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Osszefoglal6: A mehek es ezen bellil a poszmehek Eur6pa-szerte letszamcsbkkenest mutat
nak, ami a megporzasban betbltbtt fontos szerepUk miatt termeszetvedelmi szempontb61 is ag
gaszt6. A hazai poszmehfajok lel6helyadatait tartalmaz6 adatbazisunk alapjan a fajok relativ 
el6fordulasi es elterjedesi gyakorisag:it szamoltuk ki. Meghatliroztuk azt is, hogy az elmult kb. 
80 evben hogyan valtozott az egyes fajok relativ gyakorisaga. Ket fajr61 tul keyes az adatunk, 
tovabbi kett6 pedig Magyarorszagr61 kihaltnak tekinthet6. A maradek 21 fajb61 aU6 hazai 
poszmehfaunaban az IUCN veszelyeztetettsegi kateg6riak szerint het faj fokozottan vesze
lyeztetett (CR), harom veszelyeztetett (EN) es kett6 sebezhet6 (YU). Mindezek alapjiinjavas
latot teszUnk az egyetlen hazai vedett poszmehfaj meUett tovabbi 11 faj tbrvenyi vedelem alii 
vonasara. 

Kulcsszavak: Bombus spp., fajvedelem, poszmehek, veszelyeztetettsegi kateg6riak 

Bevezetes 

A gerinctelen allatfajok vedelme mindig jelentosen Ie van maradva a gerin
ceseketol. Ezt mutatjak peldaul magyarorszagi vedett fajok listajanak aranyai is. 
Abszolut ertekben ugyan szinte darabra ugyanannyi gerinces es gerinctelen vedett 
fajunk van, de ha ugyanezt a hazai osszfajszamhoz viszonyftva vizsgaljuk, akkor 
mar egeszen mas a helyzet. A hazai gerinces faunanak kb. 86%-a vedett, mig a ge
rincteleneknek mindossze 1,1 %-a (KoM 2001). A gerincteleneken bellil is megle
hetosen nagy sz6ras tapasztalhat6 az egyes csoportok vedettsegi aranyai kozott. E 
tekintetben az egyik legkedvezotlenebb helyzetfi csoport a hartyasszamyuak (Hy
menoptera) rendje, ahol a vedett fajok aranya a fent emlftett gerinctelen atlagna1 
meg alacsonyabb (0,16%). A kUlonbozQ taxonokban a vedett fajok aranyanak 
ilyen kUlonbozosege t6bb okra is visszavezetheto. Az egyik fontos osszetevo szin
te biztosan az, hogy bizonyos allatcsoportokr61 nagyon keyes ismeret all rendelke
zesre, azok hianyaban pedig nem konnyfi megallapitani a fajok veszelyeztetettse
get, illetve vedelmUk szUksegesseget. 

A mehek, mint a viraglatogatasra leginkabb specializal6dott rovarok, nagyon 
fontos szerepet t61tenek be az eletkozossegekben. Megporz6 tevekenysegUk foly
tc:'in ugyanis kozvetlen hatassal vannak - tobbek kozott - a viragos novenyek pri

Ternufszetw!delmi Ki!zlemenyek JJ, 2004 
Magyar Bio/6giai Tdrsasag, Budapest 



300 SAAOSPATAKl M., NovAK] & MOLNAR v. 

mer produkci6jara (Mattheson et at. 1996, O'Too] & Raw 1991). A j6l ismert 
hazimeh (Apis melli/era) mellett a mintegy 600 hazai Apoidea faj kozill a legfeltu
n6bbek talan a poszmehek (Bombus Latr.). Az idetartoz6 fajok els6sorban az esza
ki mersekelt egovon terjedtek el (Alford 1975, Prys-Jones & Corbet 1987). Pontos 
megporz6 tevekenysegilk mellett termeszetvedelmi jelentasegilket hangsulyozza 
meg feltunasegilk es az is, hogy j61 felhasznalhat6ak a kornyezeti nevelesben 
(Kwak 1996). Mindezek ellenere a hazai fajok kozill mindossze egy elvez torvenyi 
vedelmet. 

