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reference the Hungarian distribution of  Nemophora pfeif-

ferella (Hübner, 1813). Biological data and the habitats of 

the species are presented. Restricted to few localities in 

Hungary. Rare and local. Vulnerable on account of lim-

ited distribution and habitats. Limited information 

available about habitat preference. The revised list of 
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lish summary and with 6 figures. 
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Summary – Nemophora pfeifferella (Hübner, 1813) is 

an endangered species in the whole of Pannon 

biogeographical region.  There are no similar spe-

cies in Hungary,  and N. pfeifferella it self is rare 

and local in the country:  Bánk, Érsekcsanád, 

Feldebrő, Zemplén Mts, Simontornya, Sz{zhalom-

batta.  Identified by I. Fazekas and M. V. Kozlov.  

The author describes the entire geographical dis-

tribution of the species in Carpathian Basin. He 

shows that the species is critically endangered and 

that active conservation measures are justified for 

its protection. The preferred habitats are in wet 

meadows with dominance of Molinia, which are 

vulnerable to excessive use of agricultural fertilis-

ers. Regularly the water table does not reach the 

surface. These Molinia meadows are most frequent 

on Dunai-Alföld,  especially on the fenlands of 

Duna-Tisza köze. On Tiszai-Alföld they are found 

almost only on Nyírség (= Great Hungarian Plain), 

although the stands are small and partly have 

marsh meadow character. Molinia meadows are 

common on Kisalföld (= Little Plain) in the eastern 

basin of Hans{g, and also in Őrség and in the 

Zalai-dombság on Nyugat-Dunántúl (= West Hun-

garian Borderland). There are species-rich stands 

on the foothills of Dunántúli-középhegység (= 

Transdanubian Mountains), especially on Bakon-

yalja. They are uncommon in the Dunántúli-

dombság (= Transdanubian Hills) and in the Észa-

ki-középhegység (= North Hungarian Mountains). 

The larval foodplant (Succisa pratensis Moench.) 

is also protected in Hungary. According to Hue-

mer (1996) the caterpillars are oligophagous on 

gentian (Gentiana spp.); in the NSG Rheindelta ex-

clusively on Marsh Gentian (G. pneumonanthes). 

From the end of August, at first the flowers and 

fruits eaten, and occasionally the leaves.  

In Slovakia, N. pfeifferella has recently been re-

corded on Dipsacus laciniatus: the eggs are laid in 

the thorny inflorescence, and the larvae feed in the 

stem eventually pupating either within the stem 

or in the soil. The imago is attracted to flowers of 

Galium verum  (Pastorális pers. comm.). 

It is possible that without protection N. pfeif-

ferella will become extinct in Hungary. According 

to Ronkay and Szabóky (1981 ) only one specimen 

was collected on a flower of Chrysanthemum 

corymbosum L. in late afternoon in Zemplén Moun-

tains (North Hungary), the valley of Kemence 

stream. This area can be considered as the border 

of the Carpathian Cassovicum flora.   The hillsides 

are woody, except where clear-felled when they 

become overgrown with scrub, and on the rocky 

slopes. In the wider valley bog forests, turf mead-
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ows and alder groves have developed, often 

within the lower areas of beech forest (Ronkay, 

Szabóky 1981).  

 

 

Bevezetés – Introduction 

 

A hosszúcs{pú-tőrösmolyok (Adelidae) fémesen 

csillogó sz{rnyú, igen nagy szemű (hímek) és 

hosszúcs{pú fajok. A sz{rnyak megnyúltak, kes-

kenyek, az apex lekerekített, a feszt{vols{g 9–21 

mm.  A hernyók vir{gokban, vagy növényi leve-

lekből készített zs{kokban élnek, a földön b{bo-

zódnak. L{gysz{rúakat, lomb- és tűleveleket fo-

gyasztanak. A Nematopogon nemzetség tagjai a 

kezdeti l{rva korban akn{znak, majd sz{raz levél-

lemez darabk{kból zs{kot készítenek. Az im{gók 

napfényes erdőszéleken, erdei tiszt{sokon tavasz-

tól tömegesen rajzanak (Fazekas 2007). Haz{nk-

ban 28 faj ismert (Pastor{lis 2010). 

