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A Saga pedo (Pallas) újabb lelõhelye a Mátrában
HARMOS KRISZTIÁN - SRAMKÓ GÁBOR
ABSTRACT: (New occurrence of Saga pedo (Pallas) in Mátra Mountaines.) The paper gives a description of
the occurence of Saga pedo (Pallas, 1771) in the western edge of the Mátra Mountains, on the hill of “Görbebérc” near Pásztó (a town to the north-east of Budapest). The authors have observed two specimens in a
xerothermic rock-steppe on andesite subsoil. The habitat is the plant-community Potentillo–Festucetum pseudodalmaticae Májovsky 1955 on a clearing of Ceraso mahaleb–Quercetum pubescentis Jakucs Fekete 1957.
It consists of a mosaic of open rock surfaces, grass-covered slopes and shrubby forest edges. The finding place
is at the altitude of approximately 650 meters, in southern exposition.

Bevezetés
A Magyarországon posztglaciális reliktum fûrészlábú szöcske [Saga pedo (Pallas, 1771)]
újabb elõfordulására bukkantunk a Mátrában, közelebbrõl a Nyugati-Mátrában. A Pásztó feletti bérc-sor (Hét vezér koporsója) legészakibb tagján, a Nyikomról lefutó Görbe-bércen két
különbözõ alkalommal találtuk a faj egy-egy példányát. Az egyedekrõl bizonyító fényképfelvételek készültek. Az alábbiakban a faj korábbi mátrai és cserháti elõfordulásait tekintjük
át, majd az elõfordulás körülményeit írjuk le, jellemezzük az élõhelyet, és végül a területet
veszélyeztetõ tényezõkrõl ejtünk néhány szót.
Korábbi adatok a hegységbõl
A faj elsõ mátrai adata Nagy Barnabás nevéhez fûzõdik, aki 1953-ból, a Kékestõl keletre
fekvõ Sas-kõ (Markaz) kb. 880 m magasan fekvõ kis erdõtisztásáról jelzi (NAGY 1960).
1987-ben a Mátrakeresztes feletti Óvár erdõtisztásán, 530 m tszf-i magasságban találta Oláh
Mihály egy példányát sziklagyepben (OLÁH 1987). A gyöngyösi Sár-hegy faunisztikai
vizsgálata során K. Földessy Marianna és Varga András fedezték fel új lelõhelyét a Visontai-hegy és a Csepje-tetõ közötti nyeregben, 400 m tszf-i magasságban (K. FÖLDESSY VARGA 1988). Az utóbbi helyen megtalált két példány felhagyott szõlõkultúra helyén kialakult, sztyeprétekkel érintkezõ siskanádtippanos-foltban tartózkodott. Bauer Norbert, Kenyeres Zoltán és Rácz István összefoglaló munkájukban a fentieken kívül a parádi Marhátról, 606 m tszf-i magasságból jelzik a fajt (BAUER - KENYERES - RÁCZ in press.). Az új
mátrai lelõhelyhez közel esik a Zagyva-völgy jobb oldalán emelkedõ Keleti-Cserhátban, a
Tepkén és a Macska-hegyen (BAUER - KENYERES - RÁCZ in press.) ismert két lelõhelye 450-500 m, illetve 570 m tszf-i magasságban.
Megfigyeléseink szerint a hegységben több olyan terület található, mely - a rendelkezésünkre álló ismeretek alapján - a Saga pedo potenciális élõhelye lehet. A fentiek azonban azt
mutatják, hogy a faj kifejezetten ritka a Mátrában, jelenleg összesen öt lelõhely ismert. Ennek okát talán - a szöcske rejtett életmódja mellett - a hegység viszonylagos alulkutatottságában is kereshetjük.
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Az elõfordulás körülményei
A Saga pedo egy-egy példányát a Mátra hegység nyugati részén, a Nyikom (762 m) hegyrõl nyugati irányban lefutó Görbe-bérc (Pásztó) gerincének közelében, kb. 650 méter tszf-i
magasságban figyeltük meg. Az elsõ példányra 1999. július 25-én, délnyugati (210º)
kitettségû kis tisztáson akadtunk. A szöcske egyikünk lába elõl ugrott fel egy kb. 30 cm magasságú szirti gyöngyvesszõ (Spiraea media L.) cserjérõl, és egy nyílt sziklagyep-folton landolt, ahol mozdulatlanul várakozott. Néhány perc után - miközben igyekeztünk nem zavarni az állatot - egy kb. 40 cm magas mezei szil (Ulmus minor Mill.) fácskára mászott fel, ahol
újra mozdulatlanná dermedt. Amikor - fotózás céljából - közel hajoltunk hozzá, védekezõ
pózt vett fel: miközben testét a növénytõl kissé eltartotta, felénk esõ lábait kinyújtva és eltartva testétõl szembefordult velünk, így jól látszottak fogazott lábai. Ezt a pózt a zavarás
megszûnése után még pár percig megtartotta.
