
A N N A L E S  M U S E I  H I S T O R I C O - N A T U R A L I S  H U N G A R I C I
Volume 108 Budapest, 2016

Annls Mus. hist.-nat. hung. 108, 2016

pp. 303–323

Az Orthoptera-kutatás története Albániában

Puskás Gellért

Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, 1088 Budapest, Baross utca 13.
E-mail: puskas.gellert@nhmus.hu

Összefoglalás – Albánia egyenesszárnyú-faunájának feltárása a környező országokhoz képest ké-
sőn kezdődött el, 1910-ben jelent meg az első tanulmány. Richard Ebner és Heinrich Karny vé-
gezték el az úttörő munkát, a későbbi publikációk is rendszeresen az ő gyűjteményeik vizsgálatán 
alapulnak. Csiki Ernő 1916–18-as gyűjtései az észak-albán fauna megismerésében jelentősek. Az 
albán egyenesszárnyúak taxonómiai ismeretéhez Ebner, Karny, Ramme, Mistshenko, Harz, Kalten-
bach, Karaman, Chobanov és Lemonnier-Darcemont járultak hozzá. Az országban több évtizedes 
szünet után a 2000-es években indultak újra és jelenleg is intenzíven folynak a faunisztikai, taxonó-
miai és természetvédelmi szempontú kutatások.

Kulcsszavak – Albánia, Balkánkutatás, Csiki Ernő, egyenesszárnyúak, Heinrich Karny, Magyar 
Természettudományi Múzeum, Richard Ebner.

BEVEZETÉS

Talán túlzás nélkül állítható, hogy az európai országok közül Albániáról rendelke-
zünk a leghiányosabb természettudományos ismeretekkel. Ennek oka elsősorban 
a kevés albán szakember valamint a nyugat-balkáni kis ország hosszú történelmi 
elzártsága (Török Birodalom, Enver Hoxha diktatúrája), emellett az országhoz 
kapcsolódó negatív sztereotípiák is hozzájárulhattak az alacsony kutatottsághoz. 
Az ismeretek feltűnő hiánya már egy évszázaddal ezelőtt is hasonló volt, nem vé-
letlenül választotta Nopcsa Ferenc az észak-albán utazásainak tapasztalatait be-
mutató könyvének címéül A legsötétebb Európa címet (Nopcsa 1911). A kalan-
dos életű erdélyi báró volt korában a terület egyik legjobb ismerője, munkássága 
az albanológia, a paleontológia és a geológia területén is korszakalkotó.

Az egyenesszárnyú rovarok (Orthoptera) kutatása is későn indult el Albáni-
ában. 1910-ben jelent meg az első dolgozat ebben a témában (Ebner 1910), míg 
a balkáni országok többségéből már a XIX. századból származnak faunisztikai 
adatok (pl. Stoll 1813, Germar 1817, Fieber 1853, Werner 1898). Albá-
nia egyenesszárnyú-faunája ma is alulkutatottnak mondható. A Fauna Europaea 
adatbázisa (Heller & Willemse 2013) 123 Orthoptera faj előfordulását jelzi 
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az ország területéről, ami elmarad a környező országokból ismert fajszámoktól 
(1. táblázat). Ez a szám az ország földrajzi fekvését és élőhelyekben való gazdag-
ságát figyelembe vevő becslés alapján az albán faunának csupán 60–70%-a lehet.

A KEZDETEK

A XIX. század végétől az Osztrák–Magyar 
Monarchia egyre nagyobb politikai és gaz-
dasági befolyásra tett szert a Balkánon, ez-
zel párhuzamosan a terület tudományos 
feltárását is célul tűzte ki. Az első albániai 
orthopterológiai gyűjtések is osztrák zooló-
gusok nevéhez fűződnek. Adalbert Klaptocz 
1909 augusztusában és szeptemberében tett 
utazása alkalmával Shkodra1 környékére, az 
Albán-Alpokban2 Theth-ig valamint Mirdi-
tában Orosh-ig jutott el (Klaptocz 1910). 
Herpetológiai és ornitológiai megfigyelései 
mellett puhatestűeket és rovarokat, közöt-
tük egyenesszárnyúakat is gyűjtött. Utóbbi 

1 A földrajzi nevek írásmódjánál a nemzetközi albanológiai szakirodalomban elterjedt elvet és 
ajánlást alkalmazzuk: a hímnemű helyneveket határozatlan, a nőneműeket határozott alakjuk-
ban közöljük (Elsie 2010).

2 Az ország északi részén elterülő, Montenegró és Koszovó területére is átnyúló hegység legelterjed-
tebb, szerb neve Prokletije, albánul Bjeshkët e Namuna (mindkettő jelentése: „elátkozott”). A ta-
golt, glaciális formákban gazdag hegyvidék számos kétezer méter feletti csúccsal rendelkezik, 
legmagasabb közülük a 2694 m magas Jezerca.

ország / country fajszám / species number

Törökország európai része / European Turkey 105

Albánia / Albania 123

Bosznia-Hercegovina / Bosnia and Herzegovina 155

Horvátország / Croatia 163

Macedónia / Macedonia 171
„Jugoszlávia” (Szerbia, Montenegró és Koszovó) / ’Yugoslavia’ 
(Serbia, Montenegro and Kosovo) 189

Bulgária / Bulgaria 201

Görögország / Greece 335

1. táblázat. Balkáni országokból ismert egyenesszárnyú-fajok száma a Fauna Europaea adatbázis alapján
Table 1. Orthoptera species numbers of Balkan countries based on the database of the Fauna Europaea

1. ábra. Richard Ebner (1885–1961)
 (forrás: www.zobodat.at)

Fig. 1. Richard Ebner (1885–1961) 
(source: www.zobodat.at)
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anyagot az orthopterológus és középiskolai tanár Richard Ebner (1. ábra) dol-
gozta fel. Tanulmányában – a csótányok és fülbemászók mellett – 29 egyenesz-
szárnyú fajt közöl, köztük egy tudomány számára új tücsökfaj, a Gryllomorpha 
albanica leírásával (Ebner 1910). Ebner maga is számos gyűjtőutat szervezett 
Dél-Európába, Észak-Afrikába és a Közel-Keletre, 1918-ban egy albániai expe-
díción is részt vett.

