
Bevezetés 

 

Magyarország  tájai  közül  nagylepke‐faunisz‐

tikailag az egyik legkevésbé feltárt terület a Nagy‐

kunság,  illetve  ezen  belül  a  Szolnok‐Túri  sík.  A 

hozzáértő  szakemberek hiánya miatt  a kutatások 

gyakran  csak  egy  város  határára  korlátozódnak. 

Ugyanakkor egy‐egy faunisztikai kutatás meglepő 

eredményekkel  szolgálhat.  Kisújszállás  város 

Macrolepidoptera faunája, annak változása alig is‐

mert. A  területről  és  környékéről  számottevő  tu‐

dományos értekezés nem létezik. Kutatásokat idő‐

szakosan  többen  is  végeztek,  ezekről  azonban 

publikációk nem  jelentek meg.  Jelen munka  több 

szakember, illetve a munkájukat segítő személyek 

közös, több mint tíz évet átfogó monitorozási tevé‐

kenységének összefoglalója. A munka első része a 

lepkészeti  szempontból  fontos  élőhelyek  leírását, 

azok természetességi állapotát – valamint az 1999‐

2011  között  észlelt  nagylepke  fajokat mutatta  be 

(Kelemen  et  al.  2011).  Az  azóta  eltelt  rövid  idő 

alatt  az  intenzív  monitorozás  és  a  gyűjteményi 

anyag  alaposabb  feldolgozása  eredményeként 

újabb  fajok  kerültek  elő. Bizonyos  fajok  esetén  a 

mezőtúri észlelések is feltüntetésre kerültek. 

 

Anyag és módszer 

 

A 2011‐es megfigyelések március 03‐tól december 

18‐ig  tartottak. A  terepi munkák nappal, és éjsza‐

ka  történtek. Nappali megfigyelések  összesen  44 

alkalommal voltak. Az éjszakai személyes  lámpá‐

e   ● Acta  Natura l i a  Pannoni ca  
e–Acta Nat. Pannon. 3: 59–106. (2012)  59 

© e‐Acta Naturalia Pannonica, 3 (15.05 2012), HU ISSN 2061–3911 

Nagylepkefaunisztikai kutatások Kisújszálláson és környékén II.  

New results of the Macrolepidoptera survey in Kisújszállás II. (Hungary)  
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Abstract – The Macrolepidoptera fauna of the Great Hungarian Plain is poorly known. The authors investigated the Macrolepi‐

doptera  fauna of Kisújszállás  town and  its surroundings. This area  is situated  in  the Szolnok‐Túri Plain microregion  in Eastern 

Hungary. Recent paper is the second part of a series which presents the results of this local faunistic survey. The data may supply 

new information of the distribution of certain species. 
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Summary – The near‐natural habitats of Kisújszállás are situated as a certain number of small fragments. The small size, the low 

abundance and the low naturalness of these areas have a strong impact on the diversity of the local Macrolepidoptera fauna. The 

current  number  of  the  species  was  found  375  (29.43%  of  the  Hungarian Macrolepidoptera  fauna).  The most  of  them were 

considered generally frequent, but certain species were occurred accidentally. 24 species are protected by law and 4 of them are 

Natura 2000 species. 10 of them were  introduced as new members of the  local fauna. Families and subfamilies with the highest 

abundance were found: Coliadinae, Heliconiinae, Lycaeninae, Nymphalinae, Pierinae, Polyommatinae, Satyrinae and Noctuidae, Geomet‐

ridae, Sphingidae, Notodontidae, respectively. Recently, certain mediterranean migratory species were observed. 



zások (fénycsapda) a szürkületi óráktól általában a 

hajnali  órákig  tartottak,  összesen  61  alkalommal. 

A  terepen  történő éjszakai  tevékenységekhez egy 

Asist  AE8G95N‐G  típusú  720W  csúcsteljesítmé‐

nyű aggregátor szolgáltatta az áramforrást. 

  A megfigyelések  további  olyan  részadatokkal 

egészülnek  ki, melyek  véletlenszerű  észleléseken 

alapulnak.  Ezek  jelentősebb  része  a  Turgonyi  út 

mentén lévő EPOSZ Kft. környékéről származnak. 

A megfigyelési területek a Turgonyi úttal és annak 

környékével, Nagykert  utcai  tölgysor  és  a Keleti 

temető között lévő gyepterülettel egészültek ki. A 

faji jellemzéseknél olvasható Sóhaj helynév a Béke

‐ és a Vörösmarty utcai lámpázások helyét jelöli. 

A külsőleg nem, vagy nehezen határozható egye‐

dek  (Chlorissa  viridata,  Eupithecia  intricata,  Eilema 

caniola, Acronicta tridens, Mesapamea secalis, Pyrgus 

armoricanus)  genitália  vizsgálatát  Fazekas  Imre 

(Regiograf Intézet, Komló) végezte. A rendszer‐ és 

a nevezéktan, valamint a hazai nagylepke‐faunára 

vonatkozó számadatok Varga et al. (2010) munká‐

jából származnak. A védett fajok a magyar állami 

természetvédelem hivatalos honlapján  találhatók‐

kal  megegyezőek.  A  határozáshoz  Fajčík  (1998, 

2003) és egyes esetekben Kádár et al. (2010) mun‐

káját is használtuk. 

  A  listában a  fajok neve után a következő rövi‐

dítéseket  használtuk. Megfigyelést  végzők  neve: 

KI = Kelemen  István, KK = Kovács Kálmán, KT = 

Kelemen  Tamás,  LSZ  =  Lévai  Szabolcs,  MG  = 
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1. ábra. A természetközeli és mesterséges élőhelyek eloszlása Kisújszállás környezetében. A város a tér‐

kép középpontjában helyezkedik el. A fehérrel és a szürkével ábrázolt élőhelyek a  legalacsonyabb ter‐

mészetességű‐, míg a színessel jelölt élőhelyfoltok a természetközeli állapotú élőhelyeket jelentik. A tér‐

képen látható piros pontok a botanikailag érdekes élőhelyeket jelölik. 

Fig. 1. The distribution and zonation of  the near‐natural and man‐made habitat‐fragments near Kisúj‐

szállás. Patches with low naturalness were indicated by grey and white colours while the patches with 

high naturalness were indicated by the other colours on the map. 



Majláth Gábor, MI = Majláth  Imre, MO = Molnár 

Olivér, SZP = Szendrei Péter, SZE = Szombathelyi 

Ervin, TG = Tóth Gergő. A gyűjtés módjai: FCS = 

fénycsapda  (személyes  lámpázás), E =  lepkehálós 

egyelés  és  nappali  megfigyelés.  Egyedfejlődési 

szint: T = tojás, H = hernyó, B = báb. Abundancia: 1 

=  egy példány vagy  egyszerű  jelenlét, X  =  5  ‐  10 

egyed, XX = 10 fölötti egyedszám, ha nem volt le‐

hetőség  pontos  számlálásra. A  természetvédelmi 

szempontból  fontos  (védett  és Natura  2000)  fajo‐

kat * jelöli. 

 

Eredmények 

Az  élőhelyek  természetességi  állapotának  rövid 

leírása 

 

Kisújszállás  külterületének  korábbi  nagyobb  ter‐

mészetes élőhely‐típusaiból jelenleg már csak apró 

töredékek  léteznek.  Gyakoriak  a  másodlagosan 

keletkezett vagy egy korábbi zavarásból helyreállt 

élőhelyek. A város körül több természetközeli élő‐

hely van. A várostól távolodva minőségi és meny‐

nyiségi csökkenés figyelhető meg. 

  Ez az elsőre fordítottnak tűnő tendencia hamar 

belátható,  ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a  határ 

nagy része már hosszú ideje intenzív mezőgazda‐

sági művelés alatt áll. Ez és a rendszeres évi gaz‐

dasági munkálatok a természetes növényzet jelen‐

tős pusztulásához vezettek. Az élőhelyek helyreál‐

lásának  lehetősége  általában  csekély,  mivel  hiá‐

nyoznak vagy leromlott állapotúak azok az élőhe‐

lyek,  amelyek  biztosíthatnák  ezt  a  folyamatot. A 

külső határrészekkel szemben a város körül  jóval 

védettebbek  az  élőhelyek.  Az  élőhely‐tipizálás 

nem  volt  túl  egyszerű.  A  terepen  elsőre  látható 

élőhelytípus eredetének tisztázására alaposabb táj‐

történeti kutatás is szükséges (Majláth 2011). A vá‐

ros határában lévő erdős területek fő alkotó elemei 

a tölgyfélék (kocsányos és kocsánytalan), de meg‐

található a kőris és a nyárfafajok (nemes és fehér), 

sok helyen kökény,  továbbá elszórtan  fűz, vadró‐

zsa, galagonya. Az akác elterjedése is számottevő. 

A gyepterületek túlnyomó része degradált,  jelleg‐

zetesen másodlagos élőhelyek. Az Á‐NÉR 2007‐be 

(Általános Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer 

2007‐es változata) sorolva cickórós puszták  (F1b), 
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2.  ábra.  Mocsár  és  rét  maradványa  Kisújszállás 

Csivag határrészében. Az egykori érmeder  jelenleg 

időszakos vízborítású terület. Jellemző vegetációja a 

mélyebb részeken békalencsés, rucaürmös, tócsaga‐

zos úszóhínár, a környező területeken ecsetpázsitos 

sziki rét (fotó: Majláth I.) 

Fig.  2.  Marsh  and  meadow  relict  habitat  in  the 

Csivag  area  which  is  a  former  river  bed  (photo: 

Majláth I.). 
3.  ábra.  Fénycsapda;  Kisújszállás,  Marjalaka 

(fotó:  Majláth  G.).  Éjszakai  megfigyelés  Mar‐

jalaka térségében. 

Fig. 3. Observation at night in the Marjalaka area 

(photo: Majláth G.). 



illetve  jellegtelen szárazgyepek  (Oc)  (Bölöni et al. 

2007). A  város  nyugati  határában  egy  helyen  kis 

kiterjedésű,  de  jó  állapotú  ürmös  szikes  puszta 

(F1a) és löszgyep (H5a) mozaikja is található. A vi‐

zes élőhelyek egy‐egy mocsármaradvány kivételé‐

vel szintén másodlagos élőhelyek. Mesterséges, de 

ma már természetközeli képviselőik az ún. kubik‐

gödrök. A város körüli kertekben  termesztett nö‐

vények, a temetőkben a borókák, az orgona és más 

kultúr,  illetve  invazív  növényfajok  a  jellemzőek 

(Majláth 2012). 
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Faunisztikai eredmények 

 

Jelen  cikkünkben elsősorban a 2011‐es eredmények  szerepelnek, néhány adat azonban a korábbi  idő‐

szakból származik. Az ismert és területileg új lepkék két részre tagolva, egymástól külön olvashatók. A 

faunisztikai szempontból érdekes, ritka és védett fajok jellemzése az adatok rész után található. 

