Ragadozó és parazitoid holyvafajok (Coleoptera: Staphylinidae)
táplálékpreferenciája és predációs aktivitása agrár-ökoszisztémákban
Hozzáadta: BALOG Adalbert

(Kivonat)
A holyvák (Coleoptera: Staphylinidae) a Staphylinoidea nagycsalád (Hydraenidae, Ptiliidae, Agyrtidae, Leiodidae,
Scydmaeidae Ã©s a Silphidae) kÃ©pviselõi kÃ¶zÃ¼l a legnÃ©pesebb család. Egyes szerzõk szerint a legnagyobb
bogárcsalád, tÃ¶bb mint 45 000 eddig ismert kÃ©pviselõvel, Ã©s feltehetõen a trópusi fajok 75%-a mÃ©g ismeretlen.
Bizonyítottan a leg fajgazdagabb család a Brit szigeteken, Ã©s az Ã©szak-amerikai kontinensen.
A rendszertani besorolása az egyes alcsaládoknak mÃ©g vitatott, Ã©s feltehetõen az eddig megállapított nÃ©gy filetikus
vonal alapján a Staphylinidae család nÃ©gy családra osztódik majd, amit indokolttá tesz az egyes alcsaládokon
belÃ¼li nagy morfológiai Ã©s Ã¶kológiai eltÃ©rÃ©s is (HOWARD et al., 1998).
A KÃ¶zÃ©p-Európából ismert fajok száma 2000-3000 kÃ¶zÃ© tehetõ, nagyrÃ©szt ismeretlenek mÃ©g a magas hegysÃ©gekbe
fenyõerdõkben Ã©s a hóhatáron Ã©lõ alpesi fajok (ZERCHE 1976). A Magyarországról eddig kimutatott fajok száma 1186, de
elkÃ©pzelhetõ, hogy a tÃ©nyleges fajszám megkÃ¶zelítheti akár az 1300-at is (ÁDÁM 1996 a, b, ÁDÁM Ã©s HEGYESSY 2001;
BALOG et al. 2003). Romániából eddig 1240 fajt jeleztek, 259 gÃ©nuszból Ã©s 21 alcsaládból (STAN 2004).
Magyarországon az 1976 óta folyó alma Ã¶koszisztÃ©ma kutatások során, - melyek cÃ©lja az integrált nÃ¶vÃ©nyvÃ©delem
Ã¶kológiai - Ã¶kofaunisztikai alapjainak megteremtÃ©se volt, a holyvák nem kerÃ¼ltek feldolgozásra.
Magyarországon eddig tÃ¶bb faunisztikai felmÃ©rÃ©st vÃ©geztek gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶sÃ¶kben (MÉSZÁROS et al., 1984; MARKÓ
al., 1995; BOGYA et al., 1999), viszont a holyva egyÃ¼ttesek feltárása, azok szerepe agrár-Ã¶koszisztÃ©mákban csak
az utóbbi Ã©vekben kezdõdÃ¶tt (KUTASI et al., 2001; BALOG et al., 2003). Általánosan is megállapítható, hogy, egÃ©sz
Európában agrár terÃ¼leteken, mindmáig meglehetõsen kevÃ©s vizsgálat folyt holyvaegyÃ¼ttesekkel.
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Élõhelyeik Ã©s táplálkozásuk

A fajok tÃ¶bbsÃ©ge meglehetõsen kis testmÃ©retû, általában 1 Ã©s 40 mm kÃ¶zÃ¶tti, tÃ¶bbsÃ©gÃ¼k testhossza 7 mm alatti.
KÃ¶zÃ©p-Európa legnagyobb faja a Magyarországon is Ã©lõ Ocypus olens, amelyik elÃ©ri a 30 mm-t. Általában jellemzõ rájuk
a rÃ¶vid fedõszárny, ami a potroh nagy rÃ©szÃ©t szabadon hagyja, ez azonban nem mondható el minden fajról.
A nyílt vizek kivÃ©telÃ©vel szinte valamennyi Ã©lõhely típusban megtalálhatóak, a tengerpartoktól a magas hegysÃ©gek alpes
rÃ©giójáig. Nagyobb denzitásban azonban csak a nedvesebb, szerves anyagban gazdag erdõtalajokon, valamint vízpartok
mentÃ©n fordulnak elõ. Sok faj a deltatorkolatok kÃ¶zelÃ©ben Ã©l. Jelentõs az agrárterÃ¼leteken elõforduló fajok száma is. Az
egyes madár, valamint kisemlõs fÃ©szkeknek sajátos holyva faunája alakult ki, Ã©s ugyancsak ismertek olyan fajok is,
amelyek hangyabolyokban Ã©s termeszvárakban Ã©lnek. Sok faj a nÃ¶vÃ©nyeken tartózkodik, fõleg esti órákban, ahol
zsákmányállataik után kutatnak.
Táplálkozásukat tekintve a fajok legnagyobb rÃ©sze ragadozó, de akadnak gombafogyasztó, valamint nÃ¶vÃ©nyekkel
táplálkozó fajok is. Egyes fajok lÃ©gybábokat parazitálnak Ã©s jelentõs szerepÃ¼k van a biológiai nÃ¶vÃ©nyvÃ©delemben.
Nagyon sok fajnak, elsõsorban a lárváknak ugyanakkor meg nem ismerjÃ¼k a táplálÃ©kát.
Meglehetõsen kevÃ©s megfigyelÃ©s ál rendelkezÃ©sre a holyvák táplálÃ©kpreferenciájáról Ã©s táplálkozási
viselkedÃ©sÃ©rõl. Feltehetõen az õsi formák szaprofágok voltak. Ez ma is jellemzõ az egyes alcsaládokra (Piestinae,
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Osoriinae Ã©s Proteininae), ahol fakultatív gombafogyasztás is megfigyelhetõ. Ezekbõl az õsi formákból azután, feltehetõen
az Ã¶kológiai igÃ©nyek fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben, fejlõdtek ki a ma is ismert táplálkozási módok.
