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1. BEVEZETÉS 
 

A kémiai ökológia egy interdiszciplináris tudományterület a biológia és a kémia 

tudományának együttműködésével, amely az élőlények közötti kémiai kommunikációval és 

más, kémiai úton közvetített kölcsönhatásokkal foglalkozik (Bergström 2007). Az ezen 

folyamatokban részt vevő vegyületeket gyűjtőnéven szemiokemikáliáknak, vagy más néven 

infokemikáliáknak hívjuk (Dicke és Sabelis 1988; Bergström 2007). Amennyiben két, 

ugyanazon fajba tartozó egyed között közvetítenek információt, vagy váltanak ki azokból 

viselkedési, illetve élettani választ, feromonokról beszélünk, ha pedig különböző fajhoz 

tartozó egyedek között, akkor allelokemikáliákról (Dicke és Sabelis 1988; Bergström 2007). 

Az allelokemikáliákat tovább osztályozhatjuk aszerint, hogy a kibocsátó számára (allomon), a 

jelzést érzékelő számára (kairomon), vagy mindkettő számára (szünomon) hordoz előnyt az 

adott vegyület, vagy vegyületkombináció (Dicke és Sabelis 1988; Bergström 2007). A 

feromonokat is tovább csoportosíthatjuk a betöltött funkció alapján, így beszélhetünk többek 

között szex-, aggregációs-, vészjelző- és nyomjelző feromonokról is (Shorey 1973; Vuts 

2012). Előfordulhat olyan eset is, amikor egy vegyület csalogató hatása ismert, de a 

feltételezett kibocsátóból nem azonosították, ebben az esetben a vegyület nem tekinthető 

feromonnak, illetve allelokemikáliának, hanem az általánosabb “attraktáns” kifejezést 

célszerű alkalmazni rá (Dethier és mtsai 1960). Az attraktánssal ellentétes hatású 

vegyületeket, amelyek az illat forrásától való távolodást váltják ki, repellensnek nevezzük 

(Dethier és mtsai 1960). 

A rovarok (Insecta) az élővilág legfajgazdagabb csoportját alkotják, ennek megfelelően 

kémiai ökológiájukban is igen nagy változatosságot tapasztalhatunk, mind a feromonok, mind 

az allelokemikáliák vonatkozásában (Shorey 1973; Bergström 2007). A szipókás rovarok 

(Hemiptera) a nem holometabol fejlődésmenetű rovarcsoportok közül az egyik 

legfajgazdagabb csoport, számos faj esetén bebizonyosodott, hogy szemiokemikáliákat 

termel, illetve, hogy azok fontos szerepet töltenek be kommunikációjuk, illetve 

környezetükkel való kölcsönhatásaik során. A szipókás rovarok közé tartoznak a Poloskák 

(Heteroptera), a növényi tetvek (Sternorrhyncha), a valódi kabócák (Fulgoromorpha, újabban 

Archaeorrhyncha, valamint Cicadomorpha, újabban Clypeorrhyncha), valamint a mindössze 

néhány fajt magába foglaló Coleorrhyncha csoportot is ide sorolják (Bourgoin és Campbell 

2002). 

A poloskák (Heteroptera) alrendje számos különböző családot foglal magába, amelyek 

olykor igen eltérő életmódot folytatnak. A szipókás rovarok közé tartoznak, szájszervük a 
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szipóka, amely igen változatos táplálékspektrumot tesz lehetővé, vannak közöttük 

növényevők, ragadozók és paraziták is (Benedek 1988). A poloskák egyik legfőbb 

jellegzetessége, hogy legtöbb fajuk bűzmirigyekkel rendelkezik, amelyekből 

védekezésképpen bizonyos, általában irritáló hatású vegyületeket bocsátanak ki a ragadozó 

elriasztására (Aldrich 1988). A fajon belüli kommunikációban is számos esetben ismert 

szemiokemikáliák szerepe, egyes családokban (például Pentatomidae) aggregációs- és alarm 

feromonokat is azonosítottak, valamint a párkeresés során bizonyították szexferomonok 

szerepét (Aldrich 1988). Egyes poloskacsaládokban érdekes módon előfordul az, a 

rovarvilágban jóval ritkább eset, amikor a hím termeli a szexferomont (áttekintés Aldrich 

1988), de a jóval gyakrabban előforduló esetet – amikor a nőstény termeli szexferomont – 

szintén megtaláljuk (Shorey 1973; Aldrich 1988; Smith és mtsai 1991). 

A mezeipoloskák (Miridae) az egyik legfajgazdagabb családot képviselik a poloskák 

(Heteroptera) között, Magyarországon is a legnagyobb fajszámú poloskacsalád, közel 300 

fajuk ismert eddig hazánkból (Kondorosy 1999). Legtöbb fajuk növényevő, azonban számos 

ragadozó fajuk is van, illetve egyes fajok egyaránt fogyasztanak növényi és állati eredetű 

táplálékot (Benedek 1988). A számos más poloskacsaládban ismert bűzmirigyeket, valamint a 

védekezésben szerepet játszó allomon hatású vegyületeket esetükben is megtaláljuk (Aldrich 

1988; Wardle és mtsai 2003; Byers 2006).  

A mezeipoloskák szexuális viselkedésében is fontos szerepe van a feromonoknak, több faj 

esetében is kimutatták, hogy a nőstények csalogatják a hímeket (például Scales 1968; Strong 

és mtsai 1970; Smith és mtsai 1994; Scott és Snodgrass 2000). A mezeipoloskák közül 

elsőként a Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843) szexferomon-vegyületeit azonosították, 

a vegyületek szabadföldön is csalogatták a faj hím egyedeit (Smith és mtsai 1991; McBrien és 

mtsai 1994). Különleges, a poloskák között ritkaságszámba menő módon az úgynevezett 

légtértelítéses védekezési módszer lehetőségeiről is beszámoltak, a feromonvegyületeket nagy 

dózisban kibocsátó csalétkek megzavarták a hím egyedek orientációját (McBrien és mtsai 

1996). Ugyanakkor némely, egyéb fajok esetében akár több évtizedes kutatómunka után sem 

sikerült olyan szintetikus csalétek előállítása, amely a nőstény példányokhoz hasonlóan 

csalogatta volna az adott faj hím egyedeit (Ho és Millar 2002). Több vizsgálat is beszámolt 

arról, hogy a szűz nőstény egyedek erősebb csalogató hatást jelentenek a hímek számára, mint 

a párosodott nőstények (Fountain és mtsai 2010; Yasuda és Higuchi 2012).  

Néhány mezeipoloska faj esetében a növények illatanyagainak csalogató hatásáról is 

születtek közlemények (Blackmer és mtsai 2004; Frati és mtsai 2008; Fujii és mtsai 2010). 

Arról is beszámoltak kutatások, hogy a poloskák táplálkozásának hatására egyes, a növények 
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által kibocsátott vegyületek mennyisége jelentősen megnő (Rodriguez-Saona és mtsai 2002; 

Frati és mtsai 2009). Sőt, az ezzel ellentétes irányú hatásról is beszámoltak, a tápnövényen 

mezeipoloska nőstények fokozott feromontermelését figyelték meg (Frati és mtsai 2009). A 

növényi illatanyagoknak a feromonvegyületek termelésére való hatása más fitofág 

rovarcsoportokban is ismert (áttekintés Landolt és Phillips 1997).  

A szipókás rovarokon belül kémiai ökológia vonatkozásában a poloskák mellett a növényi 

tetvek (Sternorrhyncha), azon belül is elsősorban a levéltetvek (Aphidoidea) a leginkább 

kutatott csoport, feltehetően részben gazdasági jelentőségük miatt is. Kémiai ökológiájukkal 

kapcsolatos kutatások alapján a fajon belüli kommunikációban fontos szerepet játszanak a 

vészjelző-, valamint a szexferomonok, a tápnövények felkutatásában pedig a növényi 

illatanyagok kairomon hatásáról számoltak be (Pickett és mtsai 1992). Számos 

Sternorrhyncha faj, főképp levéltetvek igen jelentős ragadozói a zöldfátyolkák (Szentkirályi 

1989). 

A zöldfátyolkák (Chrysopidae) a recésszárnyú rovarok (Neuroptera) rendjébe tartoznak. A 

rendszertani egység holometabol, szárazföldön élő fajokat foglal magába, amelyek lárvaként, 

egyes fajok (például Chrysopa fajok) imágóként is ragadozók (Canard 2001). Kedvelt 

zsákmányállataik zömmel szipókás rovarok (Hemiptera), azon belül is számos faj legfőbb 

táplálékát jelentik a levéltetvek, pajzstetvek, így a biológiai védekezés során is fontos szerepet 

játszanak (Szentkirályi 1989, 2001a; Pappas és mtsai 2011). A zöldfátyolkák a 

legkülönbözőbb erdei (Szentkirályi 1999, 2001b), kertészeti (Szentkirályi 2001c), és 

szántóföldi (Duelli 2001) ökoszisztémák ragadozó együtteseinek rendszeresen, gyakran 

tömegesen (például a carnea-fajcsoport) előforduló elemei. Magyarország területéről 

napjainkig 32 zöldfátyolka faj jelenlétét mutatták ki (Sziráki 2007).  

A zöldfátyolkák esetében is igen jelentős szerep jut a szemiokemikáliáknak. Számos taxon 

esetében kimutatták, hogy az imágók páros előtori mirigyeikből védekezésképpen allomon 

hatású vegyületeket bocsátanak ki, amelyek hatását közölték rovarok mellett hüllőkön és 

emlősökön is (Szentkirályi 2001a; Aldrich és mtsai 2009). A zöldfátyolkák lárváit két 

csoportra oszthatjuk aszerint, hogy készítenek-e a préda felhasználásával álcát maguknak, 

vagy sem. Az utóbbi csoport esetében megmutatkozott, hogy az álca nem csak vizuálisan, 

hanem mivel levéltetvek, illetve pajzstetvek illatanyagait hordozza magán, kémiai úton is 

elrejti a lárvát hangyák elől (áttekintés Szentkirályi 2001a). Ugyanakkor azon fajok lárvái sem 

teljesen védtelenek, amelyek nem készítenek hasonló “rejtekhelyet”, ezeknél megfigyelték, 

hogy végbélnyílásukból a támadó hangya fejére, csápjaira juttatnak egy ragadós cseppet, így 

az felhagy a támadással és csápjait tisztogatja (áttekintés Szentkirályi 2001a). Az imágók és a 
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lárvák mellett a tojásokkal, tojásrakással kapcsolatosan is közölték szemiokemikáliák hatását. 

Egyes vizsgálatok arról számoltak be, hogy a tojásokból kikelő lárvák olyan vegyületeket 

termelnek, amelyek gátolják a nőstények tojásrakását (Ruzicka 1996). Ugyanakkor későbbi 

kutatások azt közölték, hogy maguk a lerakott tojások nem befolyásolták a nőstények 

tojásrakóhely-választását (Fréchette és mtsai 2006). A zöldfátyolkák tojásaival kapcsolatban 

beszámoltak olyan, a nőstény által a tojásokra kiválasztott vegyületekről is, amelyek védelmet 

biztosítottak hangyák ellen (áttekintés Szentkirályi 2001a).  

A kifejlett egyedek intraspecifikus kommunikációjában a kutatások tanúsága szerint az 

akusztikus jelzések mellett feromonvegyületek is fontos szerepet játszanak (Chauhan és mtsai 

2004; Zhang és mtsai 2004; Zhang és mtsai 2006a). Emellett feltehetően az imágók 

táplálékkeresése során is fontosak az olfaktorikus ingerek, több növényi illatanyag csalogató 

hatását is közölték (Suda és Cunningham 1970; Flint és mtsai 1979; Zhu és mtsai 1999; Han 

és Chen 2002; Tóth és mtsai 2006a). Egyes kutatások arról számoltak be, hogy egy növényi 

illatanyag, a metil-szalicilát fokozta a feromonvegyületek csalogató hatását, azokkal 

szinergizált (Zhang és mtsai 2004, 2006a). Növényi illatanyagok mellett levéltetű 

feromonvegyületek csalogató hatásáról is születtek közlemények (Boo és mtsai 1998, 1999; 

Hooper és mtsai 2002; Zhu és mtsai 2005). 

A szemiokemikáliáknak tudományos jelentőségük mellett gyakorlati felhasználása is 

lehetséges. Elsősorban a szex- és aggregációs feromonokat alkalmazzák napjainkban széles 

körben a növényvédelem mindennapi gyakorlatában (Szőcs 1993; Witzgall és mtsai 2010). 

Felhasználásuk kiterjed a kártevők előrejelzésétől a közvetlen védekezésig, 

tömegcsapdázásos, vagy légtértelítéses módszer segítségével (Witzgall és mtsai 2010). A 

kártevők csalogatása mellett növényvédelmi szempontból hasznos, ragadozó, illetve 

parazitoid szervezetek csalogatására is irányulnak kémiai ökológiai vizsgálatok (például 

Hooper és mtsai 2002; Tóth és mtsai 2009). 



7 
 

1.1. A vizsgált mezeipoloska fajok (Miridae) 

1.1.1. Molyhos mezeipoloska (Lygus rugulipennis Poppius, 1911) biológiája és kémiai 

ökológiája eddigi ismereteink alapján 

A molyhos mezeipoloska (Lygus rugulipennis) a szipókás rovarok (Hemiptera) rendjébe, 

azon belül a mezeipoloskák (Miridae) családjába tartozik. A fajt korábban a változó 

mezeipoloska (Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)) változatának tartották és L. pratensis var. 

pubescens néven említették, 1941-ben emelték önálló faji rangra (Wagner 1941; Benedek 

1988).  

A molyhos mezeipoloska (1. ábra) közepes termetű, 4,5-6 mm hosszú, széles ovális alkatú 

mezeipoloska. A harmadik lábpár combjának csúcsi részén harántirányú sávok figyelhetők 

meg. Rendkívül változatos színezetű, a hímek gyakran markánsabb, kontrasztosabb 

mintázatúak, pajzsocskájukon jellegzetes hosszanti, elkeskenyedő sávokkal, amelyek a hímek 

esetében kiterjedtebbek is lehetnek, a nőstényeken pedig hiányozhatnak. A többi hazai Lygus 

fajhoz képest elülső szárnyuk jóval sűrűbben borított szőrzettel, ettől háti oldaluk jellegzetes 

matt fényű, “molyhos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Molyhos mezeipoloska (Lygus rugulipennis Poppius) imágó. Fotó: Koczor Sándor.  
 

 

Az egész Palearktikumban elterjedt a tundráktól a sivatagokig, de a Nearktikumban is jelen 

van. Ökológiai valenciája nagyon széles, mind szélsőségesen meleg-száraz, mind 
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szélsőségesen hűvös nedves időjárási viszonyok mellett nagy tömegben fordulhat elő, 

azonban elsősorban a meleg-száraz körülmények optimálisak számára (Benedek és Erdélyi 

1975; Rácz és Bernáth 1993). Hazánkban az Alföldön találhatjuk a legnagyobb 

egyedszámban (Benedek 1988). Rendkívül polifág, számos tápnövényét közölték, tömeges 

lehet gabonaféléken, pillangós kultúrákban, cukorrépán, napraforgón, burgonyán, 

keresztesvirágúakon és ernyős virágzatúakon (Benedek 1988). Egy tanulmány szerint a 

legszélesebb táplálékspektrummal rendelkező rovarfaj Európában, mivel számos tápnövénye 

mellett olykor ragadozó életmódot is folytat (Holopainen és Varis 1991).  

Hazánkban két nemzedék léte bizonyított, imágó alakban telel (Benedek 1988; Erdélyi és 

mtsai 1994; Kövics és mtsai 2010). A tavaszi rajzás akár márciusban is megindulhat, azonban 

jelentős számban inkább áprilisban, májusban fordul elő (Benedek és Jászainé 1968). Az első 

rajzáscsúcs júniusban és júliusban, a második augusztusban és szeptemberben alakul ki  

(Benedek és Jászainé 1968). Számos haszonnövényről jegyezték fel károsítását. A lárvák és 

az imágók a növények minden föld feletti részén szívogathatnak, azonban előnyben részesítik 

a virágot és a termést (Benedek 1988). Meleg, száraz nyarakon lucernásokban is nagyobb 

számban jelenik meg (Erdélyi és mtsai 1994), de általában is gyakran a lucernások egyik 

legtömegesebb kártevő faja (Benedek és mtsai 1970a). Kártételét feljegyezték cukorrépán is, 

szívogatásával különösen a fiatal csíranövényeket károsítja (Varis 1972). Lencsén is 

károsítóként léphet fel (Kövics és mtsai 2010). Az említett növényeken kívül károsítását 

jelezték még burgonyán, gabonaféléken, napraforgón, valamint egyes dísznövényeken 

(Benedek 1988).  

Noha hazánkban gyümölcsökön való károsítása nem jellemző, Európa más országaiból 

érkeztek jelentések kártételéről. Már viszonylag alacsony egyedsűrűség mellett is számottevő 

kárt képes okozni szamócán, táplálkozása nyomán torz, deformált gyümölcsök teremnek (Jay 

és mtsai 2004; Labanowska 2007). Tapasztalták kártételét őszibarackon is, különösen olyan 

években, amikor a szárazság miatt a gyümölcsösben lévő gyomok kiszáradtak (Pansa és mtsai 

2008). Bár alapvetően táplálkozásával okoz kárt, a szakirodalom potenciális vektor-szerepét is 

említi, egy tanulmány szerint az imágók mustár növényre átvihetik a tulipán mozaikvírust 

(Benedek 1988). 