  Munkánkban összesen 342 Macrolepidoptera  faj megfigyelési adata olvasható. E cikksorozat előző 

részében 212 faj szerepelt, melyet 163 területileg új fajjal egészítettek ki, továbbá a szerzők az előző mun‐

kából  ismert 179  faj kiegészítő adatait  is szerepeltetik. A korábbi 212  fajjal együtt  jelenleg 375 a Kisúj‐

szállás  környékén megfigyelt Macrolepidoptera  fajok  száma. Ez  az  1274  fajból  álló  hazai nagylepke‐

fauna 29,43%‐a. Az írásban 22 védett faj szerepel így a korábbi eredményeket figyelembe véve a védett 

fajok száma összesen 24. A védett lepkék közül 10 faj területileg új, és 4 Natura 2000‐res. Az új fajok csa‐

ládok szerinti eredményei számszerűen a következők:  
Lasiocampidae: 1, Lemoniidae: 1, Saturniidae: 1, Thyatiridae: 2, Geometridae: 62, Notodontidae: 1, Noctuidae: 81, Hesperiidae: 

2, Papilionidae: 1, Pieridae: 1, Lycaenidae: 3, Nymphalidae: 7. A cikkben szereplő 22 védett faj: Lemonia dumi (Linnaeus, 

1761),  Proserpinus proserpina  (Pallas,  1772),  Saturnia pyri  ([Denis &  Schiffermüller],  1775), Archiearis puella  (Esper, 

1787),  Catocala  fraxini  (Linnaeus,  1758),  Periphanes delphinii  (Linnaeus,  1758),  Gortyna borelii  lunata  Freyer,  [1838], 

Hecatera cappa  (Hübner,  1809),  Zerynthia polyxena  ([Denis &  Schiffermüller],  1775),  Iphiclides podalirius  (Linnaeus, 

1758), Papilio machaon  (Linnaeus,  1758),  Lycaena dispar rutilus  (Werneburg,  1864),  Lycaena thersamon  (Esper,  1784), 

Neptis  sappho  (Pallas,  1771),  Argynnis pandora  ([Denis  &  Schiffermüller],  1775),  Argynnis niobe  (Linnaeus,  1758), 

Apatura  ilia  ([Denis  &  Schiffermüller],  1775),  Nymphalis  (Inachis)  io  (Linnaeus,  1758),  Nymphalis  (Aglais)  urticae 

(Linnaeus,  1758), Nymphalis polychloros  (Linnaeus,  1758),  Nymphalis  (Polygonia) c‐album  (Linnaeus,  1758),  Vanessa 

atalanta (Linnaeus, 1758).  

  A  Natura  2000‐res  védett  fajok:  Proserpinus  proserpina  (Pallas,  1772),  Gortyna  borelii  lunata  Freyer,  [1838], 

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775), Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864).  

  A  védett  lepkék  közül  2011‐ben  került  elő  a  Lemonia dumi  (Linnaeus,  1761)  amelynek  hernyóját  elsőnek  a 

Gyalpári  szikes  réten észleltük, majd később az  imágók nagy egyedszámban más  területeken  is megfigyelhetőek 

voltak. A Saturnia pyri  ([Denis & Schiffermüller], 1775) az elmúlt 20 évben  szinte  teljesen eltűnt a mi  régiónkból, 

illetőleg annyira az észlelési küszöb alá került, hogy nem sikerült kimutatni. Kisújszálláson és Mezőtúron is, várat‐

lanul  és  egyszerre  ismét  felbukkant. Az Archiearis puella  (Esper,  1787)  az  alföldi nyárfás  területek  egyik  jellemző 

koratavaszi  faja.  Kisújszálláson  leggazdagabb  populációi  a  régi  4‐es  út menti  szakaszon  vannak.  Az  Iphiclides 

podalirius (Linnaeus, 1758) a Saturnia pyri‐hez hasonlóan sokáig eltűnt a területről, majd 2011‐ben egy példánya új‐

ból felbukkant. Az Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) egyetlen adata minden bizonnyal Ecsegfalva irányá‐

ból elkóborolt és útközben elütött példány. Legközelebbi populációi a Berettyó  folyásánál élnek, de Mezőtúron a 

Körös Peresi holtága mentén és a Berettyó árterében is gyakori. 

  A korábbi időszakban megfigyelt fajok egyike a Natura 2000‐res fokozottan védett Gortyna borelii lunata Freyer, 

[1838]. Legnagyobb és legerősebb populációi Magyarországon élnek, Kisújszálláson a Nagyerdő területén egy alka‐

lommal került elő. Az ország  területén 1947‐ben megjelent és  időszakosan megtelepedett Hecatera cappa  (Hübner, 

1809) az 1970‐es évek eleje óta nem észlelt faj. 1996‐ban újból előkerült, kisújszállási példánya a Kisrétről származik. 

Mezőtúron 1996‐tól 2002‐ig bezárólag  több példányt  is megfigyeltek. A Lycaena thersamon  (Esper, 1784) az 1970‐es 

évek végére rendkívül megfogyatkozott az országban. Manapság újra általánosan elterjedt, de Kisújszálláson általá‐

ban egyesével kerül elő. Az Argynnis niobe  (Linnaeus, 1758)  egyetlen példánya a  túrkevei út mentén Kisújszállás 

határából származik, amelynek elütött, de hibátlan állapotú példányát 1996‐ban találtuk. Az alföldi homoki populá‐

ciók kipusztulóban vannak. A Nymphalis (Aglais) urticae (Linnaeus, 1758) az 1990‐es évek elején Kisújszálláson még 

az  egyik  leggyakoribb  nappali  lepkefajnak  számított. Manapság  az  ország  legtöbb  területén megfogyatkozott,  a 

kisújszállási és mezőtúri régióból teljesen eltűnt. A Nymphalis (Polygonia) c‐album (Linnaeus, 1758) a korábbi munká‐

ban még nem szerepelt a védett fajok között, ezúton pótlásra kerül. 



A területileg új nagylepkefajok listája 

 

Lasiocampidae 

Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.06.02., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.06.04., 

FCS, 1, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.06.04., FCS, 1, MO; 

 

Lemoniidae 

Lemonia  dumi  (Linnaeus,  1761)  *  – Gyalpári  szikes  rét,  2011.05.11., H,  1, KI‐KT; Gyalpári  szikes  rét, 

2011.10.30., E, XX, KI; Táncsics utca, 2011.10.30., E, 1, MG; Gyalpári szikes rét, 2011.10.31., E, XX, KI‐

LSZ‐MG; Nagyerdő, 2011.11.01., E, XX, KI; 

 

Saturniidae 

Saturniinae 

Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775) * – Vörösmarty utca 36., 2011.06.06., E, 1, KI‐MO; 

 

Thyatiridae 

Thyatirinae 

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) – Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.10., 

FCS, 1, KI‐MO; Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; 

Tethea or ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., 

FCS, 1, KI‐MG; 

 

Geometridae 

Archiearinae 

Archiearis puella (Esper, 1787) * – Gyalpári‐erdő, 2011.03.13., E, X, KI‐MG; Régi 4‐es út, 2011.03.15., E, XX, 

KI‐SZE; Vörösmarty utca 36., 2011.03.15., E, 2, KI‐MO; Déli temető, 2011.03.16., E, X, KI; 

Alsophilinae 

Alsophila  aceraria  ([Denis  &  Schiffermüller],  1775)  –  Gyalpári‐erdő,  1998.11.,  E,  X,  KI;  EPOSZ  Kft, 

2011.11.23., E, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.28., FCS, 5, KI; 

Geometrinae 

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) – Béke utca 52., 2000.07.06., FCS, 1, KI; 

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) – Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, 1, KI; 

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) det. et gen. prep. Fazekas Imre – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; 

EPOSZ Kft, 2011.07.26., FCS, 1, KI; 

Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) – Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; 

Sterrhinae 

Idaea muricata (Hufnagel, 1767) – Béke utca 52., 2010.08.14., FCS, 1, KI‐MG; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 

2,  KI‐MG;  EPOSZ  Kft,  2011.06.02.,  E,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.06.02.,  FCS,  1,  KI;  EPOSZ  Kft, 

2011.07.28., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; 

Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – EPOSZ Kft, 2011.07.29., FCS, 1, KI; 

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) – EPOSZ Kft, 2011.07.26., FCS, 1, KI; 

Idaea degeneraria (Hübner, 1799) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 

2, KI; 

Scopula  virgulata  ([Denis &  Schiffermüller],  1775)  – Nagy‐kert,  2011.05.27., FCS,  2, KI‐MG; Marjalaka, 

2011.08.06., FCS, 3, KI‐MG; 

Scopula ornata (Scopoli, 1763) – Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; 

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) – Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; 

Scopula immutata (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; 
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Scopula flaccidaria (Zeller, 1852) – Béke utca 52., 2011.05.23., FCS, 1, KI; 

Cyclophora  annularia  (Fabricius,  1775)  – Béke utca  52.,  2011.06.23., FCS,  1, KI; EPOSZ Kft,  2011.07.29., 

FCS, 1, KI; 

Cyclophora  ruficiliaria  (Herrich‐Schäffer,  1855)  –  Béke  utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  2, KI;  Béke  utca  52., 

2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.17., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Larentiinae 

Lythria  purpuraria  (Linnaeus,  1758)  –  Nagy‐kert,  2011.04.25.,  E,  3,  KI‐MG‐MI;  Gyalpári  szikes  rét, 

2011.06.26., E, XX, KI; Béke utca  52.,  2011.08.02., FCS,  2, KI;  2011.08.20., FCS, X, KI; EPOSZ Kft, 

2011.08.31., E, 2, KI; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, XX, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.24., E, 1, KI; 

Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; 

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) – Béke utca 52., 2010.11.06., FCS, 2, KI; 

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.23., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.03., E, 

1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.05.,  E,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.08.25.,  E,  1,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.09.03., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.20., E, 1, KI; 

Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; 

Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.09.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.10.,  FCS,  2,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.05.18., FCS, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 2, KI; 

Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; 

Costaconvexa  polygrammata  (Borkhausen,  1794)  – Béke  utca  52.,  2011.04.17.,  FCS,  1, KI; Béke utca  52., 

2011.04.20., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.08., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, 1, KI; 