A mehek es ezen belill a poszmehek gyakorisaga es diverzitasa az elmUit evti
zedekben mind Eur6paban, mind Amerikaban erasen csokkent (Keams & Thomson 
2001, Kwak 1996, Kwak et at. 1996, Westrich 1996, Williams 1996). Specialisan 
poszmehekkel kapcsolatban hasonl6 hazai vizsgalatokat nem vegeztek, de a lucer
nat megporz6 vadmehekre vonatkoz6an Benedek (1972, 1997, 1998a, b) kimutatta, 
hogy az otvenes evektal a hetvenes evekig egyes vadmehcsoportok egyedszama a 
megvaltoz6 mezagazdasag hatasai miatt erasen lecsokkent, masoke megnoveke
dett, mfg bizonyos csoportoke (pI. a poszmeheke) lenyegeben valtozatlan maradt. 
A lucernat megporz6 vadmeheknel viszonylag hason16 osszletszamon beli.il tehat a 
nepesseg faji szerkezeteben alapveta valtozasok mentek vegbe. fgy a vadmehek, 
ezen belill a poszmehek vedelmevel kapcsolatos vizsgalatok egyre fontosabbak. 

A jelen munka celja az volt, hogy a hazai poszmehfajok osszegyujtott lela
helyadatai alapjan meghatarozzuk a fajok veszelyeztetettseget, illetve felmerjilk 
azt, hogy melyek szorulnak tOrvenyi vedelemre. 

M6dszerek 

A hazai poszmehfajok lelahelyadatainak osszegyujtesere az elmult evekben 
kerillt sor (Sarospataki et at. 2003). Az adatbazis reszben muzeumi gyujtemenyek 
(Magyar Termeszettudomanyi Muzeum, Bakonyi Termeszettudomanyi Muze
urn), illetve magangyujtemenyek (J6zan Zsolt es Benedek Pal gyujtemenyei)) fel
dolgozasaval, nSszben a hozzaferheta hazai szakirodalom adatainak beepftesevel 
keszillt. A gyujtemenyek anyaganak taxon6miai revfzi6jara azonban nem kerillt sor, 
ezert feldolgozasunkat az emlftett gyujtemenyekben fellelheta esetleges meghata
rozasi pontatlansagok terhelhetik (pI. Bombus terrestris versus B. tucorum stb.). 

Az Excel adatbazisba a fajnev mellett a gyujtes helye, datuma, az adat fellel
hetasege es a gyujt6hely UTM k6dja (10 km x 10 km-es felbontas) kerillt be. Mint
egy 5200 adat alit rendelkezesilnkre a relatfv elafordulasi es elterjedesi gyakorisa
gok meghatarozasahoz. A gyakorisagok idabeni valtozasanak meghatarozasahoz 
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ennel kevesebb, mintegy 4000 adatot tudtunk csak felhasznalni, mivel sok esetben 
a gyujtesek idopontjai hianyoztak, vagy nem voltak eleg pontosak. 

A fajok relatfv gyakorisagi ertekekeit az alabbiak szerint szamoltuk. EIOfor
dulasi gyakorisag: az adott idoszakban vegrehajtott gyujtesek hany szazalekaban 
kerUlt el0 az adott faj. Egy gyujtesbol szarmaz6nak tekintettUk az egy gyujtohe
lyen azonos, vagy csak 2-3 nap elterest mutat6 datummal rendelkezo adatokat, il
letve azokat, melyek pontos d<itummal nem rendelkeztek, de ugyanabb61 a publi
kaci6b61 szarmaztak. Az elOfordulasi gyakorisagokat az adott idoszakb61 rendel
kezesre a1l6 osszadat mennyisegenek szazalekaban is kiszamoltuk. Elterjedesi 
gyakorisag: az adott idoszakban adatokkallefedett UTM negyzetek hany szazale
kaban kertilt elo az adott faj. 

A relatfv gyakorisagok valtozasat hozzavetolegesen evtizedenkent vizsgaI
tuk, bar az evtizedhatarok nem mindentitt pontosak. Az elsa peri6dusba az 1953 
elotti adatok tartoznak, amelyek M6czar Mikl6s faunakata16gusab61 lettek ki
gyujtve (M6czar 1953), ugyanis ezen adatok pontosabb datalasara nem nyflt m6
dunk. Ennek megfelel6en a kovetkez6 adatcsoport az 1953-1960-ig terjed6 adato
kat foglalja magaba. A tovabbi evtizedhatarok mar pontosak, a 1980-1990-es evek 
adatait osszevontan kezelttik, mert itt keyes volt az adat a tobbi evtizedhez merten. 