Heinrich Karny orvos-entomológus az egyenesszárnyúak mellett a tripszek 
taxonómiájában is maradandót alkotott. Az I. világháború alatt a császári had-
sereg orvosaként szolgált Albániában, az ország számos pontján végzett gyűj-
téseket. Egyetlen dolgozata jelent meg az országról, amelyben két különleges 
szöcskefajt ír le a tudomány számára (Karny 1918). Mindkettőt a tengerparti 
nagyváros, Durrës környékének homokkő dombjain találta meg. A nyergesszöcs-
ke-rokon Uromenus dyrrhachiacus (2. ábra) mai tudásunk szerint is ennek a kis 
területnek a kritikusan veszélyeztetett bennszülött faja, míg a lomhaszöcskék kö-
zé sorolt Andreiniimon nuptialis azóta nem került elő Albánia területéről (más 
balkáni országokból azonban vannak szórvány-adatai).

Ebner és Karny gyűjteménye később a bécsi Naturhistorische Museum tulaj-
donába került, így a későbbi szakembereknek lehetőségük volt – és a mai napig 

2. ábra. Durrës környékének bennszülött szöcskéje az Uromenus dyrrhachiacus (Karny, 1918)
Fig. 2. Uromenus dyrrhachiacus (Karny, 1918), endemic bushcricket of the environment of Durrës
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megvan – a vizsgálatára. Rajtuk kívül Czerny, Penther és más osztrák zoológusok 
is gyűjtöttek egyenesszárnyúakat Albániában (Csiki 1922).

A világháború alatt a Francia Keleti Hadsereg is eljutott az országba, gyűj-
téseik a sáskákról való ismereteket is gazdagították néhány adattal (Berland & 
Chopard 1922). Tőlük származik az egyetlen publikált albán adat a viszonylag 
nagy testű Paracinema tricolor fajról, amely a mediterrán üde gyepek, nádasok 
lakója. E fajnak a Magyar Természettudományi Múzeumban is megtalálható egy 
hasonló korú példánya, amelyet Leopold Mader osztrák koleopterológus gyűj-
tött Vora mellett, feltehetően az 1918-as albániai utazása során. Albánia síksági 
területeinek egykor kiterjedt mocsarait a XX. század folyamán szinte teljes mér-
tékben lecsapolták, ami a vizes élőhelyekhez kötődő fajok jelentős visszaszorulá-
sához, esetenként valószínűleg a teljes kipusztulásához vezetett.

CSIKI ERNŐ ZOOLÓGIAI KUTATÁSAI

Magyar részről is az I. világháborúban nyílt először lehetőség faunisztikai ku-
tatásokra Albániában. A monarchia csapatai 1915-ben bevonultak Monteneg-
róba, majd az arcvonalakat Észak-Albániában és Macedóniában szilárdították 
meg. Kihasználván a lehetőséget, a Magyar Tudományos Akadémia gróf Teleki 
Pál vezette Keleti bizottsága megszervezte a megszállt terület intenzív tudomá-
nyos feltárását. Csiki Ernő (3. ábra), a Nemzeti Múzeum Állattárának entomoló-
gusa volt az egyetlen zoológus, aki eljutott a 
területre. Csiki 1916-ban ősszel, a következő 
két évben pedig tavasszal és nyáron végzett 
gyűjtéseket, elsősorban Albánia északkeleti 
részén valamint a mai Montenegró délkeleti 
és Koszovó nyugati határvidékén. Harma-
dik útját egy hirtelen döntéssel félbeszakítva, 
gyűjtőfelszerelésének kiegészítése céljából 
utazott vissza Budapestre 1918 augusztusá-
ban, néhány nappal a front összeomlása előtt. 
Így sértetlenül haza tudta szállítani az általa 
gyűjtött páratlan zoológiai anyagot, amely 
összesen 17  237 példányt számlált (Csiki 
1940). Állattani kutatásai mellett botanikai 
gyűjtéseket is végzett (Anon. 1926).

Csiki zoológiai gyűjteménye az Állat-
tárban lett elhelyezve és nagyobb részének 
feldolgozása megtörtént a következő évek-
ben. A tanulmányok a Teleki és Csiki által 

3. ábra. Csiki Ernő (1875–1954)  
(forrás: www.nhmus.hu)

Fig. 3. Ernő Csiki (1875–1954) 
(source: www.nhmus.hu)
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szerkesztett A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-kutatásának tudományos 
eredményei sorozat első kötetében (Csiki Ernő állattani kutatásai Albániában – 
Explorationes zoologicae ab E. Csiki in Albania peractae) jelentek meg 1922 és 
1940 között. Az alapvetően koleopterológus Csiki buzgalmára jellemző, hogy 
a bogarakon kívül az egyenesszárnyúakat, a szipókás rovarokat valamint a hár-
tyásszárnyúak egy részét bemutató fejezeteket is maga írta meg.