Az Oxyporinae, Scaphidinae, egyes Tachyporinae Ã©s Aleocharinae fajok esetÃ©ben a gombafogyasztás dominál, míg
egyes Oxytelinae Ã©s Omaliinae fajok esetÃ©ben nÃ¶vÃ©nyfogyasztást is megfigyeltek (a Bledius fajok algákkal, az
Apocellus fajok virágok bibe Ã©s porzószálaival táplálkoznak). A szaprofág táplálkozásból kifejlõdÃ¶tt ragadozó
táplálkozási forma jellemzi a leggyakoribb Ã©s a legnagyobb alcsaládok kÃ©pviselõit: Tachyporinae, Omaliinae,
Oxytelinae Ã©s Aleocharinae tÃ¶bbsÃ©ge, Pselaphinae, Euasthetinae, Steninae, Paederinae, Xantholininae Ã©s
Staphylininae. Általában polifág ragadozók, de egyes fajok bizonyos prÃ©da csoportokra vagy fajokra specializálódtak.
Ilyenek pÃ©ldául az Oligota (Aleocharinae) nem kÃ©pviselõi, amelyek kifejezetten atkákat fogyasztanak. Az Erichsonius
(Staphylininae) fajok talajban Ã©lõ fonálfÃ©rgekkel táplálkoznak, az Eulissius (Staphylininae) fajok vízpartokon, a
nÃ¶vÃ©nyeken pihenõ szúnyoglárvákat fogyasztják, míg az Aleochara (Aleocharinae) fajok lÃ©gybábokat parazitálnak
(GOOD Ã©s GILLER, 1991; LANGLET Ã©s BRUNEL, 1995; FINCH, 1996; KROOSS Ã©s SCHAEFFER, 1998 a; OSMAN et
al., 1998).
A ragadozó fajok aktívan vadászva, vagy lesbõl kapják el prÃ©daállataikat. A Stenus fajoknak kiÃ¶lthetõ szájszervÃ¼k
van, amit a hemolimfa nyomásának változtatásával tudnak ki Ã©s behúzni. Az Oxyporinae, Euastetinae, Paederinae,
Steninae Ã©s Staphylininae alcsaládok esetÃ©ben preorális emÃ©sztÃ©st is megfigyeltek. Ezek a fajok a rágók segítsÃ©gÃ©ve
tartják a prÃ©daállatokat, Ã©s annak testÃ©be emÃ©sztõnedveket juttatnak, melyek rÃ©szben feloldják azt, majd ezt a fÃ©lig
emÃ©sztett táplálÃ©kot szívják fel. (ANDERSEN, 1991, 2000 b; LOUGHIN Ã©s MINEAU, 1995).
Sok faj kiÃ¶lthetõ potrohmiriggyel rendelkezik, amelynek váladÃ©ka veszÃ©ly esetÃ©n a ragadozó elriasztását szolgálja. Az
egyes Stenus fajok olajos váladÃ©kot termelnek (stenusin), amit a vízre bocsátva megakadályozza, hogy
elsÃ¼llyedjenek táplálÃ©kkeresÃ©s kÃ¶zben.
A holyvák viselkedÃ©sÃ©vel kapcsolatos megfigyelÃ©sek elsõsorban laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak Ã©s a parazitoid
fajok (Aleocharinae: Aleochara) táplálkozásával kapcsolatosak (LANGLET Ã©s BRUNEL, 1995; FINCH, 1996).
IvadÃ©kgondozást a Bledius fajok esetÃ©ben figyeltek meg. Az imágók tengerpartok kÃ¶zelÃ©ben, homoktalajba kÃ©szítenek
járatokat, ahova algákat hordanak, majd ide rakják petÃ©iket. A kikelõ lárvák ezeket fogyasztják, az imágók pedig
folyamatosan újítják a kÃ©szletet (NEWTON Ã©s THAYER, 1992).
Agrár-Ã¶koszisztÃ©mák holyva egyÃ¼ttesei

AgrárterÃ¼leteken, elsõsorban almaÃ¼ltetvÃ©nyekben vÃ©geztek olyan vizsgálatokat, ahol az integrált nÃ¶vÃ©nyvÃ©delem
hatását tanulmányozták predátor ízeltlábú egyÃ¼ttesekre. Azokban az Ã¼ltetvÃ©nyekben, ahol a telepítÃ©stõl a
betakarításig integrált nÃ¶vÃ©nyvÃ©delmet, szelektív rovarÃ¶lõszereket Ã©s termÃ©szetes eredetû peszticideket alkalmaztak,
ragadozó Ã©s a parazitoid populációk hatÃ©konyak maradtak, Ã©s kÃ©pesek voltak szabályozni egyes kártevõ szervezetek
populációdinamikáját. A ragadozók kÃ¶zÃ¶tt az egyik leggyakoribb bogárcsalád a holyvákÃ© volt, de szerepÃ¼k a
kártevõk szabályozásában nem volt jelentõs, szemben más csoportokkal (futóbogarak, pókok) (GALLI, 1985).