Az eur6pai veszelyeztetettseget annak alapjan pr6baltuk becstilni, hogy az 
adott faj hany mas, eur6pai orszag vedett- vagy voros listajan szerepel. Sajnos nem 
minden eur6pai orszag voros listajahoz sikerUlt hozzajutni. 

Az osszes adatok ismereteben a veszelyeztetettseget az IUCN veszelyezte
tettsegi kateg6riainak definfci6ja szerint becstilttik (IUCN 2001). A fajok besoro
lasat els6sorban nem a gyakorisagok ertekei, hanem azok id6beli valtozasanak 
merteke alapjan vegezttik el. Magyarorszagr61 kihaltnak tekintetttik azl a fajt, 
amelyrol csak 1953 e16tti gyujtesi adatot talaltunk. A fokozottan veszelyeztetett 
(critically endangered, CR) kateg6riaba azok a fajok kerUltek, amelyek az adott 
idoszakban 80%-nal nagyobb gyakorisagcsokkenest mutattak. Veszelyeztetettnek 
(endangered, EN) minosftetttik azokat a fajokat, amelyeknel a gyakorisagcsokke
nes 50%-nal magasabb volt. A sebezheto (vulnerable, VU) kateg6riaba olyan fajok 
kerUltek, amelyeknel a csokkeno trend nem egyertelmu, de adataink alapjan ritka 
fajnak tekinthet6ek, es tbbb mas eur6pai orszag vedett- vagy voros listajan is sze
repelnek. A fenti kateg6riakba be nem sorolhat6 fajokat kozvetlentil nem vesze
lyeztetettnek (lower risk, LR) min6sftetttik. 
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Eredmenyek 

Az adatbazisunk altaI tartalmazott huszonot hazai faj relativ elterjedesi gya
korisagat, es gyakorisagi kateg6riakba sorolasat az 1, tablazat tartalmazza, Ennek 
alapjan harom fajt a keyes adat miatt nem lehet kateg6riakba sorolni, mig a tobbi 
negy gyakorisagi kateg6riara oszthat6 a kovetkezo aranyokkal: ritka (10% alatt) 9 
faj, mersekelten ritka (10-20%) 6 faj, gyakori (21-40%) 4 faj es tOmeges (41 % fe
lett) 3 faj. Az elOfordulasi gyakorisagok alapjan vegzett hason16 szamitas nem mu
tatott jelentos elterest az elobbihez kepest. A fajok gyakorisagi sorrendje helyen
kent kisebb csereket mutatott, de a kateg6riakba sorolas gyakorlatilag ugyanazt az 

1. tabhlzat. A hazai poszmehfajok (Bombus sp.) elterjedesi gyakorisaga. 

Faj	 UTM negyzetek Relatfv Gyakorisagi
 
szama gyakorisag (%) kateg6riak
 

B. consobrinus Mor. 

B. distinguendus Mor. 

B. serrisquama Mor. 

B. soroeensis F. 

B. elegans Seidl. 

B..fragrans Pall. 