A tágabb értelemben vett egyenesszárnyúakat (Dermaptera, Blattodea, Man-
todea, Orthoptera) feldolgozó tanulmány (Csiki 1922) 70 fajt és két fajváltozatot 
mutat be. A mai Albánia területéről 55 egyenesszárnyú faj előfordulását jelzi, eb-
ből korábban mindössze 10 volt onnan ismert. Dacára annak, hogy Csiki nem járt 
az ország déli felében és a mediterrán tengerparti vidékeken sem, dolgozata máig 
a legjelentősebb hozzájárulás Albánia Orthoptera faunájának feltárásához (4. áb-
ra). Cikkében egy Ploshtan környékén talált, Pholidoptera albanica névre keresz-
telt szöcske leírását is adja, amelyről azonban később kiderült, hogy az akkoriban 
még kevéssé ismert Vichetia oblingicollis fajjal azonos (Ramme 1931).

4. ábra. Az Albániából jelenleg ismert 187 Orthoptera taxon (184 faj és 3 alfaj) első adatait tar-
talmazó publikációk listája. A pontok a faunára új egyenesszárnyúak számát mutatják, pirossal és 

aláhúzva a tudományra újak
Fig. 4. List of papers with first data of the 187 presently known Orthoptera taxa in Albania (184 
species and 3 subspecies). Dots show the number of new taxa for the fauna, red and underlined dots 

show the new ones for the science
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Az 1956-os forradalom idején a Magyar Természettudományi Múzeum 
Baross utcai épületét pusztító tűzvészben az egyenesszárnyú gyűjtemény szinte 
teljes mértékben megsemmisült (Boros 1957). Csiki Albániában és környékén 
gyűjtött 712 Orthopteroid rovara nagyobb részt elpusztult, 93 Orthoptera és 16 
Dermaptera példány azonban valamilyen módon túlélte a tragédiát és ma is meg-
található a Kisebb rovarrendek gyűjteményében.

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Willy Ramme, a berlini Museum für Naturkunde entomológusa számos expedíción 
részt vett, a Balkánon is többször megfordult, Albániába azonban sosem jutott el. 
Mégis a nevéhez fűződik több faj közlése az országból, elsősorban Karny és Ebner 
gyűjeményének tanulmányozása által. A palearktikus egyenesszárnyúak taxonómi-
ájának és biogeográfiájának számos kérdését tisztázó műveiben Albániából írt le a 
tudomány számára egy avarszöcskét (Pholidoptera ebneri), egy hegyisáskát (Odon-
topodisma albanica) valamint két pókszöcskét (Poecilimon ebneri és P. albanicus) 
(Ramme 1931, 1933, 1951). Az utolsó fajról azonban utóbb kiderült, hogy a válto-
zatos megjelenésű P. jonicus hegyvidéki alakjával azonos (Willemse 1982).

Olaszország földrajzi közelsége valamint a világháborúk közötti gazdasági 
és kulturális befolyásának növekedése segítette olasz kutatók albániai munkáját. 
A legjelentősebb ezek közül a Vlora környéki 1929-es gyűjtéseket feldolgozó tanul-
mány, amely 21 Orthoptera fajt sorol fel, hatot elsőként közölve az országból (Sal-
fi 1937). Salfi egy pókszöcskét (Poecilimon ghigii) újként írt le, ezt azonban ma már 
szintén a P. jonicus szinonimájának tartjuk. Bozzo (1948) Decticus albifrons adatai 
már a második világháború idejéből, 1941-42-es gyűjtésekből származnak.

A KOMMUNIZMUS ÉVTIZEDEI

A Szovjetunió hegyisáskáit (Catantopinae) feldolgozó monográfiában egy láb-
jegyzetben került leírásra a Miramella albanica (5. ábra) – akkor még alfaji szin-
ten (Mistshenko 1952). A leírás alapjául szolgáló, Szentpéterváron őrzött pél-
dányt 1899-ben gyűjtötték az Albán-Alpokban (Prokletije). Ugyanezt a fajt egy 
évvel később Galvagni (1953) is leírta Elbasan közeléből M. caprai concii néven, 
szintén régi gyűjtések alapján.

Az albán tudományos kutatások elindítása érdekében az Albán Tudomá-
nyos Intézet (Institutit të Studimeve) felvette a kapcsolatot az ország területén 
már jelentős kutatási előzményekkel bíró Magyar Tudományos Akadémiával 
(Barina & Pifkó 2016). Az együttműködésben botanikusok vettek részt, közöt-
tük Ujhelyi Józseffel, aki 1956-os útjáról néhány tucat egyenesszárnyút is hozott 
entomológus bátyja, Ujhelyi Sándor számára. A sors iróniája, hogy az expedíció 
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botanikai gyűjtései éppen a forradalom idején érkeztek repülőn Budapestre és 
teljes egészében megsemmisültek (Barina & Pifkó 2016). A Prokletije, Korab 
és Grammos hegységekben gyűjtött Orthoptera anyag ma a Magyar Természet-
tudományi Múzeumban található, legérdekesebb darabja a Grammos-on talált 
Peripodisma tymphii példány (6. ábra). Ez a hegyisáska másfél évtizeddel később 
került leírásra a tudomány számára, egy mindössze 40 km-rel délebbre húzódó 
hegyvonulatról, a görögországi Tymfi-ről (Willemse 1972).