A Loire menti gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¼ltetvÃ©nyek lombkoronaszintjÃ©nek kártevõit, Ã©s azok termÃ©szetes ellensÃ©geit vizsgálva
kimutatták, hogy a kártevõk kÃ¶zÃ¼l a Cydia pomonella Ã©s a Dysaphis plantaginea populációit szabályozták a
leghatÃ©konyabban a termÃ©szetes ellensÃ©gek, de a vÃ©rtetû (Eriosoma lanigerum) ellen, rovarÃ¶lõszeres vÃ©dekezÃ©sre
szÃ¼ksÃ©g volt. Az almaÃ¼ltetvÃ©nyek mellett a kÃ¶rtÃ©ben is jelentõs szerep jutott a termÃ©szetes ellensÃ©geknek, amelye
kártevõk jelentõs rÃ©szÃ©t hatÃ©konyan szabályozták. Minden gyakori kártevõ esetÃ©ben megfigyeltÃ©k a holyvák ragadozó
tevÃ©kenysÃ©gÃ©t. Elsõsorban az Aleochara, Tachyporus gÃ©nuszokhoz tartozó fajok voltak jelen nagyobb egyedszámban a
lombkoronaszinten, ahol lepkehernyók mellett levÃ©ltetvekkel is táplálkoztak, ezek populációinak szabályozásában,
ugyanakkor, nem volt jelentõsebb szerepÃ¼k (BRENIAUX, 2000).
Kanadában egyes felmÃ©rÃ©sek szerint az almalÃ©gy (Rharoletis pomonella) esetenkÃ©nt 100%-os fertõzÃ¶ttsÃ©get is okozh
almaÃ¼ltetvÃ©nyekben. A termÃ©szetes ellensÃ©geket tanulmányozva kimutatták, hogy a holyvák a kártevõ egyik
legfontosabb termÃ©szetes ellensÃ©gei kÃ¶zÃ© tartoznak. A leggyakoribb fajok az Aleocharinae alcsalád kÃ©pviselõi kÃ¶zÃ¼l
kerÃ¼ltek ki, amelyek lárvái a lÃ©gybábokat parazitálják (ALLEN Ã©s HAGLEY, 1990).
További almaÃ¼ltetvÃ©nyekben vÃ©gzett vizsgálatokkal kimutatták, hogy az egyik legfontosabb kártevõ atka, a
kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges takácsatka (Tetranychus urticae) termÃ©szetes ellensÃ©gei kÃ¶zÃ¶tt fontos szerepet játszottak a holyvák is.
A legjelentõsebb ragadozó az Oligota flegeli volt, amely az említett kártevõ populációdinamikai szabályozásában fontos
szerepet játszott. Az Oligota fajok jelentõsÃ©gÃ©t az is alátámasztja, hogy mono- Ã©s oligofágok, csak atkákkal
táplálkoznak (LOUGHIN Ã©s MINEAU, 1995).
Japán almaÃ¼ltetvÃ©nyekben kimutatták, hogy a Carposina sosakrii kártevõ atkafajnak az egyik legfontosabb
termÃ©szetes ellensÃ©ge az Oligota yasumatsui holyvafaj. Az Ã©vente 2-3 alkalommal kezelt Ã¼ltetvÃ©nyekben aktivitásdenzitása valamint abundanciája csÃ¶kkenõ tendenciát mutatott az Ã©vek során. A kevÃ©sbÃ© kezelt, vagy változó
intenzitású kezelÃ©sben rÃ©szesített Ã¼ltetvÃ©nyekben stabil populációja alakult ki, viszonylag stabil egyedszámmal (LEE,
1994).
A gyomszabályozás hatását holyva egyÃ¼ttesekre olyan Ã¼ltetvÃ©nyekben vizsgálták, amelyekben kÃ¼lÃ¶nfÃ©le
talajtakarókat alkalmaztak. Három parcellában a gyomszabályozás mechanikai gyomirtáson, gyomirtó szerek
alkalmazásán, valamint Ã©vi három kaszáláson alapult. Három másik parcellában talajtakarókÃ©nt fenyõkÃ©rget, fóliát,
valamint szalmát alkalmaztak. A holyvák abundanciája a legmagasabb a hagyományosan mûvelt, gyomirtókkal,
valamint kaszálással szabályozott terÃ¼leten volt, míg a legalacsonyabb a fóliával takart terÃ¼leten. A fenyõkÃ©reg Ã©s
szalmatakarás, valamint a mechanikai gyomszabályozás által zavart terÃ¼letek holyva abundanciája kÃ¶ztes
Ã©rtÃ©keket mutatott (SUÁREZ-ÁLVAREZ Ã©s MINARRO, 2002).
Kanadai málnaÃ¼ltetvÃ©nyekben, a holyvák abundanciáját, diverzitását Ã©s eloszlását vizsgálva 16 074 egyedet
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Ã©s 81 faj gyûjtÃ¶ttek. A domináns fajok a Gyrohypnus angustatus Ã©s a Tachynus corticinus voltak. E kÃ©t európai faj,
valamint további 15 faj alkották a gyakori fajok 98%-át. EltÃ©rÃ©s mutatkozott a fiatal valamint az idõs Ã¼ltetvÃ©nyben
elõforduló gyakori fajok kÃ¶zÃ¶tt. Az idõs Ã¼ltetvÃ©nyben az Arpedium cribratum volt gyakoribb, míg a fiatalban a Neohyphus
obscurus Ã©s a N. hamatus. A vizsgálatok alatt mÃ©rtÃ©k az egyes fajok repÃ¼lÃ©si aktivitását is, amely alacsonynak
bizonyult az Arpedium cribratum, Gabrius brevipennis, G. angustatus, Ischnosoma pictum esetÃ©ben. Ezek inkább a
talajon voltak aktívak, ahol más ízeltlábúak tojásaival Ã©s lárváival táplálkoztak. Az idõs Ã©s a fiatal Ã¼ltetvÃ©nyek
kÃ¶zÃ¶tt a hasonlóság 74% volt. A Staphylinida egyÃ¼ttesek szezonális dinamikáját vizsgálva megállapították, hogy
talajszinten a legnagyobb aktivitás május-október kÃ¶zÃ¶tt tapasztalható. Egyes fajok esetÃ©ben, mint pÃ©ldául az
Arpedium cribratum, kÃ©t aktivitási csúcs volt, egy tavasszal, Ã©s egy pedig õsszel (LEVESQUE Ã©s LEVESQUE, 1995,
1996).