Camptogramma  bilineata  (Linnaeus,  1758)  –  Gyalpári‐erdő,  2011.07.17.,  E,  1,  KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.09.03., FCS, 1, KI; 

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; 

Pelurga  comitata  (Linnaeus,  1758)  –  Marjalaka,  2011.08.06.,  FCS,  1,  KI‐MG;  Vörösmarty  utca  36., 

2011.08.18, FCS, 2, MO; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) – Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; 

Eulithis pyraliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.06.02., FCS, 1, KI; 

Melanthia procellata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; 

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – EPOSZ Kft, 2011.11.14., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.12.06., FCS, 

1, KI; Sásastó utca, 2011.12.10., 4, KI; Béke utca 52., 2011.12.10., FCS, XX, KI; EPOSZ Kft, 2011.12.12., 

E, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.12.15., E, 2, KI; 

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) – Béke utca 52., 2011.04.07., FCS, 1, KI; 

Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; 

Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831) – Béke utca 52., 2011.03.31., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., 

FCS, 1, KI; 

Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 

2011.07.21., E,  1, KI; Béke utca  52.,  2011.07.22., FCS,  1, KI; Béke utca  52.,  2011.08.02., FCS,  1, KI; 

Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.08.31., 

E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; 

Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839) det. et gen. prep. Fazekas Imre – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, 

KI; 

Eupithecia millefoliata Rössler, 1866 – Béke utca 52., 2000.07.01., FCS, 1, KI; 

Minoa murinata (Scopoli, 1763) – Gyalpári‐erdő, 2011.04.25., E, 3, KI‐MG‐MI; Déli temető, 2011.04.30., E, 

2, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; 

Lobophora halterata  (Hufnagel, 1767) – Béke utca 52., 2011.04.17., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.20., 

FCS, 1, KI; 
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Ennominae 

Ligdia adustata  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Nagykert utcai 

tölgysor, 2011.06.08., E, 1, KI; 

Stegania dilectaria (Hübner, 1790) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; 

Therapis flavicaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – EPOSZ Kft, 2011.06.01., E, 1, KI; Vörösmarty utca 36., 

2011.08.18., E, 1, MO; 

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) – Sásastó utca, 1998., H, 1, KI; 

Artiora evonymaria  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 

2011.09.28., E, 1, KI; 

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – EPOSZ Kft, 2011.10.26., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.02., E, 1, KI; 

EPOSZ Kft, 2011.11.07., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.08., FCS, 3, KI; 

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; 

Apocheima  pilosaria  ([Denis &  Schiffermüller],  1775)  – EPOSZ Kft,  2011.03.05., E,  1, KI; Béke utca  52., 

2011.03.11., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.03.12., FCS, 2, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.03.13., FCS, 2, 

KI; 

Lycia hirtaria (Clerck, 1759) – Jókai utca, 2011.02.16., E, 1, MG; Béke utca 52., 2011.03.30., FCS, 1, KI; Béke 

utca 52., 2011.04.07., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI;  

Agriopis leucophaearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.03.11., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.03.16., FCS, 1, KI; 

Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) – EPOSZ Kft, 2011.11.14., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.16., E, 2, KI; 

Agriopis marginaria (Borkhausen, 1777) – EPOSZ Kft, 2011.03.14., E, 1, KI; 

Hypomecis roboraria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.03.22., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.03.30., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.03.31., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, 

KI; 

Ematurga  atomaria  (Linnaeus,  1758)  –  Régi  Téglagyári‐tó,  2011.04.04.,  E,  1,  KI;  Nagykert  utcai  rét, 

2011.04.16., E, 3, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.21., E, 3, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 2, KI; 

Gyalpári szikes rét, 2011.04.25., E, XX, KI‐MG‐MI; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI;  

Tephronia  sepiaria  (Hufnagel, 1767) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – Gyalpári‐erdő, 2011.05.14., E, 1, KI; 

Lomographa  temerata  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; 

Theria rupicapraria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.03.02., FCS, 1, KI; 

Campaea margaritata (Linnaeus, 1761) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; 

 

Notodontidae 

Pygaerinae 

Clostera pigra (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; 

 

Noctuidae 

Rivulinae 

Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, X, 

KI;  Nagy‐kert,  2011.05.27.,  FCS,  XX,  KI‐MG;  EPOSZ  Kft,  2011.06.08.,  E,  2,  KI;  EPOSZ  Kft, 

2011.07.26., FCS, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Boletobiinae 

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; 
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Aventiinae 

Trisateles emortualis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; Marjalaka, 

2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Herminiinae 

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) – Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 2, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.06.26., E, 1, 

KI; 

Hypeninae 

Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.08.03., E, 1, 

KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 4, KI‐MG; 

Arctiinae 

Hyphantria cunea (Drury, 1773) – Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 2, 

KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 2, KI; Sásastó utca, 2011.09.10., H, 1, MO; 

Diaphora mendica (Clerck, 1759) – Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; 

Lithosiinae 

Thumata senex (Hübner, [1808]) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 

2, KI; 

Eilema complana (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 6, KI; 

Wittia sororcula (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 4, KI; Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 

11, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 4, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., FCS, 1, KI‐MO; 

Catocalinae 

Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) – Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; 

Catocala hymenaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.07.23., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; 

Nolinae 

Meganola strigula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 2, KI; 

Bena bicolorana (Fuessly, 1775) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; 

Plusiinae 

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; 

Acontiinae 

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) – Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 

1, KI; Béke utca 52., 2011.09.23., FCS, 1, KI; 

Pantheinae 

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.16., FCS, 1, 

KI; EPOSZ Kft, 2011.07.26., FCS, 1, KI; 

Acronictinae 

Simyra nervosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Gyalpári szikes rét, 2011.09.10., FCS, 1, KI‐MI; 

Simyra albovenosa (Goeze, 1781) – Béke utca 52., 2011.04.23., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52.,  

  2011.06.17., FCS, X, KI; 

Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775) det. et gen. prep. Fazekas Imre – Béke utca 52.,  

  2011.05.09., E, 1, KI; 

Metoponiinae 

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) – Régi 4‐es út, 2011.04.21., E, 1, KI‐MG; 

Cuculliinae 

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 

1, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.02., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft,  

  2011.07.28., FCS, 1, KI; 

Oncocnemidinae 

Calophasia platyptera (Esper, 1788) – Vörösmarty utca 36., 2011.08.17., H, 1, KI; 

Amphipyrinae 

Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.06.22., E, 1, KI; 
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Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) – Béke utca 52., 2000.06.23., FCS, 1, KI; 

Psaphidinae 

Allophyes oxyacanthae  (Linnaeus, 1758) – EPOSZ Kft, 2011.10.27., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.10.31., 

FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.07., FCS, 2, KI; Győri utca 17., 2011.12.21., E, 1, KI; 

Condicinae 

Eucarta amethystina (Hübner, 1803) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; 

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) – Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.24., FCS, 1, 

KI; 

Heliothinae 

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) – Nagyerdő, 2011.06.12., E, 1, KI‐MI‐SZP; 

Bryophilinae 

Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 4, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 

X, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, X, KI; 

Cryphia (Euthales) algae (Fabricius, 1775) – Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Bryophila (Bryoleuca) raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2000.07.06., FCS, 1, KI; 

Bryophila (Bryoleuca) felina (Eversmann, 1852) – Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Xyleninae 

Elaphria venustula (Hübner, 1790) – Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 2, KI‐MG; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 3, 

KI‐MG; 

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI; 

Caradrina (Platyperigea) kadenii Freyer, 1836 – Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; 

Chilodes maritima (Tauscher, 1806) – Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, 1, KI; 

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; 

Athetis (Proxenus) lepigone (Möschler, 1860) – Béke utca 52., 2000.07.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52.,  

  2011.06.23., FCS, 2, KI; 

Polyphaenis  sericata Esper, 1787 – Béke utca 52., 2011.07.04., E, 1, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.07.13., 

FCS, 2, KI; 

Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, 1, KI; 

Gortyna borelii lunata Freyer, [1838] * – Nagyerdő, FCS, 1, KK; 

Hydraecia micacea (Esper, 1789) – EPOSZ Kft, 2011.07.28., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.29., FCS, 1, KI; 

EPOSZ Kft, 2011.08.03., E, 2, KI; 

Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – EPOSZ Kft, 2011.08.30., FCS, 1, KI; 

Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; 

Globia sparganii (Esper, 1790) – Béke utca 52., 2011.07.16., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐

MG; 

Apamea  anceps  ([Denis & Schiffermüller],  1775) – Béke utca  52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca  52., 

2011.05.26., FCS, 1, KI; 

Apamea sordens (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 2, KI; 

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) det. et gen. prep. Fazekas Imre – Béke utca 52., 2010.08.17., FCS, 1, KI‐

MG; Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 2, KI; 

Oligia latruncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 2, KI; Nagy‐kert,  

  2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, 1, KI; 

Atethmia ambusta ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.09.23., FCS, 1, KI; 

Atethmia centrago (Haworth, 1809) – Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, 

1, KI; 

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.03.22., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.10.31., 

FCS, 1, KI; 

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – EPOSZ Kft, 2011.03.20., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.03.02., FCS, 
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2, KI; Béke utca 52., 2011.03.16., FCS, 2, KI; 

Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) – Béke utca 52., 2011.03.11., FCS, 1, KI; 

Conistra (Dasycampa) erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2010.11.06., FCS, 1, 

KI; 

Agrochola (Anchoscelis) litura (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.10.02., FCS, 1, KI; 

Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, 2, KI; 

Apterogenum ypsillon ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.06.04., FCS, 1, KI; 

Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.10.02., FCS, 1, KI; 

Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) – Béke utca 52., 2011.10.03., FCS, 1, KI; 

Hadeninae 

Mythimna turca (Linnaeus, 1761) – Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 

X, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., FCS, 1, KI‐MO; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 6, KI; Béke 

utca 52., 2011.05.26., FCS, XX, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, XX, KI‐MG; EPOSZ Kft, 2011.06.06., 

E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 

2011.08.02., FCS, X, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 3, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 4, KI; 

Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; 

Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, X, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, X, 

KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, X, KI; Béke utca 52., 

2011.09.03., FCS, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.09.10., FCS, 3, KI‐MI; 

Mythimna (Hyphilare) ferrago (Fabricius, 1787) – Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Lacanobia w‐latinum (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., 

FCS, 2, KI; 

Lacanobia (Dianobia) suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; Béke 

utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; 

Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2010.08.14., FCS, 1, KI‐MG; 

Hecatera cappa (Hübner, 1809) * – Kis‐rét, 1996.06.24., E, 1, KK; 

Hadena capsincola ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2010.08.17., FCS, 1, KI‐MG; 

