Szitakötőfajaink értékszámai
Farkas Sándor
A hazai szitakötőfajok alábbi listában látható értékbesorolása – különösen a szélső értékek tekintetében –
bizonyára nem tartalmaz nagy meglepetést, jelentős szakmai újdonságot az e rovarok kutatásával foglalkozó
szakemberek, hivatásos természetvédők számára. A besorolás nem teljesen objektív (nem is lehet az), a
továbbiakban vitaalapot képezhet. Mindezzel együtt remélem, hogy sérülékeny, és egyre veszélyeztetettebb
vizes élőhelyeink védelmének indoklásoknál újabb adalékként segítséget nyújthat.
A táblázatban az utóbbi évtizedben Magyarországon bizonyítottan szaporodó fajok szerepelnek.
A besorolás szitakötőfajaink országhatáron belüli ritkaságát, a hazai szitakötő faunában betöltött helyét,
egyfajta rangsorolását mutatja. A hazánkban is előforduló szitakötőfajok nemzetközi, elsősorban európai
veszélyeztetettségéről kiváló idegen nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre, több Vörös Lista is megjelent. A
legtöbb esetben a két értékelés hasonló, azaz egy Európában ritka, veszélyeztetett szitakötőfaj hazánkban
sem tartozik az általánosan elterjedt, gyakori fajok közé.
Fokozottan védett, védett és Natura 2000 jelölő fajaink esetében nem meglepő, hogy a besorolás első
oszlopaiban szerepelnek, ugyanakkor e státusok nem voltak iránymutatóak, meghatározóak a besorolás
kidolgozásánál. Nem a jogszabályi természetvédelmi értékbesorolásra, hanem a hazai biológiai, ökológiai
értékre került a hangsúly.
Szitakötőink ritkaságát nem mindig könnyű megítélni. Egy-két évet és néhány mintaterületet alapul véve
akár hamis eredményre is juthatunk. Szitakötőfajok állománynagysága, gyakorisága kedvező és kedvezőtlen
években nagy különbséget mutathat, a fluktuáció régóta ismert fogalom a szitakötő-kutatásban. A hazánkban
ritka fajok egy része ugyan országos elterjedésű, de populációik rendszerint nagyon elszórtak, lokálisak
(sporadikusak), és ezeknél a fajoknál általában az éves egyedszámok sem nagyok. Vannak emellett olyan
regionális elterjedésű fajaink, melyek egy-egy populációja kedvező években akár nagyobb egyedszámú is
lehet, összességében mégis ritka fajnak tekinthetőek.
A vizes élőhelyekhez kötődő szitakötők esetében a már jó ideje megfigyelhető szárazodás hatása több faj
esetében is tetten érhető. A hazai szitakötőfauna átalakulóban van, hűvösebb klímát kedvelő (jellemzően
északi) fajok eltűntek, megritkultak az utóbbi évtizedekben, és ezzel párhuzamosan melegkedvelő, déli fajok
térhódítása figyelhető meg. Évtizedes vagy még nagyobb időintervallumot vizsgálva tehát populációs
trendek is láthatóvá válnak, illetve váltak. Fontos tudnunk, hogy mi az egyes szitakötőfajok szaporodóhely
igénye, mekkora az ökológiai tűrőképessége. Vizes élőhelyeink jelentős hányada egyre nagyobb veszélyben
van, természetes tavak, kisvízfolyások száradnak ki akár hosszú évekre, sőt tűnnek el véglegesen. Másfelől
emberi tevékenységek nagyon sok vizes élőhelyet hoztak létre hazánkban is (pl. bányatavak, halas- és
horgásztavak), és ez egyes szitakötőfajok szaporodása szempontjából kedvező. Azt azonban mindenképpen
látnunk kell, hogy egy mesterséges tó létrehozása sokszor éppen egy kisvízfolyás területét csökkenti, sőt a
vízfolyás létét is veszélyeztetheti. Ez a változás jellemzően generalista fajoknak kedvez, specialista fajok
rovására.
Az utóbbi években hazánkban is fellendült a szitakötők előfordulási adatainak fényképek segítségével
történő gyűjtése, ami részben a „citizen science” megjelenésének köszönhető. „Szem előtt lévő” fajaink
esetében ezek az adatbázisok a gyakoriság és a populációs trendek megítélésében is nagy segítséget
nyújtanak.
A besorolásnál legfontosabb – egymással több esetben is összefüggő – szempontok tehát a következők
voltak:
• a faj hazai ritkasága;
• a faj indikátor értéke, nem csak vízminőség szempontjából, hanem a szaporodóhely teljességének
(ökoszisztéma) figyelembevételével (vízdinamika, hínárnövényzet, szegélynövényzet, környező
élettér növényzete stb.);
• a faj ökológiai tűrőképessége;
• a faj ismert és potenciális szaporodóhelyeinek stabilitása, illetve veszélyeztetettsége;
• a fajra vonatkozó, részben valószínűleg a klímaváltozással összefüggő populációs trendek az elmúlt
két évtizedben.
1–4-ig a védendő fajokat, 5–8-ig a nem vagy kevésbé veszélyeztetett, hazánkban gyakoribb fajokat találjuk.