B. haematurus Krieehb. 

B. paradoxus D. T. 

B. hypnorum L. 

B. argillaceus Seop. 

B. laesus Mor. 

B. subterraneus L. 

B. pomorum Pz. 

B. lucorum L. 

B. confusus Sehek. 

B. pratorum L. 

B. ruderatus F. 

B. muscorum F. 

B. humilis Ill. 

B. ruderarius Mull. 

B. hortorum L. 

B. silvarum L. 

B. pascuorum Seop. 

B. lapidarius L. 

B. terrestris L. 

1 

1 

2 

6 

7 

16 

17 

17 

28 

31 

38 

40 

46 

55 

57 

62 

77 

86 

162 

163 

163 

179 

208 

253 

300 

0,23 

0,23 

0,46 

1,37 

1,59 

3,64 

3,87 

3,87 

6,38 

7,06 

8,66 

9,11 

10,48 

12,53 

12,98 

14,12 

17,54 

19,59 

36,90 

37,13 

37,13 

40,77 

47,38 

57,63 

68,34 

ritka
 

ritka
 

ritka
 

ritka
 

ritka
 

ritka
 

ritka
 

ritka
 

ritka
 

mersekelten ritka
 

mersekelten ritka
 

mersekelten ritka
 

mersekelten ritka
 

mersekelten ritka
 

mersekelten ritka
 

gyakori
 

gyakori
 

gyakori
 

gyakori
 

tomeges
 

tomeges
 

tomeges
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2. tablazat. A hazai poszmehfajok (Bombus sp.) elOfordubisi gyakorisaganak id5beni valtozasa. 

Faj argillaeeus confusus distinguendus elegans fragrans haematurus hortorum humitis 

1953-ig 5,3846 7,6923 0,3846 2,6923 6,9231 0,0000 13,4615 26,9231 

1953-1960 0,9615 2,8846 0,0000 0,0000 0,3205 0,0000 14,7436 14,1026 

1961-1970 0,6024 5,2209 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,2691 17,2691 

1971-1980 

1981-2000 

0,5386 

0,0000 

3,2316 

0,8671 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1795 

0,0000 

0,0000 

2,6012 

10,0539 

12,4277 

9,5153 

8,6705 
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adatszam 

Faj 

1953-ig 

1953-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981-2000 

adatszam 

Faj 

1953-ig 

1953-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981-2000 

adatszarn 

31 

hypnorum 

0,3846 

0,3205 

0,0000 

0,0000 

3,1792 

13 

pratorum 

5,0000 

4,8077 

4,8193 

2,8725 

5,2023 

86 

76 

laesus 

13,4615 

0,3205 

0,2008 

0,7181 

0,2890 

42 

rudera rius 

11,1538 

12,5000 

13,8554 

12,2083 

11,5607 

245 

I 

lapidarius 

25,3846 

17,6282 

19,6787 

38,2406 

26,5896 

524 

rude ratus 

17,6923 

8,9744 

3,0120 

2,1544 

6,3584 

123 

7 

lueorum 

5,0000 

10,2564 

9,2369 

3,9497 

5,2023 

131 

serrisquanw 

0,7692 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

2 

20 

museorum 

15,7692 

4,8077 

3,8153 

2,8725 

1,7341 

97 

silvarum 

24,2308 

8,3333 

17,4699 

9,3357 

6,9364 

252 

9 

paradoxus 

3,4615 

0,0000 

0,2008 

0,0000 

0,5780 

12 

soroeensis 

0,3846 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,4451 

6 

266 

paseuorum 

31,5385 

37,8205 

28,5141 

16,8761 

34,6821 

556 

subterraneus 

4,2308 

0,9615 

1,4056 

4,1293 

0,8671 

47 

283 -
pomorum 

9,6154 

1,2821 

1,8072 

0,7181 

1,7341 

48 

terrestris 

26,5385 

17,9487 

34,1365 

48,1149 

28,9017 

663 
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eredm6nyt hozta, az egyes fajok mind a k6tf61e m6don ugyanabba a gyakorisagi 
kateg6riaba sorolhat6ak. 

Az egyes fajok elOfordulasi gyakoIisaganak id6beli valtozasait a 2. tablazat 
mutatja. K6t fajr61 (B. consobrinus es B. distinguendus) csak 1-1 gyujtesi adat volt 
talalhato az adatbazisban, raadasul a B. consobrinus adata pontos datummal sem 
rendelkezett, igy ez a faj bele sem keriilt a tablazatba. Masik ket faj (B. elegans es 
B. serriquama) Magyarorszagr61 kjhaltnak tekinthet6, mivel csak 1953 e16tti gyuj
tesi adataik ismertek. A maradek 21 fajb61 tiz egyertelmuen csokken6 tendenciat 
mutat, nyolc ingadozik vagy stagnal, es haromnal bizonytalan novekedes latszik. 

Eredmenyeink, es a mas eur6pai orszagok voros listai alapjan elvegeztiik a 
fajok veszelyeztetettsegi kategoriakba sorolasat (3. tablazat). Eszerint a hazai fa
jok koziil het fokozottan veszelyeztetett, harom veszelyeztetett es ketto sebezhet6, 
mig kilenc faj nem tekinthet6 kozvetleniil veszelyeztetettnek. 

