
Abstract  –  Fazekas I. 2010: Archips oporanus (Linnaeus, 

1758) in Baranya County, Hungary (Microlepidoptera: Tortri-

cidae). –  e-Acta Naturalia Pannonica 1 (2): 219–222. – The 

author announces the presence of Archips oporanus 

(Linnaeus, 1758) in South Hungary, the first records of the 

species in Baranya County. The male genitalia and distri-

bution maps are illustrated with line drawings. The fam-

ily Tortricidae in Baranya County is now known to con-

tain 250 species. With 6 figures. 

 

Summary – Baranya County is the most southern terri-

tory of Hungary. The author has been researching the 

fauna of the moths since 1970’s. Up to now approximately 

250 Tortricidae species have been recorded from the 

County, but this is the first report of Archips oporanus 

(Linnaeus, 1758). The larva feeds mainly on pine (Pinus), 

but the other important foodplant is Juniperus. Local 

strongholds of Juniperus are only in the nearby Somogy 

County. The pine-woods are not native in southern Hun-

gary, and only small plantations woods which are known. 

A. oporanus must therefore be an adventive element of the 

fauna. The new locality is in a small building estate built 

in a beech forest. The pines were planted in the gardens 

60-70 years ago. A. oporanus has been collected elsewhere 

in Hungary in the West Hungarian Borderland, Transda-

nubian Hills  and North Hungarian Mountains. 
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Bevezetés – Introduction 

 

Magyarorsz{gról eddig öt Archips Hübner 1822 faj 

került elő (Pastor{lis 2010): A. oporana  (Linnaeus, 

1758), A. podana  (Scopoli, 1763), A.  crataegana  

(Hübner, 1799),  A. xylosteana  (Linnaeus, 1758), A. 

rosana  (Linnaeus, 1758). Közülük az Archips opora-

nus lok{lis elterjedésű, egyes földrajzi területeken 

még nem tal{lt{k meg, míg m{sutt rendkívül ritka.  

 Életciklus{val, a hernyók nevelésével főleg Szőcs 

(1977) foglalkozott. A piceo-pinet{lis jellegű taxon 

feltehetőleg, csak az Alpokalja térségében őshonos, 

míg m{s térségekben a fenyők ültetésével telepedett 

meg. A Dél-Dun{ntúlon kor{bban csak Kaposv{rott 

gyűjtötték (Fazekas 2001; Szabóky 1983, Szőcs 1977 

[= Archips piceana L.]).  

 A tanulm{ny célja, hogy {ttekintse a fajjal kap-

csolatos magyarorsz{gi kutat{sokat, s megrajzolja 

az előzetes földrajzi elterjedési térképet. 

 

Archips oporanus (Linnaeus, 1758) 

Phalaena Tortrix oparana Linnaeus, 1758, Systema 

Naturae, ed. 10: 530. 

Synonyma: Phalaena piceana Linnaeus, 1758; Tortrix 

hermanniana *Denis & Schiffermüller+, 1775; Lozo-

taenia dissimilata Bentley, 1845; Cacoecia similis 

Buttler, 1879;  Cacoecia bathyglypta Meyrick, 1912; 

Cacoecia impervia Meyrick, 1928. 

Irodalom – References: Bradley et al. 1973; Fazekas 

2002, 2007; Kennel 1921; Kuznetzov 1978; Razowski 

2001, 2002. 

 

Diagnózis – Diagnosis: A hímek sz{rnyainak fesz-

t{vols{ga 14–19,5 mm, a nőstényeké 14–29 mm. Az 

ivari dimorfizmus jelentős. A hímek vörösesbarna, 

hat{rozott szubbaz{lis-, medi{lis- és  szubtermin{lis 

rajzolati elemei kiemelkednek a vöröses szürkés 

alapszínből. A nőstények s{rg{svöröses alapszíné-

ben a rajzolati egységei jobban tagoltak, s a medi{lis 

har{ntszalag az elülső szegélytől a h{ti szegélyig 

fut. A hím és nőstény genit{lia szerkezetét a 4. {bra 

mutatja be. 
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1. {bra.  Az Archips oporanus habitatja Komlón: a) ak{cos, b) bükkös, gy) gyepes udvar,  Kp) Kasz{nya-

patak völgye, földalatti csatorn{ban, iparterületekkel,  Pa) Pinus abies a Hasm{ny-tetőn,  

si) felhagyott szőlők és gyümölcsösök siska n{dtippannal (fotó: Fazekas 2009). 

Fig. 1. Habitat of Archips oporanus in Komló: a)  black locust plantation, b) beech wood, gy)  kitchen garden, 

Kp) valley of Kaszánya-stream with industrial, commercial, and agricultural ruderal sites,  

Pa) Pinus abies in orchard, si) semi-natural vegetation of abandoned vineyards and orchards  

(photo: Fazekas 2009). 