A magyarorsz{gi Adelidae fajok taxonómi{j{-

val, elterjedésével, biológi{j{val csup{n néh{ny  

jelentősebb tanulm{ny foglalkozott (Szent-Iv{ny 

1945, Gozm{ny 1965, Szőcs 1977; Kozlov 2006, Fa-

zekas 2007). A Bükk hegységből leírt Adela 

reskovitsiela Szent-Iv{ny, 1945 az Adela mazzolella 

(Hübner, 1796) szinonim{j{nak bizonyult (vö. 

Kozlov 2006), s m{r kor{bban a Cauchas rufi-

mitrella (Scopoli, 1763) szinonim{ja lett a szintén 

Bükk hegységből leírt „Adela Uhrik-Mészárosiella“ 

Szent-Iv{ny, 1945 is (Küppers 1980).  

Ebben a közleményben {ttekintem  a Nemo-

phora pfeifferella  fontosabb hat{rozó jegyeit, a faj 

biológi{j{t, hazai, K{rp{t-medencei és pale-

arktikus elterjedését. Végül közlöm a magyar 

Nemophora nemzetség revide{lt névjegyzékét. Ma-

gyarorsz{gról ez id{ig 12 Nemophora faj bizonyít-

ható (Pastor{lis 2010).  Jelen  tanulm{nyom célja, a 

magyar Adelidae atlasz előkészítése, a taxonok 

részletes vizsg{lata.  

Rövidítések a szövegben – Abbreviations in 

text:  –  ex= péld{ny (exemplar);  –  MTM= Magyar 

Természettudom{nyi Múzeum (Hungarian 

Natural History Museum, Budapest). 

 

 

 

 

 

 

Nemophora  pfeifferella  (Hübner, 1813) 

Adela chrysochraon Razowski, 1978 

Adela huebneri Koçak, 1980 

Irodalom – References:  Abafi-Aigner et al. 1896; 

Gozm{ny 1965; Kov{cs & Kov{cs 1999; Kozlov 

2004; Küppers 1980;  Nielsen 1985; Razowski 1978; 

Ronkay & Szabóky 1981; Szent-Iv{ny 1945; 

Wojtusiak 1996.  

 

Diagnózis – Diagnosis (1. {bra – Fig 1.) 

A sz{rnyak feszt{vols{ga 10,5–13,5 mm. Az elülső 

sz{rnyak alapszíne matt bronz, a costa és foltmin-

t{zat enyhén iboly{s csillog{sú és kiemelkedik a 

sz{rny síkj{ból. A rajzolat egy nyújtott tőtéri, egy s

-form{jú középtéri és egy téglalapszerű, enyhén 

lekerekített sarkú, sejtvégi foltból {ll (1. {bra: a). 

Európa keleti t{jairól ismertek olyan péld{nyok is, 

amelyeknél a középtéri iboly{s rajzolat vonalasan 

összez{ródik (1. {bra: b). A rojtok barn{sak. A hím 

fejtető szőrzete feketés, a nőstényé pedig s{rg{s, 

vöröses. A cs{ptövek feketék, s apik{lisan szürké-

sek, fehéresek és csaknem kétszer hosszabbak, 

mint az elülsősz{rny.  

 

Hím genit{lia – Male genitalia (2. {bra – Fig. 2.) 

A saccus medi{lisan enyhén domború, apexe  

dorz{lis ir{nyba mad{rcsőrszerű, s majdnem 4x 

olyan hosszú, mint a valva; az uncus szegélye és a 

valva apik{lisan  fogazott. Az aedeagus hosszabb, 

mint saccus és középen ívben meghajlik. 

  

Nőstény genit{lia – Female genitalia 

Magyar vizsg{lat nem ismert. 

 

Biológia – Biology (3. {bra – Fig. 3.)  

A hernyók t{pnövénye a „Scabiosa succisa“ (Goz-

m{ny 1965).  A botanikai irodalomban az idézett 

növény a Succisa pratensis Moench. szinonim{ja-

ként ismert. Az im{gók június végétől augusztu-

sig a nappali ór{kban repülnek, főleg fészkes vi-

r{gzatúak nekt{rj{val t{pl{lkoznak. Zempléni-

hegységben, a késő délut{ni ór{kban Chrysant-

hemum corymbosum L. vir{gzat{n (Ronkay & 

Szabóky 1981) gyűjtötték.  