A második példányt 1999. augusztus 4-én, a Görbe-bérc elõzõtõl alig néhány száz méterre lévõ, azonos magasságú, délnyugati (220º) kitettségû, nagyobb kiterjedésû tisztásán figyeltük meg. Egyikünk éppen alacsonyra visszarágott kökény (Prunus spinosa L.) bokrok
közt, lassan haladt át, mikor a felkarjáról hátára mászó fûrészlábú szöcskére figyelt fel. Az
onnan a földre ugrott állat sziklagyep-folton keresztül menekült, majd egy közönséges orbáncfûre (Hypericum perforatum L.) kapaszkodott fel. Ha közelebb hajoltunk hozzá, ez a
példány is a fentihez hasonlóan fenyegetõen szembefordult velünk, miközben felénk esõ lábait eltartotta testétõl. Figyelemre méltó, hogy a példány - ahelyett, hogy a kökénybokrok
védelmébe menekült volna - a gyepbõl kiemelkedõ orbáncfûre mászott fel, ahol jóval kitettebb, bár mimikrije révén jól álcázott helyet választott.
Az élõhelyek és környékük jellemzése
A két megtalált egyed élõhely-választása nagyon hasonlított egymásra, ezért az alábbiakban
az élõhelyeket együttesen jellemezzük. A növényfajok megnevezésében SIMON (2000),
míg a növénytársulásokéban BORHIDI - SÁNTA (1999) munkáit vettük alapul.
A Görbe-bérc délies kitettségû oldalán xerotherm, erdõssztyep vegetáció található, mely kialakulásában edafikus okok játszanak közre. Ezt a vegetációt a mozaikosság jellemzi; az itt
elõforduló edafikus társulások - a környezeti tényezõk eloszlásának heterogenitásából adódóan - sajátos mintázatú társulás-komplexet alkotnak. A területen sziklás felszíneken mészkerülõ nyílt asszociáció, gyöngyperjés szilikátsziklagyep (Asplenio septentrionali–Melicetum
ciliatae /Soó 1940/ Máthé - M. Kovács 1964) jelenik meg. A vastagabb talajokon mészkerülõ lejtõsztyeprét (Potentillo–Festucetum pseudodalmaticae Májovsky 1955) és sajmeggyes
bokorerdõ (Ceraso mahaleb–Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957) társulás-komplexe kap lábra. Különbözõ méretû foltokban melegkedvelõ tölgyesek (Corno–Quercetum
pubescentis Jakucs et Zólyomi ex Máthé et Kovács 1962) zártabb, dús cserje-szintû állományai jelennek meg. A gerinc közelében jelentõs kiterjedésû északi gyöngyvesszõs cserjés
(Waldsteinio–Spiraeetum mediae Zólyomi 1936) él, de a Spiraea media gyenge növekedésû
egyedei elszórtan megjelennek a környezõ gyepekben is. Összességében a Saga pedo görbebérci tágabb élõhelyeként a sajmeggyes bokorerdõ tisztásain megjelenõ mészkerülõ lejtõsztyeprétet, és az azon található nyílt sziklagyep foltokat jelölhetjük meg.
Jellemzõ a megtalálási helyekre az Ulmus minor, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare L. és
Rosa fajok alacsony (kb. 0,3 - 0,6 m) egyedeinek, kisebb csoportjainak jelenléte a sziklagye80

pek környékén és a sztyepréteken. Magas termetû kétszikû fajok (pl.: Peucedanum cervaria
(L.) Lap., Centaurea spp., Dictamnus albus L., stb.) szórványos egyedei tovább növelik a vegetáció fiziognómiájának változatosságát. Mindkét megtalált szöcske sztyepréten tartózkodott, az elsõ alacsony cserjékkel ritkán, a másik sûrûbben benõtt részen. Feltûnõ volt, hogy
mindkét példány a sztyeprét sziklagyeppel közvetlenül érintkezõ részén volt jelen.
