Nagy hőscincér

Skarlátbogár

Orrszarvúbogár

(Cerambyx cerdo)

(Cucujus cinnaberinus)

(Oryctes nasicornis)

A nagy hőscincér szaproxilofág bogárfaj. Hegy- és
dombvideki tölgyesek, síksági keményfaligetek,
fáslegelők és parkok lakója. Legnagyobb számban
ott található, ahol igen öreg, magányos vagy kisebb
csoportokban álló tölgyfajok élnek. Csak azokat a
sérült, de még élő fákat támadja meg, amelyek
törzsét legalább részben erősen süti a nap. Ezért
zárt erdőkben inkább csak a szegélyekben vagy
nyiladékokban, illetve a lombkorona vastag
ágaiban telepszik meg. Fáslegelőkön azonban
egészen a talajszintig leérnek az imágók
rönyílásai. A nagy hőscincér 2,5 - 6 centiméter
hosszú, színe feketés-barnásvöröses átmenettel a
szárnycsúcs felé. Európa egyik legszebb és
legnagyobb bogara. Alkonyatkor és éjszaka aktív.
Az imágók a tölgyek kifolyó nedveivel táplálkoznak.
A cincér lárvái kb. 2 évig a fakéreg alatt élnek,
később a tölgyek élő farészébe is berágják
magukat. A nagy hőscincér Magyarországon
védett és natura 2000 jelölő faj, természetvédelmi,
értéke 50 000 Ft.

A skarlátbogár Magyarországon nem ritka, de
Európa többi országában állománya nagyon
megritkult. Az imágó színe cinóbervörös, teste
megnyúlt,
lapos és párhuzamos oldalú.
Testhossza 10-15 mm. Lárvája szintén lapos,
borostyánsárga színű, 15-20 mm hosszú. A
skarlátbogár hazánkban az erdős területeken
gyakorlatilag mindenütt megtalálható. Lárvája a
nem rég (1-2 év) elpusztult fatörzsek (lombosfák és
fenyők) elváló, de még nem túl laza kérge alatt
fejlődik, az elhalt kambiummal táplálkozik, de
alkalomadtán más rovarok lárváit is elfogyasztja, a
rövid életű kifejlett imágó. A skarlátbogár védett és
Natura 2000 jelölőfaj is egyben, természetvédelmi
értéke 5000 Ft.

Az orrszarvúbogár 2,5-4 cm-es testhosszával és
fénylő vörösesbarna színezetével igen impozáns
megjelenésű rovar. Nevét a hímek fejének elülső
részén található hajlott nyúlványról kapta. A
szaporodás nyár elején zajlik, az egyébként ritkán
repülő bogarak alkonyatkor szárnyra kelnek, hogy
párt válasszanak. Lomha, nehézkes röptük miatt
könnyen eshetnek a lappantyú, a kuvik és a
denevérek áldozatául. Az orrszarvúbogár öreg
tölgyerdőkben él, a pajorok (lárvák) az idős fák
korhadó anyagában fejlődnek és 4-5 év után
válnak kifejletté. Az orrszarvúbogár állománya is
megritkult, éppen az öreg erdőállományok
csökkenése miatt. Az orrszarvúbogár védett faj,
természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