Gazdasági jelentősége miatt monitorozása különösen fontos, erre a szakirodalomban több 

módszert is javasolnak. A más kártevők esetén alkalmazható célzott növényvizsgálat és 

egyeléses gyűjtés a poloskák mozgékonysága miatt kevéssé hatékony és így monitorozási 

célokra nemigen ajánlható (Rácz és Bernáth 1993). További lehetőség a klasszikus, fűhálós 

mintavétel (Rácz és Bernáth 1993; Varis 1995), ez a módszer azonban egyes 
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növénykultúrákban mechanikai sérüléseket is okozhat, valamint széleskörű alkalmazása 

valószínűtlen a növényvédelem mindennapi gyakorlatában. Ráadásul a növények 

növekedésével egyes állományokban a módszer alkalmazása körülményesebb és nem 

feltétlenül biztosít megbízható adatokat (Rácz és Bernáth 1993). A molyhos mezeipoloska 

rajzását fénycsapdával is tudjuk követni (Benedek és mtsai 1970b; Rácz és Bernáth 1993), ez 

a módszer azonban a termesztőknek általában nem áll rendelkezésre. Szintén javasolták 

ragacsos színcsapdák alkalmazását, egyes vizsgálatok alapján a kék szín jóval inkább 

csalogatja a molyhos mezeipoloskát, mint a színcsapdák közül leggyakrabban alkalmazott 

sárga szín (Holopainen 2001). Későbbi kutatások azonban nem támasztották alá ezen módszer 

alkalmazhatóságát (Pansa és mtsai 2008). Szamócában az alacsony egyedszám melletti 

jelentős kártétel miatt javasolják a rajzás nyomon követését kopogtatáshoz hasonló 

módszerrel, illetve fehér színű színcsapdákkal (Jay és mtsai 2004). Belátható, hogy a molyhos 

mezeipoloska monitorozására a szemiokemikáliákkal csalétkezett csapdák az előző 

módszereknél kényelmesebb és akár a hatékonyabb módszert jelenthetnének. Ehhez azonban 

természetesen megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznünk a faj kémiai ökológiájával 

kapcsolatban. 

A nearktikus Lygus fajok esetében már régóta ismert a szexferomonok jelenléte (Scales 

1968; Strong és mtsai 1970), ennek ellenére több évtizedes kutatómunka sem eredményezett 

olyan csalétket, amely szabadföldi körülmények között Lygus fajokat csalogatott volna (Ho és 

Millar 2002). 

Szintén észak-amerikai vizsgálatok során egy általánosan előforduló virágillatanyagot, a 

fenilacetaldehidet (2. ábra) csalogató hatásúnak találták a nearktikus L. lineolaris (Palisot de 

Beauvois, 1818) számára (Cantelo és Jacobson 1979), ezt azonban későbbi vizsgálatok nem 

támasztották alá (Blackmer és Byers 2009). A L. rugulipennis esetében laboratóriumi 

vizsgálatok arra mutattak, hogy egyik tápnövényének (Vicia faba Linnaeus, 1753) illatanyagai 

csalogatóak a nőstények számára (Frati és mtsai 2008), valamint, hogy a nőstények a 

tápnövényen nagyobb mennyiségű feromont termelnek, illetve, hogy a károsított tápnövény 

egyes illatanyagokat nagyobb mennyiségben bocsát ki (Frati és mtsai 2009).  
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2. ábra A fenilacetaldehid szerkezeti képlete.  

 

 

Szűz L. rugulipennis nőstényekből azonosították a hexil-butirát, transz-2-hexenil-butirát, 

transz-4-oxo-2-hexenal vegyületeket (3. ábra), amelyek szabadföldön csalogatták a faj hímjeit 

(Innocenzi és mtsai 2004, 2005; Fountain és mtsai 2010). A szakirodalomban azonban 

ellentmondások is tapasztalhatók: noha a vegyületek szabadföldön hímeket csalogattak 

(Fountain és mtsai 2010), ami az azonosított vegyületek szexferomon jellegére utal, 

laboratóriumban végzett viselkedésvizsgálatokban azt találták, hogy a nőstényeket más 

nőstények illata, valamint a transz-2-hexenil-butirát is csalogatta, ami inkább aggregációs 

feromon szerepre utalhat (Glinwood és mtsai 2003). Szintén ellentmondásosak a feromon 

összetételére vonatkozó eredmények. Korábbi vizsgálatok arról számoltak be, hogy a hexil-

butirát és a transz-4-oxo-2-hexenal együtt csalogatja a L. rugulipennist, a transz-2-hexenil 

butirát hozzáadására viszont a csalogatott egyedek száma lecsökken, míg a rokon L. pratensis 

faj fogása nő (Innocenzi és mtsai 2005). Ugyanakkor későbbi vizsgálatokban mégis a három 

összetevőjű elegyet alkalmazták a L. rugulipennis feromonjaként (Fountain és mtsai 2010). 

Meglepő módon a nearktikus L. lineolaris fajból is azonosították a fenti három vegyületet 

(hímekből és nőstényekből egyaránt) és kombinációjukat, különösen a hexil-butirátot erősen 

repellensnek találták (Wardle és mtsai 2003; Zhang és mtsai 2007). A vegyületeket az 

egyedek zavarás hatására fokozott mennyiségben termelték (Wardle és mtsai 2003). A három 

vegyületet a szintén nearktikus elterjedésű L. hesperus (Knight, 1917) fajból is azonosították 

(Byers 2006). 
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3. ábra A molyhos mezeipoloska feromonvegyületei (Innocenzi és mtsai 2004, 2005).  
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1.1.2. Lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)) biológiája és kémiai 

ökológiája eddigi ismereteink alapján 

A lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus) a mezeipoloskák (Miridae) családjába tartozik 

a szipókás rovarok (Hemiptera) rendjében. Az imágók teste hosszúkás, lábaik hosszúak, 

vékonyak (4. ábra). Csápjuk hosszú, a testhosszat is eléri, vagy meghaladja. Teshosszuk 7-10 

mm. Alapszínük zöldes, a pajzsocskán két és a fedőszárnyakon egy-egy hosszanti sávval. A 

fedőszárnyakon lévő szőrök színe világos, fehéres. Mindhárom lábpár combján fekete pöttyök 

láthatóak. A mintázatban lehet eltérés az egyedek között, egyes egyedek erősebben, mások 

gyengébben rajzoltak, az előtoron olykor két fekete folttal (var. biguttulus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra Lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus Goeze) imágó. Fotó: Koczor Sándor.  
 

 

Ugyan a fajt számos növényfajról kimutatták, tápnövényei elsősorban pillangós növények, 

lárváik, nimfáik ezeken fejlődnek tömegesen, a második nemzedék azonban fészkes virágzatú 

növényeken (például Matricaria fajokon) is tömeges lehet (Benedek 1988).  
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A növények minden föld feletti részén táplálkozik, azonban elsősorban a vegetativ 

részeken, a virágon és a terméskezdeményeken, illetve a zsenge, éretlen termésen (Benedek 

1988).  

Mezőgazdasági jelentőséggel bíró növények közül főként a lucernát károsítja, a virágzó és 

magot fogó lucerna legfontosabb kártevőjének tartják, mert egyaránt kárt okozhat a virágban, 

a bimbóban és a termésben is (Manninger 1951). A lucernásokban a virágzó, vagy csigás 

állapotban lévő állományban nagyobb számban fordul elő, mint a zöld állományban (Benedek 

1988). A lucernások poloskaegyüttesének egyik legtömegesebb faja hazánkban (Benedek és 

mtsai 1970a). A lucernán kívül károsíthatja a somkórót, lóherét, csillagfürtöt, babot, borsót, 

bükköny fajokat és a cukorrépát (Manninger 1951). Szintén károsíthatja a szóját, 

földimogyorót és lencsét, valamint kártételét közölték magrépáról és napraforgóról (Benedek 

1988; Kövics és mtsai 2010). A faj Észak-Amerikában is él, itt a haszonnövények közül 

tápnövényeként közlik a korábbiakon kívül az egrest, a pohánkát, a sárgarépát, a hagymát és a 

gyapotot is (Golledge 1944). Az utóbbi időben kelet-ázsiai vizsgálatok arról számoltak be, 

hogy genetikailag módosított, a Bacillus thuringiensis Berliner, 1915 baktérium toxinját 

termelő, ún. Bt-gyapoton is számottevő kártevőként lépett fel a csökkent inszekticid 

felhasználás következtében (Wu és mtsai 2002). Tojás alakban telel, évelő lágyszárúak 

szármaradványaiban (Manninger 1951; Benedek 1988; Erdélyi és mtsai 1994). Hazánkban 

jellemzően két, átfedő nemzedéke fejlődik ki, azonban egyes szerzők három nemzedék 

kifejlődését is elképzelhetőnek tartják (Benedek és Jászainé 1968; Benedek 1988; Erdélyi és 

mtsai 1994). Az első imágók legkorábban május végén jelennek meg és néha még 

novemberben is találkozhatunk lucernapoloskákkal (Benedek és Jászainé 1968). Mivel a 

növények legkedvezőbb fenológiai fázisai, a virágzás és a termésérés többnyire rövidebb 

ideig tartanak a lucernapoloska szezonális aktivitásánál, ezért az imágók gyakran elhagyják az 

adott élőhelyet és másikba telepednek át (Benedek 1988). A lucernapoloska számára a 

kiegyenlített időjárási viszonyok előnyösek, de ökológiai valenciája meglehetősen széles, a 

nedves-hűvös viszonyokat is jól tűri (Benedek és Erdélyi 1975). A faj számára leginkább azok 

az évek kedvezők, amikor a tavasz és a nyár is meleg, nedves (Erdélyi és mtsai 1994). Az 

Alföld peremvidékein és a Dunántúl csatlakozó, keleti részein fordul elő legnagyobb számban 

(Benedek és Erdélyi 1975). 

A faj gazdasági jelentőségének dacára azonban kémiai ökológiájáról kevés adat áll 

rendelkezésre. A közelmúltban molekuláris biológiai vizsgálatokat végeztek a csápokban 

található egyik receptorfehérje-csoporttal. Ennek során kiderült, hogy közel rokon 

mezeipoloska fajok egyes feromonösszetevői (például hexil-butirát) és bizonyos növényi 
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illatanyagok (például alfa-fellandrén) erősen kötődnek ezen fehérjékhez (Gu és mtsai 2010). 

Szemiokemikáliák által kiváltott viselkedési válaszról azonban korábban nem jelent meg 

közlemény. 
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1.2. A vizsgált zöldfátyolka fajok (Chrysopidae)  

1.2.1. Közönséges zöldfátyolkák (Chrysoperla carnea fajkomplex) biológiája és kémiai 

ökológiája eddigi ismereteink alapján 

A közönséges zöldfátyolkák (Chrysoperla carnea fajkomplex) a zöldfátyolkák 

(Chrysopidae) családjába tartoznak. A taxon igen széles, holarktikus elterjedésű és több 

kriptikus fajból áll (Henry és mtsai 2001). A kriptikus jelző azt takarja, hogy a carnea-csoport 

tagjai a fajképződés viszonylag korai szakaszában lévő olyan testvérfajok, amelyek az 

általánosan alkalmazott taxonómiai bélyegek szerint még nem feltétlenül különülnek el 

egyértelműen, azonban a rendelkezésre álló ismereteink szerint közöttük reproduktív izoláció 

áll fenn (Henry és Wells 2007). Bár két különböző nézet van a kriptikus fajok szétválasztására 

vonatkozóan (Thierry és mtsai 1998; Henry és mtsai 2001), ez elsősorban nevezéktani 

probléma, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy olykor gyakorlott szakemberek számára is 

nehézséget okoz a gyakran ugyanazon az élőhelyen előforduló különböző, kriptikus 

Chrysoperla fajok szétválasztása az átfedő bélyegek miatt (Weihrauch 2008). Dolgozatomban 

ezért a carnea-fajcsoportot egy rendszertani egységként kezeltem. 

A közönséges zöldfátyolkák teste megnyúlt, hosszúkás, háti oldalukon sárga csík húzódik 

végig (5. ábra). Szárnyaik átlátszóak, sűrűn erezettek, számos hosszanti- és harántérrel. Fejük 

testükhöz képest viszonylag széles, nagy, számos ommatidiumból álló összetett szemekkel és 

hosszú csápokkal. A kisebb termetű zöldfátyolkák közé tartoznak, elülső szárnyaik hossza 10-

13 mm (Szentkirályi 1989). Legfőbb elkülönítő bélyegük az elülső szárnyak eredéséhez 

közeli, háromszög alakú ún. intramedián sejt, amely csak egy harántérrel kapcsolódik a 

hosszanti sejtekhez. Jellegzetes az is, hogy számos más zöldfátyolka fajjal ellentétben a 

fejtetőn a csápok környékén nincsenek sötét foltok (Szentkirályi 1989).  

A fajcsoport képviselői szinte az egész világon elterjedtek, igen tág tűrőképességűek, 

számos élőhelyen előfordulnak, hazánkban is a leggyakoribb zöldfátyolkák közé tartoznak 

(Szentkirályi 1989, 1999; Sziráki 2007). Hazánkban a carnea-fajcsoportból a Chrysoperla 

carnea sensu stricto (Stephens, 1836), a Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912), valamint a 

Chrysoperla pallida Henry, Brooks, Duelli and Johnson, 2002 kriptikus fajok ismertek 

(Aspöck és mtsai 2013). 
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5. ábra Közönséges zöldfátyolka (Chrysoperla carnea fajkomplex) kifejlett egyede. Fotó: 
Koczor Sándor. 

 

 

A közönséges zöldfátyolkák lárvái – mint az összes zöldfátyolka faj lárvája – ragadozók, 

elsősorban levéltetvekkel táplálkoznak (6. ábra), de számos más, puhább testű zsákmányt 

(akár atkákat is) elfogyasztanak, beleértve egyes rovarok különböző fejlődési alakjait is 

(például különböző lepkefajok tojásait, kisebb rovarlárvákat) (Szentkirályi 1989, 2001a, b, c; 

Canard 2001). Az imágó ugyanakkor pollennel és nektárral táplálkozik (Bozsik 1992; 

Szentkirályi 1989; Canard 2001). Imágóként telel (Canard 2005), hazánkban évente két, 

esetleg három nemzedéke fejlődik ki (Szentkirályi 1989). Az áttelelő imágók április-május 

folyamán párosodnak, majd 5-10 nap múlva kezdik meg a nőstények a tojásrakást. A 

közönséges zöldfátyolkák külön, egyesével lerakott tojásai – a többi zöldfátyolka faj 

tojásaihoz hasonlóan – hosszú fehérjenyélen ülnek. A nőstények előszerettel rakják tojásaikat 

kiálló, hegyes növényi részekre, szőrök, tüskék végére (Szentkirályi 1989, 2001a). A nyáron 

kikelt példányok 2-3 éjszakán keresztül szélirányban repülnek, amely során 80 km-re is 

eltávolodhatnak kikelési helyüktől, táplálkozni és párosodni csak ezután kezdenek 

(Szentkirályi 1989). Ez a párosodás előtti diszperziós viselkedés minden bizonnyal hozzájárul 

a közönséges zöldfátyolkák széles elterjedéséhez (Szentkirályi 1989). 

A közönséges zöldfátyolkákat tág tűrőképességük, valamint peszticid-toleranciájuk miatt 

biológiai védekezésre is alkalmazzák. Különböző fejlődési alakjaik kereskedelmi 

forgalomban is beszerezhetők, ezeket a védekezés során bocsátják ki az adott területre 

(McEwen és mtsai 1998; Maisonneuve és Marec 1999).  
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6. ábra Közönséges zöldfátyolka lárvája levéltetvet zsákmányolt. Fotó: Koczor Sándor. 
 

 

Növényvédelmi jelentőségük miatt számos vizsgálat tűzte ki céljául, hogy olyan növényi 

illatanyagokat találjon, amelyek csalogatják a kifejlett egyedeket: közölték többek között a 

kariofillén (Flint és mtsai 1979), a 2-feniletanol (Zhu és mtsai 1999) és a fenilacetaldehid 

(Tóth és mtsai 2006a) imágókat vonzó hatását. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 

Növényvédelmi Intézetének kutatói nemrégiben három összetevőből (7. ábra) álló csalétket 

fejlesztettek ki, amely felülmúlta a korábbi csalétkek hatékonyságát (Tóth és mtsai 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra Közönséges zöldfátyolkákat csalogató virágillatanyag csalétek összetevői (Tóth és 
mtsai 2009). 
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1.2.2. Chrysopa fajok biológiája és kémiai ökológiája eddigi ismereteink alapján 

Korábban a zöldfátyolka fajok zömét a Chrysopa génuszba sorolták (többek között a 

közönséges zöldfátyolkákat is Chrysopa carnea néven), azonban napjainkban ezek közül 

számos taxont külön génuszba helyeztek (Aspöck és mtsai 2013). A Chrysopa fajok általános 

megjelenésükben hasonlók a közönséges zöldfátyolkákhoz, azoktól különböző küllemi 

bélyegek alapján különíthetők el. Fontos elkülönítő bélyeg, hogy – a közönséges 

zöldfátyolkákkal ellentétben – az elülső szárny intramedián sejtje közvetlenül kapcsolódik a 

hosszanti szárnysejtekhez. Egyes fajok (például C. pallens Rambur, 1833) nagyobb 

szárnyméretükkel is eltérnek a Chrysoperla fajoktól, más fajok jellegzetes testmintázatuk 

alapján különíthetők el (például C. perla (Linnaeus, 1758)). 