Albán adatokat is tartalmaz egy tanulmány, amely két repülőszöcske genusz 
revíziójáról készült, elsőként jelzi a Phaneroptera falcata előfordulását Észak-Al-
bániából (Ragge 1956). A Karny által gyűjtött példány a faj elterjedési területé-
nek déli szegélyéről származik, azóta sincs újabb megbízható adata az országból.

Jiří Komárek cseh algológus 1956-ban gyűjtött anyagából, a főváros mellől, 
a Dajt hegység lábáról került leírásra a Poecilimon komareki (Čejchan 1957). Ez 
a nagy termetű, zömök szöcske Albánia és Montenegró Adriai-tenger környéki 
területein él. A P. affinis rokonsági körébe tartozik, újabban többnyire alfaji szin-
ten különítik el (pl. Chobanov & Heller 2010).

1961 májusa és augusztusa között a Deutsches Entomologisches Institut 
nagyszabású gyűjtőexpedíciót szervezett Albániába, melynek során 41 000 ro-

5. ábra. Miramella albanica (Mishchenko, 1952) pár
Fig. 5. Copula of Miramella albanica (Mishchenko, 1952)
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vart gyűjtöttek, bejárva az ország legnagyobb részét (Friese & Königsmann 
1962). A három évtizedes feldolgozó munka eredményei egy 101 közleményből 
álló sorozatban láttak napvilágot. A többi rovarrendhez képest meglehetősen 
alulreprezentált egyenesszárnyúakat Adolf Čejchan cseh orthopterológus dol-
gozta fel Bischoff, Friese, Sedlag és Klauschnitzer korábban gyűjtött példányai-
val valamint Komárek gyűjtéseivel együtt (Čejchan 1963). A tanulmány az 
összes addig publikált adatot is tartalmazza és összegzi Albánia Orthoptera-fau-
nájáról elérhető tudást.

Az albán politikai vezetés ezután egyre inkább a teljes elszigetelődés útjára lé-
pett. Ekkortól gyakorlatilag lehetetlenné vált külföldi kutatók munkája az ország-
ban, a megjelent adatok más európai gyűjtemények, elsősorban a Bécsi Természet-
tudományi Múzeum korábban gyűjtött anyagainak vizsgálatán alapulnak.

Kurt Harz kisebb publikációban valamint a teljes európai egyenesszár-
nyú-faunát monografikusan feldolgozó könyveiben is közöl albán adatokat 
(Harz 1966, 1967, 1969, 1970, 1975). Ezek Kary és Ebner példányain alapulnak, 
amelyek vizsgálatával több taxont újként írt le. Két kúpfejűszöcske van ezek kö-
zött, a Conocephalus ebneri (7. ábra) és a C. kisi, utóbbi a kolozsvári entomológus 
Kis Béla tiszteletére lett elnevezve. A nedves gyepek és mocsarak szintén új sás-

6. ábra. Az első Peripodisma tymphii Willemse, 1972 példány a Magyar Természettudományi 
Múzeum gyűjteményében

Fig. 6. First specimen of Peripodisma tymphii Willemse, 1972 stored in the Hungarian 
Natural History Museum
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kája, a Chrysochraon dispar giganteus 
példányait 1918-ban három különbö-
ző ponton is megtalálták (Balldren, 
Vlora és Shkodra), azóta azonban 
nem került elő.

Már Čejchan (1957) jelez-
te, hogy az Eupholidoptera chabrieri 
szöcskének két alakja fordul elő Albá-
niában. Alfred Kaltenbach volt az, aki 
az Olaszországból leírt E. garganica 
Balkán-félszigeten való jelenlétét bi-
zonyította és Čejchan egyik rasszát is 
ezzel a fajjal azonosította (Kalten-
bach 1967a). Kaltenbach a fűrészlá-
bú szöcskék Saga genuszának revízi-
ója során Görögországból írta le a S. 
hellenica fajt és a bécsi múzeum anya-
gára alapozva Shkodrából is említi az 
előfordulását (Kaltenbach 1967b). 
Az 1894. június 30-án gyűjtött pél-
dány a legrégebbi ismert egyenesszár-
nyú Albánia területéről.

Az 1970-es év mérföldkő az al-
bán Orthoptera-kutatás történeté-
ben abból a szempontból, hogy ek-
kor jelent meg az első közlemény 
albán szerzők tollából (Murraj et al. 
1970). A tanulmány az elmúlt években gyűjtött mintegy 4000 példány vizsgála-
tán alapul, amelyből 998 gyűjteménybe is került. A korábban publikált adatokat 
figyelembe véve a cikk egy országos fajlistát is közöl, amely összesen 134 tételt 
tartalmaz. A munka számos kérdést felvet és revízióra szorul, ehhez azonban 
szükség volna a felállított gyűjtemény vizsgálatára. A közlemény megjelenésének 
évében annak első szerzője, az elsősorban agrozoológiai kérdésekkel foglalkozó 
Xhelo Murraj Magyarországon is járt a MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében 
(Nagy szóbeli közlése). A konzultációt követően, 1971-ben egy doboznyi pre-
parált albán Orthoptera anyagot küldött Nagy Barnabás részére. A 72 tűzött pél-
dányt számláló gyűjteményt ma a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi.

Willemse (1973) az azóta az Európában közösségi jelentőségű állatfajok 
listáján szereplő Paracaloptenus caloptenoides sáskafaj adatait közli külföldi gyűj-
temények anyagának vizsgálata alapján.