Orthosia (Microrthosia) cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.03.22., FCS, 1, KI; Béke 

utca 52., 2011.03.30., FCS, X, KI; 

Orthosia (Poporthosia) populeti (Fabricius, 1781) – Béke utca 52., 2011.03.22., FCS, 2, KI; 

Orthosia (Cororthosia) gracilis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; 

Orthosia (Cororthosia) opima (Hübner, 1809) – Béke utca 52., 2011.03.30., FCS, 1, KI; 

Orthosia  (Semiophora)  gothica  (Linnaeus,  1758)  –  Béke  utca  52.,  2011.03.11.,  FCS,  1, KI;  Béke  utca  52., 

2011.03.22., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.03.24., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.03.31., FCS, X, 

KI; 

Tholera cespitis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; 

Noctuinae 

Agrotis  segetum  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.07.14., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 2, KI; 

EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.07., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.08., FCS, 

1, KI; 

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 

3, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 

2011.07.22., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.03.24., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 

2011.03.31., FCS, X, KI; Béke utca 52., 2011.04.07., FCS, XX, KI; 

Noctua interposita (Hübner, 1790) – Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 1, KI; 

Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.09.27., FCS, 1, KI; 
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Hesperiidae 

Pyrgiinae 

Erynnis  tages  (Linnaeus,  1758)  –  Nagykert  utcai  tölgysor,  2011.04.19.,  E,  1,  KI;  Gyalpári  szikes  rét, 

2011.04.22., E, X, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.04.25., E, 1, KI‐MG‐MI; Gyalpári szikes rét, 2011.05.11., E, 

1, KI‐KT; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, 1, KI‐MG;  

Hesperiinae 

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – Nagykert utcai rét, 2011.06.08., E, X, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.06.26., E, 

1, KI; Gyalpári  szikes  rét, 2011.06.26., E, 2, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, 4, KI‐MG; Nagykert 

utcai rét, 2011.08.05., E, 3, KI; 

 

Papilionidae 

Papilioninae 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) * – Táncsics utca, 2011.04.21., E, 1, MG; 

Pieridae 

Coliadinae 

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 – Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, 1, KI; 

 

Lycaenidae 

Lycaeninae 

Lycaena thersamon (Esper, 1784) * – Gyalpári szikes rét, 2010.08.11., E, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.11., E, 1, 

KI‐KT; Nagy‐kert, 2011.06.26., E, 2, KI; Nagyerdő, 2011.08.20., E, 1, KI‐MI; 

Theclinae 

Neozephyrus  quercus  (Linnaeus,  1758)  – Nagykert utcai  tölgysor,  2011.05.07., H,  1, KI‐MO; Nagyerdő, 

2011.06.12., E, 1, KI‐MI‐SZP; Gyalpári‐erdő, 2011.06.26., E, X, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, 2, KI‐

MG; Régi 4‐es út, 2011.08.28., E, 1, KI; 

Polyommatinae 

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) – Nagykert utcai rét, 1998.05.20., E, 1, KI; 

 

Nymphalidae 

Heliconiinae 

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) * – Túrkevei út, 1996.06., E, 1, KI; 

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) – Nagykert utcai tölgysor, 2011.06.12., E, 1, MO; 

Apaturinae 

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) * – Béla király utca, 2011.08.02., E, 1, KI; 

Nymphalinae 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) – Gyalpári szikes rét, 2011.05.11., E, 2, KI; 

Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Gyalpári szikes rét, 2000.05.13., E, 1, KI; Gyalpári szikes 

rét, 2011.05.12., E, 2, MG; Gyalpári szikes rét, 2011.05.14., E, XX, KI; Nagykert utcai rét, 2011.05.21., 

E,  1, KI; Gyalpári  szikes  rét,  2011.07.17., E,  3, KI‐MG; Gyalpári‐erdő,  2011.07.17., E, XX, KI‐MG; 

Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.09.17., E, 1, KI; 

Nymphalis (Aglais) urticae (Linnaeus, 1758) * – Béke utcai gyep, 1992., E, KI‐MG‐MI; 

Satyrinae 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) – Nagykert utcai rét, 2011.06.12., E, 1, KI; 

 

Kiegészítő adatok a korábban megfigyelt nagylepke fajokhoz 

 

Lasiocampidae 

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) – Régi 4‐es út, 2011.04.06., H, XX, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.16., H, 

XX, KI; Nagy‐kert,  2011.04.22., H, XX, KI‐MG; Déli  temető,  2011.04.30., H,  1, KI; Nagykert utcai 

tölgysor, 2011.05.07., H, XX, KI‐MO; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, XX, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., 
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FCS, 2, KI‐MG; EPOSZ Kft, 2011.05.31., E, 3, KI; Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, XX, KI; 

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 2, 

KI; Nagy‐kert,  2011.05.27.,  FCS,  1, KI‐MG;  Béke  utca  52.,  2011.06.17.,  FCS,  1, KI;  Béke  utca  52., 

2011.07.22., FCS,  3, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.29., FCS,  1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS,  2, KI; 

Marjalaka,  2011.08.06.,  FCS,  1,  KI‐MG;  Béke  utca  52.,  2011.08.18.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.08.20., FCS, 1, KI; 

Macrothylacia  rubi  (Linnaeus,  1758)  –  Gyalpári‐erdő,  2011.04.25.,  E,  2,  KI‐MG‐MI;  Béke  utca  52., 

2011.04.27.,  FCS,  2,  KI;  Nagykert  utcai  tölgysor,  2011.05.07.,  E,  2,  KI‐MO;  Nagykert  utcai  rét, 

2011.05.10., E, 1, KI‐MO; Gyalpári‐erdő, 2011.05.11., E, 4, KI‐KT; Béke utca 66., 2011.05.17., E, 1, KI; 

Vörösmarty  utca,  2011.05.19.,  E,  1,  KI;  Nagyerdő,  2011.06.12.,  T,  XX,  KI‐MI‐SZP;  Turgonyi  út, 

2011.09.13., H, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.12., H, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.11.07., H, 1, KI; 

Gastropacha  quercifolia  (Linnaeus,  1758)  – Vásár utca,  2011.07.21., E,  1, MO; Béke utca  52.,  2011.07.22., 

FCS,  1, KI;  EPOSZ Kft,  2011.07.26.,  FCS,  2, KI;  EPOSZ Kft,  2011.07.29.,  FCS,  1, KI;  EPOSZ Kft, 

2011.08.02., E, 1, KI; 

Phyllodesma tremulifolia (Hübner, [1810]) – Vörösmarty utca 36., 2011.04.21., FCS, 1, MO; Béke utca 52., 

2011.05.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; 

 

Sphingidae 

Sphinginae 

Agrius  convolvuli  (Linnaeus,  1758)  – Marjalaka,  2011.08.06., FCS,  1, KI‐MG; Béke utca  52.,  2011.08.20., 

FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.08.27.,  FCS,  2,  KI; Győri  utca,  2011.09.20.,  E,  1,  KI; Győri  utca, 

2011.09.30., H, 1, KI; 

Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.18.,  FCS,  2, KI; Nagy‐kert,  2011.05.27.,  FCS,  4, KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.06.04., FCS, 2, KI; Mészáros utca, 2011.06.14., E, 1, TG; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 4, KI; 

EPOSZ Kft, 2011.07.07., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 8, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., 

FCS, 4, KI; EPOSZ Kft., 2011.08.04., E, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 

2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Smerinthinae 

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.28., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., 

FCS, 2, KI‐MG; Vörösmarty utca 36., 2011.08.07., FCS, 1, MO; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; 

Macroglossinae 

Macroglossum  stellatarum  (Linnaeus,  1758)  – Győri  utca  17.,  2011.06.08.,  E,  1, KI; Nagykert  utcai  rét, 

2011.08.05., E, 1, KI; Régi Téglagyári‐tó, 2011.08.18., H, 1, KI‐MG; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, 

1,  KI‐MG;  Béke  utca,  2011.08.31.,  E,  1,  KI;  Béke  utca,  2011.09.11.,  E,  1,  KI; Nagykert  utcai  rét, 

2011.09.17., E, 1, KI; 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) * – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI‐MG; Nagy‐kert, 2011.05.27., 

FCS, 1, KI‐MG; 

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.05.10., 

FCS, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.05.14., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 5, KI; Béke utca 

52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 3 KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 1, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.07.22.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  1,  KI;  Marjalaka, 

2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Deilephila porcellus  (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.23., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.27., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.05.18., FCS, 5, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 4, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; 

EPOSZ Kft, 2011.07.28., FCS, 1, KI; 

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, 

KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 
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2011.08.24., FCS, 1, KI; Régi 4‐es út, 2011.08.28., H, 1, KI; 

Hyles galii (Rottemburg, 1775) – Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; 

 

Drepanidae 

Cilix glaucata (Scopoli, 1763) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 

1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 3, KI; 

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 

1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 

2011.08.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; 

 

Thyatiridae 

Thyatirinae 

Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.09.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.10.,  FCS,  3,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.06.23., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., 

FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.28., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.08.02., FCS, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Vörösmarty utca 36., 2011.08.07., FCS, 

1, MO; 

 

Geometridae 

Alsophilinae 

Alsophila aescularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – EPOSZ Kft, 2011.03.02., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.03.11., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.03.12., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.03.16., FCS, 6, 

KI; 

Geometrinae 

Thetidia smaragdaria  (Fabricius, 1787) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 4, KI; Béke utca 52., 2011.06.04., 

FCS, 2, KI; 

Sterrhinae 

Idaea seriata (Schrank, 1802) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.23., FCS, 1, KI; 

Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐

MG; 

Idaea straminata (Borkhausen, 1794) – Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, 1, KI; 

Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 2, KI; 

Timandra comae (A. Schmidt, 1931) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 3, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.05.11., E, 

5, KI‐KT; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Larentiinae 

Thera juniperata (Linnaeus, 1758) – Keleti temető, 2011.11.07., E, X, KI; 

Ennominae 

Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; 

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – Déli temető, 2011.04.30., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.02., E, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; 

Macaria alternata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 4, KI; Vörösmarty ut‐

ca 36., 2011.05.11., FCS, 1, KI‐MO; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., 

FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 3, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.06.23., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.07.16., FCS, XX, KI; 

Chiasmia  clathrata  (Linnaeus,  1758)  – Gyalpári  szikes  rét,  2011.04.25.,  E,  1, KI‐MG‐MI;  Béke  utca  52., 

2011.04.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.02., FCS, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 3, KI; EPOSZ Kft, 2011.06.08., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., 