A Chrysopa fajok közül a Chrysopa formosa Brauer, 1850 (8. ábra) a leggyakoribb faj 

Magyarországon, amely agrár-élőhelyeken, például gyümölcsösökben is tömeges lehet 

(Szentkirályi 1989, 2001b). Szintén számottevő különbség a közönséges zöldfátyolkákhoz 

képest, hogy a Chrysopa fajok imágói is ragadozók (Szentkirályi 1989; Canard 2001), noha 

béltartalom vizsgálatok alapján feltehetően alkalmanként növényi eredetű táplálékot is 

fogyasztanak (Bozsik 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra Csillogó fátyolka (Chrysopa formosa Brauer) imágó. Fotó: Koczor Sándor. 
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A Chrysopa fajok kémiai ökológiájának egyik széles körben ismert vonása, hogy zavarás 

hatására páros előtori mirigyeikből bűzös váladékot bocsátanak ki, amelynek jellemző 

összetevői a cisz-4-tridecén, a cisz-cisz-4,7-tridecén, valamint erős szagát a 3-metilindol, más 

néven szkatol adja (Aldrich és mtsai 2009). 

Egyes nearktikus Chrysopa fajok (C. nigricornis Burmeister, 1839; C. oculata Say, 1839) 

hím egyedeiből egy feromonvegyületet, az (1R,2S,5R,8R)-iridodial-t (9. ábra) azonosították, 

amely meglepő módon ezen fajok, illetve egy további faj (C. pallens) hím egyedeit csalogatja 

(Zhang és mtsai 2004, 2006a, b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. ábra Nearktikus Chrysopa fajokból kimutatott feromonvegyület: (1R,2S,5R,8R)-iridodial 
(Zhang és mtsai 2004, 2006a, b). 

 

 

Korábbi távol-keleti és nyugat-európai vizsgálatok tanúsága szerint a levéltetvek 

szexferomon-vegyületeinek bizonyos enantiomerjei, elsősorban a (4aS,7S,7aR)-nepetalakton 

és az (1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol (10. ábra), csalogatják egyes zöldfátyolka fajok hím 

egyedeit (Boo és mtsai 1999; Hooper és mtsai 2002; Zhu és mtsai 2005). Egy távol-keleti 

szabadföldi vizsgálat során kimutatták, hogy a két vegyület együttesen alkalmazva erősebb 

csalogató hatást vált ki (Boo és mtsai 1998).  
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10. ábra Levéltetű szexferomonvegyületek, amelyek távol-keleti vizsgálatokban Chrysopa 
fajokat csalogattak: (1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol és (4aS,7S,7aR)-nepetalakton (Hooper és 
mtsai 2002). 

 

 



21 
 

2. CÉLKITŰZÉSEK 
 

2.1. Molyhos mezeipoloska 

Vizsgálataim célja a molyhos mezeipoloska kémiai ökológiájával kapcsolatos eddigi 

ismeretek bővítése volt. Ezt részben különböző növényi illatanyagok elektrofiziológiai és 

szabadföldi vizsgálatával terveztem. Előzetes vizsgálataink arra mutattak, hogy egy a 

növényvilágban általánosan elterjedt virágillatanyag, a fenilacetaldehid csalogató hatású lehet 

a molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis) kifejlett egyedeire. Célom volt a jelenség 

kísérletes, szabadföldi vizsgálata. Terveztem szintetikus növényi illatanyagok 

elektrofiziológiai (EAG) mérésekkel való tesztelését. A csápok által érzékelt, nagy választ adó 

vegyületeket pedig szabadföldi kísérletekben terveztem tesztelni, megállapítandó, hogy 

csalogatják-e a molyhos mezeipoloska kifejlett egyedeit. 

Mivel a faj feromonvegyületeiről született közlemény, célom volt, hogy az összetevőket 

azonosító kutatócsoport (Natural Resources Institute, Chatham, Egyesült Királyság) által 

kifejlesztett csalétkeket szabadföldi vizsgálatokban tesztelhessem. Ez azért is különösen 

fontos, mert a feromonokkal elért fogások a szabadföldi vizsgálatok során referenciaként 

szolgálhatnak ahhoz, hogy képet kapjunk más vegyületek (például növényi illatanyagok) 

csalogató hatásának mértékéről. A vizsgálatok távlati célja az volt, hogy alapot teremtsen a 

számos növénykultúrában kártevőként számon tartott faj monitorozását elősegítő módszer 

kifejlesztésében. 

A molyhos mezeipoloska szexuális viselkedésének alaposabb megismerése érdekében 

pedig bioakusztikai vizsgálatokat terveztem végezni egy erre szakosodott szlovéniai 

kutatócsoportban (National Institute of Biology, Ljubljana, Szlovénia), annak megállapítására, 

hogy a nemek közötti szexuális kommunikáció során van-e szerepe akusztikus, vagy aljzaton 

keresztül terjedő vibrációs jelzéseknek. 
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2.2. Lucernapoloska 

Vizsgálataim célja a lucernapoloska kémiai ökológiájával kapcsolatos ismeretek bővítése 

volt. Mivel ezen faj esetében még nem közölték szemiokemikáliák viselkedésre gyakorolt 

hatását, az eredmények tudományos újdonságként alapot teremthetnek a további 

vizsgálatokhoz. Váratlan eredményként a molyhos mezeipoloskával végzett szabadföldi 

vizsgálatok során a fenilacetaldehid a lucernapoloska számára csalogatónak bizonyult. 

Emellett további növényi illatanyagokkal is terveztem elektrofiziológiai (EAG) méréseket 

végezni, a csáp által érzékelt, nagy választ adó vegyületeket pedig szabadföldi vizsgálatokban 

is kívántam tesztelni annak megállapítására, hogy csalogató hatásúak-e. Ezen vegyületeket 

önmagukban és fenilacetaldehiddel együtt is vizsgáltam, annak eldöntésére, nagyobb 

viselkedési választ vált-e ki a két különböző stimulus együttesen, mint külön-külön. 
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2.3. Zöldfátyolkák 

A zöldfátyolkákkal kapcsolatos kutatásaim célja az volt, hogy újabb ismeretekkel 

szolgáljak a számos szipókás rovarkártevő ragadozójaként számon tartott csoport kémiai 

ökológiájának alaposabb megismeréséhez.  

Kísérleteimben levéltetű szexferomon csalétkek (Hooper és mtsai 2002) zöldfátyolkákra 

gyakorolt csalogató hatását terveztem tesztelni. Mivel korábban a vegyületek csalogató 

hatásáról távol-keleti és nyugat-európai adatok álltak rendelkezésre a hazai kísérletek újabb, 

érdekes adatokkal szolgálhattak. Szintén szabadföldi körülmények között teszteltem a 

közönséges zöldfátyolkák csalogatására az MTA ATK Növényvédelmi Intézetében 

kifejlesztett három összetevőjű virágillatanyag csalétket (Tóth és mtsai 2009). A levéltetű 

szexferomon csalétkek, illetve a virágillatanyag csalétek hatását együtt is kívántam vizsgálni, 

annak megállapítására, hogy a két különböző stimulus együttes alkalmazása befolyásolja-e az 

egyes zöldfátyolkafajok csalogatott egyedeinek számát. 

A vizsgálatok fontos célja volt, hogy információkkal szolgáljon a zöldfátyolkák – mint a 

biológiai védekezésben jelentős szerepet játszó ragadozó szervezetek – célzott csalogatásának 

lehetőségeiről, ezzel segítve a majdani gyakorlati alkalmazást. 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1. Rovarminták laboratóriumi vizsgálatokhoz 

3.1.1. Molyhos mezeipoloska 

A molyhos mezeipoloska kifejlett egyedeit főként fűhálóval gyűjtöttem laboratóriumi 

vizsgálatok céljára. A begyűjtött egyedeket mikroszkóp segítségével határoztam meg, illetve 

azonosítottam ivarukat, élő állapotban. Ezután a példányokat a vizsgálatokig nagyobb méretű 

üvegedényben, ún. egérpohárban tartottam (átmérő: 15 cm, magasság 19,5 cm), amit 

vászonnal fedtem le. Az edényeket természetes fényviszonyok és hőmérséklet biztosítása 

mellett tartottam. Egy edénybe legfeljebb 40 példányt helyeztem. A fedővásznat 

gumiszalaggal rögzítettem és a tetejére vattát tettem, amit rendszeresen nedvesítettem, a 

megfelelő páratartalom biztosítása érdekében. Természetesen fontos volt megfelelő 

táplálékforrás is: a szakirodalomban erre friss zöldbab-hüvelyeket (Salerno és mtsai 2007), 

illetve nearktikus Lygus fajok tenyésztésére csírázó burgonyát (Slaymaker és Tugwell 1982) 

javasoltak. A táplálék (csírázó burgonya, illetve zöldbab-hüvelyek) mellett itatóedényt (vízzel 

töltött, vattával fedett kémcső) és szűrőpapírcsíkokat (felület búvóhelynek illetve 

mászkáláshoz) is biztosítottam számukra. A táplálékként szolgáló burgonyát és babot szükség 

szerint (például ha kiszáradt, vagy penészedni kezdett) cseréltem. 

Ugyanakkor ha ismert korú, vagy szűz egyedekre volt szükség (párzás során adott jelek 

bioakusztikai vizsgálata), akkor a szabadföldön fogott kifejlett egyedek nem jelentettek 

megoldást. Azonban a fent ismertetett összeállítással sikerült tenyészetet is létrehoznom a 

befogott egyedekből. A tenyészeteket hosszúnappalos megvilágítás (18 óra világos, 6 óra 

sötét) mellett 26 Celsius fokon tartottam. Az edényeket folyamatosan figyelemmel kísértem 

és az utolsó stádiumú nimfákat külön edényekbe tettem. Ezeket lehetőség szerint 1-2 naponta 

átvizsgáltam, az imágóvá fejlődött egyedeket pedig ivar szerint elkülönítettem és az 

előzőekhez hasonlóan biztosítottam számukra a megfelelő körülményeket. Mivel korábban, a 

hasonló életmódú L. hesperus faj esetében azt közölték, hogy ivarérettségüket 6-8 napos 

koruktól érik el (Strong és mtsai 1970), hasonló, az ivarérettség eléréréshez szükséges 

időtartamot feltételeztem a L. rugulipennis esetében is. Tapasztalataim alapján a módszer 

megfelelő volt, így ezzel szűz egyedek is rendelkezésemre álltak a vizsgálatokhoz.  
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A laboratóriumi tenyésztésnél ugyanakkor a megfelelő időszakban jóval gyorsabb és 

eredményesebb módszernek mutatkozott nimfák begyűjtése, majd azokból imágók 

kinevelése. A begyűjtött nimfákat egy, a tenyészedényekhez hasonlóan berendezett edényben 

tartottam, majd az imágóvá vedlett egyedeket eltávolítottam, meghatároztam és külön 

edényekbe tettem.  

A tenyészethez és a vizsgálatokhoz a molyhos mezeipoloskákat Pest megyében, 

Pusztazámoron, Halásztelken és Julianna-majorban gyűjtöttem fűhálóval, elsősorban 

lucernáról (Medicago sativa Linnaeus, 1753). 

 

3.1.2. Lucernapoloska 

A kifejlett lucernapoloska egyedeket szabadföldi példányokból, fűhálós gyűjtéssel 

biztosítottam a laboratóriumi vizsgálatokhoz. A befogott egyedeket hasonló körülmények 

között tartottam, mint a befogott molyhos mezeipoloska imágókat (természetes megvilágítás 

és hőmérséklet). Mivel a laboratóriumi táplálásukról nem találtam információt a 

szakirodalomban, ezért ugyanazon táplálékforrást biztosítottam számukra (babhüvelyek, 

csírázó burgonya), mint amik a molyhos mezeipoloska esetén beváltak.  

A példányokat Pusztazámoron és Julianna-majorban (Pest megye) gyűjtöttem fűháló 

segítségével lucernáról (M. sativa). 
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3.2. Elektrofiziológiai vizsgálatok 

Az elektrofiziológiai vizsgálatokat elektroantennográfiás (EAG) berendezéssel (11. ábra) 

végeztem az MTA ATK Növényvédelmi Intézetének Julianna-majori Ökológiai 

Kutatóhelyén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra Elektroantennográfiás (EAG) berendezés elektródjai a befogott csáppal és a levegő 
áramlását biztosító csővel. Fotó: Koczor Sándor. 

 

 

A berendezés működésének alapelve, hogy a két elektród közé rögzített rovarcsápon 

szintetikus illatanyag hatására keletkező elektromos ingerületet felerősíti és az ingerület 

erősségét millivolt-ban mérhetővé teszi (áttekintés Vuts és Tóth 2008; Szőcs és Tóth 2010). A 

csápot érő stimulust érzékelő szenzillumok válasza összegződik, ezt az elektromos jelet 

továbbítja a mérő elektród. Ezáltal ha az adott vegyület érzékelésére több szenzillum képes, 

nagyobb választ kapunk. A vizsgálatok során szükséges oldószer és levegő, mint kontroll 

stimulus alkalmazása, valamint egy olyan vegyület, mint standard tesztelése, amely az 

előzetes vizsgálatok alapján az oldószernél nagyobb, de nem kiemelkedően nagy, közepes 

nagyságú választ ad. 
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A berendezés felépítése: az elektródok Ringer oldattal (0,1 N KCl) töltött üvegkapillárisok, 

amelyekben egy-egy ezüst elektród vezeti el a keletkező elektromos jelet. Az egyik elektród a 

mérést szolgálja, a másik, ún. indifferens elektród referenciaként szolgál. Az elektromos jelet 

IDAC-232 típusú nagy impedanciájú DC erősítő (Syntech, Hilversum, Hollandia) erősíti fel 

és digitális jelként továbbítja a számítógéphez. A számítógépen az EAG 2000 (Syntech, 

Hilversum, Hollandia) szoftver segítségével a jel grafikusan ábrázolható és tárolható (12. 

ábra). A jelek standard stimulushoz mért relatív nagysága is ezen alkalmazás segítségével 

állapítható meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra Elektroantennográfiás jel szemléltetése. Lucernapoloska csáp által adott válasz 
szintetikus metil-antranilát stimulusra. Az ábrán egy osztás a vízszintes tengelyen 1 
másodpercet, a függőlegesen 2 mV-ot jelöl. 

 

 

A mérés során az első lépés a stimulus-minták előkészítése: üvegből készült, steril Pasteur-

pipettákba 1x1 cm-es szűrőpapírra mértem 10 mikroliter, 1 mikrogram/mikroliter 

koncentrációjú oldatot a szintetikus vegyületekből. A vegyületek (mind legalább 95% 

tisztaságú a gyártó tájékoztatása szerint) forrása a Sigma-Aldrich Kft. volt (Budapest, 

Magyarország), oldószerként analitikai tisztaságú hexánt alkalmaztam (Merck KGaA., 

Darmstadt, Németország), a stimulusok kimérését steril, eldobható üvegkapilláris (Drummond 

Scientific Company, Broomall, PA, Amerikai Egyesült Államok) segítségével 

elszívófülkében végeztem. A stimulus-mintákat 15-30 percen keresztül állni hagytam az 

elszívófülkében, hogy az oldószer elpárologhasson. A stimulusok kiválasztásánál a 

rendelkezésre álló növényi illatanyagok közül elsősorban általánosan előforduló 
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virágillatanyagokat választottam, tekintettel arra, hogy mind a molyhos mezeipoloska, mind a 

lucernapoloska előszeretettel táplálkozik virágzó növényeken (Benedek 1988), de ezek 

mellett úgynevezett zöldlevél-illatanyagokat is teszteltem (1. táblázat).    

 

 

1. táblázat Az elektroantennográfiás vizsgálatok során tesztelt vegyületek. Az egyes 
vegyületek koncentrációja az oldószer kontroll stimulus (hexán) kivételével 1 
mikrogram/mikroliter, az oldószer minden stimulus esetén hexán, a szűrőpapírra kimért 
mennyiség 10 mikroliter. 

 

vegyület neve stimulus jellege 
1-feniletanol virágillatanyag 

benzil-alkohol virágillatanyag 
béta-jonon virágillatanyag 

eugenol virágillatanyag 
fenilacetaldehid virágillatanyag 
metil-antranilát virágillatanyag 
metil-szalicilát virágillatanyag 
transz-anetol virágillatanyag 

transz-fahéjaldehid virágillatanyag 
transz-fahéjalkohol virágillatanyag 

1-hexanol zöldlevél illatanyag 
cisz-3-hexenil-acetát zöldlevél illatanyag 

cisz-3-hexenol zöldlevél illatanyag 
cisz-3-hexil-butirát zöldlevél illatanyag 

hexán oldószer (kontroll) 
levegő kontroll stimulus 

 

 

Az élő egyedekről a csápokat a tövüknél (az első csápíz eredésénél) vágtam el, az 

egyedeket utána a fentiekben ismertetett módon felszerelt tenyésztőedénybe helyeztem. Egy 

egyeden egyetlen méréssorozatot végeztem. A frissen levágott csápokat mikroszkóp alatt 

preparáltam fel, mikromanipulátor (Syntech, Hilversum, Hollandia) segítségével. A folyamat 

nagy körültekintést igényel, a csápok és a rajtuk lévő szenzillumok különösen érzékenyek. A 

preparálás során a csápokat a Ringer-oldattal töltött üvegkapillárisokba helyeztem. Az 

üvegkapillárisok átmérője fontos, hogy az adott rovarfaj csápjának megfelelő legyen, azokat 

be lehessen helyezni, viszont megfelelően illeszkedjen, ne legyen túl nagy sem. A mérések 
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előtt néhány kontroll stimulálást végeztem, ha a csáp nem adott értékelhető választ, vagy a 

mért jelek túl nagy alapzajjal voltak terheltek, új egyedet választottam. 

Az üvegkapillárisokba fogott csápokra folyamatosan szűrt, párásított levegőt áramoltattam 

elektromos pumpa segítségével, 0,7 l/perc térfogatárammal. A levegő először aktív szenet 

tartalmazó edényen halad keresztül, amely szűrését, tisztítását biztosítja, majd ezek után 

desztillált vizes fürdőn jut át, amely a levegő párásításával a csáp kiszáradását hivatott 

késleltetni, ezzel megnövelve annak élettartamát. A levegő azután rozsdamentes, belül 

teflonnal borított acél csövön (belső átmérő 8 mm) jut el a csáphoz. 