A fûrészlábú szöcske termofil faj, mely nappal rejtõzködik, és keveset mozog
(KISBENEDEK 1997). Lehetséges, hogy a Mátra magasabb fekvésû részein azokat a rejtõzködés szempontjából is kedvezõ helyeket választja, amelyek közelében a nyílt sziklafelszínek könnyen felmelegedõ és éjjel lassú hõleadó tulajdonsága is érvényesül. Ezt a feltevést erõsítheti OLÁH (1987) megfigyelése is, aki az említett óvári példányt sziklagyepben
találta. A fenti “erdõssztyep típusú” tisztások nagyon jól kielégíthetik thamnobiont életmódját (RÁCZ 1998), hiszen fa- és cserjefajok kisméretû példányai és magaskórós habitusú
lágyszárúak szórványosan elõforduló csoportjai, illetve egyedei jellemzik.
Érdemes megemlteni, hogy a Görbe-bérc közeli, de nem sajmeggyes bokorerdõ tisztásán
lévõ, nagy kiterjedésû sziklagyep - lejtõsztyeprét komplexében nem találtuk meg a fajt. (Talán az erdõtisztások speciális mezoklímájuk folytán alkalmasak a faj élõhelyeként.)
BAUER - KENYERES - RÁCZ (in press.) a Saga pedo Kárpát-medencei élõhelyeit jellemezve fõként karbonátos kõzeteken kialakuló növénytársulásokat neveznek meg. A fentiekben részletezett elõfordulás alapján vulkanikus kõzeteken a következõ vegetáció-komplexszel
egészíthetõ ki a faj potenciális élõhelyeinek sora: gyöngyperjés szilikát sziklagyep (Asplenio
septentrionali–Melicetum ciliatae) – mészkerülõ lejtõsztyeprét (Potentillo– Festucetum pseudodalmaticae) – sajmeggyes bokorerdõ (Ceraso mahaleb–Quercetum pubescentis).
Ennek a posztglaciális reliktum, zavarásra igen érzékeny fajnak fennmaradásában bizonyára nagy szerepe van a terület érintetlenségének, viszonylagos zavaratlanságának. A Pásztó fölötti bércek sorából - melyekrõl tudjuk, hogy erdeik le lettek irtva - kiemelkedik növényzetének természetközeli vonásaival a Görbe-bérc. Egy korábbi vegetációtörténeti periódusban, vagy az antropogén tájátalakítás elõtt, a Zagyva-völgyének környezetét borító erdõssztyep vegetációban esetleg elterjedtebb Saga pedo itteni fennmaradását napjainkig - a
kedvezõ klimatikus, illetve edafikus viszonyok mellett - a terület viszonylagos érintetlensége is lehetõvé tehette.
A lelõhely veszélyeztetettsége
A fûrészlábú szöcske hazánkban kis egyedszámú, izolált populációkkal reprezentált, ezért
aktuálisan veszélyeztetett, vörös könyves faj (VARGA - KASZAB - PAPP 1990), görbe-bérci lelõhelye nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A közeli Hidegkút melletti Kopasz-tetõ a sárkányrepülõsök, paplanernyõsök és kirándulók kedvelt célpontja, illetve elõbbiek felszállóhelye. Sajnos a huzamosabban itt tartózkodók egyes tevékenységeikkel károstják a
környék élõvilágát. Az egyik szóban forgó tisztáson például két tûzrakó-helyet is találtunk.
A másik veszélyeztetõ tényezõ az erõsen túltartott vadállomány. Fõként a vaddisznó okoz
túrásával degradációt a gyepekben, de a tájidegen muflon jelentõs egyedszámú állománya is
erõsen károsítja az élõhelyeket. Potenciális veszélyt jelent szórók létesítése a területen. Bármilyen erdõgazdasági beavatkozás szintén a faj eltûnését okozhatja.
A görbe-bérci és ahhoz hasonló, gazdasági szempontból jelentéktelen, viszont rendkívül
értékes élõvilágot fenntartó élõhelyeket - melyek egyébként is részben véderdõként vannak
nyilvántartva - célszerû lenne mindenféle gazdasági megfontolás fölé helyezni. A Görbe81

bérc igen értékes területei esetében ez - lehetõség szerint - védett státusz megadását jelentené. Az ilyen területek megõrzésével a vulkanikus hegységek biológiai sokféleségének egyik
fõ letéteményesét menthetnénk meg.
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