FCS, X, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, X, KI‐MG; 
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Tephrina  arenacearia  ([Denis  &  Schiffermüller],  1775)  –  Nagy‐kert,  2011.05.21.,  E,  3,  KI;  Nagy‐kert, 

2011.05.27., FCS, XX, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, X, 

KI; EPOSZ Kft, 2011.07.07., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.08.09., E, 

X, KI; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, 1, KI; 

Selenia lunularia (Hübner, 1788) – Béke utca 52., 1999., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2000.06.19., FCS, 1, KI; 

Béke utca 52., 2000.06.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2001.04.26., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.04.21., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 2, KI; Béke utca 

52., 2011.05.09., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Apocheima hispidaria  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.03.11., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.03.24., FCS, 1, KI‐MG; 

Lycia  zonaria  ([Denis  &  Schiffermüller],  1775)  –  EPOSZ  Kft,  2011.03.20.,  FCS,  1,  KI; Nagykert  utca, 

2011.03.22., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.03.24., FCS, 1, KI; 

Biston strataria (Hufnagel, 1767) – Táncsics utca, 2011.03.18., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.03.22., FCS, 2, 

KI; Béke utca 52., 2011.03.24., FCS, 2, KI‐MG; 

Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – Béke utca 52., 2011.12.10., FCS, 3, KI; EPOSZ Kft, 2011.12.13., E, 1, KI; 

EPOSZ Kft, 2011.12.15., E, 1, KI; 

Hypomecis punctinalis  (Scopoli, 1763) – Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., 

FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, X, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., FCS, 2, KI‐MO; 

Béke  utca  52.,  2011.05.18.,  FCS,  3,  KI;  Nagy‐kert,  2011.05.27.,  FCS,  2,  KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.07.14., FCS, XX, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, 1, KI‐MG; 

Ascotis selenaria  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 

2011.05.10., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 5, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, X, KI‐MG; 

Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., 

FCS, 3, KI‐MG; 

 

Notodontidae 

Dicranurinae 

Cerura erminea (Esper, 1783) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Furcula furcula (Clerck, 1759) – Béke utca 52., 2011.07.16., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; 

Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Harpyia milhauseri  (Fabricius, 1775)  – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; Béke utca  52., 2011.04.27., 

FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.16., FCS, 1, KI; 

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; 

Notodonta tritophus ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI‐MG; Régi tég‐

lagyári‐tó, 2011.05.14., H, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.12., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 6, 

KI‐MG; 

Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Pheosia tremula (Clerck, 1759) – Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, 

KI; 

Pterostoma palpina (Clerck, 1759) – Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, 

KI‐MG; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., FCS, 1, KI‐MO; Nagy

‐kert, 2011.05.27., FCS, 2, KI‐MG; EPOSZ Kft, 2011.07.07., E, 1, KI; 

Spatalia argentina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – EPOSZ Kft, 2011.05.31., E, 1, KI; 

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 1, KI; 

Phalerinae 

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.06.02., E, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.26., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., 

FCS, 3, KI; 

Pygaerinae 

Clostera  anastomosis  (Linnaeus,  1758)  – Gyalpári‐erdő,  2011.04.22., H,  1, KI; Béke utca  52.,  2011.05.18., 

FCS, 2, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.08.26., FCS, 1, MO; 

Clostera curtula (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; 
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Noctuidae 

Aventiinae 

Laspeyria  flexula  ([Denis &  Schiffermüller],  1775)  –  Béke  utca  52.,  2011.05.18.,  FCS,  3, KI; Nagy‐kert, 

2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.12., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 2, 

KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; 

Hypeninae 

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.03.31., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.23., FCS, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.08.29., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.11.01., FCS, 1, KI; 

Eublemminae 

Eublemma purpurina  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.07.16., FCS, 1, KI; Béke utca 

52.,  2011.07.22., FCS,  1, KI; EPOSZ Kft.,  2011.08.10., E, KI; Béke utca  52.,  2011.08.18., FCS,  1, KI; 

Gyalpári szikes rét, 2011.09.10., FCS, 3, KI‐MI; 

Eublemma amoena (Hübner, [1803])   – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., 

FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; 

Calpinae 

Scoliopteryx  libatrix  (Linnaeus,  1758)  –  Béke  utca  52.,  2011.03.24.,  FCS,  1,  KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.03.25., E, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.03.29., E, 2, KI; Béke utca 52., 2011.03.31., FCS, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; 

Lymantriinae 

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – Gyalpári‐erdő, 2011.06.13., H, XX, KI‐TG; Gyalpári‐erdő, 2011.06.26., 

E,  3, KI;  EPOSZ Kft,  2011.07.07.,  E,  1, KI; Gyalpári‐erdő,  2011.07.17.,  E,  XX, KI‐MG; Marjalaka, 

2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; 

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) – Nagykert utcai tölgysor, 2011.05.07., H, XX, KI‐MO; Béke utca 

52., 2011.06.04., FCS, XX, KI; EPOSZ Kft, 2011.06.08., E, X, KI; Nagykert utcai tölgysor, 2011.06.08., 

E, X, KI; Béke utca 52., 2011.06.12., FCS, X, KI; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 4, KI; 

Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) – EPOSZ Kft, 2011.06.09., E, 2, KI; Béke utca 52., 2011.06.12., FCS, X, KI; 

Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 5, KI; Béke utca 52., 2011.08.20., 

FCS, 2, KI; 

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) – Nagyerdő, 2011.06.12., E, 1, KI‐MI‐SZP; Régi Téglagyári‐tó, 2011.10.01., 

E, 2, KI; 

Pentophera morio (Linnaeus, 1767) – Gyalpári szikes rét, 2011.05.14., E, 1, KI; 

Laelia coenosa (Hübner, 1808) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.24., 

FCS, 2, KI; 

Arctornis l‐nigrum (Müller, 1764) – Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 

3, KI; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 1, KI; 

Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – Régi téglagyári‐tó, 2011.05.14., H, 3, KI; Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 

X, KI; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.08.02., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 3, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; 

Arctiinae 

Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.07.16., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.19., E, 2, KI; 

EPOSZ Kft, 2011.07.26., FCS, 1, KI; 

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.27., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 3, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., FCS, 1, KI‐MO; 

Béke  utca  52.,  2011.05.26.,  FCS,  X,  KI;  Nagy‐kert,  2011.05.27.,  FCS,  2,  KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.07.16., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 5, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐

MG; 

Spilosoma urticae (Esper, 1789) – Béke utca 52., 2011.04.17., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 2, KI; 

Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, 1, KI; 
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Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – Sásastó utca, 2011.04.08., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.20., E, 

1, KI; Béke utca  52.,  2011.04.20., FCS,  1, KI; Béke utca  52.,  2011.04.27., FCS,  1, KI; Béke utca  52., 

2011.06.04., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.06.15., E, 2, KI; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, XX, KI; Béke 

utca 52., 2011.07.14., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 

2, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, X, KI; 

Arctia caja (Linnaeus, 1758) – Nagy‐kert, 2011.05.26., H, 1, MG; Gyalpári‐erdő, 2011.06.13., H, 1, KI‐TG; 

Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 1, KI; 

Lithosiinae 

Spiris striata (Linnaeus, 1758) – Gyalpári szikes rét, 2010.08.26., E, 1, MG; Gyalpári szikes rét, 2011.04.02., 

H, 3, KI‐MG; Vörösmarty utca 36., 2011.06.04., FCS, 1, MO; Nagyerdő, 2011.06.12., E, 2, KI‐MI‐SZP; 

Gyalpári szikes rét, 2011.06.13., E, 2, KI‐TG; 

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 4, 

KI‐MG; Béke utca  52.,  2011.06.04.,  FCS,  3, KI; Béke utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  1, KI; EPOSZ Kft, 

2011.08.04., E, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 2, KI; 

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 5, KI; EPOSZ Kft, 2011.06.07., E, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.08.24., FCS, 1, KI; 

Eilema caniola (Hübner, [1808]) det. et gen. prep. Fazekas Imre – Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 2, KI‐MG; 

Béke utca 52., 2011.06.02., FCS, XX, KI; 

Ctenuchinae 

Amata phegea (Linnaeus, 1758) – Gyalpári‐erdő, 2011.03.13., H, XX, KI‐MG; Nagyerdő, 2011.06.12., E, XX, 

KI‐MI‐SZP; Gyalpári‐erdő, 2011.06.13., H, 1, KI‐TG; Turgonyi út, 2011.06.14., E, 1, KI; Nagykert ut‐

cai tölgysor, 2011.06.26., E, 2, KI; Keleti temető, 2011.06.26., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.06.26., 

E, X, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.06.26., E, XX, KI; 

Catocalinae 

Euclidia  glyphica  (Linnaeus,  1758)  –  Nagykert  utcai  rét,  2011.04.16.,  E,  1,  KI;  Nagykert  utcai  rét, 

2011.04.19., E, 2, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.04.22., E, X, KI; Nagykert utcai rét, 2011.05.21., E, 2, KI; 

Béke  utca  52.,  2011.06.23.,  FCS,  1, KI;  Béke  utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  1, KI; Nagykert  utcai  rét, 

2011.08.05., E, 1, KI; 

Minucia  lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI‐MG; Nagy‐kert, 

2011.05.23., E, 1, MG; 

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.06.04.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.06.17.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.07.14., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, XX, KI; 

Vörösmarty utca 36., 2011.08.07., FCS, 1, MO; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 7, KI; Béke utca 52., 

2011.08.27., FCS, X, KI; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 7, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; 

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) * – Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 1, KI; 

Catocala nupta (Linnaeus, 1767) – Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, 

KI; 

Catocala elocata (Esper, 1787) – Béke utca 52., 2011.08.27., FCS, 1, KI; 

Catocala promissa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, 4, KI‐MG; 

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) – Gyalpári‐erdő, 2011.06.26., E, 1, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, XX, 

KI‐MG; Gyalpári‐erdő, 2011.08.18., E, X, KI‐MG; 

Nolinae 

Meganola albula  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.06.02., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 2, KI; 

Pseudoips  prasinana  (Linnaeus,  1758)  –  Gyalpári‐erdő,  2011.04.25.,  E,  1,  KI‐MG‐MI;  Béke  utca  52., 

2011.04.25., FCS, 2, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., 

FCS, 1, KI‐MO; EPOSZ Kft, 2011.07.20., E, 2, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Earias clorana (Linnaeus, 1761) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; 

Earias vernana (Fabricius, 1787) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, 
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KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; 

Nycteola asiatica  (Krulikovsky, 1904) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; 