SzamócaÃ¼ltetvÃ©nyekben a talajon aktív Coleoptera egyÃ¼ttesek numerikus válaszait vizsgálták a talajszinten
elõforduló, zsákmányállatok gyakoriságának fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben, mikÃ¶zben szerves, valamint szervetlen (nitrogÃ©n,
ammónia, foszfor) trágyákat alkalmaztak. A kÃ©tfÃ©le kezelÃ©sû terÃ¼let kÃ¶zÃ¶tt a holyva fajok Ã¶sszetÃ©tele 80%-os
szimilaritást mutatott, de nagyobb egyedszámot a szerves trágyával kezelt terÃ¼leten mÃ©rtek, ahol a talaj felsõ
rÃ©tegeiben, a kijuttatást kÃ¶vetõ hosszabb idõ után is, intenzívebb táplálkozási aktivitás volt megfigyelhetõ
(MARASAM et al., 1997).
Ragadozó artropodák hatását a kártevõkre Romániában olyan szántófÃ¶ldi kultúrákban (õszibúza, tavaszi árpa,
kukorica, bab, vÃ¶rÃ¶shere, lucerna) vizsgálták, amelyek sÃ¶vÃ©nnyel voltak kÃ¶rÃ¼lvÃ©ve Ã©s fa, valamint bokorsávok
szegÃ©lyeztek. A tÃ¶bb Ã©ven át vÃ©gzett vizsgálatok eredmÃ©nyeibõl kiderÃ¼lt, hogy a holyvák, a fa Ã©s bokorsávokban a
ragadozó bogarak 31%-át alkották (MALSCHI Ã©s MUSTEA, 1995, 1997, 1998, 1999).

Predátor fajokkal vÃ©gzett táplálÃ©kpreferencia vizsgálatok

SzabadfÃ¶ldi Ã©s laboratóriumi vizsgálatokat leggyakrabban a Tachyporus fajokkal vÃ©geztek, mivel gabonafÃ©lÃ©kben az
egyik leggyakrabban elõforduló faj (SUNDERLAND et al., 1987; GOOD Ã©s GILLER, 1991 a; SUNDERLAND, 1992). A
besorolást a levÃ©ltetvek preferálásának fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben laboratóriumban, gyomortartalom vizsgálatok Ã©s
szabadfÃ¶ldÃ¶n, viselkedÃ©si mintázatok alapján kÃ©szítettÃ©k. Más szerzõk felsorolnak más, nyomósabb Ã©rveket is,
amelyek e besorolás alapjait kÃ©pezhetik. Ilyenek pÃ©ldául a zsákmányfogyasztási ráta, a zsákmány tÃ©rbeli
heterogenitására mutatott funkcionális válasz, a nÃ¶vÃ©nyeken való táplálkozási preferencia szemben a talajon való
táplálkozással, stb. (WHEATER, 1993; WARDLE et al., 1993). A T. hypnorum erõs numerikus aggregációs választ
mutat a levÃ©ltetvek egyedsûrûsÃ©gÃ©re gabonafÃ©lÃ©kben. Laboratóriumban azt is sikerÃ¼lt kimutatni, hogy az áttelelt imág
maximum 1 mg / nap levÃ©ltetû biomasszát fogyasztanak 20 °C-on, ami az imágók testtÃ¶megÃ©nek a 34%-át, teszi ki. A
levÃ©ltetû denzitásra adott táplálkozási válasz alapján a T. hypnorum fajt a Holling III. típusú funkcionális válasz
jellemzi, valamint a levÃ©ltetvek denzitásától fÃ¼ggõ mortalitás (BRYEN Ã©s WRATTEN, 1985).
Laboratóriumi kísÃ©rletek során azt is megállapították, hogy az áttelelt imágók nagyobb mennyisÃ©gben fogyasztanak
Sitobion avenae levÃ©ltetveket, mint a mÃ©g áttelelÃ©s elõtt álló imágók. A választásos kísÃ©rletek során, ahol a levÃ©ltetvek
mellett egy ugróvillás (Isotoma viridis), Ã©s egy lÃ©gyfaj (Sciara tomae) is szerepeltek, mint potenciális zsákmányállatok,
a bogarak a legyeket fogyasztották nagyobb mennyisÃ©gben. Megfigyelhetõ volt mÃ©g az Ã¶sszefÃ¼ggÃ©s a nÃ¶vÃ©nyeken
található levÃ©ltetû egyedek száma, valamint a bogarak mászási gyakorisága kÃ¶zÃ¶tt is. Nagyobb levÃ©ltetû
sûrûsÃ©gnÃ©l a bogarak gyakrabban másztak a nÃ¶vÃ©nyekre, míg alacsonyabb sûrûsÃ©g esetÃ©ben a mászási gyakoriság
sokkal kisebb volt (DENNIS et al., 1990).
Táplálkozási kísÃ©rletek során arra kerestÃ©k a választ, hogy milyen ragadozók jelennek meg egy idõben a gabonafÃ©lÃ©k
kÃ©t fontos kártevõjÃ©vel, a Rhopalosipum padi, Ã©s a Sitobion avenae levÃ©ltetvekkel. KiderÃ¼lt, hogy sok futóbogár faj
mellett, számos holyva faj (Tachyporus ssp, Phylonthus ssp, Stenus bigutattus) is jelen van az említett kártevõkkel egy
idõben, Ã©s fontos szerepÃ¼k van azok populáció-szabályozásában (DENNIS et al., 1990). Kilenc holyva fajjal vÃ©gzett
táplálkozási vizsgálat során az elfogyasztott táplálÃ©k mennyisÃ©ge a Phylonthus fajok esetÃ©ben 2,3 â€“ 19,3 R.Â padi
egyed/nap kÃ¶zÃ¶tt váltakozott. A Philonthus fajok után sorrendben a Tachyporus fajok, majd az Anotilus rugosus Ã©s az
Aloconota gregaria kÃ¶vetkeztek.Â Minden esetben megfigyelhetõ volt, hogy a bogarak Ã©lõ, Ã©s elpusztult tetveket is
fogyasztottak (ANDERSEN, 1991, 2000 b).