7. ábra. Hím Conocephalus ebneri Harz, 1966 a 
Shkodra-tó partjáról

Fig. 7. Male Conocephalus ebneri Harz, 1966 from 
the shore of Lake Shkodra
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ÚJRAINDULT KUTATÁSOK

A rendszerváltást követően elindultak és egyre intenzívebbé váltak az országban 
a faunisztikai kutatások, egyelőre túlnyomóan külföldi szakemberek aktivitá-
sával. A Magyar Természettudományi Múzeum zoológusai már 1992-től kezd-
ve rendszeresen szerveztek gyűjtőutakat Albánia területére (Fehér et al. 2004, 
Murányi et al. 2011), az expedíciókon 2002-től gyűjtöttek egyenesszárnyúakat 
is. A 2006-ig összegyűlt anyagot a Balkán, azon belül elsősorban Görögország 
Orthoptera-faunájával intenzíven foglalkozó szakemberek, Fer és Luc Willem-
se dolgozták fel. A mintegy 350 tételt tartalmazó anyagban több faunára új és 
egy tudományra új fajt is találtak, ezek publikálására azonban sajnálatos módon 
gyakorlatilag nem került sor – egy elenyésző kivétel az országból lelőhely nélkül 
közölt Chorthippus bornhalmi (Willemse et al. 2009).

A Troglophilus barlangiszöcske genusz nyugat-balkáni fajainak revíziója egy 
új faj leírását eredményezte Macedóniából (Karaman et al. 2011). A tanulmány 
az újonnan leírt T. zorae valamint a faunára új T. ovuliformis adatait Albániából is 
közli, a példányokat szerb szpeleológusok gyűjtötték az Albán-Alpokban.

2010-től kezdve gyűjtenek rendszeresen orthopterológusok is Albániában 
(Dragan Chobanov, Michèle Lemonnier-Darcemont, Puskás Gellért, Szövényi 
Gergely), eredményeik azonban eddig csupán kisebb részben lettek közölve. 
Karaman et al. (2014) az Ovaliptila tücsök-genuszt jelzi elsőként az országból, 
Chobanov et al. (2014) egy tudomány számára új lombszöcske, a Tettigonia bal-
canica leírását adja, részben Albánia területéről. Lemonnier-Darcemont & 
Darcemont (2015a, b) a korábban monotipikusnak vélt Peripodisma genusz két 
új faját, a P. llofizi (8. ábra) és P. ceraunii hegyisáskákat írja le az Albán-Epirusz-
nak is nevezett déli hegységekből. Az ország legkevésbé kutatott déli megyéiben 
2014-ben végzett gyűjtések eredményeit mutatja be Lemonnier-Darcemont 
et al. (2015). Az Albániából ismert Orthoptera-fajok száma 2015 végén 178 volt 
(Puskás & Szövényi 2016a), 2016 őszén 184 (Puskás & Szövényi 2016b).

Az elmúlt években elkezdett, a korábbiaknál lényegesen intenzívebb feltáró 
munka még számos feladatot tartogat. Az újabb eredmények közlése, a taxonó-
mia bizonytalanságok feloldása valamint a legkevésbé kutatott területek vizsgá-
latával a számos „fehér folt” eltüntetése után lehetőség nyílik egy átfogó faunamű 
elkészítésére. Ezzel párhuzamosan lényeges az egyes fajok és élőhelyek termé-
szetvédelmi értékelése, országos vörös lista megjelentetése és a védendő értékek 
megőrzése érdekében javaslatok kidolgozása a döntéshozók számára. Jelenleg 
sajnálatos módon nincs Albániában egyenesszárnyúakkal foglalkozó helyi szak-
ember, remélhetőleg ezen a téren is lesznek változások a jövőben.

*
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Summary – The exploration of the Orthoptera fauna of Albania started relatively late as compared 
to the neighbouring countries. The first study was published in 1910. The pioneering steps were 
made by Richard Ebner and Heinrich Karny and more recent publications were often based on the 

8. ábra. Hím Peripodisma llofizi Lemonnier-Darcemont & Darcemont, 2015 a Trebeshina hegyi 
legelőiről

Fig. 8. Male Peripodisma llofizi Lemonnier-Darcemont & Darcemont, 2015 from mountain 
pastures of Mt. Trebeshina
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examination of their collections, too. The 1916–18 expeditions of Ernő Csiki were significant with 
respect to the Orthoptera fauna of Northern Albania. Contributions to our present knowledge on 
Albanian orthopterans were made by Ebner, Karny, Ramme, Mistshenko, Harz, Kaltenbach, Kara-
man, Chobanov and Lemonnier-Darcemont. After several decades of inactivity, the 2000s saw a 
new wave of taxonomic, faunistic and conservation-oriented research that are still ongoing with 
great intensity.

Key words – Albania, orthopterans, Balkans, Richard Ebner, Heinrich Karny, Ernő Csiki, Hunga-
rian Natural History Museum.

INTRODUCTION

It can be said without exaggeration that among all European countries, Albania 
is the least explored by natural scientists. This is mainly due to the shortage of ex-
pertise at the national level and the isolation of this small country of the Western 
Balkans at historical time scales (as a part of the Ottoman Empire or during the 
dictatorship of Enver Hoxha). Negative stereotypes about the country may also 
have contributed to the low levels of research activity targeting its territory. The 
lack of information about the country was obvious already a century ago. For this 
reason, Ferenc Nopcsa gave his book the title ’The darkest of Europe’ in which 
he published his experiences from his journey across Northern Albania (Nopcsa 
1911). The adventurous baron was among those few who knew this land tho-
roughly. His work in the fields of Albanology, paleontolgy as well as geology were 
equally revolutionary.