Ertekeles 

Eredmenyeink alapjan a hazai poszmehfauna 36%-a ritkanak, 24%-a pedig 
mersekelten ritkanak tekinthet6, vagyis e ket kateg6riaba sorolhat6 a teljes faj
szamnakj6val tobb mint fele. Ugyanakkor szamos nyugat-eur6pai orszagban a na
lunk gyakori fajok (pI. B. lapidarius, B. pascuorum, B. terrestris) is ritkanak sza
mitanak (Day 1991). 

A hazankbanjelenleg is el6 fajoknak csaknem a fele (47%) csokkeno gyako
risagot mutat az 50-60-as evekt61 kezd6d6en. Eredmenyeink a poszmehfaunaban 
tapasztalhat6 jelent6s diverzitascsokkenesre utalnak. Hasonlo fajszam- es diverzi
tascsokkenes figyelhet6 meg szamos mas eur6pai orszagban is (Kells & Goulson 
2003). Angliaban ez a csokkenes olyan merteku volt, hogy a nyolcvanas evekben 
mindossze hat poszmehfajt tudtak rendszeresen gyujteni azokon a teriileteken, 
ahol a hatvanas evek elatt meg 19-et (Williams 1982). 

Kiilonosen erdekesek azok a fajok, amelyek a mult szazad kozepen meg gya
koriak voltak, de a 80-90-es evekre hatalmas gyakorisagcsokkenest mutatnak (pI. 
B. muscorum). Ezen fajoknal nagyon fontos lenne, hogy megprob31juk megtaIalni 
a gyakorisagcsokkenes okait. 1977 es 1994 kozott a B. muscorum szamos eszak
angliai elahelyral eltunt, es helyet a B. pascuorum vette at (PI0Wlight et al. 1997). 
A B. muscorum nagyon j61 toleralja a havos, nedves koriilmenyeket, es ez kompe
titiv e16nyt jelentett szamara az adott teriileteken a B. pascuorum-mal szemben. A 
szerzOk szerint a fajcsere aka lehet a globalis felmelegedes kapcsan az adott elahe
Iyek felmelegedese, amely valtozast idezhet ela ebben az erzekeny kompetitiv 
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3. tablazat. A hazai poszmehfajok veszelyeztetettseggel kapcsolatos adatainak bsszefoglahisa es 
IUCN kateg6riakba sorolasa. A masodik oszlop zar6jelben szerepl6 szamai a relatfv elteljedesi gya
korisagok erteket, a negyedik oszlop szamai pedig azt mutatjak, hogy hany eur6pai orszag vedett
vagy vbrbs 1istajan talalhat6 meg az adott faj (r =ritka, mr =mersekelten ritka, gy =gyakori, t = tb
meges, t =kihalt, IUCN kateg6riak: DD =adathianyos, EX =kihalt, CR = kritikusan veszelyezte

tett, EN = veszelyeztetett, YU =seriilekeny. LR =kbzvetleniil nem veszelyeztetett). 

Faj gyakorisag gyakorisag-valtozas eur6pai orsza- IUCN 
trendje gok voros listai kateg6ria 