2. {bra. Archips oporanus im{gók:  ♂  (balra), ♀ (jobbra) 

Fig. 2. Adults of  Archips oporanus : ♂  (left), ♀ (right). 

 



Biológia – Biology: A oligof{g hernyók augusztus 

végétől – {ttelelés ut{n – tavaszig a következő fenyő

- és boróka-félék tűlevelein élnek, s ott is b{bozód-

nak: Pinus  sylvestris L., Abies alba Mill., Picea albies 

(L.) Karst.,  Larix decidua Mill. és Juniperus communis  

L.   Kennel (1921) m{s szerzőkre utalva említést tesz 

Rubus, Acer, Fraxinus, Carpinus t{pnövényekről is, 

de ezt a legújabb európai és palearktikus monogr{-

fi{k nem erősítették meg (Bradley et al. 1973; 

Razowski 2001, 2002). Idehaza Szőcs (1977) fenyő-

kön, borók{n figyelte meg hernyóit, s csak m{jusi és 

júniusi adatokat közölt, viszont Heringre hivatkoz-

va megjegyezte, hogy ez „<egy{ltal{n nem valószí-

nű, tekintettel a *faj+ repülési idejére<”. Szerinte a 

fiatal l{rv{k „Coleophora-szerűen” csak a test elejé-

vel mennek be az akn{ba, a levélen kerek lyukat, 

majd j{ratokat r{gnak, s a későbbi st{diumban az 

összefont levelek között élnek. A hernyók alapszíne 

vil{goszöld, a fej és a nyakpajzs fekete. Az irodalmi 

adatok szerint az im{gók Európ{ban m{justól 

szeptember elejéig repülnek, de DK-Ázsi{ban két 

gener{ciós popul{ciókat is tal{ltak (Razowski 2002). 

 

Magyarorsz{gi elterjedés: Megvizsg{lt anyag – 

Examined material: 1 ex, H–Komló, Hasm{ny-tető, 

2009.05.20., leg. Fazekas, I. A kor{bbi vizsg{latok 

sor{n a megyéből nem került elő (Fazekas 2002, 

2007).  Hazai elterjedés: – Sopronb{nfalva, Szombat-

hely, Kaposv{r, Makkoshotyka (Szőcs 1977); Kapos-

v{r, Sopron (Szabóky 1983); – Nagyvisnyó, Gyön-

gyös, Rudolftanya,  M{traszentistv{n, Fényespuszta 

(Buschmann 2004); – Aggtelek, Jósvafő (Szabóky 

1999); a szerző a fajt a hazai fauna mont{n elemének 

tartja. Palearktikus are{ja, habitatpreferenci{ja ezt 

nem erősíti meg, hiszen Eur{zsia bore{lis, szub-

bore{lis zón{j{ban, a síkvidéki fenyvesekben, boró-

k{sokban is elterjedt. 

  

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution: 

Szőcs (1977) még csak európai elterjedéséről tudott, 

b{r Kennel (1921) m{r kor{bban {zsiai adatokat is 

közölt (= Cacoecia priceana L. [sic!], ugyanakkor 

Szőcs ugyanazon könyvének 201. oldal{n m{r a kö-

vetkezőket írta: „Európai és {zsiai faj;<”. 

Transzpaleaktikusan Vietn{mtól, Tajvantól, Kín{n 

és Jap{non {t egészen Európ{ig (Razowski 2002) el-
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3. {bra. Az Archips oporanus elterjedése  Magyarorsz{gon 

Fig. 3. Distribution of Archis oporanus in Hungary 
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terjedt, de Bradley et al. (1973) és Kuznetzov (1978) 

megemlítik É-Amerik{ból is. A Brit-szigeteken m{r 

nagyon lok{lis előfordul{sú (Bradley et al. 1973). 

 

Jegyzet – Remarks: A lucfenyő (Picea abies) és a vö-

rösfenyő (Larix decidua) őshonoss{ga csak a nyugati 

hat{rvidéken feltételezhető, a dealpin jellegű Abies 

alba Soprontól az Őrségig szórv{nyos (Bartha, M{-

ty{s 1995), viszont az erdeifenyő (Pinus sylvestris) 

teljes bizonys{ggal csak a Nyugat-Dun{ntúlon ős-

honos, egyéb előfordul{sai erdőtelepítés jellegűek 

(Bartha, M{ty{s 1995). Az A. oporanus feltehetőleg 

az összes nagyobb kiterjedésű, telepített fenyve-

sünkben megvan, hiszen olyan kisebb, sz{lanként 

ültetett fenyőkön is felbukkan, mint az új komlói le-

lőhely, ahol 60–70 évvel ezelőtt, kerti díszként (4–

péld{ny) honosított{k meg.   
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4. {bra. Az Archips oporanus hím (a) és nőstény (b) 

genit{lia (Razowski 2001 nyom{n kiegészítve) 

Fig. 4. Male (a) and female (b) genitalia of Archips 

oporanus (after Razowski 2001, indicated). 