Research on orthopterans was also delayed in Albania. The first study on 
this group was published in 1910 (Ebner 1910), whereas the Orthoptera fauna of 
most other countries on the Balkans had already been known from earlier publi-
cations (e.g. Stoll 1813, Germar 1817, Fieber 1853, Werner 1898). Orthop-
terans still do not receive too much scientific attention. The database of Fauna 
Europaea (Heller & Willemse 2013) registers 123 Orthoptera species from 
Albania which is well below the number of species known from the neighbour-
ing countries (Table 1.). The above number – given the estimates based on the 
geographic location of the country and its diversity in habitats – is more likely to 
amount to about 60–70% of the total Albanian fauna of orthopterans.

THE EARLY YEARS

From the end of the 19th century onwards, the Austro-Hungarian Monarchy in-
creasingly gained ascendancy both in terms of politics and economy over the Bal-
kans. Parallel with this process, the scientific exploration of the region was also at-
tempted at. The first Orthoptera collections are linked with the name of Austrian 
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zoologists. In August-September 1909 Adalbert Klaptocz took a journey to the 
vicinity of Shkodra3, into the Albanian Alps4 up to Theth and into Mirdita up 
to Orosh (Klaptocz 1910). Besides herpetological and ornithological observa-
tions, he collected molluscs and insects – orthopterans, among many others. The 
latter material was processed by an expert on orthopterans, high school teacher 
Richard Ebner (Fig. 1). Apart from cockroaches and earwigs, he lists 29 species 
of orthopterans – with the description of a species of the cricket Gryllomorpha 
albanica so far unknown to science (Ebner 1910). Ebner himself organized se-
veral expeditions to Southern Europe, Northern Africa and the Middle East and 
in 1918 he also participated in an expedition to Albania.

The work of Heinrich Karny, entomologist and physician, was revolutio nary 
not only regarding orthopterans but also the taxonomy of thripses. During the 1st 
world war, Karny served in Albania in the army of the emperor. This allowed him 
to collect at several locations in the country. He published one paper about the 
country describing two peculiar species of bush-crickets from Albania (Karny 
1918). Both of the above mentioned species were collected on the sandstone 
hills near the seaside town of Durrës. Based on our present knowledge, one of 
them, Uromenus dyrrhachiacus (Tettigoniidae) (Fig. 2) is a critically endangered 
endemic species of this area, while the other, Andreiniimon nuptialis (Phanerop-
terinae) has never been found again in Albania (although it has scattered records 
from other Balkan countries).

The collections of Ebner and Karny were later taken over by the Naturhis-
torische Museum in Vienna and experts thus were – and still are – given a chance 
to examine them. Apart from these two researchers, Czerny, Penther and other 
Austrian zoologists also collected orthopterans in Albania (Csiki 1922). 

During the war, the French Eastern Army also reached Albania and their col-
lections contributed to our knowledge on grasshoppers (Berland & Chopard 
1922). These authors published the only record on the sizeable Paracinema tri-
color, a species that inhabits hygrophilous grasslands and reed-beds. A specimen 
of this species originating from the same era can be found also in the Hungari-
an Natural History Museum. It was collected by the Austrian coleopterologist 
Leopold Mader probably during his Albanian expedition in 1918. The formerly 

3 As for spelling geographic names, we applied the recommendations and principles most com-
monly used in albanological literature. That is, masculine geographic names are given in their 
indefinite form, while feminine names are given in their definite forms (Elsie 2010).

4 The most commonly used names of the mountain range located in the Northern region of the 
country, reaching over into Montenegro and Kosovo are Prokletije (in Serbian), Bjeshkët e Namuna 
(in Albanian) both meaning „damned”. The rough surface of the mountain range is rich in glacial 
formations and there are several peaks above 2000 m.as.l. The highest peak is the 2694-m-high 
Jezerca.
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extensive marshes of Albanian lowlands were almost completely drained during 
the 20th century. This caused a significant loss of wetland habitats and thus of the 
species inhabiting them. In some cases, extinctions may well have happened, too.

ZOOLOGICAL INVESTIGATIONS OF ERNŐ CSIKI 

The first Hungarian researchers gained access to carry out faunistic field research 
in Albania during the 1st world war. The troops of the Monarchy marched in-
to Montenegro in 1915 and then reinforced the front lines in Northern Albania 
and Macedonia. Taking advantage of the situation, the Eastern Committee of the 
Hungarian Academy of Sciences headed by Count Pál Teleki organized the inten-
sive exploration of the occupied territory. Ernő Csiki (Fig. 3), entomo logist of the 
Zoological Collection of the Hungarian National Museum, was the only zoolo-
gist to enter those parts. In the autumn of 1916 and the following two spring and 
summer seasons, Csiki undertook the exploration of the Northeastern frontier 
zone of Albania and the Southeastern edges of the present day Montenegro as 
well as the Western parts of what is Kosovo today. His third expedition was sud-
denly discontinued in August 1918 with the aim of picking up additional items 
to his collecting gear from Budapest. However, the battle front collapsed just a 
few days later so eventually the unexpected homeward journey yielded a unique 
zooological collection of altogether 17 237 specimens that thus reached Buda-
pest safe and sound (Csiki 1940). Apart from his zoological collecting activity 
he also collected botanical material (Anon. 1926).