A mérés során a stimulusokat egyenként, speciálisan erre a célra átalakított fecskendő 

segítségével 1 ml-es lökettel továbbítottam a csápra. Kontroll stimulusként levegőt és hexánt, 

mérési standardként 1-feniletanolt alkalmaztam, ami előzetes vizsgálatok szerint közepes 

nagyságú választ adott. Standard stimulus alkalmazására azért van szükség, hogy 

referenciaként szolgáljon a mérések kiértékelésekor, ezért fontos, hogy olyan vegyület legyen, 

ami vált ki választ a csápokból, emellett előnyös, ha közepes nagyságú választ vált ki, így 

viszonyítási alapként szolgálhat arra nézve, hogy egy adott stimulus által kiváltott válasz 

mekkora. A standard stimulusra adott értéket minden mérés elején és végén rögzítettem és 

átlagukat vettem. Később a válaszok relatív nagyságát a standardhoz mért százalékos aránnyal 

jellemeztem. Az egy egyeden mért adatokat tekintettem egy ismétlésnek a statisztikai 

kiértékelés során. 

Az elektrofiziológiai vizsgálatokhoz szabadföldön, fűhálóval fogtam molyhos 

mezeipoloska és lucernapoloska példányokat, amiket a vizsgálatok előtt és után az előző 

fejezetben ismertetett módon felszerelt tenyésztőedényben tartottam. 
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3.3. A szabadföldi kísérletek során alkalmazott csalétek- és csapdatípusok 

3.3.1. Csalétektípusok 

A kísérletekben a saját készítésű csalétkek esetében minden felhasznált vegyület (legalább 

95%-os tisztaság a gyártó tájékoztatása szerint) forrása a Sigma-Aldrich Kft. volt (Budapest, 

Magyarország). A vegyületeket tiszta gyapotból készült, 1 cm hosszú fogászati tamponra 

mértem (Celluron®, Paul Hartmann AG, Heidenheim, Németország), amit nagyjából 1,0x1,5 

cm méretű polietilén zacskóba (falvastagság 0,02 mm, FS471-072, Phoenixplast BT, Pécs, 

Magyarország) hegesztve készült el a diszpenzer (PEbag formuláció, 13. ábra). A könnyebb 

kezelhetőség érdekében a diszpenzert 8x1 cm hosszú műanyag nyéllel láttuk el. A saját 

készítésű csalétkeket minden esetben a fent ismertetett PEbag formulációban helyeztem ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra Polietilén zacskó (PE bag) csalétektípus. Fotó: Koczor Sándor. 
 

 

A kimérés után a csalétkeket alufóliába csomagolva -18 ˚C-on tartottam felhasználásig. A 

csalétkeket a kísérletek során 2-3 hét időtartam után cseréltem, mert korábbi tapasztalatok 

szerint eddig megőrzik csalogató képességüket. A közönséges zöldfátyolkákat csalogató 

három összetevőjű virágillatanyag csalétek azonos (1:1:1) arányban tartalmazott 

fenilacetaldehidet, metil-szalicilátot és ecetsavat, az összes dózis pedig 400 mikroliter volt. 

A molyhos mezeipoloska feromonvegyületeit kész csalétekként biztosította Prof. David 

Hall (Natural Resources Institute, Chatham, Egyesült Királyság), aki a feromonvegyületek 

azonosítását végezte (Innocenzi és mtsai 2004, 2005). A 2008 során tesztelt csalétkekben a 

vegyületeket csőrös, teflon kupakkal zárható üvegfiolában, napraforgóolajba formulálták (14. 

ábra). Kihelyezéskor a kupak teflonlemezét egy lyukas teflonlemezre cseréltem, amin egy 
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kapillárist húztam át. A kapilláris szerepe a pontszerű illatforrás és az egyenletes kibocsátási 

sebesség biztosítása volt (személyes közlés Prof. David Hall, Natural Resources Institute, 

Egyesült Királyság). 

A 2010-ben végzett kísérletekben a vegyületeket egy másik, egyszerűbb szerkezetű 

csalétekkel teszteltem, ezt is Prof. David Hall szíves hozzájárulásával volt módom kipróbálni. 

Ez a csalétektípus műanyag pipettahegyből állt, melynek alapi részét a vegyületek bemérése 

után lezárták, valamint a csalétket szigetelőszalaggal körbetekerték, biztosítandó a megfelelő 

árnyékolást (14. ábra). Ez utóbbi azért különösen fontos, mert az egyik vegyület (transz-4-

oxo-2-hexenal) igen érzékeny az UV sugárzásra (személyes közlés Dr. Michelle Fountain, 

East Malling Research, East Malling, Egyesült Királyság). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra Lygus rugulipennis feromon csalétektípusok, baloldalt a korábbi mikrokapillárisos 
csalétek, jobboldalt az új, fedett csalétek. Forrás: Prof. David Hall (Natural Resources 
Institute, Chatham, Egyesült Királyság). Fotó: Koczor Sándor. 

 

 

A levéltetű szexferomon csalétkeket Prof. John Pickett és Dr. Michael Birkett (Rothamsted 

Research kutatóintézet, Harpenden, Egyesült Királyság) biztosították. A csalétkek 

macskamenta (Nepeta cataria Linnaeus, 1753) olaj, amely (gázkromatográfiás elemzés 

alapján) nagyjából 90 % (4aS,7S,7aR)-nepetalaktont tartalmaz, valamint (1R,4aS,7S,7aR)-

nepetalaktol (Botanix Ltd., Paddock Wood, Kent, Egyesült Királyság) felhasználásával 

készültek. 
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Az összetevők azután külön PVC zsinór formulációba kerültek (5 térfogat%, Agrisense-

BCS Ltd., Pontypridd, Wales, Egyesült Királyság), amely a zsinór hosszúságának 

változtatásával lehetővé teszi a kibocsátási sebesség szabályozását (Graves 2003). A 

(4aS,7S,7aR)-nepetalakton zsinórt 4 cm hosszú, az (1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol zsinórt 8 cm 

hosszú darabokra vágtam (15. ábra), így mindkettő nagyjából 200 mikrogram/nap kibocsátási 

sebességgel rendelkezett (Graves 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra Polietilén zacskó (PE bag) csalétektípus, valamint nepetalaktol és nepetalakton 
csalétkek (balról jobbra). Forrás: Prof. John Pickett és Dr. Michael Birkett (Rothamsted 
Research, Harpenden, Egyesült Királyság). Fotó: Koczor Sándor. 

 

 

A csalétkek készítéséhez felhasznált (4aS,7S,7aR)-nepetalakton és (1R,4aS,7S,7aR)-

nepetalaktol minták tisztaságát kapcsolt gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) 

berendezéssel ellenőrizte Dr. Michael Birkett (Rothamsted Research kutatóintézet, 

Harpenden, Egyesült Királyság). A GC oszlop (50 m hosszú × 0,32 mm belső átmérő × 0,32 

mikrométer filmvastagság J&W Scientific) közvetlenül kapcsolódott a mágneses szektor 

tömegspektrométerhez (Micromass Autospec Ultima). Az ionizáció elektron hatás 

alkalmazásával történt (70 eV, 250 °C). 
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3.3.2. Csapdatípusok 

A szabadföldi csapdázások során a CSALOMON® csapdacsalád csapdáit alkalmaztam.  

A “RAG” csapdatípus elsősorban olyan rovarfajok esetében alkalmazható, amelyek jól 

repülnek és az illat forrását repülve közelítik meg. A csapdatípust igen elterjedten 

alkalmazzák különböző lepkefajok csapdázására (Szőcs 1993; Tóth és Szőcs 1993). A 

csapdatest műanyag fóliából készült, sátor alakú (16. ábra), elülső és hátulsó oldala nyitott. 

Alja 17,5x12 cm, oldalsó lapjai 23x12 cm méretűek. A csalétek a csapdatest közepén, belül 

függeszthető fel, a csapdatest alján egy ragacsos lap (16x10 cm) szolgálja a csalétket 

megközelítő egyedek megfogását. A ragacsos lap rögzítését az elülső és hátulsó oldal felől is 

egy-egy 10x3 cm-es felhajtható fül segíti. A növényvédelem mindennapi gyakorlatában ez az 

egyik legszélesebb körben alkalmazott csapdatípus. A ragacsos lap rendszeres cseréje 

szükséges, mert amennyiben megtelik, a csapda a további berepülő rovarokat nem fogja meg 

(telítődő csapdatípus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra ”RAG” csapdatípus. Fotó: Koczor Sándor. 
 

 

A “KLP+” csapdatípust elsősorban bizonyos bogárfajok (például kukoricabogár 

(Diabrotica virgifera LeConte, 1858)) és káposztabolha (Phyllotreta fajok) fogására 
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fejlesztették ki az MTA ATK Növényvédelmi Intézetében (Tóth és mtsai 2006b). A csapda 

egy függőleges lapból és az efölött elhelyezkedő fogóedényből áll (17. ábra). A függőleges 

lap 20x20 cm méretű, csúcsán álló négyzet alakú, ehhez illeszkedik az alul nyitott fogóedény. 

A fogóedény csonkakúp alakú, alján 14 cm, tetején 9 cm átmérőjű. A fogóedényben 5 cm 

magas, szintén csonkakúp alakú, 3 cm lyukátmérőjű tölcsér helyezkedik el. Az illatforrást 

megközelítő rovarok a felületre érkezve felfelé másznak, a fogóedény fordított varsa 

szerkezete miatt azonban csapdába esnek. A fogóedényben célszerű ölőszert alkalmazni, hogy 

a csapdába került egyedek ki ne találjanak. A csapdatípus a berepülő rovarok méretétől 

függően csak hosszabb idő alatt, vagy egyáltalán nem telítődik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. ábra ”KLP+” csapdatípus. Fotó: Koczor Sándor. 

 

 

A “VARL+” varsás csapdatípus (18. ábra) azon az elven működik, hogy az illatforrást 

megközelítő rovarok a függőleges varsás csapdaszerkezetbe kerülve nem tudnak szabadulni 

(Tóth és mtsai 2000; Subchev és mtsai 2004). A csapdatípus alkalmas zöldfátyolka fajok 

fogására is (Tóth és mtsai 2006a, 2009). Bizonyos rovarcsoportok esetén a hatékony 

csapdázáshoz ölőszer alkalmazása szükséges. A csapda 15 cm magas, alul 14,5 cm, felül 11 

cm átmérőjű, felső részén egy 20x20 cm-es vízszintes lap helyezkedik el. A csapdatest felső 
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részéről lefelé szűkülő tölcsér indul, amely 7,5 cm-re nyúlik le, alsó átmérője 4 cm. A 

csapdatest aljához fogóedény csatlakozik, amely kivehető, így lehetséges a fogott anyag 

begyűjtése. A fogóedény fordított csonkakúp alakú, felül nyitott, felső átmérője 14 cm, 

magassága 8,5 cm, alsó átmérője 9 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra ”VARL+” csapdatípus. Fotó: Koczor Sándor. 
 

 

A “KLP+” és “VARL+” csapdatípusokba ölőszerként 1x1 cm-es molyirtócsíkot helyeztem 

(Chemotox®, Sara Lee; Temana Intl. Ltd, Slough, Egyesült Királyság; hatóanyag 15% 2,2 

diklórvinil-dimetil-foszfát). Ez részben azért volt szükséges, mert a legtöbb faj esetén 

mikroszkópos vizsgálattal lehetséges a határozás, másrészt élő egyedek leszámlálása esetén a 

szabadon engedett példányok újra a csapdába kerülhetnek (pszeudoreplikáció).  
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3.4. Szabadföldi kísérletek leírása 

A szabadföldi kísérletek során a fogásokat heti két alkalommal olvastam le. A fogások 

ilyen gyakori leolvasása azért különösen fontos, mert kedvezőtlen időjárási körülmények 

(erős esőzés, vihar) károsíthatják a rovaranyagot, amely meghatározása ezután jóval 

nehézkesebb lesz. Másrészt maguk a csapdák is károsodhatnak (vihar, jégeső, vandalizmus), 

ezáltal a gyakori ellenőrzés lehetőséget ad arra is, hogy az esetleg károsodott csapdákat 

pótolni lehessen. A károsodott, például széttört csapda fogását nem vettem figyelembe, azt 

hiányzó adatként kezeltem. A csapdákat egymástól legalább 5-8 méter távolságra, random 

sorrendben helyeztem ki. A szabadföldi kísérletek legfőbb részleteit (kísérlet kezdete/vége, 

ismétlések száma, stb.) táblázatba foglaltam (2. táblázat). 

A csalétkeket a PEbag formuláció esetében 2-3 hetente, a Lygus feromoncsalétkek 

esetében 4-6 hetente, a levéltetű szexferomon csalétkek esetében pedig 6-8 hetente cseréltem. 

 

3.4.1. A szabadföldi kísérletek helyszínei 

A szabadföldi kísérleteket négy helyszínen végeztük. Az egyes kísérletek helyszíneit 

aszerint választottuk ki, hogy előzetes tapasztalat, illetve fűhálóval végzett próbagyűjtések 

alapján volt-e a vizsgálat tárgyát képező fajból megfelelő mennyiség.  

Pusztazámor (Pest megye) Budapesttől nyugat-délnyugatra helyezkedik el. A kísérleteket 

lucerna (M. sativa) állomány mellé, a gyomszegélybe helyeztem, talajszintre. 

Halásztelek (Pest megye) Budapesttől délre, a Csepel-sziget északnyugati részén 

helyezkedik el. Itt a kísérleteket egy hagyományos művelésű gyümölcsösbe helyeztük ki. A 

gyümölcsöst elsősorban Prunus fajok, meggy-, cseresznye-, kisebb részben szilva- és 

őszibarack fák alkotják. A csapdákat minden esetben fákra 1,5-1,8 méter magasságba 

akasztottam. 

Julianna-major Budapest nyugat-északnyugati szegélyénél található. Az itt végzett 

kísérletet lucernatábla (M. sativa) mellé, a gyomszegélybe helyeztem, talajszintre. 

Érd-Elviramajor (Pest megye) Budapesttől délnyugatra helyezkedik el. A kísérleteket az 

Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. 

gyümölcsösében helyeztük ki, dió (Juglans regia Linnaeus, 1753) állományba. A csapdákat 

fákra, 1,5-1,8 méter magasságba akasztotta Dr. Voigt Erzsébet és Dr. Tóth Miklós. 
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2. táblázat Az egyes szabadföldi kísérletek helyszíne, időtartama, az alkalmazott ismétlések 
száma és a kísérlet során használt csapdatípus. 

 

elnevezés év helyszín kezdete vége ismétlés csapdatípus 

Miridae 1 2007 Pusztazámor V. 25. VIII. 27. 3 KLP+,RAG,VARL+ 

Miridae 2 2008 Pusztazámor VI. 10. VII. 8. 5 VARL+ 

Miridae 3 2008 Pusztazámor VII. 8. IX. 17. 5 VARL+ 

Miridae 4 2008 Pusztazámor VIII. 7. IX. 17. 4 VARL+ 

Miridae 5 2008 Halásztelek VI. 17. VII. 22. 5 VARL+ 

Miridae 6 2008 Julianna-major VII. 24. VIII. 18. 10 VARL+ 

Miridae 7 2008 Halásztelek VIII. 28. IX. 25. 5 VARL+ 

Miridae 8 2010 Halásztelek VI. 7. VIII. 3. 5 VARL+ 

Miridae 9 2010 Halásztelek IX. 6. X. 20. 8 VARL+ 

Chrysopidae 1 2008 Érd-Elviramajor VI.17. IX.18. 5 VARL+ 

Chrysopidae 2 2008 Halásztelek VI.17. IX.17. 5 VARL+ 

Chrysopidae 3 2008 Halásztelek VIII.14. IX.17. 5 VARL+ 
 

 

3.4.2. Mezeipoloska fajokkal kapcsolatos kísérletek 

Miridae 1. kísérlet 

A kísérlet célja a fenilacetaldehid csalogató hatásának kísérletes tesztelése, valamint a 

molyhos mezeipoloska szabadföldi vizsgálatára leginkább alkalmas csapdatípus kiválasztása 

volt.  

Kezelések: 

– “RAG” csapda fenilacetaldehid (100 mg) csalétekkel 

– “RAG” csapda csalétek nélkül 

– “KLP+” csapda fenilacetaldehid (100 mg) csalétekkel 

– “KLP+” csapda csalétek nélkül 

– “VARL+” csapda fenilacetaldehid (100 mg) csalétekkel 

– “VARL+” csapda csalétek nélkül 

 

Miridae 2. kísérlet 

A kísérlet célja a lucernapoloska csápokon aktívnak mutatkozó vegyületek szabadföldi 

tesztelése volt.  

Kezelések: 

– fenilacetaldehid (100 mg) csalétek 

– eugenol (100 mg) csalétek 
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– fenilacetaldehidet (100 mg) + eugenolt (100 mg) tartalmazó csalétek 

– transz-fahéjaldehid (100 mg) csalétek 

– fenilacetaldehidet (100 mg) + transz-fahéjaldehidet (100 mg) tartalmazó csalétek 

– metil-antranilát (100 mg) csalétek 

– fenilacetaldehidet (100 mg) + metil-antranilátot (100 mg) tartalmazó csalétek 

– csalétek nélküli kontroll 

 

Miridae 3. kísérlet 

A kísérlet célja annak megvizsgálása volt, hogy a fenilacetaldehid és a transz-fahéjaldehid 

különböző arányú elegyeivel lehetséges-e erősebb csalogató hatást elérni, mint az egyes 

vegyületekkel külön-külön.  