 

Megjegyzések – Remarks  

Szőcs (1977: 66. {bra) június-júliusban megtal{lta a 

„faj” akn{j{t veresgyűrűsom (Cornus sanguinea) le-

velében, s közölte annak tusrajz{t. Az akna a levél 

szélén kezdődik, amelyet teljesen kitölt az ürülék. 
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A szerző meg{llapította, hogy a hernyó h{t{n nin-

csenek fekete foltok.  Szőcs (1977) az im{gók repü-

lését tavaszra teszi (IV–V), mely időpont lényege-

sen eltér a gyűjteményi- és megfigyelési adatoktól. 

Revízió sor{n egyértelműen meg{llapítható, hogy 

Szőcs (1977) leír{sa az Antispila metallella (Denis & 

Schiffermüller, 1775) *Heliozelidae+ fajra vonat-

koznak, s az „Antispila Pfeifferella Hb.” nevet té-

vesen haszn{lta. Ennek alapj{n Szőcs (1977) köny-

vének 121. oldal{n a „Antispila Pfeifferella Hb.” 

név {thúzandó, s helyére az  Antispila metallella  

fajnevet kell írni (3. {bra – Fig. 3.). 

Pastor{lis G{bor (pers. comm.) Kom{rnotól 

(SK) keletre lévő Izsa település, védett szikes terü-
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1. {bra.  Nemophora pfeifferella im{gók Dipsacus laciniatus-on (a), a sz{rnymint{zat v{ltozatai (b, c) 

Fig. 1. Adults and diagnostic characters (indicated) of Nemophora pfeifferella: adults on Dipsacus laciniatus

(a), wing patterns (b, c) . Photo: L. Kurucz, drawings by author. 

2. {bra. A Nemophora pfeifferella hím 

genit{lia (Zagulajev 1978 nyom{n 

kiegészítve) 

Fig. 2. Male genitalia of Nemophora 

pfeifferella (from Zagulajev 1978, 

with modification). 



letén, egy csatorna mellett többször megfigyelte,  

hogy a N. pfeifferella  héjakút m{csonya (Dipsacus 

laciniatus L.) vir{gzat{ba,  a tüskék közé rakja to-

j{sait. A hernyó a növény sz{r{ban él, majd a 

gyökérben vagy a földben b{bozódik valószínű-

leg még abban az évben.  Az im{gók pedig tejol-

tó galajon (Galium verum L.) t{pl{lkoztak. A lep-

kék prefer{lj{k a vir{gokban gazdag, sűrűbb alj-

növényzetet. 

Élőhely – Habitat (5. {bra – Fig. 5.): Kasz{lók, 

sz{raz gyepek, sztyeprétek, sziklagyepek, mérsé-

kelten sz{raz, mérsékelten üde tölgyes erdők sze-

gélyek.  A  N. pfeifferella prefer{lja a vir{g gazdag, 

meszes talajú kékperjés réteket (Succiso-Moli-

netum hungaricae), amely Magyarorsz{g legelter-

jedtebb kisz{radó l{prét t{rsul{sa, főként a Du-

n{ntúlon és a Duna–Tisza közén, s are{ja legin-

k{bb Közép-Európ{ra esik (Borhidi & S{nta 

1999). Védett t{rsul{s, Corine azonosító sz{m: 

37.311. Az élőhely fennmarad{s{nak veszélyfor-

r{sai: a gyepek feltörése, az intenzív gyepgazd{l-

kod{s, a felülvetés, spont{n erdősödés és cserjé-

sedés, a t{jidegen gyomok terjedése,  motocross 

okozta tapos{s.  Főként a kasz{lóként való hasz-

nosít{s javasolt, ny{r végi, vagy ősz eleji kasz{-

l{ssal. 