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) teszt segítsÃ©gÃ©vel vizsgálva a búzából gyûjtÃ¶tt holyvák levÃ©ltetû
táplálÃ©kának emÃ©sztÃ©si sebessÃ©gÃ©t kiderÃ¼lt, hogy a Tachyporus Ã©s Philonthus imágók Ã©s lárvák sokkal
gyorsabban emÃ©sztik meg a felvett táplálÃ©kot, mint a futóbogarak vagy a pókok, viszont a ragadozó hatÃ©konyságuk
alacsonyabb ezeknÃ©l (SUNDERLAND et al., 1987).
GabonafÃ©lÃ©kben a Tachyporus fajok akkor a leghatÃ©konyabbak, amikor a prÃ©da egyedsûrûsÃ©ge nõ, így kÃ©pesek ezt
nÃ¶vekedÃ©st lassítani. A Philonthus fajok viszont a már megnõtt prÃ©dadenzitás esetÃ©n a leghatÃ©konyabbak Ã©s kÃ©pes
azt csÃ¶kkenteni. MegfigyeltÃ©k mÃ©g, hogy a Tachyporus fajok másznak gyakrabban a nÃ¶vÃ©nyekre, míg a Philonthus
fajok inkább a talajon táplálkoznak. A mászások során a bogarak a tetvek egy rÃ©szÃ©t leverik a nÃ¶vÃ©nyrõl, így azok
elÃ©rhetõvÃ© válnak a talajon táplálkozó fajok számára (DENNIS Ã©s WRATTEN, 1991). Laboratóriumban vizsgálva az
elfogyasztott tetvek mennyisÃ©gÃ©t, megfigyeltÃ©k, hogy hat Philonthus egyed átlagosan napi 206 levÃ©ltetû egyedet
fogyasztott el. A nÃ¶vÃ©nyeken való mászás során a Tachyporus fajok a levÃ©ltetû kolóniákban az egyedek kisebb rÃ©szÃ©t
elfogyasztották, míg egy jelentõs rÃ©szÃ©t lesodorták a talajra, ahol nõtt az aktív ragadozók általi elejtÃ©s esÃ©lye. A
Tachyporus fajok napi aktivitása a nap második felÃ©ben nõtt, fõleg napnyugta után. Az imágók maximális aktivitása
22 Ã©s 1 óra kÃ¶zÃ© esett, míg a lárvák egÃ©sz Ã©jszaka aktívak voltak. A megfigyelÃ©sek alapján a holyvák
zsákmányszerzÃ©si viselkedÃ©sÃ©t nÃ©gy csoportba osztották: 1. Várakozás, 2. Mozgás, 3. KeresÃ©s, 4.
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Konfrontálódás. A Tachyporus fajokra inkább az elsõ viselkedÃ©si forma volt jellemzõ, az átlagos repÃ¼lÃ©si vagy
keresÃ©si idejÃ¼k 26 â€“ 34 másodperc volt óránkÃ©nt. A lárvák esetÃ©ben megfigyelhetõ volt a hosszabb konfrontáció, ami a
hosszabb kezelÃ©si idõnek is tulajdonítható. A Philonthus fajokat inkább a mozgás jellemezte. A konfrontálódás minden
faj esetÃ©ben lÃ©trejÃ¶tt, ha a bogarak potenciális zsákmányállattal találkoztak. A kezelÃ©si idõ a Philonthus cognatus Ã©s
a Tachyporus chrysomelinus fajoknál volt a legrÃ¶videbb. A nÃ¶vÃ©nyeken való keresÃ©s szabadfÃ¶ldi kísÃ©rletekben a
Tachyporus chrysomelinus, T. obtusus Ã©s T.Â hypnorum fajoknál kora reggel, Ã©s kÃ©sõ dÃ©lután volt megfigyelhetõ, ekkor
volt legintenzívebb a nÃ¶vÃ©nyekre való mászás. A mászási eloszlás a három faj esetÃ©ben nem kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃ¶tt,
viszont a T. chrysomelinus mászott a legmagasabbra, a legfelsõ levÃ©ltetû telepig, míg a másik kÃ©t faj gyakran csak a
nÃ¶vÃ©nyek kÃ¶zepÃ©ig, a 4-5 levelekig jutott. Az imágók jellegzetes keresÃ©si viselkedÃ©se a csápokkal való tapogatás volt.
A legtÃ¶bb mászás azzal vÃ©gzõdÃ¶tt, hogy a bogarak levetettÃ©k magukat a nÃ¶vÃ©nyekrõl. NÃ©hány esetben repÃ¼lÃ©ss
jutottak a nÃ¶vÃ©nyre, ami spirál alakban tÃ¶rtÃ©nt. A T. obtusus a levÃ©ltetû kolóniákban átlagosan 89%-os csÃ¶kkenÃ©st
idÃ©zett elõ táplálkozással Ã©s szÃ©tszórással (DENNIS Ã©s WRATTEN, 1991).
A Staphylinus caesareus Ã©s a Tachyporus hypnorum napi fogyasztási rátáját vizsgálva megállapították, hogy az
elsõ faj esetÃ©ben ez 10 Lema melanopus tojás, 2-4 Apomyza báb, 15 Haplothryps imágó, 20 Sitobion avenae imágó
volt. A T. hypnorum napi 8 Lema melanopus tojást, 25 S. avenae imágót, 1 Apomyza lárvát Ã©s 1 Phorbia securis
lárvát fogyasztott (MALSCHI Ã©s MUSTEA, 1995, 1997, 1998, 1999).Â
Bizonyos holyvafajok zsákmányállatai kÃ¶zzÃ© tartoznak egyes fonálfÃ©reg fajok is (OSMAN et al., 1998).