Kezelések: 

– 100 mg fenilacetaldehidet tartalmazó csalétek 

– 100 mg fenilacetaldehidet + 10 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– 100 mg fenilacetaldehidet + 100 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– 10 mg fenilacetaldehidet + 100 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– 100 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– csalétek nélküli kontroll 

 

Miridae 4. kísérlet 

A kísérletben a fenilacetaldehid és a transz-fahéjaldehid különböző dózisainak tesztelésével 

azt kívántam megállapítani, hogy (a tesztelt tartományon belül) dózisfüggő-e az egyes 

vegyületekre adott viselkedési válasz.  

Kezelések: 

– 20 mg fenilacetaldehidet tartalmazó csalétek 

– 60 mg fenilacetaldehidet tartalmazó csalétek 

– 200 mg fenilacetaldehidet tartalmazó csalétek 

– 600 mg fenilacetaldehidet tartalmazó csalétek 

– 20 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– 60 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– 200 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– 600 mg transz-fahéjaldehidet tartalmazó csalétek 

– csalétek nélküli kontroll 
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Miridae 5. kísérlet 

A kísérlet célja a két- (hexil-butirát, transz-4-oxo-2-hexenal), illetve három (hexil-butirát, 

transz-4-oxo-2-hexenal, transz-2-hexenil-butirát) feromonösszetevőből összeállított csalétkek 

szabadföldi tesztelése volt. A csalétkeket a feromonvegyületeket elsőként azonosító Prof. 

David Hall (Natural Resources Institute, Chatham, Egyesült Királyság) bocsátotta 

rendelkezésünkre. A feromonvegyületeket tartalmazó csalétkek hatását összehasonlítottam a 

fenilacetaldehid hatásával, illetve vizsgáltam a két különböző csalétek együttes hatását is. A 

feromonvegyületeket mikrokapillárissal ellátott csalétek, a fenilacetaldehidet PEbag 

formulációban helyeztem ki. 

Kezelések: 

– fenilacetaldehid (100 mg) csalétek 

– 2 összetevőjű (10mg) mikrokapilláris feromon csalétek 

– fenilacetaldehid (100 mg) + 2 összetevőjű (10 mg) mikrokapilláris feromon csalétek 

– 3 összetevőjű (10 mg) mikrokapilláris feromon csalétek 

– fenilacetaldehid (100 mg) + 3 összetevőjű mikrokapilláris (10 mg) feromon csalétek 

– csalétek nélküli kontroll 

 

Miridae 6. kísérlet 

A kísérlet célja a két- (hexil-butirát, transz-4-oxo-2-hexenal), illetve három (hexil-butirát, 

transz-4-oxo-2-hexenal, transz-2-hexenil-butirát) feromonösszetevőből összeállított csalétkek 

szabadföldi tesztelése volt. A csalétkeket a feromonvegyületeket azonosító Prof. David Hall 

bocsátotta rendelkezésünkre. A feromonvegyületeket mikrokapillárissal ellátott csalétek 

formulációban helyeztem ki. 

Kezelések: 

– 2 összetevőjű (10 mg) mikrokapilláris feromon csalétek 

– 3 összetevőjű (10 mg) mikrokapilláris feromon csalétek 

– csalétek nélküli kontroll 

 

Miridae 7. kísérlet 

A kísérlet során a három feromonösszetevő (hexil-butirát, transz-4-oxo-2-hexenal, transz-2-

hexenil-butirát) különböző arányú elegyeinek csalogató hatását hasonlítottam össze a 

fenilacetaldehid csalétek hatásával. A feromoncsalétkeket Prof. David Hall bocsátotta 

rendelkezésünkre. A feromonvegyületeket mikrokapillárissal ellátott csalétek, a 

fenilacetaldehidet PEbag formulációban helyeztem ki. 
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Kezelések: 

– fenilacetaldehid (100 mg) csalétek 

– hexil-butirát : transz-2-hexenil-butirát : transz-4-oxo-2-hexenal=1:1:1 arányú elegy 

(összesen 10 mg) 

– hexil-butirát : transz-2-hexenil-butirát : transz-4-oxo-2-hexenal=100:2,5:12,5 arányú elegy 

(összesen 10 mg) 

– csalétek nélküli kontroll 

 

Miridae 8. kísérlet 

A kísérlet során az új feromoncsalétek típust teszteltem, amely védettebb az UV sugárzástól 

és így hosszabb élettartamú. A feromoncsalétkeket Prof. David Hall bocsátotta 

rendelkezésünkre. A fenilacetaldehid csalétket PEbag diszpenzer formulációban helyeztem ki. 

Kezelések: 

– fenilacetaldehid (100 mg) csalétek 

– új, fedett feromoncsalétek 

– csalétek nélküli kontroll 

 

Miridae 9. kísérlet 

A kísérlet célja az új feromoncsalétek és a fenilacetaldehid csalétek csalogató hatásának 

összehasonlítása volt, valamint azt is teszteltem, a két csalétek kombinációjával sikerül-e 

nagyobb csalogató hatást kiváltani. A kísérlet során az új feromoncsalétek típust teszteltem, 

amely védettebb az UV sugárzástól és így hosszabb élettartamú. A feromoncsalétkeket Prof. 

David Hall bocsátotta rendelkezésünkre. A fenilacetaldehid csalétket PEbag diszpenzer 

formulációban helyeztem ki. 

Kezelések: 

– fenilacetaldehid (200 mg) csalétek 

– új, fedett feromoncsalétek 

– új, fedett feromoncsalétek és fenilacetaldehid csalétek együtt 

– csalétek nélküli kontroll 
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3.4.3. Zöldfátyolka fajokkal kapcsolatos kísérletek 

Chrysopidae 1. kísérlet 

A kísérlet célja a levéltetű szexferomon-vegyületek tesztelése volt hazai zöldfátyolka fajokon, 

valamint annak megállapítása, hogy a korábban kifejlesztett 3 összetevőből álló 

virágillatanyag csalétek (fenilacetaldehid, metil-szalicilát és ecetsav 1:1:1 arányban) és a 

levéltetű szexferomon csalétkek együtt alkalmazva befolyásolják-e a csalogatott egyedek 

számát a kizárólag az egyik stimulust tartalmazó kezelésekhez képest. A levéltetű 

szexferomon-vegyületek nepeta zsinór formulációban, a virágillatanyag csalétkek PEbag 

formulációban kerültek kihelyezésre. A levéltetű szexferomon csalétkeket Prof. John Pickett 

és Dr. Michael Birkett (Rothamsted Research, Harpenden, Egyesült Királyság) biztosították. 

A csalétkek összetételét és leírását a 3.3.1 fejezetben (Csalétektípusok) tárgyalom részletesen. 

Kezelések: 

– virágillatanyag csalétek  

– (4aS,7S,7aR)-nepetalakton és (1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol csalétek 

– virágillatanyag csalétek + (4aS,7S,7aR)-nepetalakton és (1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol 

csalétek 

– csalétek nélküli kontroll 

 

Chrysopidae 2. kísérlet 

A kísérlet összeállítása azonos volt a Chrysopidae 1 kísérletével, ugyanazon kezeléseket 

vizsgáltam, azonos számú ismétléssel. 

 

Chrysopidae 3. kísérlet 

A kísérlet célja annak megállapítása volt, hogy a levéltetű szexferomon- és a virágillatanyag 

csalétek együttes alkalmazása nem jelent-e fizikai akadályt a zöldfátyolkák számára, ezzel 

befolyásolva a különböző kezelések fogását. Amíg ugyanis a kizárólag virágillatanyagot 

tartalmazó kezelésben a csapda varsájának bejáratánál egyetlen, viszonylag kisméretű 

csalétek volt, addig a levéltetű szexferomon csalétket is tartalmazó kezelésben a varsa 

bejáratánál további két, nagyobb méretű diszpenzer is helyet kapott. Ez pedig felvetette annak 

a lehetőségét, hogy ez az egyszerű fizikai akadály okozta a fogásokban tapasztalt csökkenést. 

A levéltetű szexferomon-vegyületeket nepeta zsinór formulációban, a virágillatanyag 

csalétket PEbag formulációban helyeztem ki. Az üres gumicsövek méretben megegyeztek a 

levéltetű szexferomon csalétkekkel, azokhoz hasonlóan ezeket is műanyag nyéllel helyeztem 
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a csapdákba. A levéltetű szexferomon csalétkeket Prof. John Pickett és Dr. Michael Birkett 

(Rothamsted Research, Harpenden, Egyesült Királyság) biztosították. 

Kezelések: 

– virágillatanyag csalétek 

– (4aS,7S,7aR)-nepetalakton és (1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol csalétek 

– virágillatanyag csalétek + (4aS,7S,7aR)-nepetalakton és (1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol 

csalétek 

– csalétek nélküli kontroll 

– virágillatanyag csalétek és üres gumicsövek  

 

3.4.4 A fogott anyagok meghatározása 

A Lygus és Adelphocoris fajok határozását Wagner (1952) munkája, valamint Dr. Rédei 

Dávid tanácsai alapján végeztem. A fogott zöldfátyolka anyag határozását Dr. Szentkirályi 

Ferenc végezte Aspöck és mtsai (1980), Henry és mtsai (1996, 2002, 2003) és Thierry és 

mtsai (1998) munkái munkája alapján. 
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3.5. Bioakusztikai vizsgálatok 

A L. rugulipennis egyedein bioakusztikai vizsgálatokat is folytattam a szlovéniai National 

Institute of Biology intézetben, Prof. Andrej Cokl irányítása mellett. A méréseket PDV-100 

típusjelzésű Doppler-elven működő lézer vibrométerrel végeztem. A vizsgálatok során 

laboratóriumban nevelt, szűz, valamint szabadföldön fogott hím és nőstény egyedeket 

teszteltem. A szabadföldön fogott egyedeket legalább egy hétig ivar szerint elkülönítve 

tartottam, mert a szakirodalom szerint a Lygus nőstények párosodás után 5 nap elteltével 

ismét készek a párosodásra (Strong és mtsai 1970). A mérés során egy hím és egy nőstény 

egyedet helyeztem a felületre, a felületen keletkező rezgéseket pedig a Cool Edit Pro 2.0 

programmal rögzítettem. A vizsgálatokat természetes, növényi felületen (rezonáló felület), 

valamint bioakusztikai szempontból standard, a növények fizikai tulajdonságaiból fakadó 

“zajtól” mentes, nem-rezonáló felületen (hangszóró membrán) is elvégeztem. A növényi 

felületen végzett vizsgálatok 15 cm hosszú bab növényen folytak, amit műanyag edénybe 

(átmérő 10 cm, magasság 20 cm), nedves talajba helyeztem. Fontos szempont volt, hogy a 

növény levelei ne érjenek az edény falához, hiszen az a mérhető jeleket csillapította volna. A 

növény szárára speciális fényvisszaverő fóliát ragasztottam, amely a visszavert lézersugár 

hatékonyabb detektálását teszi lehetővé. Szintén a pontosabb mérés kedvéért az edény falát 

kilyukasztottam (lyukátmérő 5 mm) és ezen a lyukon keresztül irányítottam a lézersugarat a 

növényre. Mind a hangszóró membrán, mind az edény tetejét lefedtem műanyag lemezzel, a 

kísérleti egyedek ott-tartása érdekében. A berendezés működését a 19. ábra szemlélteti. A 

vizsgálatok során 60 különböző hím-nőstény párosítást teszteltem az egyes felületeken. Ha 

egy pár 15-20 percen keresztül inaktívnak bizonyult, akkor a hímet, a nőstényt, vagy mindkét 

egyedet eltávolítottam és másik, az eltávolítottal azonos ivarú példánnyal helyettesítettem. A 

mérések 30-60 percig tartottak a poloskák aktivitásától függően. A mérés után a jelzést kiadó, 

vagy kopuláló példányokat eltávolítottam és a további vizsgálatokban nem vettek részt. 

A felvételek utólagos elemzését a Sound Forge 6.0 (Sonic Foundry Inc., Madison, WI, 

USA) programmal végeztem. A hangminták elemzésénél a következő változókat vettem fel: a 

jelzésekre jellemző domináns frekvencia-összetevőt, az egyes jelek hosszát, a jelcsoportok 

elemszámát, valamint a jelcsoportokon belül az ismétlés idejét, vagyis az adott és az az után 

következő jel kezdete között eltelt időt (20. ábra). A jelzéseket akkor vettem egy csoportba 

tartozónak, ha hasonló ismétlési idővel rendelkeztek (monoton ismétlődtek) és nem volt 

köztük szünet. A jelzésekre jellemző domináns frekvencia megállapításánál kizártam az 

alapzaj domináns frekvenciakomponensét. 
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19. ábra A Doppler-elv alapján működő lézeres vibrométerrel végzett mérések egyszerűsített 
szemléltetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra A bioakusztikus mérések során mért jelhossz és ismétlési idő szemléltetése.  
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3.6. Az adatok statisztikai kiértékelése 

Az adatok feldolgozása előtt azok normalitását QQ-plot-tal teszteltem (Reiczigel és mtsai 

2007) és az eredmény alapján alkalmaztam paraméteres, illetve nemparaméteres tesztet. 

Paraméteres tesztek esetén (x+0,5)1/2 transzformációt alkalmaztam Roelofs és Cardé (1977) 

ajánlása szerint.  

A szabadföldi kísérletek eredményeinek kiértékelése során a csapdák fogásait heti szinten 

vizsgáltam, ez lehetőséget teremtett arra, hogy a fogásokat egy jól értelmezhető időegységre 

vonatkoztassam, valamint viszonylag alacsony fogások mellett is csökkentette a nulla értékek 

számát. A kiértékelésnél csak azon leolvasási alkalmakat vettem figyelembe, amikor az adott 

fajból voltak fogások. Mivel az ugyanazon helyen lévő csapda fogásainak többszöri 

leolvasása nem eredményez független adatokat, ennek megfelelő statisztikai tesztet 

választottam, így a kezelések összehasonlítását Friedman teszttel végeztem (Hollander és 

Wolfe 1973), mely az ismételt méréses egyutas ANOVA nem-paraméteres megfelelője. 

Abban az esetben, amikor a Friedman teszt statisztikai különbséget mutatott ki a kezelések 

között, az egyes kezelések páronkénti összehasonlítását Wilcoxon teszttel végeztem 

(Hollander és Wolfe 1973). Többszörös összehasonlítás esetén az elsőfajú hiba szintjét 

Bonferroni-korrekció alkalmazásával módosítottam (Hollander és Wolfe 1973). Kémiai 

ökológiai vizsgálatok során végzett szabadföldi kísérletek kiértékelésének ezen módja már 

ismert (Vuts 2010). A szabadföldi kísérletek kiértékelésekor az adatokat box-plot ábrán 

ábrázoltam a medián, minimum, maximum, alsó és felső kvartilis feltüntetésével. Az ábrákon 

a kiugró értékeket üres körök jelzik. Az elektroantennográfiás mérések eredményeinek 

összehasonlítását (x+0,5)1/2 transzformáció (Roelofs és Cardé 1977) után egy utas 

varianciaanalízissel (ANOVA) és Games-Howell post hoc teszttel végeztem (Games és 

Howell 1976; Jaccard és mtsai 1984). Az elektroantennográfiás eredményeket az átlag és a 

standard hiba feltüntetésével (error-bar ábra) ábrázoltam. 

A hangminták elemzésénél a mért értékeket (jel hossza, ismétlési idő hossza, jelek száma 

csoportonként, fő frekvencia-összetevő) egyedek szerint átlagoltam, a statisztikai kiértékelés 

során ezeket az egyes egyedekre számolt értékeket hasonlítottam össze. A hímek és a 

nőstények jelzéseinek főbb jellemzőit, valamint a két különböző felületen mért értékeket 

kétmintás Wilcoxon teszttel hasonlítottam össze és box-plot diagramon ábrázoltam. 

A kiértékelésekhez a Statview (4.01 verzió), a SuperAnova (1.11 verzió), valamint az R (R 

Core Team 2012) statisztikai programokat használtam. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Mezeipoloska fajok kémiai ökológiai vizsgálatának eredményei 

A Miridae 1. kísérlet során egyértelműen megmutatkozott a fenilacetaldehid csalogató 

hatása mind a L. rugulipennis, mind az A. lineolatus esetében (21. ábra). A csapdatípusok 

közül szám szerint a legtöbb egyed mindkét faj esetén a varsás („VARL+”) csapdatípusban 

volt, így noha a csapdatípusok közötti különbség nem volt statisztikailag szignifikáns (21. 

ábra) a további vizsgálatokban ezt a nem telítődő csapdatípust alkalmaztam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra Különböző csapdatípusok molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis, összesen 74 
példány) és lucernapoloska (A. lineolatus, összesen 218 példány) fogásainak összehasonlítása 
fenilacetaldehid csalétekkel és anélkül (Miridae 1. kísérlet, box-plot ábra). Pusztazámor, 
2007. május 25-augusztus 27. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon teszttel, 
Bonferroni korrekcióval (p=0,0033). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei nem 
különböznek szignifikánsan. 
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Az elektroantennográfiás vizsgálatok során a fogott molyhos mezeipoloska egyedek 

csápjai a vegyületekre túlnyomó többségben gyenge, zajos választ adtak, mindössze két egyed 

esetében voltak a mérések értékelhetőek, így a kezelések között nem volt statisztikailag 

értékelhető különbség (Kruskal-Wallis teszt, p = 0,369). Ugyanakkor a lucernapoloska csápok 

egyértelmű, minimális alapzajjal terhelt választ adtak (n = 16; 12. ábra), legnagyobbat az 

eugenol, metil-antranilát és transz-fahéjaldehid stimulusokra (22. ábra). 

22. ábra Lucernapoloska (n=16) csápok különböző szintetikus zöldlevél- és 
virágillatanyagokra adott elektroantennográfiás válaszainak összehasonlítása. ANOVA és 
Games-Howell teszt (p=0,05). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei nem 
különböznek szignifikánsan. 