B. consobrinus - (0,23) DD 

B. dislinguendus - (0,23) 5 DD 

B. elegans r (1,59) t 1 EX 

B. serrisquama - (0,46) t 1 EX 

B. argillaceus r (7,06) csokken 3 CR 

B. confusus mr (12,98) csbkken 5 CR 

B·fragrans r (3,64) csbkken 5 CR 

B. laesus r (8,66) csbkken 2 CR 

B. muscorum mr (19,59) csbkken 4 CR 

B. paradoxus r (3,87) csbkken 3 CR 

B. pomorum mr (10,48) csokken 4 CR 

B. humilis gy (36,90) csbkken 3 EN 

B. ruderalus mr(l7,54) csbkken 4 EN 

B. silvarum gy (40,77) csbkken 2 EN 

B. soroeensis r (1,37) nbvekszik 3 YU 

B. sublerraneus r(9,11) stagnal 5 YU 

B. haemalurus r (3,87) novekszik LR 

B. horlorum gy (37,13) stagna1 LR 

B. hypnorum r (6,38) nbvekszik LR 

B. lapidarius t (57,63) stagnaJ LR 

B. lucorum mr (12,53) stagna1 LR 

B. pascuorum t (47,38) stagna! LR 

B. pralorum mr (14,12) stagnal LR 

B. ruderarius gy (37,13) stagnal LR 

B. lerreslris t (68,34) stagnal LR 

kapcsolatban, es a B. pascuorum-ot teheti sikeresebbe a versengesben. Kerdes, hogy 
hazankban is hason16 okokra vezethet6-e vissza a B. muscorum visszaszorulasa. 

Vizsgalataink szerint a fajok veszelyeztetettsegenek felmereseben els6sor
ban nem a ritkasag, illetve gyakorisag megallapftasa, hanem a gyakorisagok val to
zasi trendjeinek meghatarozasa bizonyult hasznosnak. Tobb faj, amely az adatok 
alapjan nem bizonyult ldilonosebben ritkanak, jelentos gyakorisagcsokkenest mu
tatott az elmult evtizedek soran. A gyakorisagcsokkenes mertekenek alapjan a fa-
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jok j61 besorolhat6ak az IUCN kateg6riakba. Az ilyenfajta adatfeldolgozas tebat 
mindenkeppen javasolhat6 a fajok veszelyeztetettsegenek felmeresekor. 

Mindezek alapjan a jelenlegi egy vedett poszmehfaj (B. argillaceus) torvenyi 
vedettsege maximalisan indokoltnak mondhat6, es emellett sztikseges tovabbi ti
zenegy faj (B. confusus, B.fragrans, B. laesus, B. muscorum, B. paradoxus, B. po
morum, B. humilis, B. ruderatus, B. silvarum, B. soroeensis, B. subterraneus) tbr
venyi vedelem ala vonasa. Fontos tovabbi lepes kelllegyen a vedelmi program ki
dolgozasa a fokozottan veszelyeztetett fajokra. 

* 
Kdszdnetnyilwinitds - Kbszbnettel tartozunk mindazoknak, akik segitettek a fajok elterjedesi 

adatainak bsszegyGjteseben: mindenekel6tt J6zan Zsoltnak es Benedek Palnak, hogy sajat magan
gyGjtemenyiik adatait is rendelkezesiinkre bocsatottak, tovabba Zombori Lajosnak, aki a Magyar 
Termeszettudomanyi Mdzeum Hymenoptera-gyGjtemenyeben, es Kutasi Csabanak, aki a Bakonyi 
Termeszettudomanyi Mdzeumban tbrtent adatgyGjtesiinkkor nydjtott fontos segitseget, valamint 
Mate Andrasnak, aki a B. fragrans-szal kapcsolatos szemelyes megfigyeleseivel jarult hozza mun
kankhoz. Sarospataki Mikl6s a fent vazolt munkak idejen Bolyai Janos Kutatasi Osztbndfjban resze
siilt. A munka anyagi hatteret reszben a Tblgy Termeszetvedelmi Egyesiilet altaI elnyert palyazatok 
biztosftottak. 
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The endangered bumble bee (Bombus Latr.) species 
in Hungary and the need of protection 

Sarospataki, M., Novak, J. and Molnar, V.
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H-2103 Giidii1l6, Pater K. u. I, Hungary
 

Abstract: The estimation of the conservation status of the Hungarian bumble bee species was 
made by mapping occurrence and calculating distribution frequency of the species as well as the tem
poral trends in the frequency. In our database over 5,200 data represented 25 Bombus species. About 
half of the native species showed a declining trend in frequency during the last 6 decades. Using the 
IUCN Red List Categories we can classify the species as follows: two species are "data deficient" 
(DD), two species are "extinct" from Hungary (EX), 7 species are "critically endangered" (CR), three 
species are "endangered" (EN), two species are "vulnerable" (VU) and the other 9 species are in the 
category of "lower risk" (LR). On the basis of our data we suggest official protection for 12 Bombus 
species in Hungary. 

Key words: bumblebees, endangerment, IUCN categories, species conservation 
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