Ãœvegházakban a Tylenchulus semipenetrans fonálfÃ©reg termÃ©szetes ellensÃ©gei kÃ¶zÃ¶tt szerepel a Philonthus
longicornis, amely, 29 ± 5 ÂºC-on, 74 ± 5%-os páratartalom mellett bizonyult a leghatÃ©konyabbnak.
Gombafogyasztás, mint alternatív táplálÃ©kforrás, Ã©s mint limitáló tÃ©nyezõ a holyvák levÃ©ltetû predációjára

A holyvák táplálkozási viselkedÃ©sÃ©nek vizsgálata során eddig legkevÃ©sbÃ© a gombafogyasztás által befolyásolt
tetûfogyasztás változását vizsgálták. Gyomortartalom vizsgálatok alapján) három nem levÃ©ltetû táplálÃ©ktípust
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztettek meg a Tachyporus fajok esetÃ©ben (SUNDERLAND et al., 1987).
- nem levÃ©ltetû rovarok
- penÃ©szgombák
- más gombafajok.
A levÃ©ltetvek mellett a Tachyporus imágók feltehetõen azÃ©rt fogyasztanak más, alternatív táplálÃ©kot is, mert az
Ã©letciklusuk nem esik teljesen egybe a levÃ©ltetvekÃ©vel. A legfontosabb levÃ©ltetû predátorok a lárvák, mivel magasabb
az egyedszámuk az imágóknál, Ã©s nagyobb a szinkronizációjuk a levÃ©ltetvekkel (KOWALSKI, 1986).
RÃ©szletesebb vizsgálatokkal kimutatták, hogy a Tachyporus fajok gabonában a nÃ¶vÃ©nyek alsóbb szintjein a gombák
kÃ¶vetkezõ termõrÃ©szei után kutatnak: a Sporobolomyces fajok peritÃ©ciumai, a Septoria fajok piknidiumai, az Erysiphe
fajok hifái Ã©s kleistotÃ©ciumai, a Cladosporium konidiospórái Ã©s hifái, Ã©s a Puccinia spórái után. SzabadfÃ¶ldi
kísÃ©rletekben, gabonafÃ©lÃ©kben a maximális levÃ©ltetû fogyasztás a virágzás idejÃ©re esett, amikor a levÃ©ltetvek száma
10-100 egyed/m2 kÃ¶zÃ¶tt volt. Ez viszont a gombaspórák jelenlÃ©te miatt jelentõsen változhat, Ã©s egyes fajok esetÃ©ben a
nagyobb gombafogyasztás felÃ© mehet. Azt is megfigyeltÃ©k, hogy egyes fajok, mint pÃ©ldául a Tachyporus
chrysomelinus Ã©s a Phylonthus cognatus fõleg levÃ©ltetvekkel táplálkoznak, míg a tÃ¶bbi Tachyporus gÃ©nuszba tartozó faj
elõnyben rÃ©szesíti a gombákat (DENNIS Ã©s SOTHERTON, 1994).
Választásos kísÃ©rletek során a vizsgált holyva fajok Sitobion avenae levÃ©ltetvek Ã©s Erisiphe graminis gombaspórák
kÃ¶zÃ¼l választhattak. A bogarak csÃ¶kkenõ preferenciát mutattak a levÃ©ltetvekkel szemben a kÃ¶vetkezõ sorrendben:
Tacyporus hypnorum lárvák, T, chrisomelinus, T. obtusus, Ph. cognatus. Itt is megfigyelhetõ volt, hogy a Philonthus
fajok nem fogyasztottak spórát, tehát annak jelenlÃ©te nem befolyásolta azok táplálkozását. A T. hypnorum faj ezzel
ellentÃ©tben spórák jelenlÃ©tÃ©ben lÃ©nyegesen kevesebb levÃ©ltetvet fogyasztott, mint spórák nÃ©lkÃ¼l. Megemlítendõ mÃ
hogy a vizsgált fajok spórafogyasztása minden esetben csÃ¶kkent, ha mindkÃ©t táplálÃ©ktípus jelen volt. Laboratóriumi
kísÃ©rletek során kiderÃ¼lt, hogy a nõstÃ©nyek tÃ¶bb gombát fogyasztanak, mint a hímek, ami feltehetõen fiziológiai okokra
vezethetõ vissza (DENNIS et al., 1991).
Feltevõdik mÃ©g a kÃ©rdÃ©s, hogy milyen numerikus választ mutatnak a holyvák a levÃ©ltetû vagy a spóra aggregációra.
Ilyen irányú kutatások kimutatták, hogy a bogarak nem a levÃ©ltetvek nagy egyedszámára válaszolnak, hanem
minden elÃ©rhetõ, nagyobb mennyisÃ©gû táplálÃ©kforrásra (BRYAN Ã©s WRATTEN, 1985). A magas levÃ©ltetû
aggregációval nõ a mÃ©zharmat kibocsátás is, aminek a kÃ¶vetkeztÃ©ben nagyobb a korompenÃ©sz mennyisÃ©ge a
leveleken, így a gomba biomassza terÃ¼leti heterogenitásának nÃ¶vekedÃ©se egybeesik a levÃ©ltetvek aggregációjával.
Ez a kÃ©t tÃ©nyezõ gazdag táplálÃ©kforrást jelent mind a ragadozó, mind pedig a gombafogyasztó fajoknak (DENNIS et al.,
1991).