Plusiinae 

Abrostola  triplasia  (Linnaeus,  1758)  –  Vörösmarty  utca  36.,  2010.11.07.,  H,  3,  MO;  Béke  utca  52., 

2011.04.20., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI; 

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 4, KI; Béke utca 52., 2011.04.21., 

FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.05.18., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, 2, KI; 

Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; 

Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) – Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.24., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, KI; 

Autographa gamma  (Linnaeus, 1758) – Nagykert utcai  rét, 2011.05.10., E, 2, KI‐MO; Nagykert utcai  rét, 

2011.06.08., E, 3, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 3, KI; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, XX, KI; 

Régi 4‐es út, 2011.08.28., E, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, 2, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.09.03., E, 

2, KI; Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, XX, KI; 

Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.18.,  FCS,  1, KI; Marjalaka,  2011.08.06.,  FCS,  1, KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.09.03., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 2, KI; 

Eustrotiinae 

Protodeltote pygarga  (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., 

FCS, X, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.05.21., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, XX, KI; Nagy‐kert, 

2011.05.27., FCS, X, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.28., FCS, 2, KI; 

Béke  utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  1,  KI;  Marjalaka,  2011.08.06.,  FCS,  1,  KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.08.18., FCS, 3, KI; 

Deltote bankiana (Fabricius, 1775) – Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, X, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.05.12., E, 1, MG; Béke utca 52., 

2011.05.18., FCS, X, KI; Nagykert utcai rét, 2011.05.21., E, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, XX, KI‐

MG; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, XX, KI‐MG; 

Acontiinae 

Acontia  (Emmelia)  trabealis  (Scopoli,  1763)  –  Nagy‐kert,  2011.04.22.,  E,  1,  KI‐MG;  Béke  utca  52., 

2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, XX, KI‐

MG; EPOSZ Kft, 2011.07.07., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.26., 

FCS,  1, KI; EPOSZ Kft,  2011.07.28.,  FCS,  1, KI; Béke utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  1, KI; Marjalaka, 

2011.08.06., FCS, X, KI‐MG; 

Aedia funesta (Esper, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 6, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, XX, KI; 

Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 2, KI; 

Acronictinae 

Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, KI; 

Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; 

Moma alpium (Osbeck, 1778) – Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.06.02., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., 

FCS, 1, KI; 

Acronicta  (Viminia)  rumicis  (Linnaeus,  1758)  –  Béke  utca  52.,  2011.04.20.,  FCS,  6,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.04.21., FCS, 6, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, XX, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, X, 

KI; Gyalpári‐erdő, 2011.06.13., H, 1, KI‐TG; Gyalpári‐erdő, 2011.06.26., E, 1, KI; 

Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.23., FCS, 3, KI; Béke utca 

52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, 
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KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; 

Metoponiinae 

Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 

2011.04.27., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., FCS, 

1, KI‐MO; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 3, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 1, KI; Béke utca 

52., 2011.07.14., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.28., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐

MG; Béke utca 52., 2011.08.24., FCS, 2, KI; 

Cuculliinae 

Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 

2011.05.21., H, 1, KI; 

Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Nagyerdő, 2011.08.20., H, 1, KI‐MI; 

Heliothinae 

Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) * – EPOSZ Kft, 2011.07.21., E, 1, KI; 

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, 

KI;  EPOSZ  Kft,  2011.07.28.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  2,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.08.18., FCS, 2, KI; 

Heliothis adaucta (Butler, 1878) – Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐

MG; 

Helicoverpa  armigera  (Hübner, 1808) – Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., 

FCS,  1, KI; EPOSZ Kft,  2011.07.29.,  FCS,  4, KI; Béke utca  52.,  2011.08.02.,  FCS,  3, KI; Marjalaka, 

2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., 

FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.08.27., FCS, X, KI; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, X, KI; 

Xyleninae 

Pseudeustrotia  candidula  ([Denis  &  Schiffermüller],  1775)  –  Béke  utca  52.,  2011.05.10.,  FCS,  1,  KI; 

Marjalaka,  2011.08.06.,  FCS,  2,  KI‐MG;  Béke  utca  52.,  2011.08.18.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.08.24., FCS, 1, KI; 

Caradrina  (Paradrina)  clavipalpis  (Scopoli,  1763)  – Béke utca  52.,  2011.05.09.,  FCS,  1, KI; Béke utca  52., 

2011.09.19., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, X, KI; 

Hoplodrina ambigua  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Marjalaka, 

2011.08.06., FCS, X, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 

XX, KI; Béke utca 52., 2011.08.24., FCS, 4, KI; 

Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.06.05., 

E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; 

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – Déli temető, 2011.04.30., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.05., E, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., 

FCS, 4, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 3, KI‐MG; EPOSZ Kft, 2011.06.03., E, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.07.14., FCS,  1, KI; EPOSZ Kft, 2011.07.29., FCS,  1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS,  4, KI; 

Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.13., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.18., 

FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.08.25., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; 

Thalpophila matura  (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.08.19., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.20., 

FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 2, KI; 

Phlogophora meticulosa  (Linnaeus, 1758) – Béke utca 68., 2011.06.07., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., 

FCS, 2, KI; 

Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) – Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 1, 

KI; EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.10.26., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.07., 

FCS, 1, KI; 

Nonagria typhae (Thunberg, 1784) – Béke utca 52., 2011.06.23., FCS, 1, KI; 

Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.10.16., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 

2011.10.26., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.10.31., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.11.06., FCS, 1, KI; 

Agrochola  (Anchoscelis)  helvola  (Linnaeus,  1758)  – Béke utca  52.,  2011.10.16., FCS,  1, KI; Béke utca  52., 
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2011.11.01., FCS, 1, KI; 

Cirrhia ocellaris (Borkhausen, 1792) – Béke utca 52., 2011.10.02., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.11., E, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.10.03., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, X, KI; 

Aporophyla (Phylapora) lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, 2, KI; 

Béke utca 52., 2011.10.10., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, 2, KI; 

Hadeninae 

Mythimna vitellina (Hübner, 1808) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 3, 

KI‐MG; Béke utca 52., 2011.06.04., FCS, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 2, KI‐MG; Béke utca 52., 

2011.08.18., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, X, KI; Béke utca 52., 2011.10.25., FCS, 2, KI; Bé‐

ke utca 52., 2011.10.31., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.07., FCS, 1, KI; EPOSZ Kft, 2011.11.08., FCS, 

1, KI; 

Mythimna (Hyphilare) albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 2, KI; 

Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, X, KI; Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.25., 

E, 1, KI; 

Mythimna (Hyphilare) l‐album (Linnaeus, 1767) – Béke utca 52., 2011.08.20., FCS, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 

2011.09.10., FCS, 1, KI‐MI; 

Leucania obsoleta (Hübner, 1803) – Béke utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 1, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.04.27.,  FCS,  2,  KI;  Béke  utca  52.,  2011.05.09.,  FCS,  X,  KI;  Nagy‐kert, 

2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 3, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐

MG; 

Hadula trifolii (Hufnagel, 1766) – EPOSZ Kft, 2011.07.26., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.27., FCS, 1, KI; 

Béke utca 52., 2011.09.03., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.09.27., FCS, 1, KI; 

Lacanobia  (Diataraxia)  oleracea  (Linnaeus,  1758)  – Béke utca  52.,  2011.04.20.,  FCS,  4, KI; Béke utca  52., 

2011.04.20., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, XX, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 

XX, KI; Nagy‐kert,  2011.05.27.,  FCS,  X, KI‐MG;  EPOSZ Kft,  2011.05.31.,  E,  1, KI;  Béke  utca  52., 

2011.08.02., FCS, XX, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.18., FCS, X, 

KI; Béke utca 52., 2011.09.23., FCS, 1, KI; 

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.03.30., FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.03.31., FCS, 

XX, KI; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 1, KI; 

Orthosia (Monima) miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Déli temető, 2001.03.30., FCS, X, KK; Béke 

utca 52., 2011.04.21., FCS, 1, KI; 

Orthosia (Monima) cerasi (Fabricius, 1775)   –  Béke  utca  52.,  2011.03.24.,  FCS,  2,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.03.31., FCS, 3, KI; Béke utca 52., 2011.04.07., FCS, 2, KI; 

Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.03.31., FCS, 1, KI; Nagykert utca, 2011.04.04., E, 

1, KI; Béke utca 52., 2011.04.07., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.20., FCS, 10, KI; Béke utca 52., 

2011.04.21., FCS, 14, KI; Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, X, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.04.27., FCS, 

XX, KI; 

Tholera decimalis (Poda, 1761) – Gyalpári szikes rét, 2011.09.10., FCS, 1, KI‐MI; Béke utca 52., 2011.09.19., 

FCS, XX, KI; Béke utca 52., 2011.09.23., FCS, 1, KI; 

Noctuinae 

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.04.25., FCS, 2, KI; Béke utca 52., 2011.05.09., 

FCS, 11, KI; Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 3, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 4, KI; EPOSZ Kft, 

2011.07.26., FCS, 1, KI; 

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) – Béke utca 52., 2011.06.17., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.10.31., FCS, 1, KI; 

Axylia putris (Linnaeus, 1761) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, X, KI; Béke utca 52., 2011.05.10., FCS, X, 

KI; Vörösmarty utca 36., 2011.05.11., FCS, 2, KI‐MO; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, XX, KI; Nagy‐

kert, 2011.05.27., FCS, XX, KI‐MG; EPOSZ Kft, 2011.06.01., E, 2, KI; Béke utca 52., 2011.07.14., FCS, 3, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.07.22.,  FCS,  XX,  KI;  EPOSZ  Kft,  2011.07.26.,  FCS,  1,  KI;  Béke  utca  52., 

2011.08.02., FCS, 5, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, X, KI‐MG; 

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, 1, KI; Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI
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‐MG; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 2011.10.19., FCS, 1, KI; 

Noctua fimbriata (Schreber, 1759) – Béke utca 52., 2011.07.22., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 1, 

KI; Béke utca 52., 2011.10.02., FCS, 1, KI; 

Xestia (Megasema) c‐nigrum (Linnaeus, 1758) – Béke utca 52., 2011.05.09., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011‐

2011.05.10., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.18., FCS, 1, KI; Béke utca 52., 2011.05.26., FCS, X, KI; 

Nagy‐kert, 2011.05.27., FCS, 1, KI‐MG; Béke utca 52., 2011.08.02., FCS, 2, KI; Marjalaka, 2011.08.06., 

FCS, X, KI‐MG; Béke  utca  52.,  2011.08.18.,  FCS, XX, KI; Béke utca  52.,  2011.09.03.,  FCS, XX, KI; 