 

Az ezen vegyületek szabadföldi tesztelése során (Miridae 2. kísérlet) a metil-antranilát 

önmagában nem fogott több L. rugulipennis imágót, mint a csalétek nélküli csapda. A 

kezelések közül egyedül a fenilacetaldehiddel csalétkezett csapdák fogtak több egyedet, mint 

a kontroll kezelés, a két vegyület kombinációja sem eredményezett magasabb fogást a 
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kontroll kezelésnél (23. ábra). A metil-antranilát ugyanakkor az A. lineolatus egyedeit a 

fenilacetaldehidhez hasonlóan csalogatta, a két vegyület kombinációja azonban nem 

eredményezett magasabb fogást (23. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra Fenilacetaldehiddel, metil-antraniláttal, ezek kombinációjával csalétkezett, valamint 
üres, kontroll csapdák molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis, összesen 15 példány) és 
lucernapoloska (A. lineolatus, összesen 379 példány) fogásai (Miridae 2. kísérlet, box-plot 
ábra). Pusztazámor, 2008. június 10- július 8. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás 
Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0083). Az azonos betűvel jelölt kezelések 
eredményei nem különböznek szignifikánsan. 

 

A kísérlet során a transz-fahéjaldehid magában nem fogott több L. rugulipennis egyedet a 

kontroll kezelésnél, a fenilacetaldehid, valamint a fenilacetaldehid és a transz-fahéjaldehid 

kombinációja azonban igen (24. ábra). A lucernapoloska egyedekből azonban mind a 



49 
 

fenilacetaldehid, mind a transz-fahéjaldehid, illetve ezek kombinációja is több egyedet fogott 

a kontrollnál. A két vegyület kombinációja tendenciaszerűen valamivel magasabb fogást 

eredményezett, mint a vegyületek külön-külön, de ez a különbség nem volt szignifikáns (24. 

ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra Fenilacetaldehiddel, transz-fahéjaldehiddel, ezek kombinációjával csalétkezett, 
valamint üres, kontroll csapdák molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis, összesen 23 példány) 
és lucernapoloska (A. lineolatus, összesen 536 példány) fogásai (Miridae 2. kísérlet, box-plot 
ábra). Pusztazámor, 2008. június 10- július 8. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás 
Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0083). Az azonos betűvel jelölt kezelések 
eredményei nem különböznek szignifikánsan. 

 

Az eugenol önmagában nem csalogatott több L. rugulipennis egyedet, mint a kontroll 

kezelés. A fenilacetaldehid önmagában több egyedet csalogatott, az eugenollal együtt azonban 
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nem fogott több egyedet, mint a csalétek nélküli csapdák (25. ábra). A nagy 

elektroantennográfiás válasz ellenére az eugenollal csalétkezett csapdák lucernapoloska 

fogása nem különbözött a csalétek nélküli, kontroll csapdákétól, azonban a fenilacetaldehid 

önmagában és eugenollal együtt több egyedet csalogatott, mint a kontroll kezelés (25. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra Fenilacetaldehiddel, eugenollal, ezek kombinációjával csalétkezett, valamint üres, 
kontroll csapdák molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis, összesen 18 példány) és 
lucernapoloska (A. lineolatus, összesen 365 példány) fogásai (Miridae 2. kísérlet, box-plot 
ábra). Pusztazámor, 2008. június 10- július 8. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás 
Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0083). Az azonos betűvel jelölt kezelések 
eredményei nem különböznek szignifikánsan. 
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A fenilacetaldehid és transz-fahéjaldehid különböző arányú elegyeinek tesztelése során 

(Miridae 3. kísérlet) minden illatanyag kombináció több molyhos mezeipoloska egyedet 

csalogatott az üres, csalétek nélküli csapdáknál.  

A kizárólag fenilacetaldehid csalétket tartalmazó csapdák szignifikánsan több egyedet 

fogtak mint a csak transz-fahéjaldehidet tartalmazó, illetve a két vegyület 1:1 arányú 

elegyével csalétkezett csapdák (26. ábra).  

A lucernapoloskák esetében szintén minden illatanyag kombináció magasabb fogást 

eredményezett, mint az üres, csalétek nélküli csapdák. Az egyes illatanyag kombinációk 

fogásai között nem mutatkozott különbség (26. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ábra Fenilacetaldehiddel, transz-fahéjaldehiddel, valamint a két vegyület különböző 
arányú elegyeivel csalétkezett és üres, kontroll csapdák molyhos mezeipoloska (L. 
rugulipennis, összesen 308 példány) és lucernapoloska (A. lineolatus, összesen 754 példány) 
fogásai (Miridae 3. kísérlet, box-plot ábra). Pusztazámor, 2008. július 8- szeptember 17. 
Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval 
(p=0,0033). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei nem különböznek szignifikánsan. 
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A Miridae 4. kísérlet során a fenilacetaldehiddel csalétkezett csapdák minden dózisban 

több molyhos mezeipoloska egyedet csalogattak, mint az üres, kontroll csapdák (27. ábra). 

Noha 200 mg dózisig mutattak némi tendenciaszerű növekedést a fogások, afelett (600 mg) 

pedig csökkenést, az egyes dózisok közötti különbség nem volt statisztikailag értékelhető.  

A fenilacetaldehiddel csalétkezett csapdák a 20 mg-os dózis kivételével több 

lucernapoloska egyedet fogtak, mint az üres, kontroll csapdák. A különböző illatanyag 

dózisok között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség (27. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra Fenilacetaldehid különböző dózisaival csalétkezett és üres, kontroll csapdák 
molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis, összesen 109 példány) és lucernapoloska (A. 
lineolatus, összesen 387 példány) fogásai (Miridae 4. kísérlet, box-plot ábra). Pusztazámor, 
2008. augusztus 7-szeptember 17. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon 
teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,005). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei 
nem különböznek szignifikánsan. 
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A transz-fahéjaldehid különböző dózisai a 60 mg-os dózis kivételével mind több molyhos 

mezeipoloskát csalogattak az üres, csalétek nélküli csapdáknál, az illatanyagot tartalmazó 

csapdák fogása nem különbözött egymástól (28. ábra). 

A transz-fahéjaldehiddel csalétkezett csapdák minden dózisban több lucernapoloska 

egyedet fogtak, mint az üres, kontroll csapdák. Az egyes dózisok közötti különbség nem volt 

szignifikáns (28. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra Transz-fahéjaldehid különböző dózisaival csalétkezett és üres, kontroll csapdák 
molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis, összesen 63 példány) és lucernapoloska (A. 
lineolatus, összesen 500 példány) fogásai (Miridae 4. kísérlet, box-plot ábra). Pusztazámor, 
2008. augusztus 7-szeptember 17. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon 
teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,005). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei 
nem különböznek szignifikánsan. 
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A Miridae 5. kísérlet során igen kevés molyhos mezeipoloska egyed került elő (10 hím és 

20 nőstény). A fogott hímek számában nem volt szignifikáns különbség a kezelések között 

(Friedman khí-négyzet = 8,1915; df = 5; p = 0,146), a nőstények esetén a Friedman teszt 

marginálisan szignifikáns eredményt adott (Friedman khí-négyzet = 14,9, df = 5, p = 0,0108), 

azonban a páronkénti összehasonlítás során az elsőfajú hiba Bonferroni módszerrel korrigált 

kritikus értéke (p = 0,0033) alapján a kezelések nem különböztek szignifikánsan.  

A Miridae 6. kísérlet során a Julianna-majorban elvégzett kísérletben egy molyhos 

mezeipoloska hím példány sem került elő, azonban a három feromonösszetevőt tartalmazó 

csalétek kis számban csalogatta a változó mezeipoloska (Lygus pratensis) hímjeit (29. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ábra Két- illetve három összetevőjű feromoncsalétkekkel csalétkezett és üres, kontroll 
csapdák hím változó mezeipoloska (L. pratensis, összesen 12 példány) fogásai (Miridae 6. 
kísérlet, box-plot ábra). Julianna-major, 2008. július 24- augusztus 18. Friedman teszt és 
páronkénti összehasonlítás Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0167). Az azonos 
betűvel jelölt kezelések eredményei nem különböznek szignifikánsan. 

 

A Miridae 7. kísérlet során a három feromonösszetevőt különböző arányban tartalmazó 

csalétkek nem vonzották a molyhos mezeipoloska egyedeit, a fenilacetaldehiddel csalétkezett 

csapdák azonban hímeket és nőstényeket is fogtak (30. ábra).  
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30. ábra A három feromonösszetevő különböző arányú elegyeit tartalmazó csalétekkel, 
valamint fenilacetaldehiddel csalétkezett és üres, kontroll csapdák molyhos mezeipoloska (L. 
rugulipennis, összesen 11 hím és 35 nőstény példány) fogásai (Miridae 7. kísérlet, box-plot 
ábra). Halásztelek, 2008. augusztus 28- szeptember 25. Friedman teszt és páronkénti 
összehasonlítás Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0083). Feromonösszetevők: 
hexil-butirát (HB), transz-2-hexenil-butirát (E2HB), transz-4-oxo-2-hexenal (KA). Az azonos 
betűvel jelölt kezelések eredményei nem különböznek szignifikánsan. 

 

A Miridae 8. kísérletben az új típusú feromoncsalétkek csalogatták a molyhos 

mezeipoloska hím egyedeit. A fenilacetaldehiddel csalétkezett csapdák több hím egyedet 

fogtak, mint a csalétek nélküli kontroll csapdák. A feromoncsalétek szignifikánsan több hím 

egyedet csalogatott, mint a fenilacetaldehid. Nőstény egyedekből igen kevés (6 példány) 

került elő a kísérlet során, így a kezelések között nem mutatkozott különbség (31. ábra). 
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31. ábra Az új típusú, fedett feromoncsalétekkel, fenilacetaldehiddel csalétkezett és üres, 
kontroll csapdák molyhos mezeipoloska (L. rugulipennis, összesen 95 hím és 6 nőstény 
példány) fogásai (Miridae 8. kísérlet, box-plot ábra). Halásztelek, 2010. június 7- augusztus 
3. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval 
(p=0,0167). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei nem különböznek szignifikánsan. 

 

A Miridae 9. kísérlet során az új feromoncsalétekkel csalétkezett csapdák nem fogtak több 

molyhos mezeipoloska egyedet, mint a kontroll csapdák. A fenilacetaldehiddel csalétkezett 

csapdák fogása mindkét ivar esetén nagyobb volt, mint a csalétek nélküli csapdáké és nőstény 

egyedekből több egyedet csalogatott, mint a feromoncsalétek. A feromoncsalétek és a 

fenilacetaldehid csalétek kombinációja nem csalogatott több egyedet sem hímekből, sem 

nőstényekből, mint a fenilacetaldehid önmagában (32. ábra).  
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32. ábra Az új típusú, fedett feromoncsalétekkel, fenilacetaldehiddel, valamint ezek 
kombinációjával csalétkezett és üres, kontroll csapdák molyhos mezeipoloska (L. 
rugulipennis, összesen 39 hím és 78 nőstény példány) fogásai (Miridae 9. kísérlet, box-plot 
ábra). Halásztelek, 2010. szeptember 6- október 20. Friedman teszt és páronkénti 
összehasonlítás Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0083). Az azonos betűvel 
jelölt kezelések eredményei nem különböznek szignifikánsan. 
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4.2. A molyhos mezeipoloska bioakusztikai vizsgálatának eredményei 

A bioakusztikai vizsgálatok során a molyhos mezeipoloska hímek a nőstény közvetlen 

közelében potrohuk végét a felülethez ütötték, így vibrációs jelzéseket adtak, ezt a viselkedést 

mind a nem-rezonáló (hangszóró membrán), mind a rezonáló (bab növény) felületen mutatták 

(33. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra Molyhos mezeipoloska hím vibrációs jelzései nem-rezonáló (hangszóró membrán) és 
rezonáló (bab növény) felületen. 

 

A “dobolásnak” nem volt jellemző mintázata, a hímek a jeleket egyesével és csoportokban 

is adták. A jelcsoportokban igen változatos számú (legfeljebb 19) jelből álltak, de 

leggyakrabban kis csoportokban fordultak elő (34/D ábra).  

A nőstény általában eltávolodott a jelző hímtől, amely az esetek többségében követte és 

tovább jelzett. Ha a nőstény helyben maradt, a hím folytatta a jelzést és rendszerint kopulálni 

próbált. Ha azonban a nőstény néhány centiméternél (3-5 cm) távolabb került a hímtől, az 
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abbahagyta a dobolást. A növényen olykor a nőstények jelzéseit is alkalmam volt 

megfigyelni, amelyeket feltehetően a hím jelzéseire válaszképpen adtak, azonban kopuláció 

duett nélkül is történt. A hím és nőstény jelzések egyetlen mért változóban sem tértek el 

kimutatható mértékben (34. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ábra A molyhos mezeipoloska hímek (N=17) és nőstények (N=6) vibrációs jelzései 
rezonáló (bab növény) felületen (box-plot ábra). A: a jelzések hossza milliszekundumban; B: 
az ismétlési idő hossza milliszekundumban; C: a fő frekvencia-összetevő (Hz); D: 
jelcsoportokénti jelek száma. Wilcoxon teszt.  

 

A hím jelzések jelentősen különböztek a növényi (rezonáló) és a nem-rezonáló felületen 

(33., 35. és 37. ábrák). A két felületen a jelzések szignifikánsan eltértek a fő frekvencia 

komponens és a jelhossz vonatkozásában (35/A és 35/C ábra). Az ismétlési idő esetében és a 

jelcsoportonkénti jelek számában nem volt kimutatható eltérés (35/B és 35/D ábra) 
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35. ábra A molyhos mezeipoloska hímek vibrációs jelzései nem-rezonáló (hangszóró 
membrán, N=13) és rezonáló (bab növény, N=17) felületen (box-plot ábra). A: a jelzések 
hossza milliszekundumban; B: az ismétlési idő hossza milliszekundumban; C: a fő frekvencia-
összetevő (Hz); D: jelcsoportokénti jelek száma. Wilcoxon teszt.  

 

A hímek növényi (rezonáló) és nem-rezonáló felületen adott jelzései a jelzések frekvencia 

összetételében is jelentősen eltértek, a növényen rögzített jelzésekben a magas 

frekvenciakomponensek jellemző módon nem voltak jelen hasonló intenzitásban (36. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ábra A molyhos mezeipoloska hím vibrációs jelzéseinek frekvencia-összetétele a nem-
rezonáló (A: hangszóró membrán) és rezonáló (B: bab növény) felületen. 
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4.3. A zöldfátyolkákkal kapcsolatos szabadföldi kémiai ökológiai vizsgálatok 

eredményei 

A kísérletek során számos faj előkerült, azonban ezek közül több is igen alacsony 

egyedszámban, így a különböző kezelések összehasonlítása csak néhány taxon (Chrysoperla 

carnea fajkomplex, Chrysopa formosa, Chrysopa pallens) esetén volt lehetséges (3. táblázat).  

 

 

3. táblázat Az Érd-Elviramajorban és Halásztelken végzett szabadföldi kísérletek 
(Chrysopidae 1,2,3 kísérlet) során fogott zöldfátyolka fajok. 
 
 kísérlet elnevezése 
 Chrysopidae 1. Chrysopidae 2. Chrysopidae 3. 
taxon hím nőstény hím nőstény hím nőstény 
Chrysoperla carnea fajkomplex 139 426 384 526 55 168 
Chrysopa formosa Brauer, 1850 1361 4 878 24 96 3 
Chrysopa pallens Rambur, 1833 86 0 15 0 2 0 
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) 0 0 5 7 2 3 
Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839 4 0 0 0 0 0 
Cunctochrysa albolineata 
(Killington, 1935) 

2 0 0 0 0 0 

Dichochrysa flavifrons 
(Brauer, 1850) 

1 0 0 0 0 0 

Dichochrysa prasina 
(Burmeister, 1839) 

0 0 0 1 0 0 

Peyerimhoffina gracilis 
(Schneider, 1851) 

3 0 2 0 1 0 

 

 

A közönséges zöldfátyolkákat (Chrysoperla carnea fajkomplex) a levéltetű szexferomon-

vegyületek nem csalogatták, ugyanakkor a három összetevőből álló virágillatanyag csalétek 

számos egyedet vonzott (Chrysopidae 1 és 2 kísérlet, 37. ábra). A levéltetű szexferomon 

csalétkek a virágillatanyag csalétekkel együtt jóval alacsonyabb fogást eredményeztek, mint a 

virágillatanyag csalétek önmagában (37. ábra). A fenti tendencia mindkét kísérletben 

megmutatkozott. 
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37. ábra Virágillatanyag csalétekkel, levéltetű szexferomon csalétkekkel, valamint ezek 
kombinációjával csalétkezett és üres, kontroll csapdák közönséges zöldfátyolka (C. carnea 
fajkomplex) fogásai (Chrysopidae 1. és 2. kísérlet, box-plot ábra). A: Érd-Elviramajor, 2008. 
június 17- szeptember 18. (összesen 603 példány); B: Halásztelek, 2008. június 17- 
szeptember 17. (összesen 1028 példány). Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás 
Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0083). Az azonos betűvel jelölt kezelések 
eredményei nem különböznek szignifikánsan. 

 

 

A C. formosa számára a levéltetű szexferomonok egyértelmű csalogató hatást mutattak 

mindkét kísérletben (38. ábra). A virágillatanyag csalétek ugyanakkor csak egyik kísérletben 

mutatott csekély csalogató hatást, a levéltetű szexferomonokhoz hozzáadva pedig nem 

befolyásolta statisztikailag kimutatható mértékben a csapdák fogását (38. ábra). 
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38. ábra Virágillatanyag csalétekkel, levéltetű szexferomon csalétkekkel, valamint ezek 
kombinációjával csalétkezett és üres, kontroll csapdák C. formosa fogásai (Chrysopidae 1. és 
2. kísérlet, box-plot ábra). A: Érd-Elviramajor, 2008. június 17- szeptember 18. (összesen 
1433 példány); B: Halásztelek, 2008. június 17- szeptember 17. (összesen 946 példány). 
Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval 
(p=0,0083). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei nem különböznek szignifikánsan. 