Magyarorsz{gi elterjedés – Distribution in 

Hungary:  –  1 ex, B{nk, Nógr{d m., 1949.VII.8.,  

leg. Éhik, Loksa (coll. MTM);  –  1 ex, Érsekcsa-

n{d, 1933.VII.20.,  leg. Erdős (coll. MTM);  – 1 ex,  

Feldebrő, 1938.VII.8., leg.  Erdős (coll. MTM);  –  

1 ex, Simontornya, 1909.VII.28. (coll. Pillich, in 

MTM);  – Zempléni-hegység; Kemence-völgy  

(Ronkay & Szabóky 1981);   
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a 

b 

3. {bra. Az Antispila metallella levélakn{ja:  

a) Szőcs 1977, b) www.bladmineerds.nl alapj{n 

Fig. 3. Mines of Antispila metallella  on leaves of 

Cornus sp. 

4. {bra. Sz{zhalombatta és környéke 

Fig. 4. Landscape near Sz{zhalombatta 

5. {bra. Kékperjés rét, a Nemophora pfeifferella tipikus 

habitatja Gymnadenia conopsea vir{gz{skor 

Fig. 5. Molinia meadow with Gymnadenia conopsea in 

Hungary. Typically habitat of Nemophora pfeifferella 

(http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/2008/09/

images_2510.jpg) 

http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/2008/09/images_2510.jpg
http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/2008/09/images_2510.jpg


–  Új adat: Sz{zhalombatta, déli lakótelep mel-

letti erdős{v, 2009.07.17., fotó: Kurucz Lajos.   

Lelőhelyek a K{rp{t-medencében – Localities 

in Carpathian Basin (7. {bra – Fig. 7.): –  3 ex, 

*Rom{nia+ Borosjenő, 1911.VIII.4., 1913.VI.9., leg. 

Diószeghy ; –  3 ex, *Rom{nia+ Herkulesfürdő, 

1904.VII.24., leg.  Uhryk ; – 2 ex, *Rom{nia+ 

Tam{nd, Arad m., 1912.VII.24., leg. Schmidt 

(minden péld{ny az MTM gyűjteményében). 

Reiprich és Ok{li (1988) szerint Szlov{ki{ban a kö-

vetkező helyeken gyűjtötték: Bratislava – Petržal-

ka Sv; Trnava Mšk; Iža Ps; Mužla, Štúrovo No; 

Krivoštianka Tr. Rom{niai adatok (Popescu-Gorj 

1964): Hùnedoara, Timişoara (Casa Verde). 

Palearktikus elterjedés – Distribution in Pa-

laearctic: Gozm{ny (1965) még közép-európai faj-

nak tekintette. Ismert jelenlegi elterjedési adatok:  

Ausztria,  Bosznia-Hercegovina, Bulg{ria, Csehor-

sz{g, Horv{torsz{g, Franciaorsz{g, Közép-

Oroszorsz{g, Lengyelorsz{g, Magyarorsz{g, Né-

metorsz{g, Rom{nia, Sv{jc, Szlov{kia,   Ukrajna 

(http://www.faunaeur.org [2010.06.11.]). 

Természetvédelem – Natural conservation:  A 

XIX. sz{zad végén, a  faj magyarorsz{gi elterjedé-

séről Abafi-Aigner et al. (1896) még csak a követ-

kezőket közölték: „Teste H.-Schäffer etiam Hun-

gariae incola”.  A XX. sz{zad közepe t{j{n 

Gozm{ny (1965) is mindössze két lelőhelyről tu-

dott.  Bajororsz{gban vörös list{s faj, s nagy való-

színűséggel kipusztult (Pröse et al. 2003). A hazai 

popul{ciók részletes elterjedése, nagys{ga nem is-

mert. Kutat{sokat megnehezíti, hogy 1909 óta 

szinte alig kerültek elő bizonyító péld{nyok.  A N. 