Gyalpári  szikes  rét, 2011.09.10., FCS, 2, KI‐MI; Béke utca 52., 2011.09.19., FCS, 2, KI; EPOSZ Kft, 

2011.10.19., FCS, X, KI; 

 

Hesperiidae 

Pyrgiinae 

Carcharodus alceae (Esper, [1780]) – Déli temető, 2011.04.30., E, 1, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.06.13., E, 1, KI‐

TG; 

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Nagykert utcai rét, 2011.04.19., E, 1, KI; Nagykert utcai rét, 2011.04.21., 

E, 1, KI‐MG; Gyalpári szikes rét, 2011.05.11., E, 2, KI‐KT; Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, 1, KI‐MG; 

Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, 1, KI; Béke utcai gyep, 2011.10.01., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 

2011.10.01., E, 1, KI; 

Pyrgus armoricanus  (Oberthür, 1910) det. et gen. prep. Fazekas  Imre – Nagy‐kert, 2011.06.26., E, 1, KI; 

Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.09.17., E, 1, KI; 

Hesperiinae 

Ochlodes sylvanus (Esper, 1779) – Nagykert utcai rét, 2011.05.10., E, X, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.05.11., 

E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.05.12., E, 2, MG; Gyalpári‐erdő, 2011.08.18., E, 1, KI‐MG; Nagyer‐

dő, 2011.08.20., E, 2, KI‐MI; Régi Téglagyári‐tó, 2011.10.01., E, 1, KI; 

 

Papilionidae 

Parnassiinae 

Zerynthia polyxena  ([Denis & Schiffermüller], 1775)  * – Régi 4‐es út, 2011.04.16., E, 1, KI; Régi 4‐es út, 

2011.04.21., E, 12, KI‐MG; Régi 4‐es út, 2011.05.23., H, XX, KI; 

Papilioninae 

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) * – Nagykert utcai rét, 2011.04.16., E, 1, KI; Nagykert utca, 2011.04.19., 

E, 1, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.19., E, 1, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.21., E, 2, KI‐MG; Nagykert utcai rét, 

2011.04.21., E, 3, KI‐MG; Nagykert utca, 2011.05.10., E, 4, KI‐MO; Béke utca 66., 2011.07.02., E, 1, KI; 

Dózsa György utca, 2011.08.03., E, 1, KI; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 

2011.08.18., E, 4, KI‐MG; 

 

Pieridae 

Coliadinae 

Colias hyale  (Linnaeus, 1758) – Nagy‐kert, 2011.05.21., E, 1, KI; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, 3, KI; 

Gyalpári szikes rét, 2011.09.03., E, 2, KI; Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, 2, KI; Nagy‐kert, 2011‐

.09.17., E, X, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.09.17., E, 3, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.25., E, 2, KI; Béke 

utcai gyep, 2011.10.01., E, 1, KI; 

Colias erate (Esper, [1805]) – Nagykert utcai rét, 2011.04.21., E, 1, KI‐MG; Gyalpári szikes rét, 2011.04.22., 

E, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.06.13., E, 1, KI‐TG; Gyalpári szikes rét, 2011.07.17., E, 1, KI‐MG; Nagykert 

utcai rét, 2011.08.05., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, XX, KI‐MG; Nagyerdő, 2011.08.20., 

E, 2, KI‐MI; Régi 4‐es út, 2011.08.28., E, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, 2, KI; Gyalpári szikes rét, 

2011.09.03., E, 2, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 1, KI; Nagykert utcai  rét, 2011.09.17., E, 1, KI; 

Nagy‐kert,  2011.09.17.,  E,  XX, KI; Gyalpári  szikes  rét,  2011.09.17.,  E,  X, KI; Gyalpári  szikes  rét, 

2011.10.17., E, 6, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.11.07., E, 1, KI‐MO; 

Colias  croceus  (Geoffroy  in  Fourcroy,  1785)  – Nagy‐kert,  2011.06.13., E,  1, KI‐TG; Gyalpári  szikes  rét, 
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2011.06.13., E, 1, KI‐TG; Gyalpári szikes rét, 2011.07.17., E, 3, KI‐MG; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., 

E, 5, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, XX, KI‐MG; Régi 4‐es út, 2011.08.28., E, 1, KI; Turgonyi 

út, 2011.09.01., E, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, 4, KI; Gyalpári  szikes  rét, 2011.09.03., E, X, KI; 

Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, X, KI; Nagy‐kert, 2011.09.17., E, XX, KI; Gyalpári szikes rét, 2011‐

2011.09.17., E, X, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.25., E, 2, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.10.17., E, 6, KI; 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Kossuth Lajos utca, 2011.04.18., E, 1, MG; 

Dismorphiinae 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Nagykert utca, 2011.04.06., E, 1, KI; Déli temető, 2011.04.11., E, 3, KI‐

MG; Nagykert utcai tölgysor, 2011.04.16., E, 2, KI; Nagykert utcai tölgysor, 2011.04.19., E, X, KI; Ré‐

gi 4‐es út, 2011.04.21., E, XX, KI‐MG; Déli temető, 2011.04.30., E, XX, KI; 

Pierinae 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Régi 4‐es út, 2011.04.06., H, XX, KI; Nagy‐kert, 2011.05.09., B, 2, MG; 

Nagykert  utcai  rét,  2011.05.21.,  E,  2,  KI;  Nagy‐kert,  2011.05.21.,  E,  2,  KI;  Gyalpári  szikes  rét, 

2011.05.21., E, 1, KI; Turgonyi út, 2011.05.23., E, 3, KI; Régi 4‐es út, 2011.05.23., E, 4, KI; 

Pieris brassicae  (Linnaeus, 1758) – Régi 4‐es út, 2011.04.06., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.04.29., E, 1, KI; 

Déli temető, 2011.04.30., E, 1, KI; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, 4, KI; Turgonyi út, 2011.08.11., E, 

1, KI; Nagy‐kert, 2011.08.18., E, 2, KI‐MG; Nagyerdő, 2011.08.20., E, 3, KI‐MI; Béke utca, 2011.09.17., 

E,  1,  KI;  Nagy‐kert,  2011.09.17.,  E,  1,  KI;  Déli  temető,  2011.09.25.,  E,  1,  KI;  Béke  utcai  gyep, 

2011.10.01., E, 1, KI; 

Pieris  (Artogeia)  rapae  (Linnaeus, 1758) – Bajcsy‐Zsilinszky utca, 2011.02.15., B, X, KI‐MG; Déli  temető, 

2011.03.23., E,  2, KI; Gyalpári‐erdő,  2011.03.25., E,  1, KI; Déli  temető,  2011.04.11., E, XX, KI‐MG; 

Nagykert utcai rét, 2011.05.23., E, 1, KI; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, XX, KI; Nagy‐kert, 2011‐

2011.09.03., E, 2, KI; Gyalpári szikes  rét, 2011.09.03., E, 1, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 3, KI; 

Béke utca, 2011.09.17., E, X, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.25., E, XX, KI; Nagyerdő, 2011.11.01., E, 1, 

KI; 

Pieris (Artogeia) napi (Linnaeus, 1758) – Régi Téglagyári‐tó, 2011.04.02., E, X, KI‐MG; Gyalpári szikes rét, 

2011.04.02., E, X, KI‐MG; Gyalpári‐erdő, 2011.04.02., E, 2, KI‐MG; Déli temető, 2011.04.04., E, XX, KI; 

Régi  téglagyári‐tó,  2011.04.04., E, XX, KI; Déli  temető,  2011.04.06., E, XX, KI; Régi  4‐es út,  2011‐

2011.04.06., E, XX, KI; Déli temető, 2011.04.11., E, XX, KI‐MG; Nagykert utca, 2011.04.16., E, X, KI; 

Régi 4‐es út, 2011.04.16., E, XX, KI; Nagykert utcai rét, 2011.06.08., E, XX, KI; Gyalpári‐erdő, 2011‐

2011.06.13., E, XX, KI‐TG; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, X, KI‐MG; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, 1, 

KI; 

Pontia daplidice edusa (Fabricius, 1777) – Régi 4‐es út, 2011.04.06., E, 1, KI; Nagy‐kert, 2011.06.26., E, 4, KI; 

Marjalaka, 2011.08.06., FCS, 1, KI‐MG; Turgonyi út, 2011.08.11., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011‐

2011.08.18., E,  3, KI‐MG; Nagyerdő,  2011.08.20., E, XX, KI‐MI; Nagy‐kert,  2011.09.03., E, XX, KI; 

Gyalpári  szikes  rét,  2011.09.03., E,  5, KI; Béke utcai gyep,  2011.09.25., E,  1, KI; Béke utcai  gyep, 

2011.10.01., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.10.17., E, 1, KI; 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Nagy‐kert, 2011.04.02., E, 1, KI‐MG; Déli temető, 2011.04.04., E, 

XX,  KI;  Déli  temető,  2011.04.06.,  E,  X,  KI;  Nagykert  utca,  2011.04.06.,  E,  1,  KI;  Déli  temető, 

2011.04.11., E, XX, KI‐MG; Nagykert utcai tölgysor, 2011.04.16., E, X, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.19., E, 

4, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.21., E, XX, KI‐MG; Nagykert utcai  tölgyes, 2011.04.21., E, XX, KI‐MG; 

Gyalpári‐erdő, 2011.04.22., E, XX, KI; Déli temető, 2011.04.30., E, XX, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.05.11., 

E, 6, KI‐KT; 

 

Riodinidae 

Riodininae 

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – Gyalpári‐erdő, 2011.04.23., E, 1, KI; 

 

Lycaenidae 

Lycaeninae 

Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) * – Gyalpári szikes rét, 2011.05.11., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 
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E,  1,  KI;  Régi  téglagyári‐tó,  2011.06.13.,  E,  1,  KI‐TG;  Gyalpári‐erdő,  2011.07.17.,  E,  1,  KI‐MG; 

Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 1, KI; 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – Gyalpári‐erdő, 2011.04.22., E, 2, KI; Nagy‐kert, 2011.05.11., E, 1, KI‐KT; 

Gyalpári szikes rét, 2011.05.14., E, 1, KI; Béke utcai gyep, 2011.10.01., E, 1, KI; 

Polyommatinae 

Celastrina  argiolus  (Linnaeus,  1758)  –  Régi  Téglagyári‐tó,  2011.04.02.,  E,  3,  KI‐MG;  Déli  temető, 

2011.04.04., E, 1, KI; Déli temető, 2011.04.11., E, 4, KI‐MG; Régi 4‐es út, 2011.04.22., E, XX, KI‐MG; 

