülõ nagylepkék 
 
Leskó Katalin 
Szentkirályi Ferenc 
 
Bevezetés 

 

A hatvanas években telepített, növényvédelmi célú erdészeti fénycsapda-hálózat rendkívül 

értékes adatsora a NBmR-ben sokoldalúan hasznosítható. E csapdák által szolgáltatott 

korábbi, valamint a jövõben az általuk begyûjtendõ nagyszámú rovar-csoport és faj adatait 

hosszú távon fel lehet használni az erdei rovarok biodiverzitás változásainak monitorozására. 

Az erdészeti fénycsapda hálózat által gyûjtött rovarok között a fajokban leggazdagabb taxont 
a nagylepkék alkotják, az egyes fénycsapda állomásoknál több száz fajukat regisztrálják. 

Mivel az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársai a gyûjtött mintákból a nagylepke fajokat 

meghatározzák, az NBmR erre a csoportra vonatkozó adatsorokat épít(ett) be a programba. 
 
A mintavételi anyagokat a 70-es évek elejéig a Magyar Természettudományi Múzeum 

Állattárában Kovács Lajos és az általa vezetett identifikációs csoport taxonómus szakemberei 
határozták meg. A 70-es évek második felétõl a feldolgozás és határozás az ERTI 

Erdõvédelmi Osztályán folyik mind a mai napig.  
 

1. Kérdések 
 
A négy évtizede üzemelõ fénycsapdák adatsorait célszerû elemezni abból a szempontból, 

hogy (a) hosszú távú faj-diverzitási idõsorokban milyen fluktuációk lépnek fel, (b) milyenek a 

regisztrált változások trendjei; továbbá (c) e változások részben magyarázhatók-e a vizsgált 

periódusban tapasztalt különbözõ környezeti változásokkal. A külföldi kutatások szerint is, az 

idõjárási tényezõk évenkénti ingadozásainak hatásai közül az aszályos szezonok fontos 

szerepet játszanak a rovarok populációdinamikájának hullámzásában, és több faj esetében 

egyértelmû szerepük van a gradációk kialakulásában. A lepke-együttesek fajdiverzitás-
változásai az élõhelyek minõségében bekövetkezett változásokra is utalhatnak. Mindennek 

alapján célszerû a fénycsapda hálózat által összegyûjtött tekintélyes mennyiségû rovaranyag 
meghatározásából származó adatokat a rovarok monitorozása szempontjából is hasznosítani 
 
2. Mintavételi helyek 

 

Az erdészeti fénycsapda-hálózat mûködtetése során több esetben a csapdák üzemeltetését fel 

kellett hagyni, vagy a csapdákat át kellett helyezni. A NBmR törekedett arra, hogy a 

feldolgozásba azon csapdák anyagai kerüljenek bele, amelyek a leghosszabban mûködtek 
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folyamatosan, illetve, ahol a fénycsapda áthelyezése azonos élõhelyre történt, így az adatok 

folyamatosnak tekinthetõk. A szempontok között az is fontos volt, hogy az ország nagytájai 

egyenlõ arányban reprezentáltak legyenek, valamint kerüljön feldolgozásra alföldi és 

hegyvidéki állomás is. Az eddigi feldolgozások a következõ 16 csapdahely anyagaira 
vonatkoztak: Várgesztes, Erdõsmecske, Felsõtárkány, Makkoshotyka, Sopron, Répáshuta, 

Szentpéterfölde, Sasrét, Kapuvár, Szalafõ, Bakonybél, Tompa, Tolna, Gerla-Gyula, Bugac, 
Farkasgyepû. 
Szükséges lenne további csapdahelyek adatainak feldolgozása, ill. a már feldolgozott helyek 

újabb adatsorainak elemzése. 
 
3. Mintavételi gyakoriság 

 

A Jermy-típusú fénycsapdákat a fagyos téli hónapokat leszámítva kora tavasztól késõ õszig 

(március 1-december 31) naponta ürítik. 
 
4. Mintavételi módszer 

 
Az erdészeti fénycsapda-hálózat egységesen a Jermy Tibor által kifejlesztett félautomata 

fénycsapdát használja. A fénycsapda fogószerkezete egy kb. 1 m átmérõjû kör alakú tetõbõl 

és 60 cm átmérõjû tölcsérbõl áll. A tetõ 2 m magasan van felfüggesztve, vagy oszlopra 

szerelve, ez alatt van a 100 W-os izzó. A tölcsér és a tetõszerkezet között mintegy 25 cm 

távolság van. A tölcsér szolgál a fényre repülõ és onnan lecsapódó rovarok összegyûjtésére. A 

tölcsér aljához illeszkedik az ölõüveg. Az ölõüveg alján vattacsomók vannak, ez 

megakadályozza a rovarok sérülését, és így azok határozhatók maradnak. Az ölõüvegben van 

az ölõszert (kloroform) tartalmazó fiola. A kloroform ideális ölõszer, mert a levegõnél 

nehezebb és nem tûzveszélyes. A rovaroknak, különösen a lepkéknek nem szabad a 

kloroformmal érintkezni, mert a rovarok testének zsírszövetét oldja és ez a határozást 

megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi. 
 
