
Merkl Ottó

A 2020. év rovara – a tavaszi álganéjtúró



Lebontás

Szaprotrófia

Detritivoria

Baktériumok, gombák,

egysejtűek, növények

A szaprotróf élőlények nem 

emésztenek; a vegyületeket 

kémiai úton, a testükön kívül 

bontják le, és a tápanyagokat 

felszívják

A tavaszi álganéjtúró fontos ökoszisztéma-szolgáltatást végez: a lebontást. 

Lebontás alatt a nagy molekulájú szerves anyagok átalakítását értjük.

Ennek során az élőlényekben lévő tápanyagok visszakerülnek a körforgásba.



Trágyafogyasztás

(koprofágia)

A detritivoria (törmelékevés) 

három típusa 

Dögevés

(nekrofágia)

Elhalt fa fogyasztása

(szaproxilofágia)



Tavaszi álganéjtúró

(Trypocopris vernalis) kék változata 



Az álganéjtúrók (Geotrupidae) rendszertani értelemben nem rokonai a 

valódi ganéjtúróknak (Scarabaeidae).



A valódi ganéjtúrók (Scarabaeidae) sokkal változatosabbak az 

álganéjtúróknál (Geotrupidae)



rágó

Tavaszi álganéjtúró feje alulról

(erős, darabolásra alkalmas rágók)



rágó

Dél-afrikai ganéjtúró feje alulról

(szűrőkészülékké módosult rágók)



rágó

Tavaszi álganéjtúró

(Trypocopris vernalis)



A tavaszi álganéjtúró legközelebbi

rokona az erdei álganéjtúró

(Anoplotrupes stercorosus)



Tavaszi álganéjtúró

(Trypocopris vernalis)

Erdei álganéjtúró

(Anoplotrupes stercorosus)

majdnem sima 

szárnyfedő

barázdás 

szárnyfedő



Közönséges álganéjtúró

(Geotrupes spiniger)

Hegyi álganéjtúró

(Geotrupes stercorarius)

Változékony álganéjtúró

(Geotrupes mutator)

További hazai álganéjtúrófajok



A nagyfejű csajkó (Lethrus apterus) specializált álganéjtúró: nem 

trágyával táplálkozik, hanem levelekből összegyúrt golyókkal



A nagyfejű csajkó hímjét a rágókról lefelé 

irányuló agyarról lehet felismerni



A tavaszi álganéjtúró leginkább valóban ürülékkel táplálkozik



A tavaszi álganéjtúró bomló gombákat is fogyaszt



A trágya hasznosításának formái 

a ganéjtúrók esetében

(az álganéjtúrók valamennyien 

alagútásók)



Chelotrupes algavricus
álganéjtúró Portugáliából

Phelotrupes auratus
álganéjtúró a Kurili-szigetekről



Ceratophyus polyceros
álganéjtúró Oroszországból (Krasznojarszk)



„Minotaur beetle”

(Typhoeus typhaeus)
álganéjtúró Nagy-Britanniából

hím

nőstény



Enoplotrupes sharpi
álganéjtúró Thaiföldről



Taurocerastes

patagonicus

álganéjtúró Chiléből



Szarvas álganéjtúró

Bolbelasmus unicornis

Mozgószarvú álganéjtúró

Odonteus armiger

Ezt a két fajt ma már önálló családba sorolják 

(Bolboceratidae). Föld alatti gombákban fejlődnek
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