 

A C. pallens csupán az egyik kísérletben (Chrysopidae 1. kísérlet) fordult elő magasabb 

egyedszámban. Ezt a fajt szintén csalogatták a levéltetű szexferomon csalétkek (39. ábra). A 

virágillatanyag csalétek nem mutatott csalogató hatást önmagában, valamint a levéltetű 

szexferomon csalétkekhez hozzáadva nem befolyásolta azok hatását (39. ábra).  
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39. ábra Virágillatanyag csalétekkel, levéltetű szexferomon csalétkekkel, valamint ezek 
kombinációjával csalétkezett és üres, kontroll csapdák C. pallens fogásai (Chrysopidae 1. és 
2. kísérlet, box-plot ábra). A: Érd-Elviramajor, 2008. június 17- szeptember 18. (összesen 86 
példány); B: Halásztelek, 2008. június 17- szeptember 17. (összesen 15 példány). Friedman 
teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon teszttel, Bonferroni korrekcióval (p=0,0083). Az 
azonos betűvel jelölt kezelések eredményei nem különböznek szignifikánsan. 
 

 

Az üres gumicsövekkel végzett vizsgálat (Chrysopidae 3. kísérlet) során a virágillatanyag 

csalétek által csalogatott közönséges zöldfátyolka egyedek számát nem csökkentette az üres 

gumicsövek hozzáadása, míg a levéltetű szexferomon csalétkek hozzáadása igen (40. ábra). A 

C. formosa fajt a két másik kísérlethez hasonlóan a levéltetű szexferomon csalétkek 

csalogatták, a virágillatanyag csalétek azonban nem (40. ábra). 
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40. ábra Virágillatanyag csalétekkel, levéltetű szexferomon csalétkekkel, ezek 
kombinációjával, valamint virágillatanyaggal és üres gumicsővel csalétkezett és üres, kontroll 
csapdák közönséges zöldfátyolka (C. carnea fajkomplex, összesen 263 példány) és C. formosa 
(összesen 105 példány) fogásai (Chrysopidae 3. kísérlet, box-plot ábra). Halásztelek, 2008. 
augusztus 14- szeptember 17. Friedman teszt és páronkénti összehasonlítás Wilcoxon teszttel, 
Bonferroni korrekcióval (p=0,005). Az azonos betűvel jelölt kezelések eredményei nem 
különböznek szignifikánsan. 
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5. MEGVITATÁS 

5.1. Molyhos mezeipoloska 

A kísérletek egyértelműen igazolták, hogy a fenilacetaldehid csalogatja a molyhos 

mezeipoloskát (L. rugulipennis). A fenilacetaldehid egy a növényvilágban általánosan 

előforduló illatanyag, amelyet elsősorban virágzó növények bocsátanak ki (Knudsen és mtsai 

2006). A vegyületet eddig 29 növénycsaládból azonosították, köztük például olyan jelentős, 

számos fajt magába foglaló családokból, mint: Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, 

Caryophyllaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae és Solanaceae (Knudsen és 

mtsai 2006). A vegyület csalogató hatását egyébként számos, virágokon táplálkozó rovarfaj 

esetében kimutatták, például éjjeli lepkéken (Creighton és mtsai 1973; Cantelo és Jacobson 

1979) és a közönséges zöldfátyolkán is (Tóth és mtsai 2006a).  

Noha a fenilacetaldehid csalogató hatását egy korábbi tanulmány említette a nearktikus L. 

lineolaris esetében (Cantelo és Jacobson 1979), ezt későbbi vizsgálatok nem támasztották alá, 

sőt más nearktikus Lygus fajok esetén sem találták a vegyületet csalogató hatásúnak 

(Blackmer és Byers 2009). Jelen vizsgálatok ugyanakkor egyértelműen igazolták, hogy a 

vegyület a molyhos mezeipoloska számára csalogató hatású. 

A vizsgálatok során a molyhos mezeipoloska egyedeket kisebb mértékben, de a transz-

fahéjaldehid is csalogatta. Ez a vegyület szintén egy igen széleskörben elterjedt 

virágillatanyag, 12 növénycsaládból ismert, közülük kimutatták a Caryophyllaceae és 

Solanaceae fajokból (Knudsen és mtsai 2006). A vegyület csalogató hatását közölték 

levélbogarak, Diabrotica fajok esetén (Lance és Sutter 1991; Herbert és mtsai 1996).  

A két virágillatanyag molyhos mezeipoloskára gyakorolt csalogató hatása összhangban van 

a faj életmódjával, ugyanis kedvelt táplálékát jelentik a növények virágai és termései 

(Benedek és mtsai 1970b; Benedek 1988; Erdélyi és mtsai 1994; Jacobson 2002; Jay és mtsai 

2004; Labanowska 2007), így feltehetően ezen vegyületek (41. ábra) a táplálékforrásra utaló 

szignálként szolgálnak számukra (táplálkozási attraktánsok).  

A két vegyület kombinációja ugyanakkor nem jelentett erősebb csalogató hatást, mint a 

fenilacetaldehid magában, és éppígy más általános virágillatanyagokkal (eugenol, metil-

antranilát, 41. ábra) való kombinációk sem csalogattak több egyedet.  

Különböző dózisok tesztelése során megmutatkozott, hogy 200 mg-os dózis fölött nem 

növekedett a csalogató hatás, sőt, tendencia-szerűen, bár statisztikailag nem kimutatható 

mértékben némi csökkenést mutatott, ami a csalogató hatás dózisfüggésére (telítődés) utal. 
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41. ábra Molyhos mezeipoloskán és lucernapoloskán szabadföldi kísérletekben tesztelt 
növényi illatanyagok. 

 

 

A feromonvegyületek szabadföldi tesztelése kezdetben nem hozta meg a várt eredményt. A 

2008-ban végzett egyik (Miridae 6.) kísérlet során egy rokon faj, a változó mezeipoloska (L. 

pratensis) hím egyedeit csalogatták a három feromonösszetevőt (hexil-butirát, transz-2-

hexenil-butirát, transz-4-oxo-2-hexenal, 3. ábra) tartalmazó feromoncsalétkek. Ez részben 

összhangban van a szakirodalomban fellelhető szabadföldi kísérletek eredményeivel 

(Innocenzi és mtsai 2005), ugyanis arról számoltak be, hogy a két összetevőt (hexil-butirát, 

transz-4-oxo-2-hexenal) tartalmazó csalétek csalogatja a molyhos mezeipoloska hímjeit, míg 

a harmadik összetevő (transz-2-hexenil-butirát) hozzáadására a molyhos mezeipoloskák 

fogása lecsökkent, ugyanakkor az odacsalogatott hím változó mezeipoloskák száma nőtt. 

Mindazonáltal az általam végzett kísérlet során a párhuzamosan tesztelt két összetevőjű 

feromoncsalétek sem csalogatott molyhos mezeipoloska egyedeket. A legújabb szakirodalom 

egyébként mindhárom összetevőt tartalmazó feromoncsalétkekkel elért szabadföldi 

csapdázások sikerességéről számol be (Fountain és mtsai 2010). A Miridae 7. kísérlet során 

azonban a három összetevőt különböző arányban tartalmazó csalétkek sem mutattak csalogató 

hatást, a fenilacetaldehid csalétek viszont mind hím, mind nőstény molyhos mezeipoloska 
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egyedeket csalogatott. Meg kell jegyezni, hogy a 2008 során tesztelt feromoncsalétek hatását 

az időjárási körülmények is jelentősen befolyásolhatták. Részben mert, mint időközben 

kiderült, az egyik feromonösszetevő meglehetősen érzékeny az ultraibolya 

hullámhossztartományba eső fényre (Dr. Michelle Fountain, East Malling Research, East 

Malling, Egyesült Királyság, személyes közlés), részben pedig, mert az illatanyagok 

kibocsátását egy teflonkupakkal lezárt üvegedényből mindössze egy mikrokapilláris 

biztosította (14. ábra). A mikrokapilláris pedig a hajszálcsövesség révén különböző időjárási 

körülmények között csekély nedvesség (eső, lehűlés miatt kondenzálódó vízpára) hatására is 

igen könnyen elzáródhatott. Ezért a csalétket számunkra biztosító kutatóintézet később más 

csalétektípust bocsátott rendelkezésünkre. Az új típusú csalétek keskeny csonkakúp alakú 

volt, jóval nagyobb nyíláson keresztül bocsátotta ki a vegyületeket, valamint árnyékolással 

biztosították az UV-sugárzás elleni védelmet (14. ábra).  

Ezek a csalétkek már hatékonynak bizonyultak (Miridae 8. kísérlet), csalogatták a molyhos 

mezeipoloska hímeket. Meglepő módon azonban ezek a csalétkek kora ősszel, amikor 

tapasztalataim szerint igen sok molyhos mezeipoloska van jelen, nem mutattak csalogató 

hatást (Miridae 9. kísérlet), míg a fenilacetaldehid mind hímeket, mind nőstényeket 

csalogatott. Erre talán magyarázatul szolgálhat, hogy míg az előző kísérlet nagyjából a 

második nemzedék rajzásának elején történt, a második kísérlet idején (szeptember 6- október 

20.) az egyedek esetleg már telelésre készültek. 

Fontos megjegyezni, hogy a szakirodalom nem egységes a feromonvegyületek funkcióját 

illetően. Noha egy közlemény arról számol be, hogy laborkísérletek során a nőstény molyhos 

mezeipoloska egyedek illata nőstényeket csalogatott (Glinwood és mtsai 2003), ami 

aggregációs feromon funkcióra utalhat, a többi közlemény jellemzően szexferomon szerepet 

tulajdonít a vegyületeknek (például Innocenzi és mtsai 2005; Fountain és mtsai 2010). Sőt, a 

nearktikus L. lineolaris és L. hesperus fajok nőstényei is feltehetően szexferomon-

vegyületeket termelnek (Scales 1968; Strong és mtsai 1970). Jelen kísérleteimben a csalétkek 

csak hím egyedeket csalogattak kimutatható mértékben, ez a szexferomon funkciót látszik 

alátámasztani. 

Meglepő azonban, hogy a molyhos mezeipoloska feromonvegyületei jelen kísérletek során 

gyakran nem mutatták a várt, erős csalogató hatást. Ez arra is utalhat, hogy a feromon 

összetétele még nem teljes mértékben feltárt és a nőstények más vegyületet is kibocsátanak a 

szexuális kommunikáció során, illetve, hogy más, nem kémiai ingerek is fontos szerepet 

játszhatnak a molyhos mezeipoloska párkeresésében és párválasztásában. 
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Bioakusztikai vizsgálataim tanúsága szerint a molyhos mezeipoloska szexuális 

viselkedésében a kémiai stimulusok mellett fizikai jelzések (a potroh növényi felülethez 

ütésével keltett rezgések) is fontos szerepet játszanak. A vizsgálatok alatt nem figyeltem meg 

jellegzetes csalogató pózt a nőstényeknél, amint korábbi kutatásokban egy közeli rokon 

mezeipoloska fajnál, a Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761) nőstényeinél sem tapasztaltak 

hasonlót (Groot és mtsai 1998).  

A molyhos mezeipoloska hímjei mellett olykor a nőstények is adtak jelzéseket, szintén a 

potrohuk felülethez ütésével, hasonlóképpen a nearktikus L. hesperus fajhoz, ahol a jelzéseket 

nem, viszont magát a viselkedést közölték (Strong és mtsai 1970). Ugyanakkor a L. pabulinus 

esetében a beszámolók szerint csak a hímek adnak jelzéseket, amelyeket más 

mechanizmussal, potrohuk rezgetésével keltenek (Groot és mtsai 1998).  

Az, hogy a hímek a nőstény közvetlen közelében kezdtek jelezni, azt sugallja, hogy a 

nőstény jelenléte kulcsingert jelentett a hím számára. Ebben elképzelhető, hogy kis távolságon 

ható kémiai stimulusok is szerepet játszanak a hím jeladásának kiváltásában, ahogy azt a L. 

pabulinus esetén találták (Drijfhout és mtsai 2003). 

Megfigyeléseim arra mutatnak, hogy a molyhos mezeipoloskák ezen jelzéseket nem a 

partner megtalálására alkalmazzák, mint más fajok, például címerespoloskák (például de 

Groot és mtsai 2011), hiszen a hímek a nőstény közvetlen közelében kezdtek jelezni. 

Elképzelhető, hogy az udvarlás során adott jelzések a faji azonosítást segítik, illetve a hím 

minőségét jelzik a nőstény számára. 

A felvételek során nem tapasztaltam markáns, ismétlődő mintázatot a jelzésekben: mind a 

hímek, mind a nőstények egyesével és változó elemszámú csoportokban is adtak jelzéseket. 

Mivel a hímek amint a nőstény néhány centiméternél távolabb került, többnyire abbahagyták 

a jelzést, ezért feltehető, hogy a jelzések ismétlése, és akár a jelcsoportok elemszáma is függ a 

nőstény viselkedési válaszától, attól, hogy elfogadja, vagy elutasítja-e a hím udvarlását.  

A nőstények jelzései nem különböztek a hímekétől a felvett, alapvető jellemzőket tükröző 

változók (fő frekvencia-összetevő, jelhossz, ismétlési idő, jelek száma jelcsoportonként) 

alapján. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy a jelzések magukban nem alkalmasak a 

másik egyed ivarának megállapítására, azt más mechanizmusok teszik lehetővé. 

A hímek mind a növényen, mind a mesterséges felületen jeleztek, noha a jelzések nagyon 

markánsan eltértek. Az egyes jelek hossza jóval nagyobb volt a növényen és a frekvencia-

összetevők is jelentősen különböztek. Mint az méréseim során megmutatkozott, a 

mesterséges, bioakusztikai vizsgálatoknál bevált felülethez (hangszóró membrán) képest a 

növény jelentősen “szűri” a molyhos mezeipoloska vibrációs jelzéseit és leginkább az 
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alacsony frekvenciájú jelek terjednek rajtuk keresztül. Ezt a jelenséget más poloskafajok 

jelzéseivel kapcsolatban is közölték (például Cokl 2008). 

Összességében a vizsgálatok arra mutatnak, hogy a molyhos mezeipoloska 

táplálékkeresése során az olfaktorikus ingerek fontos szerepet játszanak. Szintén fontos 

szerepe van a feromonoknak a párkeresés során, bár az eddig ismert vegyületek nem minden 

kísérletben csalogatták a hímeket a várt mértékben, sőt egyes kísérletekben a feltehetően 

táplálkozási attraktáns hatású fenilacetaldehid több hímet csalogatott, mint a 

feromonvegyületek. A bioakusztikai vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a molyhos 

mezeipoloska párválasztásában fizikai, az aljzat (növény) rezgésével terjedő jelzések is igen 

fontos szerepet játszhatnak, ami arra utal, hogy a faj szexuális kommunikációja feltehetően 

összetett, több különböző ingert magába foglaló rendszert alkot.  
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5.2. Lucernapoloska 

A lucernapoloska kifejlett egyedeit a molyhos mezeipoloskához hasonlóan csalogatta a 

fenilacetaldehid, valamint a transz-fahéjaldehid, ez a két, a növényvilágban általánosan 

előforduló illatanyag, amelyet virágzó növények bocsátanak ki. Mindez összhangban van a faj 

életmódjával, ugyanis kedvelt táplálékát jelentik a növények virágai és termései (Benedek és 

mtsai 1970b; Benedek 1988; Erdélyi és mtsai 1994; Peterson és mtsai 1992; Wu és mtsai 

2002), így a virágillatanyagok csalogató hatása azt sejteti, hogy táplálékkeresése során 

olfaktorikus ingerek fontos szerepet játszanak. 

Ugyan a különböző növénycsoportokból kimutatott virágillatanyagok legutóbbi és eddig 

legteljesebb összeállítása szerint a transz-fahéjaldehidet még nem mutatták ki a Fabaceae 

családból, amely a lucernapoloska leginkább kedvelt tápnövényeit foglalja magába, egyes 

tanulmányok, amelyek nem tettek különbséget a fahéjaldehid cisz- és a transz konformációja 

szerint (42. ábra), a Fabaceae családot is felsorolják a vegyületet tartalmazó növénytaxonok 

között (Knudsen és mtsai 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

42. ábra Cisz- és transz konformációjú fahéjaldehid. 
 

 

A fenilacetaldehid és a transz-fahéjaldehid (41. ábra) a lucernapoloskát hasonló mértékben 

csalogatta és hasonlóan a molyhos mezeipoloskához, a két illatanyag különböző arányú 

kombinációi ennél a fajnál sem eredményeztek nagyobb csalogató hatást. Ugyan vizsgálataim 

során egyéb, nagy elektrofiziológiai választ kiváltó vegyületek (eugenol, metil-antranilát, 41. 