A fénycsapdák nagyobb része már kapcsolóórával mûködik. A fénycsapdát naplemente elõtt 

kell üzembe helyezni, és napfelkelte után kikapcsolni. Reggel az ölõüveget a levétele után 

még kb. 2 órára lefedve kell tartani, hogy a hajnali órákban belerepült rovarok is 

elpusztuljanak. A rovaranyagot szét kell teríteni, hogy szikkadjon, ezután dobozokba két 

vattaréteg közé kell teríteni és cédulával ellátni (fénycsapda helye és dátum). A fénycsapda 

minden nap mûködik, rossz idõ esetén is. A fénycsapda kezelõje naplót vezet, amelybe 

feljegyzi a napi minimum-maximum hõmérsékletet, az idõjárásra vonatkozó észleléseket és 

megjegyzéseit.  
 
5. Vizsgált változók 

 
nagylepke fajok elõfordulása (jelenlét/hiány) 
nagylepke fajok napi egyedszám adatai 
 
6. Származtatott adatok 

 
Az fajok elõfordulása és egyedszámadatai alapján a faunaelemek aránya, a fajok ökológiai 

igénye, táplálkozási típusa figyelembevételével végezhetõk elemzések. 
 
A legegyszerûbb mérték, a gyûjtött lepke-együttesek évenkénti fajszáma (S). Mivel ennek 
nagysága függ a fénycsapdás mintákba kerülõ példányok számától, ezért az elemzésekbe be 
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kell vonni a lepkék tömegességét kifejezõ évi összegyedszám (N) idõsorait is. A lokális 

együttesek jellemzésénél, összevetésénél felhasználható az egész vizsgált idõszakra 

vonatkozó totális fajszámok is. 
a) a fénycsapdás gyûjtésekbõl származó minden egyes nagylepke faj évenkénti összfogása 

állomásonként külön-külön (egyedszám/év/hely);  
b) a nagylepke-együttesek évenkénti összegyedszáma (N) helyenként; 
c) a nagylepke-együttesek évenkénti összfajszáma (S) helyenként; 
d) az együttesek különbözõ szempontból képzett csoportjainak (lsd. alább) évi faj- és 

egyedszáma; 
e) maximális és minimális évi fajszámok hányadosa (Smax/Smin) 
 
A szakirodalom által ajánlottak közül a Fisher-féle -diverzitást (D) alkalmazása javasolt a 
nagylepke-együttesek évenkénti faj-diverzitásának a mérésére. Ezen indexet Fisher és 

munkatársai a fénycsapdával gyûjtött, nagy egyedszámokkal képviselt lepke-együttesek 

szerkezeti jellemzésére dolgozták ki (Fisher és mtsai. 1943, Taylor és mtsai. 1976): 
f) évi alfa-fajdiverzitás (D) minden gyûjtõhelyen. 
 
7. Adatelemzés és értékelés 

 
Az elemzésekbõl ki kell zárni azokat az éveket, ahol a csapda üzemelése nem megfelelõ, vagy 

a határozás valamilyen ok miatt hiányos volt. 
 
(a) Fajdiverzitási mértékek 
A trendek, valamint a klimatikus elemek hatásának elemzéséhez három változó (N, S, D) 
használata javasolt. 
 
(b) Idõsorelemzések 
 
Az adatsorokban meglévõ változások idõbeli tendenciáit, növekvõ vagy csökkenõ irányát a 

trendanalízis segítségével lehet kimutatni. (Idõsorokra vonatkozó lineáris trendek 

egyenletének, és ezek szignifikancia szintjének elõállítása.) 
A trendegyenes meredekségével és ennek elõjelével jellemezhetõ a lepke-együttes 

idõsoraiban a változási tendenciák, azaz évente hány fajjal, vagy egyedszámmal növekvõ 

vagy csökkenõ szignifikáns (P<0,05) változás következett be a vizsgált idõszakra vetítve.  
 
A trendanalízist követõen, trend leválasztása után az új reziduális idõsorokban meglévõ 

periodikus ingadozások, fluktuációk észleléséhez az autokorrelációs függvények (ACF) 
állíthatók elõ. A pozitív szignifikáns (95 %-os konfidencia szintnél) korrelációkhoz tartozó 

eltolási értékek adják meg a szabályos ingadozások periódus-hosszát. 
 
A különbözõ idõsorokban mutatkozó ingadozások közötti szinkronitás mértékének 

vizsgálatára a keresztkorrelációs függvényeket (CCF) használhatók. Az elõállított CCF-ek 95 
%-os konfidencia szinten megadják a pozitív, vagy negatív elõjelû korrelációkat. (A CCF 
elemzésekben ott, ahol az eredeti adatsorokban erõs csökkenõ trendek találhatók, a változók 

reziduális idõsorai használhatók.) 
 
(c) Fajhasonlósági elemzések 
 
A nagylepke együttes idõbeni szerkezeti változásainak/transzformációinak kimutatása 

céljából klasszifikációs és ordinációs eljárásokkal elemezhetõk az évenkénti mintázott 
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együttesek közötti hasonlósági viszonyok. Ennek kapcsán különbözõ bináris és kvantitatív 

hasonlósági indexet használhatók (pl. Jaccard, Manhattan, Bray-Curtis). Ezekkel teljes lánc és 

UPGMA módszerrel hasonlósági dendrogramok is elõállíthatók, amelyeket PCoA-val lehet 
kiegészíteni. 
 
7. Ráfordításbecslés 

 
A mintavételezést az Erdészeti Fénycsapda Hálózat keretein belül az ERTI mûködteti, az 

NBmR az adatok feldolgozásába kapcsolódhat be (adatbázisba szervezés, elemzések). 