The zoological collection of Csiki was deposited in the Zoological Collec-
tion and most of it was processed during the coming years. Results were pub-
lished between 1922 and 1940 in the first volume of the Scientific results of the 
Balkans investigations by the Hungarian Academy of Science edited by Teleki and 
Csiki (The zoological explorations of Ernő Csiki in Albania – Explorationes zoo-
logicae ab E. Csiki in Albania peractae). As it was so typical of his eagerness, 
Csiki, the coleopterologist wrote the chapters on orthopterans, hemipterans and 
hymenopterans himself – above the chapter on coleopterans.

The publication on orthopterans in a wider sense (Dermaptera, Blattodea, 
Mantodea, Orthoptera) (Csiki 1922) presents 70 species and 2 species varia-
tions. From the area of the present-day Albania, it reports the occurrence of 55 
orthopteran species, of which only 10 had been known previously. Even though 
Csiki never visited the southern part of the country or the Mediterranean coast, 
his paper is still the most influential contribution to the exploration of the Or-
thoptera fauna of Albania (Fig. 4). He also described a bush-cricket named Pholi-
doptera albanica that had been collected near Ploshtan. Later on, this turned out 
to be identical to the little known Vichetia oblingicollis (Ramme 1931).
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During the revolution of 1956, the conflagration destroying the building 
of the Hungarian Natural History Museum on Baross Street almost completely 
wiped out the Orthoptera collection, too (Boros 1957). The majority of the 712 
Orthopteroid insects collected by Csiki in Albania and the neighbouring coun-
tries was destroyed. However, 93 specimens of Orthoptera and 16 specimens of 
Dermaptera miraculously survived the tragedy and are still part of the Collection 
of Smaller Insect Orders.

BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Willy Ramme, entomologist of the Museum für Naturkunde in Berlin, partici-
pated in several expeditions including some to the Balkans, but he never went to 
Albania. However, he did describe the largest number of species from the coun-
try, mostly by studying the collections of Karny and Ebner. In his works provid-
ing explanations on the taxonomy and biogeography of the orthopterans of the 
Palearctic, he describes one species of bush-cricket, Pholidoptera ebneri, a moun-
tain grasshopper, Odontopodisma albanica and 2 species of Poecilimon bush-crick-
ets, P. ebneri and P. albanicus from Albania (Ramme 1931, 1933, 1951). The latter 
later turned out to be a mountain-dwelling variation of the rather variable P. jo-
ni cus (Willemse 1982).

Both the short geographical distance and the increasing influence both 
economically and culturally between the two world wars made it easy for Ita-
lian scientists to do field work in Albania. Among the most significant were the 
collections carried out in the vicinity in Vlora in 1929. The study published on 
the results lists 21 species of Orthoptera – 6 of them novel to the country (Salfi 
1937). Salfi described Poecilimon ghigii as a new species. This, however, is now re-
garded as a synonym of P. jonicus. The data of Bozzo (1948) on Decticus albifrons 
originated from the era of the 2nd world war, from expeditions in 1941-42.

THE DECADES OF COMMUNISM

In a footnote of his monograph on the Catantopinae grasshoppers of the Soviet 
Union, Mistshenko described Miramella albanica (Fig. 5) as a subspecies (Mis-
tshenko 1952). The specimen underlying the description held in Saint Peters-
burg was collected in the Albanian Alps (in Prokletije) in 1899. The same species 
was also described a year later by Galvagni (1953) from the vicinity of Elbasan, 
by the name M. caprai concii, also based on specimens from old collections.

In order to give rise to national research activity, the Scientific Institute of 
Albania (Institutit të Studimeve) contacted the Hungarian Academy of Science 
that had a significant background in field studies in Albania (Barina & Pifkó 
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2016). Botanists also participated in this collaboration, József Ujhelyi among 
others. Ujhelyi brought a few specimens of orthopterans from Albania for his en-
tomologist brother, Sándor Ujhelyi. Ironically, the botanical collections arrived 
at Budapest right during the revolution and got annihilated at the airport (Ba-
rina & Pifkó 2016). The Orthoptera material from the mountains of Prokleti-
je, Korab and Grammos is now in the Hungarian Natural History Museum. The 
most interesting item in it is a specimen of Peripodisma tymphii collected on the 
Grammos (Fig. 6). This mountain grasshopper was only described one and a half 
decades later, from the Greek mountain chain of Tymfi, lying some 40 km to the 
south (Willemse 1972).

One paper which consists of the revision of two bush-cricket genera includes 
data from Albania. This is the first study that reports Phaneroptera falcata from 
Northern Albania (Ragge 1956). The specimen collected by Karny is from the 
southern edge of the species distribution area and there is still no other trustwor-
thy record of it from the country. 

Poecilimon komareki was described from the material collected by Jiří 
Komárek Czech algologist in 1956 from the vicinity of the capital, in the foot-
hills of the Dajt Mts. (Čejchan 1957). This stocky, sizeable katydid lives on the 
Adriatic shoreline in Albania and Montenegro. It is closely related to P. affinis 
from which it is now distinguished at the subspecific level (pl. Chobanov & 
Heller 2010).

Between May and August 1961, the Deutsches Entomologisches Institut organi-
zed a large-scale collecting expedition into Albania covering most of the country 
during which 41 000 insects were collected (Friese & Königsmann 1962). The 
results of a 3-decade-long processing work were published by means of a series 
consisting of 101 publications. Orthopterans that were underrepresented as com-
pared to other orders of Insecta were processed by the Czech orthopterologist 
Adolf Čejchan, along with the specimens collected earlier by Bischoff, Friese, 
Sedlag and Klauschnitzer and with the collections of Komárek (Čejchan 1963). 
The study includes every data published up to that point and it summarizes all 
available knowledge on Albanian orthopterans.