Parazitoid fajokkal vÃ©gzett vizsgálatok
Ilyen irányú kutatásokat az Aleocharinae alcsalád Aleochara gÃ©nuszának fajaival vÃ©geztek elsõsorban annak
megállapítása Ã©rdekÃ©ben, hogy a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ fajok milyen gazdaállatokat rÃ©szesítenek elõnyben, Ã©s milyen a
parazitáltság mÃ©rtÃ©ke.
Az Aleochara bilineata fontos predátora a hagymalÃ©gy (Delia antiqua) Ã©s a káposztalÃ©gy (Delia radicum) tojásainak, a
lárvája pedig ezek bábjait parazitálja (LANGLET Ã©s BRUNELL, 1995).
A bogarak tojáspredációját vizsgálva megállapították, hogy egy pár 24 000 tojást Ã©s 36 I. stádiumú lárvát
fogyaszt el Ã©lete során (FINCH, 1996). Az egy nõstÃ©ny által lerakott tojások számáról eltÃ©rõ adatok állnak
rendelkezÃ©sre: 710 (COLHOUN, 1953), 700 (BROMAND, 1980), 400 (HERTVELDT et al., 1984), mindez azonban
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nagymÃ©rtÃ©kben fÃ¼gghet az elfogyasztott táplálÃ©k mennyisÃ©gÃ©tõl Ã©s minõsÃ©gÃ©tõl is. Laboratóriumi kÃ¶rÃ¼lmÃ©
a nõstÃ©nyek nagyobb mennyisÃ©gû lÃ©gytojást fogyasztottak el, ami a peteÃ©rÃ©shez szÃ¼ksÃ©ges nagyobb
fehÃ©rjeigÃ©nyÃ¼kkel magyarázható. A tojásrakás megkezdÃ©sekor a fogyasztási ráta folyamatosan nõtt, Ã©s a páros
kísÃ©rletekben, ahol a nõstÃ©nyek mellett hímek is jelen voltak, mÃ©g fokozódott is. A tojások fertilitása is magasabb volt a
hímek jelenlÃ©tÃ©ben (LANGLET Ã©s BRUNELL, 1995).
SzabadfÃ¶ldi kísÃ©rletek során, káposztafÃ©lÃ©kben az A. bilineata biológiáját is sikerÃ¼lt jobban feltárni. Az imágók
kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l. 3 hónapot Ã©lnek, tojásaikat a káposzta gyÃ¶kereihez kÃ¶zel, a talajba rakják, ahol a frissen kikelt lárvák
a lÃ©gybábokat kÃ¶nnyebben megtalálják. A lárvák ezután a bábon egy bemeneti nyílást rágnak, majd a
behatolás után ezt bÃ©lváladÃ©kukkal zárják le. Általában egy bábot csak egy lárva parazitál. A további fejlõdÃ©s a
báb belsejÃ©ben tÃ¶rtÃ©nik, amit az átalakulása során teljesen elfogyaszt. Elõfordul olyan eset, amikor a báb kisebb, Ã©s
nem elegendõ a teljes kifejlõdÃ©shez, ezÃ©rt a bogár mÃ©g a normális testmÃ©retÃ©nek kialakulása elõtt kÃ©nytelen imágóvá
alakulni. Ezekben az esetekben az imágók kÃ¶zÃ¶tti mÃ©retbeli eltÃ©rÃ©s akár 50%-os is lehet (MAISANNEUVE et al.,
1995).
Más megfigyelÃ©sek a káposztalÃ©gy fõ parazitoidjai kÃ¶zzÃ© sorolják az A. bilineata mellett az A. bipustulatat is. E kÃ©t faj
a bábok 20-30%-át (READ, 1962), esetenkÃ©nt a 60%-át (WISHART, 1957) is parazitálhat. A kÃ©t faj Ã©letciklusa eltÃ©rõ.
Míg az A. bipustulata imágó állapotban telel, addig az A bilineata, I. stádiumú lárvakÃ©nt, a bábok belsejÃ©ben (FINCH,
1996).
A káposztalÃ©gy kártÃ©teli kÃ¼szÃ¶b alatt tartásához szÃ¼ksÃ©ges parazitoid mennyisÃ©get vizsgálva arra a
kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutottak, hogy ez 20 000 egyed/ha (BROMAND, 1980). Mások 650 000 egyedet javasolnak
hektáronkÃ©nt (HERTVELDT, 1984). Fontos tÃ©nyezõ a kÃ¶ltsÃ©gek Ã¶sszehasonlítása is. Míg 1 ha káposzta
klórfenvinfosszal való permetezÃ©se kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l. 52 fontba kerÃ¼lt (11, 2 kg / ha â€“ egy kg 4, 43 font), addig 20 000 A.
bilineata egyed laboratóriumi kinevelÃ©se kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 5 font volt, Ã©s 10 munkanapot vett igÃ©nybe (1996-os adatok).
Kimutatták továbbá, hogy 22 ÂºC-on 16 : 8 órás fotoperiódus, Ã©s a bogár/lÃ©gybáb 1 : 1 arányánál a bábok
parazitáltsága a 71%-ot is elÃ©ri, Ã©s az I. stádiumú lárvák nem vonulnak nyugalmi állapotba. 14 ÂºC-on, a
bogár/báb 1, 25 : 1 aránya mellett viszont a lárvák 8 hÃ©tig nyugalmi állapotba vonultak, az ezt megelõzõ
parazitáltság elÃ©rte a 74 %-ot (WHISTLECRAFT et al., 1985).
A kijuttatás után a bogarak átlagosan 6,5 m/nap sebessÃ©ggel oszlanak szÃ©t az adott terÃ¼leten. Ezzel a sebessÃ©ggel
számolva, a hektáronkÃ©nti 16-20 ponton való szabadon bocsátás is elegendõ (ESBJERG Ã©s BRAMOND, 1977).