pfeifferella  prefer{lja a kékperjés réteket, ezért a 

magyar {llom{nyok védelme szempontj{ból eze-

ket a habitatokat kell előnyben részesíteni.  Az élő-

helyek eltűnésében, megszűnésében közrej{tszik 

az, hogy sok kékperjés rétet sz{ntónak haszn{l-

nak/haszn{ltak. Az elhagyott kékperjések  

többsége elcserjésedik. A megfigyelések szerint a 

művelés felhagy{sa ut{n viszonylag rövid idő 

alatt – propagulum forr{s megléte mellett – 

helyre{ll rétt{rsul{s, de a helyi N. pfeifferella 

{llom{ny megfelelő metapopul{ciós kapcsolat 

nélkül region{lisan eltűnik vagy kipusztul.  A 

kékperjés rétek kis vízhi{ny alatt kevésbé 

degrad{lódnak, de kisz{rad{s esetén a sztyep- és 

szikes réti fajok foglalj{k el. A megfelelő  víz-

készletű  dun{ntúli és alföldi rétek  kezelésére a 

természetvédelmi szempontokat előnyben része-

sítő kasz{l{st és szarvasmarha-legeltetés aj{nlj{k a 

botanikusok. Mivel a fajt  haz{nkban a közép-

t{voli jövőben élőhelyein   a kihal{s veszélye fe-

nyegeti  természetvédelmi szempontból védelme 

indokolt. 
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6. {bra. A Kékperjés rétek és a Nemophora pfeifferella elterjedése Magyarorsz{gon 

Fig. 6. Distribution of Molinia meadows and Nemophora pfeifferella in Hungary 

http://www.faunaeur.org


Magyarorsz{gi Nemophora fajok jegyzéke  

Checklist of Hungarian Nemophora species 

Nevezéktan és szinonim{k Kozlov (2004) alapj{n. 

 

Genus Nemophora  Hoffmannsegg, 1798 

1.  N.  degeerella (Linnaeus, 1758) 

2. N.  ochsenheimerella  (Hübner, *1813+) 
Nemotis chibiana Matsumura, 1931 

Nemophora japanalpina  Yasuda, 1957 

3. N.  raddaella  (Hübner, 1793)  
Tinea raddella Hübner, *1796+, lapsus calami 

Alucita latreillella  Fabricius, 1798 

Nemotis raddaëllus Wocke, 1871 

Nemaotis algeriensis Walsingham, 1907 

4. N.  metallica  (Poda, 1761)   
Phalaena scabiosella Scopoli, 1763 

Nemotois aerosellus Zeller, 1850 

Nemotois rebelellus Turati, 1924   

5. N. pfeifferella  (Hübner, 1813)  
Adela chrysochraon Razowski, 1978  

Adela huebneri Koçak, 1980  

6. N. cupriacella  (Hübner, 1819) 

7. N. violellus  (Stainton, 1851)    
Adela violaria Razowski, 1978 

8. N. prodigellus  (Zeller, 1853)   
Nemotois auricellus Ragonot, 1874 

Nemotois splendidus Staudinger, 1880    

9. N. fasciella  (Fabricius, 1775)  
Tinea schiffermillerella *Denis et Schiffermüller+, 1775. 

Nemotois annae Zeller, 1853. 

Nemotois purpureus Stainton, 1867 

10. ? N. mollella (Hübner, *1813+) *  
Nemotois molellus Hartmann, 1880  

Nemotois glabrata Meyrick, 1922  

11. N. minimella  (*Denis & Schiffermüller+, 1775) 
Nemotois schiffermillerellus var. lenellus (Zeller, 1853). 

12. N. dumerilella  (Duponchel, [1839])    
Adela inauratella Duponchel, 1844. 

Tinea basochesella Hübner, *1824+, nomen oblitum. 

13. N. associatella  (Zeller, 1839)   
Tinea megerlella Hübner, *1810+, nomen oblitum. 
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 7. {bra. A Nemophora pfeifferella lelőhelyei a K{rp{t-medencében 

Fig. 8. Localities of  Nemophora pfeifferella in Carpathian Basin 



Jegyzetek – Notes: A Nemophora mollella (Hübner, 

1813) fajt először Szent-Iv{ny (1945) közölte Buda-

fokról és Budapestről. Gozm{ny (1965) „molella 

HBN.” (sic!)  néven csak egyetlen budapesti lelőhe-

lyéről tett említést. Pastor{lis (2010) szerint a N. 

mollella-t  haz{nkban több évtizede nem gyűjtöt-

ték, s bükki adata (Ács & Szabóky 1993) téves ha-

t{roz{son alapul. Kozlov (2006) meg{llapította: 

„The spelling of this name was nearly consistent 

during almost two centuries.” *= Nemotis molellus 

Hartmann, 1880, incorrect subsequent spelling.] 
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