After this era, the Albanian government headed towards complete isolation. 
From that point onwards, it became almost impossible for foreign researchers to 
work in the country. Contemporary publications were based on the examination 
of accessible European collections, mainly that of the Natural History Museum 
in Vienna.

In several smaller publications andin his monograph on the complete Or-
thoptera fauna of Europe, Kurt Harz also includes data concerning Albania 
(Harz 1966, 1967, 1969, 1970, 1975). These were based on the specimens of 
Karny and Ebner which yielded the description of some new taxa. There are two 
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meadow katydid species among them, Conocephalus ebneri (Fig. 7) and C. kisi, 
the latter of which was named in honour of entomologist Béla Kis, a Hungarian 
entomologist from Cluj, Romania. In 1918, a novel grasshopper subspecies was 
described by Harz: Chrysochraon dispar giganteus, living in mesophilous mea-
dows and marshes was found at three locations (Balldren, Vlora and Shkodra), 
however, it has never been recorded again anywhere.

It was already reported by Čejchan (1957) that the bush-cricket Eupholidop-
tera chabrieri occurs in two different forms in Albania. It was Alfred Kaltenbach 
who provided evidence of the occurrence of E. garganica described in Italy on the 
Balkan Peninsula and it was also him who identified one of Čejchan’s races as this 
species (Kaltenbach 1967a). During the revision of the Saga genus, Kaltenbach 
described the species S. hellenica from Greece and – based on the material in the 
Natural History Museum of Vienna, he mentions that the same species occurs in 
Shkodra, too (Kaltenbach 1967b). The specimen collected on 30th June 1894 is 
the oldest known orthopteran from the territory of Albania.

The year 1970 can be regarded a milestone in terms of Albanian Orthop-
tera research. This was the year when the first paper was published by Albanian 
authors (Murraj et al. 1970). The study was based on the examination of 4000 
specimens collected during the previous years and out of which 998 were kept 
in museum collections. Considering data published earlier, the paper includes a 
national list of species consisting of 134 items. The work has several ambiguous 
aspects and is in need of revision, but such an undertaking would require the 
examination of the mentioned collection. Xhelo Murraj, the first author of the 
paper, also works in agrozoological research and visited the Institute for Plant 
Protection of the Hungarian Academy of Science in 1970 (Nagy pers.comm.). 
After consultation, Murraj sent a box of prepared specimens of Albanian orthop-
terans to Barnabás Nagy. This collection of 72 pinned specimens is now kept in 
the collection of the Hungarian Natural History Museum.

Willemse (1973) published data of the grasshopper Paracaloptenus ca-
loptenoides that is now listed as a species of community importance within the 
European Union. His conclusions were based on the examination of foreign col-
lections.

RESTARTED INVESTIGATIONS

After the political transformation, faunistic research started to become more and 
more intensive, mostly due to the increased activity of foreign researchers. The 
zoologists of the Hungarian Natural History Museum regularly organized expe-
ditions to Albania from 1992 onwards (Fehér et al. 2004, Murányi et al. 2011). 
From 2002, orthopterans were also collected on these expeditions. The materials 
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collected until 2006 were processed by two experts working mostly on the Or-
thoptera fauna of the Balkans and mainly Greece, Fer and Luc Willemse. The 
material consisting of almost 350 items yielded a few new species to the Albanian 
fauna and one new species to science. Unfortunately, these data remained practi-
cally unpublished with the exception of Chorthippus bornhalmi reported without 
exact location from within Albania (Willemse et al. 2009).

The revision of the cave cricket genus Troglophilus from the Western Balkans 
resulted in the description of a novel species from Macedonia (Karaman et al. 
2011). The paper reports records of the newly described T. zorae and of T. ovuli-
formis that had been found for the first time in Albania. The specimens had been 
collected by Serbian speleologists in the Albanian Alps.

From 2010 onwards, orthopterologists have regulary been collecting in 
Albania (Dragan Chobanov, Michèle Lemonnier-Darcemont, Gellért Puskás, 
Gergely Szövényi). However, their results remained mostly unpublished. Kara-
man et al. (2014) reports the cricket genus Ovaliptila for the first time from Alba-
nia, Chobanov et al. (2014) described a novel species of bush-crickets, Tettigo-
nia balcani ca, partly from the territory of Albania. Lemonnier-Darcemont & 
Darce mont (2015a, b) describes two new mountain grasshopper species from 
the southern mountain region of the so called Albanian Epirus, P. llofizi (Fig. 8) 
and P. ceraunii even though the genus Peripodisma had been regarded as mono-
typical until that point. The results of the expedition in 2014 into the least ex-
plored southern counties of the country were published by Lemonnier-Darce-
mont et al. (2015). At the end of 2015, the number of Orthoptera species known 
from Albania was 178 (Puskás & Szövényi 2016a), whereas in the autumn of 
2016 it already reached 184 (Puskás & Szövényi 2016b).

The exploratory work that started in recently is much more intensive than 
earlier attempts and it still holds a large amount of challenges. After publish-
ing new results, resolving taxonomic ambiguities and the exploration of the least 
known areas that will „colour the white spots” on the map of Albania, it will be 
possible to compile a comprehensive work on the Orthoptera fauna of the coun-
try. At the same time, a conservation-oriented assessment of species and habitats, 
the compilation of the national Red List and recommendations for decision-ma-
kers as to the protection of natural values ambiguities must also be drafted. As of 
today, there is no local expert on orthopterans in Albania, but hopefully this will 
also change in future.

*
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