A kijuttatás után fontos tÃ©nyezõ a más parazitoidokkal fellÃ©põ kompetíció (FINCH, 1996). A káposztalÃ©gy másik fontos
lárvaparazitoidja a Trichacoide rapae fÃ¼rkÃ©szdarázs, amely minden stádiumban (I, II, III) parazitálhat. Ha ezek a
lárvák eljutnak a báb stádiumig, fellÃ©phet az A. bilineata parazitáltság is. Az ilyen multiparazitált bábban mindkÃ©t
parazitoid túlÃ©lÃ©si esÃ©lye csÃ¶kken, mivel a táplálÃ©k nem elegendõ a teljes átalakuláshoz. Egy modell segítsÃ©gÃ©vel
kimutatták, hogy a lárva stádiumának fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben fellÃ©põ fÃ¼rkÃ©szparazitoidtól fÃ¼gg mindkÃ©t faj túlÃ©lÃ©se. Ha
darazsak a II. vagy III. stádiumú lárvákat parazitálják, majd az A. bilineata a bábot, nagyobb túlÃ©lÃ©si esÃ©lye a
bogárláváknak van, amely elfogyasztja a mÃ©g ki nem kelt fÃ¼rkÃ©sztojást vagy a fiatal lárvát is. Abban az esetben,
viszont ha a darazsak az I. stádiumú lárvákat parazitálják, a bábállapotig, azok megfelelõen fejlettek lesznek
ahhoz, hogy biztosítsák a túlÃ©lÃ©sÃ¼ket a bogárlávákkal szemben (READER Ã©s JONES, 1990).
Európában Ã©s Észak-Amerikában gyakori predátor Ã©s parazitoid holyva fajok fõ, vagy potenciális zsákmányállatai a
1. táblázatban vannak feltÃ¼ntetve.

Â
Â Magyarázat: (t, l, b, im) - tojás, lárva, báb, imágó.
++ - szabadfÃ¶ldÃ¶n gyakran megfigyelt, laboratóriumban azonnal elfogadott zsákmányállat.
+ - szabadfÃ¶ldÃ¶n ritkábban megfigyelt, laboratóriumban 2 nap után elfogadott, vagy 1 nap után 5-nÃ©l kevesebbszer
elfogyasztott zsákmányállat.
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Rezumat: Familia Staphylinidae (Coleoptera) este cea mai mare familie din superfamilia Staphylinoide (Hydraenidae,
Ptiliidae, Agyrtidae, Leiodidae, Scydmaeidae ºi Silphidae). Dupã unii autori este cea mai mare familie dintre Ord.
Coleoptera, cu peste 45 000 de specii, ºi probabili 75% dintre speciile tropicale sunt Ã®cã necunoscute.
Sistematica familiei, ºi mai ales sistematica subfamiliilor este Ã®ncã incertã, probabili pe baza origini filogenetice, va fi
despicat Ã®n patru familii separate, ceea ce este justificat ºi prin diferenþe morfologice mari existente Ã®ntre specii
(HOWARD et al. 1998).
Numãrul speciilor cunoscute din Europa Centralã este Ã®n jur de 2000-3000, dar Ã®n mare parte sunt necunoscute Ã®ncã
speciile montane din pãdurile de conifere ºi speciile din zone alpine (ZERCHE 1976).
Numãrul speciilor descrise din fauna Ungariei este 1186, dar numãrul real poate ajunge pÃ¢nã la 1300 (ÁDÁM 1996 a, b,
ÁDÁM Ã©s HEGYESSY 2001; BALOG et al. 2003.
Din RomÃ¢nia a fost descris 1240 de specii aparþinÃ¢nd 21 se subfamilii (STAN 2004).
ÃŽn cadrul cercetãrilor ecologice din Ungaria, efectuate in ecosistema agrare, - a cãror scop fiind studiul integrat de
combatere a dãunãtorilor â€“ stafilinidele nu au fost prelucrate (MÉSZÁROS et al., 1984; MARKÓ et al., 1995; BOGYA et al.,
1999).
Studiul lor in ecosisteme agrare, ºi rolul lor Ã®n combaterea biologicã ºi integratã a dãunãtorilor a fost conceput numai Ã®n
ultimi anii (KUTASI et al., 2001; BALOG et al., 2003).
Rolul lor Ã®n ecosisteme agrare este insuficient studiat peste tot Ã®n Europa
Abstract: The rove beetles (Staphylinidae) are the biggest family of Spahylinoidea superfamily (Hydraenidae, Ptiliidae,
Agyrtidae, Leiodidae, Scydmaeidae and Silphidae). As now constituted, Staphylinidae are one of the largest families of
beetles, with over 45,000 species known worldwide and probably over 75% of tropical species still undescribed. It is the
largest family in the British Isles and in North America.
In the future the systematic of the group may change, however, many authors tray to split the family into four phyletic
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lines to form four families (HOWARD et al. 1999).
2000-3000 species were considered from central Europe however the staphylinid fauna in pine forest and in sub-alpine
region are still little known (ZERCHE 1976).
The family is represented by 1186 species in Hungary, but the real number can reach to 1300 (ÁDÁM 1996 a, b, 2001,
BALOG et al. 2003).From Romania 1240 species were described, belonging to the 259 genera and 21 subfamilies
(STAN 2004).
As part of a greater project (Apple Ecosystem Research), faunistic studies have been carried out to describe the species
composition of arthropod assemblages in apple orchards in Hungary since 1976. MÉSZÁROS et al. (1984) examined apple
orchards in five localities; MARKÓ et al. (1995) investigated the Coleoptera communities in apple and pear orchards in
three localities, while BOGYA et al. (1999) present data about species composition of apple and pear orchard inhabiting
Araneae. Altogether more than 2000 artropod species were recorded; the structures of the rove beetles in agroecosystems have been carried out only in last years (KUTASI et al. 2001; BALOG et al. 2003). It can be concluded that
in European agro-ecosystems rove beetles were no studied sufficiently until now.
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