ábra) sem mutattak kiemelkedő hatást a szabadföldi kísérletekben sem magukban, sem a 

fenilacetaldehiddel együtt, perspektivikus lehet további illatanyagok tesztelése, hiszen számos 

példa ismert, ahol több növényi eredetű illatanyag kombinációja erősebb csalogató hatást 

eredményezett (például Tóth és mtsai 2009). 
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A lucernapoloska kémiai ökológiájáról meglehetősen kevés eredményt publikáltak ezidáig, 

az egyetlen eddig ismert vizsgálat a csápokban található illatanyag-kötő fehérjék egyik 

csoportjának specificitásával foglalkozott, néhány növényi illatanyag és közeli rokon 

poloskafajok feromonösszetevőit vizsgálták (Gu és mtsai 2010). Viselkedési vizsgálatok 

azonban nem álltak rendelkezésre, így eredményeim tudományos újdonságot jelentenek, 

amelyek alapul szolgálhatnak a jövőben a faj táplálékkeresésében fontos stimulusok 

megismerésében. 
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5.3. Chrysopa fajok  

A kísérlet során több zöldfátyolka faj is előkerült, de mindössze két Chrysopa fajt (C. 

formosa, C. pallens) csalogattak kimutatható mértékben a levéltetű szexferomon-vegyületek 

(10. ábra). Mindkét faj imágói ragadozó életmódot folytatnak, azonban, amint azt Bozsik 

(1992) béltartalom-vizsgálat alapján kimutatta, feltételezhetően fogyasztanak növényi eredetű 

táplálékot (például virágport) is.  

Korábbi irodalmi adatok alapján szabadföldi kísérletekben a nearktikus Chrysopa 

nigricornis feromonvegyületével csalogatott egyedek számát egy növényi illatanyag, a metil-

szalicilát hozzáadása növelte (Zhang 2006a). Mivel a kísérletek során használt virágillatanyag 

csalétek egyik összetevője is ez a vegyület, elképzelhető volt hasonló szinergista hatás. Ennek 

ellenére jelen kísérletekben a virágillatanyag csalétek a Chrysopa fajokra igen csekély 

csalogató hatást mutatott, mindössze egy kísérletben csalogatott több C. formosa egyedet, 

mint amennyi a csalétek nélküli csapdában volt, a levéltetű szexferomon csalétkekhez adva 

pedig nem növelte kimutatható mértékben a csalogatott egyedek számát sem a C. formosa, 

sem a C. pallens esetében.  

Mivel a Chrysopa fajok elsősorban ragadozók, mégpedig legfőképpen levéltetveket 

fogyasztanak (Szentkirályi 1989; Canard 2001) a levéltetű szexferomon-vegyületek kairomon 

hatása ésszerű magyarázatnak tűnik, ugyanakkor ezt Hooper és mtsai (2002) vitatják, hiszen a 

levéltetvek ivaros alakjai késő ősszel vannak jelen, amikor Chrysopa imágók már nem 

rajzanak. Emellett korábbi kelet-ázsiai vizsgálatok során is túlnyomó többségben hím 

egyedeket csalogattak a vegyületek (Boo és mtsai 1999; Hooper és mtsai 2002), ami azt 

sejteti, hogy bizonyos hasonlóság lehet a levéltetű szexferomon-vegyületek és egyes 

zöldfátyolka fajok feromonvegyületei között. Jelen kísérleteim során is a levéltetű 

szexferomon csalétket tartalmazó kezelések túlnyomó többségben (97-100%) hím Chrysopa 

egyedeket csalogattak. 

Ugyan a C. formosa és a C. pallens esetében feromonvegyületek még nem ismertek, egyes 

nearktikus Chrysopa fajokból kimutattak egy feromon hatású vegyületet, az (1R,2S,5R,8R)-

iridodial-t (9. ábra), amely szintén hím egyedeket csalogat (Zhang és mtsai 2004, 2006a), sőt 

állították, hogy az iridodial izomerjei elkerülhetetlenül keletkeznek a nepetalaktol vegyületek 

szintézise során (Chauhan és mtsai 2004; Zhang és mtsai 2004). Mindazonáltal az 

(1R,4aS,7S,7aR)-nepetalaktol és (4aS,7S,7aR)-nepetalakton csalétkeket számunkra biztosító 

kutatóintézetben Dr. Michael Birkett (Rothamsted Research, Harpenden, Egyesült Királyság) 

gázkromatográfiás-tömegspektroszkópiás (GC-MS) analitikai módszerrel ellenőrizte a 
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csalétkek készítéséhez használt törzsoldatot és nyomát sem találta iridodial vegyületeknek 

(Koczor és mtsai 2010), így minden bizonnyal maguk a levéltetű szexferomon-vegyületek 

rendelkeznek csalogató hatással. Arra, hogy miért szinte kizárólag hím egyedeket csalogatnak 

a levéltetű szexferomon csalétkek, legvalószínűbb magyarázatnak talán az (1R,4aS,7S,7aR)-

nepetalaktol és a (4aS,7S,7aR)-nepetalakton, valamint ezen zöldfátyolka fajok (C. formosa, C. 

pallens) feltételezett feromonvegyületei közötti hasonlóság tűnik, azonban amíg ez utóbbiak 

nem ismertek, a kérdés nyitott marad. 
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5.4. Közönséges zöldfátyolkák  

A közönséges zöldfátyolkák csalogatására kifejlesztett csalétek (Tóth és mtsai 2009) két 

növényi eredetű illatanyagot és ecetsavat tartalmaz, amely utóbbi többek között gyümölcsök 

erjedése során keletkezik. 

A két növényi illatanyag egyike a fenilacetaldehid, amelyet jellemzően virágzó növények 

bocsátanak ki és amelyet számos növénycsaládból azonosítottak, a másik pedig a metil-

szalicilát, amely szintén általánosan elterjedt virágillatanyag (Knudsen és mtsai 2006). 

Mindez összhangban is van a közönséges zöldfátyolkák életmódjával, ugyanis míg a lárvák 

ragadozók, az imágók virágzó növényeken táplálkoznak, virágport és nektárt fogyasztanak 

(Bozsik 1992).  

Ugyanakkor a kísérletek során a levéltetű szexferomon-vegyületek, az (1R,4aS,7S,7aR)-

nepetalaktol és a (4aS,7S,7aR)-nepetalakton nem csalogatták a közönséges zöldfátyolka 

egyedeit. Sőt, meglepő módon a levéltetű szexferomon csalétkek a virágillatanyag csalétek 

hatását csökkentették, amennyiben együtt szerepeltek az adott kezelésben.  

Felmerült a lehetőség, hogy a jelenséget egyszerű fizikai hatás okozza, ugyanis míg a csak 

virágillatanyagot tartalmazó kezelésben egy, addig a virágillatanyagot és levéltetű 

szexferomon-vegyületeket tartalmazó kezelésben három csalétek van a csapda varsájának 

bejáratánál, amelyek együtt a varsa “fogási zónájának” méretét lecsökkentik. Azonban amint 

az üres gumicsövekkel végzett kísérlet bebizonyította, a levéltetű szexferomon csalétkek 

hozzáadására bekövetkező csökkenés nem fizikai természetű okokra vezethető vissza. 

Mindazonáltal a levéltetű szexferomon-vegyületek direkt repellens hatása nehezen 

elképzelhető, hiszen a közönséges zöldfátyolkák lárvaként éppenhogy jelentős levéltetű 

fogyasztók (Szentkirályi 1989), így a nőstény számára épp azon tojásrakó helyek a 

kedvezőek, amelyek közelében levéltetvek előfordulhatnak. Mivel azonban a levéltetű 

szexferomon csalétket tartalmazó kezelések a Chrysopa fajokat is csalogatták, ez felveti 

annak lehetőségét, hogy az odacsalogatott Chrysopa egyedek által kibocsátott illatanyagok 

esetleges repellens hatása csökkentette az odacsalogatott közönséges zöldfátyolkák számát. A 

Chrysopa fajok ugyanis zavarás hatására erőteljes, markáns szagú vegyületeket bocsátanak ki 

(Aldrich és mtsai 2009) és mivel ezt a jellegzetes szagot a csapdákban elpusztult egyedeknél 

is lehetett érezni, valószínűsíthető, hogy a csapdába esett fátyolkák is kibocsátották. 

Egy másik lehetőség, hogy a levéltetű szexferomon-vegyületek és egyes Chrysopa fajok 

feromonvegyületei közötti szerkezeti hasonlóság áll a háttérben. Ez magyarázatul 

szolgálhatna arra is, hogy a vegyületek kísérleteim során szinte kizárólag hím Chrysopa 
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egyedeket csalogattak, valamint a feltételezett analógia következtében csökkenthették az 

odacsalogatott közönséges zöldfátyolkák számát. Ez utóbbi hipotézis azt feltételezi, hogy a 

közönséges zöldfátyolkákban kialakulhatott egy elkerülő mechanizmus a Chrysopa fajok 

feromonvegyületeivel szemben, az interspecifikus kompetíció csökkentésére. A levéltetű 

szexferomon-vegyületek és egyes Chrysopa fajok (jelen esetben C. formosa és C. pallens) 

feltételezett feromonvegyületei közötti analógiát az is valószínűsíti, hogy az előbbiekhez 

hasonlóan nearktikus Chrysopa fajokból azonosított feromonvegyületek is hím egyedeket 

csalogattak (Zhang és mtsai 2004, 2006a, b).  

A jelen szabadföldi kísérletek eredményei mindenképp új, érdekes kérdéseket vetnek fel a 

háttérben álló mechanizmusokkal kapcsolatban. A kérdések egyelőre nyitottak, de 

amennyiben további vizsgálatokban sikerül feltárni a háttérben álló mechanizmusokat, az igen 

tekintélyes mértékben járulhat hozzá a zöldfátyolkák kémiai ökológiájával kapcsolatos 

ismereteink bővüléséhez. 
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6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet témavezetőmnek, Dr. Tóth Miklósnak, a 

Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, hogy szakmai tanácsaival és a kísérletek 

hátterének biztosításával lehetővé tette a sikeres és eredményes munkát, valamint köszönettel 

tartozom a közlemények és értekezésem elkészítéséhez adott tanácsokért. Szintén köszönettel 

tartozom belső konzulensemnek, Dr. Szentesi Árpádnak, aki ugyancsak hasznos, előremutató 

tanácsokkal segítette értekezésem minél magasabb színvonalú elkészítését. A 

zöldfátyolkákkal kapcsolatos eredmények nem születhettek volna meg, ha nem kapok 

hathatós segítséget és tanácsokat Dr. Szentkirályi Ferenctől (MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet), aki a fogott minták határozását végezte. A Lygus 

rugulipennis-en végzett bioakusztikai vizsgálatok során kapott segítségért köszönettel 

tartozom Prof. Andrej Cokl-nak és csoportjának (Department of Entomology, National 

Institute of Biology, Szlovénia). Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Prof. Dr. Benedek 

Pálnak (Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar, 

Mosonmagyaróvár) és Dr. Kondorosy Elődnek (Pannon Egyetem, Georgikon Kar) az 

értekezéssel kapcsolatos hasznos észrevételekért, tanácsokért. Köszönöm Dr. Vuts Józsefnek 

(MTA ATK, Növényvédelmi Intézet, Alkalmazott Kémiai Ökológiai Osztály) az 

elektrofiziológiai vizsgálatok és a szabadföldi csapdázások során nyújtott segítséget és 

ezekkel, valamint az értekezéssel kapcsolatos tanácsokat, Dr. Rédei Dávidnak (Magyar 

Természettudományi Múzeum, Budapest) a vizsgált poloskafajok határozásában adott 

tanácsokat, Dr. Kárpáti Zsoltnak (MTA ATK, Növényvédelmi Intézet, Állattani Osztály) a 

Lygus rugulipennis-en végzett kísérleteket megelőző előzetes eredményeket, valamint Dr. 

Tóth Zoltánnak (MTA ATK, Növényvédelmi Intézet, Lendület Csoport) a statisztikai- és az R 

programcsomaggal kapcsolatos tanácsokat. Szintén szeretném hálámat kifejezni Dr. Voigt 

Erzsébetnek (Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú 

Nonprofit Kft.) az Érd-Elviramajorban végzett zöldfátyolka kísérletért és a kapott szakmai 

tanácsokért. Köszönöm továbbá Prof. John Pickett-nek és Dr. Michael Birkett-nek 

(Rothamsted Research, Harpenden, Egyesült Királyság), hogy számomra a levéltetű 

szexferomon csalétkeket biztosították. Köszönettel tartozom Prof. David Hall-nak (Natural 

Resources Institute, Chatham, Egyesült Királyság), hogy lehetővé tette, hogy a molyhos 

mezeipoloska feromoncsalétkeket tesztelhessem. A saját kimérésű csalétkek készítésénél és a 

csapdázások előkészítésénél sokszor kaptam segítséget az MTA ATK NÖVI Alkalmazott 

Kémiai Ökológiai Osztályának munkatársaitól, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet 
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mondani. Szintén köszönettel tartozom az MTA ATK NÖVI Állattani Osztály 

munkatársainak, akiktől munkám során tanácsot és segítséget kaptam. Végül, de nem 

utolsósorban szeretnék köszönetet mondani családomnak, elsősorban édesanyámnak a 

munkám közben tanúsított türelemért és támogatásért. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Amint vizsgálataim bizonyították, két, a növényvilágban általánosan előforduló, virágzó 

növények által kibocsátott illatanyag, a fenilacetaldehid és a transz-fahéjaldehid csalogatja a 

molyhos mezeipoloskát (Lygus rugulipennis) és a lucernapoloskát (Adelphocoris lineolatus). 

Mivel mindkét faj előszeretettel táplálkozik virágzó növényeken, ez azt valószínűsíti, hogy 

ezen vegyületek fontos stimulusként szolgálnak számukra táplálékkeresés során. Ezen 

információ mindkét faj esetén tudományos újdonság. Ismereteim szerint a lucernapoloska 

esetében, annak gazdasági jelentősége dacára ez az első publikált eredmény növényi 

illatanyag viselkedésre gyakorolt hatásáról. 

Nemzetközi együttműködés keretében lehetőségem volt kipróbálni a molyhos 

mezeipoloska szexferomon-vegyületeit szabadföldi kísérletekben, a vizsgálatok során 

azonban nem minden esetben mutatkozott meg egyértelműen azok csalogató hatása. Sőt, 

egyes kísérletekben a fenilacetaldehid, mint feltehetően táplálkozási attraktáns hatása 

felülmúlta a szexferomon csalétekét. A szexferomon csalétek vártnál kisebb csalogató hatását 

az is magyarázhatja, hogy a korábban feltételezettnél összetettebb mechanizmusok játszanak 

szerepet a faj szexuális kommunikációjában. Bioakusztikai vizsgálataim eredménye alapján 

elsőként mutattam ki, hogy a molyhos mezeipoloska szexuális viselkedésében a vibrációs 

jelzéseknek is igen fontos szerepe lehet.  

A zöldfátyolkákkal kapcsolatos kísérletek során régiónkban elsőként volt alkalmam 

tesztelni levéltetű szexferomon-vegyületek csalogató hatását zöldfátyolkákra. A vegyületek 

ragadozó Chrysopa formosa és C. pallens egyedeket csalogattak, meglepő módon túlnyomó 

többségben hím egyedeket. Ennek okára egyelőre nem áll rendelkezésre tudományosan 

alátámasztott magyarázat, feltételezhető, hogy ezen zöldfátyolka fajoknál vannak feromon 

hatású vegyületek és az ezekkel való esetleges hasonlóság okozza a jelenséget. 

Meglepő eredményként a közönséges zöldfátyolkákat (Chrysoperla carnea fajkomplex) 

csalogató virágillatanyag csalétek hatását csökkentették a levéltetű szexferomon csalétkek. A 

jelenség korábban nem volt ismert és rendkívül érdekes, hiszen a taxon kedvelt táplálékát 

jelentik a levéltetvek. Lehetséges magyarázat, hogy nem maguk a levéltetű szexferomon-

vegyületek, hanem azok Chrysopa fajoknál feltételezett feromonvegyületekhez való 

hasonlósága, vagy az odacsalogatott Chrysopa imágók és azok jellegzetes, zavarás esetén 

kibocsátott, erőteljes szagú illatanyagai állnak a jelenség hátterében. 
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8. SUMMARY 

The studies I carried out unambiguously proved that two floral volatile compounds, the 

phenylacetaldehyde and (E)-cinnamaldehyde attract the European tarnished plant bug (Lygus 

rugulipennis) and the alfalfa plant bug (Adelphocoris lineolatus). Since both species prefer to 

feed on flowering plants, it seems likely that these compounds serve as important stimuli 

when searching for food. These results are not only scientific novelties for both species, but to 

my best knowledge, despite the economic importance of the alfalfa plant bug, this is the first 

report of any behavioral effect of a semiochemical on this species. 

In the course of an international cooperation I had the possibility to test the sex pheromone 

compounds of L. rugulipennis in field experiments. Surprisingly the strong attractive effect 

generally expected for a sex pheromone was rarely shown in the experiments. For instance in 

some experiments phenylacetaldehyde, a potential feeding attractant attracted more 

individuals (even males), than did the pheromone baits. This relatively lesser attractive effect 

of the sex pheromone baits imply that more complex mechanisms may be involved in sexual 

communication than previously thought. In the course of my bioacoustic studies, I have 

discovered for the first time, that plant-transmitted vibrational signals may also play an 

important role in sexual communication of this species.  

In our region it was my privilege to test aphid sex pheromone compounds in field 

experiments for the first time. These compounds attracted predatory adults of Chrysopa 

formosa and C. pallens, surprisingly mostly males. Currently there is no obvious explanation 

for this phenomenon, however it may be hypothesised that there is a possible similarity 

between the aphid sex pheromone compounds and supposed pheromone compounds of these 

lacewing species. 

As a surprising result, aphid sex pheromones decreased the attraction of common green 

lacewings (Chrysoperla carnea species-complex) to a floral bait otherwise highly attractive to 

them. This phenomenon has not been known previously, and is especially interesting, since 

aphids provide important and preferred food source to larvae of these species. A possible 

explanation could be that this effect is not due to the aphid sex pheromone compounds 

themselves, instead, to their similarity to possible pheromone compounds of other green 

lacewing (e.g. Chrysopa) species. An other possibility is that as a secondary effect, common 

green lacewings were affected by the strong smell of Chrysopa lacewings trapped. 
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