Tudományos név

Magyar név

Értékszám

Aeshna affinis

Gyakori acsa

7

Aeshna cyanea

Sebes acsa

Aeshna grandis

Nagy acsa

Aeshna isoceles

Lápi acsa

Aeshna mixta

Nádi acsa

Aeshna viridis

Zöld acsa

Anax ephippiger

Nyerges szitakötő

Anax imperator

Óriás szitakötő
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Anax parthenope

Tavi szitakötő
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Brachytron pratense

Szőrös szitakötő

Calopteryx splendens

Sávos szitakötő

Calopteryx virgo

Kisasszony szitakötő

Chalcolestes parvidens

Keleti zöldrabló

Chalcolestes viridis

Nyugati zöldrabló

Coenagrion ornatum

Díszes légivadász

Coenagrion puella

Szép légivadász

Coenagrion pulchellum

Gyakori légivadász

Coenagrion scitulum

Ritka légivadász

Cordulegaster bidentata

Hegyi szitakötő

Cordulegaster heros

Ritka hegyiszitakötő

Cordulia aenea

Érces szitakötő

Crocothemis erythraea

Déli szitakötő

Enallagma cyathigerum

Kéksávos légivadász

Epitheca bimaculata

Kétfoltos szitakötő

Erythromma lindenii

Kékszemű légivadász
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Erythromma najas

Fürge légivadász
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Erythromma viridulum

Zöld légivadász

Gomphus flavipes

Sárgás szitakötő

Gomphus vulgatissimus

Feketelábú szitakötő

Ischnura elegans

Kék légivadász

Ischnura pumilio

Apró légivadász
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Lestes barbarus

Foltosszárnyjegyű rabló
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Lestes dryas

Réti rabló

Lestes macrostigma

Nagy foltosrabló

Lestes sponsa

Lomha rabló

Lestes virens

Tavi rabló

Leucorrhinia caudalis

Tócsa szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

Lápi szitakötő

Libellula depressa

Laposhasú acsa
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Libellula fulva

Mocsári szitakötő

Libellula quadrimaculata

Négyfoltos acsa

Onychogomphus forcipatus

Csermely szitakötő

Ophiogomphus cecilia

Erdei szitakötő

Orthetrum albistylum

Fehér pásztor

Orthetrum brunneum

Pataki szitakötő

Orthetrum cancellatum

Vízi pásztor

Orthetrum coerulescens

Kék pásztor

Platycnemis pennipes

Széleslábú szitakötő

Pyrrhosoma nymphula

Vörös légivadász

Somatochlora flavomaculata Sárgafoltos szitakötő
Somatochlora meridionalis

Balkáni szitakötő

Somatochlora metallica

Fémzöld szitakötő

Sympecma fusca

Erdei rabló
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Sympetrum depressiusculum Lassú szitakötő
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Sympetrum fonscolombii

Atkás szitakötő
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Sympetrum meridionale

Sárgatorú szitakötő

Sympetrum pedemontanum

Szalagos szitakötő

Sympetrum sanguineum

Alföldi szitakötő
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Sympetrum striolatum

Gyakori szitakötő
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Sympetrum vulgatum

Közönséges szitakötő
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