
A Kárpát-medence és a Balkán álkérész-faunája (Plecoptera) (Murányi Dávid, 

Kovács Tibor, Orci Kirill) 

 

 

 

A Kárpátok, de főleg a Balkán álkérész-faunája Európa más részeihez képest igen 

gazdag, a balkáni fauna diverzitása kontinensünkön csak az Ibériai-félszigetéhez 

mérhető. Míg a Kárpát-medence álkérészeiről viszonylag sok az ismeretünk, a 

balkáni országok faunája kevésbé ismert. Az elmúlt 15 év során számos faunisztikai 

érdekesség és tudományra új faj került elő.  Taxonómiai kutatásaink főleg morfológiai 

alapúak, az utóbbi években azonban bioakusztikai, illetve külföldi kollégáink révén 

molekuláris módszerekkel is kiegészültek. Eredményeinkről eddig 15 taxonómiai, 

több mint 50 faunisztikai és néhány ökológiai tárgyú publikációban számoltunk be, 17 

tudományra új fajt írtunk le a területről, és mintegy 100 faunára új fajt jeleztünk az 

egyes országokból. 

 



 

Nemoura asceta Murányi, 2007, Albániából leírt álkérész, amely később Görögországból és 

Törökország európai részéről is előkerült 

 

 

Bulgaroperla mirabilis Raušer, 1966, a Balkán délkeleti részének emblematikus faja 

 



 

Magashegyi patak a Korab hegység albániai oldalán, szűk elterjedésű balkáni bennszülött 

fajok élőhelye 

 



Ázsia álkérész-faunája (Plecoptera) (Murányi Dávid) 

 

 

 

Ázsia faunáját régóta és intenzíven kutatják, hatalmas területeinek álkérészeiről 

mégis keveset tudunk. A Kínából, Délkelet-Ázsiából vagy a Himalája déli területeiről 

származó anyagok ma is tudományra új fajok tömegét rejthetik. A helyi kollégákkal 

közös taxonómiai kutatásokban, elsősorban Kína és Korea területéről származó 

álkérészekkel foglalkozunk, de közöltünk már adatokat India, Irán, Kazahsztán, 

Libanon és Törökország faunájáról is. Kutatásaink főleg morfológiai alapúak, az 

utóbbi évek során azonban molekuláris módszerekkel is kiegészültek. 

Eredményeinkről eddig 10 taxonómiai tárgyú publikációban számoltunk be, 

amelyekben 12 tudományra új fajt írtunk le a területről. 

 



 

Scopura jiri Jin et Bae, 2005, a koreai Jiri hegység benszülött faja, amely egy kizárólag 

Koreában és Japánban élő álkérészcsaládot képvisel. Az összesen 8 ide tartozó, nagy testű 

faj mindegyike szárnyatlan, és csak magashegységek kis patakjaiban él 

 



 
 

Sphaeronemoura separata Li, Murányi et Yang, 2014, a kínai Henan tartományból leírt 

álkérész különleges lárvája 

 



 

Erdei patak a koreai Seorak hegységben, koreai bennszülött fajok élőhelye 

 



Anatólia és a Balkán kaszáspók-faunája (Opiliones) (Murányi Dávid) 

 

 

 

Bár a kaszáspókok rendjébe viszonylag kevés faj tartozik, a Balkánon és Anatóliában 

nem sokan kutatják őket. Az ottani fauna feltárásának feladata tehát még előttünk áll. 

Számos fajt csak régi leírásokból ismerünk, így igen nehezen azonosíthatók. Emellett 

nagy számban kerülnek elő tudományra új fajok izolált vagy alig kutatott területekről. 

Kutatásaim főleg e kevéssé ismert fajok felkutatására és taxonómiai 

újraértelmezésére, valamint a kevéssé kutatott területek feltárására irányul. Eddig 

egy tudományra új faj leírását, valamint nyolc további faj kiegészítő leírását 

publikáltuk. 

 



 

Megabunus pifkoi Murányi, 2008, Albániából leírt erdei sziklalakó, tavaszi előfordulású 

kaszáspók 

 



 

Opilio putnik Karaman, 1999, a Dinári-hegység déli peremének sziklalakó, bennszülött 

kaszáspókja 

 



 

Változatos erdei élőhely a bulgáriai Rodope-hegységben, ruméliai bennszülött fajok otthona 

 



Néhány rovarrend (Ephemeroptera, Odonata, Embioptera, Dermaptera, 

Isoptera) faunisztikai kutatása a Balkánon (Murányi Dávid, Kovács Tibor) 

 

 

 

A Balkán kontinensünk egyik legváltozatosabb, és leggazdagabb élővilágú területe. 

Balkáni gyűjtőútjaink során, a fő kutatási témáinkat adó állatcsoportok vizsgálata 

mellett számos más gerinctelencsoportot is gyűjtünk. Ezek közül két vízhez kötött 

csoport, a kérészek (Ephemeroptera) és a szitakötők (Odonata), valamint három 

talajhoz kötött csoport, a szövőlábúak (Embioptera), a fülbemászók (Dermaptera) és 

a termeszek (Isoptera) faunisztikai feldolgozását végezzük. Kutatásainkról eddig 11 

faunisztikai és ökofaunisztikai tárgyú publikációban számoltunk be, számos faunára 

új és ritka fajt jeleztünk az egyes országokból. A gyűjtések döntő többsége 

Albániából, kisebb részük Görögországból, Montenegróból és a Balkán további 

országaiból származik. 

 

 

Forficula lurida Fischer, 1853, közép- és kelet-mediterrán elterjedésű fülbemászó 

Görögországból 

 



 

Iron jugoslavicus (Šámal, 1935), a Balkán látványos, gyors vizekben élő bennszülött kérésze 

 

 

A Shkodrai-tó albániai partja, európai viszonylatban is fontos szitakötő-élőhely 