Nagykert utcai  rét,  2011.06.08., E, X, KI; Gyalpári‐erdő,  2011.06.26., E,  1, KI; Gyalpári  szikes  rét, 

2011.07.17., E, 1, KI‐MG; 

Cupido  (Everes)  argiades  (Pallas,  1771)  – Nagykert  utcai  rét,  2011.04.19.,  E,  1, KI; Nagykert  utcai  rét, 

2011.04.21.,  E,  1,  KI‐MG;  Nagykert  utcai  rét,  2011.05.10.,  E,  X,  KI‐MO;  Gyalpári  szikes  rét, 

2011.05.14., E, XX, KI; Nagyerdő, 2011.08.20., E, X, KI‐MI; 

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) – Nagykert utcai rét, 2011.05.10., E, X, KI‐MO; Nagy‐kert, 2011.05.11., E, 

2, KI‐KT; Gyalpári  szikes  rét, 2011.05.11., E, 7, KI‐KT; Gyalpári  szikes  rét, 2011.05.14., E, XX, KI; 

Gyalpári szikes rét, 2011.06.26., E, XX, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.25., E, 1, KI; Régi Téglagyári‐tó, 

2011.10.01., E, X, KI; 

Aricia agestis  ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Nagykert utcai rét, 2011.06.27., E, 2, KI; Gyalpári‐erdő, 

2011.09.03., E, 2, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.10., E, 1, KI; Nagykert utcai tölgysor, 2011.09.17., E, 1, 

KI; Nagy‐kert, 2011.10.01., E, 1, KI; 

Polyommatus  icarus  (Rottemburg,  1775)  –  Nagykert  utcai  rét,  2011.05.10.,  E,  X,  KI‐MO;  Nagy‐kert, 

2011.05.11., E, 3, KI‐KT; Gyalpári szikes rét, 2011.05.12., E, X, MG; Gyalpári szikes rét, 2011.05.14., E, 

XX, KI; Keleti  temető, 2011.05.23., E, XX, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.06.26., E, XX, KI; Nagykert 

utcai rét, 2011.08.05., E, XX, KI; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, XX, KI; Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, 

XX, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.25., E, X, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.10.17., E, 2, KI; 

 

Nymphalidae 

Limenitinae 

Neptis sappho (Pallas, 1771) * – Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, 1, KI‐MG; 

Heliconiinae 

Argynnis  paphia  (Linnaeus,  1758)  –  Gyalpári  szikes  rét,  2011.08.18.,  E,  15,  KI‐MG;  Gyalpári‐erdő, 

2011.08.18., E, 4, KI‐MG; Nagyerdő, 2011.08.20., E, 6, KI‐MI; Gyalpári szikes rét, 2011.09.03., E, 2, KI; 

Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) * – Nagyerdő, 2004.08.16., E, 1, KI‐MI; Gyalpári‐erdő, 

2011.07.14., E, 1, MG; Gyalpári‐erdő, 2011.08.18., E, 1, KI‐MG; Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 2, KI; 

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – Táncsics utca, 2011.04.08., E, 1, KI‐MG; Déli temető, 2011.04.11., E, 4, KI

‐MG; Keleti temető, 2011.04.19., E, 1, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.21., E, 1, KI‐MG; Gyalpári szikes rét, 

2011.04.22., E, XX, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.05.21., E, 1, KI; Nagyerdő, 2011.08.20., E, 2, KI‐MI; 

Gyalpári szikes rét, 2011.10.01., E, 1, KI; 

Nymphalinae 

Araschnia  levana (Linnaeus, 1758) – Régi 4‐es út, 2011.04.19., E, 1, KI; Régi 4‐es út, 2011.04.21., E, 5, KI‐

MG; Régi 4‐es út, 2011.06.24., E, 1, MO; 

Nymphalis (Inachis) io (Linnaeus, 1758) * – Nagykert utca, 2011.03.22., E, 1, KI; Keleti temető, 2011.03.22., 

E,  2,  KI;  Régi  4‐es  út,  2011.03.22.,  E,  1,  KI;  Déli  temető,  2011.03.22.,  E,  X,  KI;  Gyalpári‐erdő, 

2011.03.25., E, XX, KI; Régi Téglagyári‐tó, 2011.04.02., E, X, KI‐MG; Gyalpári szikes rét, 2011.04.02., 

E, XX, KI‐MG; Déli temető, 2011.04.04., E, X, KI; Régi téglagyári‐tó, 2011.04.04., E, X, KI; Régi 4‐es 

út, 2011.04.06., E, 2, KI; Déli  temető, 2011.04.11., E, X, KI‐MG; Keleti  temető, 2011.04.19., E, 1, KI; 

Keleti  temető,  2011.04.21.,  E,  2,  KI‐MG;  Nagyerdő,  2011.06.12.,  E,  XX,  KI‐MI‐SZP;  EPOSZ  Kft, 

2011.10.13., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.11.07., E, 1, KI; 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) * – Nagy‐kert, 2004.04.09., E, 1, MI; Béke utca 52., 2008.04., E, KI; 

Vörösmarty utca 36., 2011.06.12., E, 1, KI‐MO; 

Nymphalis  (Polygonia)  c‐album  (Linnaeus,  1758)  *  –  Keleti  temető,  2011.03.22.,  E,  3,  KI;  Déli  temető, 

2011.03.22., E, 1, KI; Déli temető, 2011.03.23., E, X, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.03.25., E, X, KI; Régi Tég‐
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lagyári‐tó, 2011.04.02., E, 3, KI‐MG; Régi téglagyári‐tó, 2011.04.04., E, 2, KI; Déli temető, 2011.04.11., 

E, 2, KI‐MG; Keleti temető, 2011.04.19., E, 1, KI; Déli temető, 2011.06.12., E, 2, KI; Nagyerdő, 2011‐

2011.06.12., E, 1, KI‐MI‐SZP; Nagyerdő, 2011.08.20., E, 1, KI‐MI; Régi 4‐es út, 2011.08.28., E, 2, KI; 

Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 1, KI; 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) * – Béke utca, 2011.03.22., E, 1, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.03.25., E, 1, KI; 

Nagykert utcai tölgysor, 2011.05.10., E, 1, KI‐MO; Vörösmarty utca 36., 2011.05.29., E, 1, KI; Dózsa 

György utca, 2011.08.03., E, 1, KI; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, 1, KI; Béke utca 52., 2011.08.06., 

E, 1, KI; Turgonyi út, 2011.08.11., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, 3, KI‐MG; Nagyerdő, 

2011.08.20., E, 2, KI‐MI; Sásastó utca, 2011.09.17., E, 1, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.09.17., E, 1, KI; Vörös‐

marty utca 36., 2011.09.18., E, 1, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.25., E, 4, KI; Turgonyi út, 2011.09.26., E, 

1, KI; Régi Téglagyári‐tó, 2011.10.01., E, 4, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.10.17., E, 2, KI; Nagyerdő, 

2011.11.01., E, X, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.11.07., E, 2, KI; 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Béke utca, 2011.08.05., E, 5, KI; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, XX, 

KI;  Béke  utca  52.,  2011.08.06.,  E,  1,  KI;  Marjalaka,  2011.08.06.,  FCS,  1,  KI‐MG;  Turgonyi  út, 

2011.08.11., E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, XX, KI‐MG; Nagyerdő, 2011.08.20., E, X, KI‐

MI; Régi 4‐es út, 2011.08.28., E, 1, KI; Gyalpári‐erdő, 2011.09.03., E, 1, KI; Béke utca, 2011.09.17., E, 3, 

KI; Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, 3, KI; Déli temető, 2011.09.25., E, 1, KI; Móricz Zsigmond utca, 

2011.10.16., E, 1, KI; 

Satyrinae 

Pararge aegeria tircis (Godart, 1821) – Déli temető, 2011.04.04., E, 1, KI; Déli temető, 2011.04.11., E, X, KI‐

MG; Régi 4‐es út, 2011.04.21., E, 2, KI‐MG; Nagykert utcai  tölgyes, 2011.04.21., E, 1, KI‐MG; Déli 

temető, 2011.04.30., E, 2, KI; Vörösmarty utca 36., 2011.08.08., E, 1, MO; 

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) – Nagykert utca, 2011.05.11., E, 1, KI‐KT; Béke utca 52., 2011.05.12., 

E, 2, KI; Vörösmarty utca, 2011.05.14., E, 3, KI; Nagykert utcai rét, 2011.05.23., E, 1, KI; Keleti teme‐

tő, 2011.05.23., E, 3, KI; Régi 4‐es út, 2011.05.24., E, 1, KI‐MG; Gyalpári‐erdő, 2011.07.17., E, 1, KI‐

MG; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, 3, KI; Béke utca, 2011.09.03., E, 4, KI; Nagy‐kert, 2011.09.03., 

E, 1, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.09.03., E, 3, KI; Béke utca, 2011.09.11., E, XX, KI; Béke utca, 2011‐

.09.17., E, X, KI; Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, 2, KI; Béke utcai gyep, 2011.09.25., E, 1, KI; Déli 

temető, 2011.09.25., E, X, KI; Nagy‐kert, 2011.10.01., E, 1, KI; 

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Nagykert utcai rét, 2011.05.06., E, 1, MO; Nagykert utcai rét, 

2011.05.10., E, XX, KI‐MO; Gyalpári szikes rét, 2011.05.11., E, X, KI‐KT; Gyalpári szikes rét, 2011‐

.05.12., E, XX, MG; Gyalpári szikes rét, 2011.05.14., E, XX, KI; Régi 4‐es út, 2011.05.23., E, XX, KI; 

Nagyerdő, 2011.06.12., E, X, KI‐MI‐SZP; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, XX, KI; Gyalpári szikes 

rét, 2011.09.03., E, X, KI; 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Gyalpári szikes rét, 2011.04.23., E, 2, KI; Nagykert utcai rét, 

2011.05.10., E, 3, KI‐MO; Nagy‐kert, 2011.05.11., E, X, KI‐KT; Gyalpári szikes rét, 2011.05.11., E, XX, 

KI‐KT; Gyalpári  szikes  rét, 2011.05.14., E, XX, KI; Régi 4‐es út, 2011.05.23., E, XX, KI; Nagyerdő, 

2011.06.12., E, X, KI‐MI‐SZP; Nagykert utcai  rét, 2011.08.05., E, XX, KI; Gyalpári szikes  rét, 2011‐

.08.18., E, XX, KI‐MG; Nagyerdő, 2011.08.20., E, XX, KI‐MI; Nagy‐kert, 2011.09.03., E, 2, KI; Gyalpári 

szikes rét, 2011.09.03., E, XX, KI; Nagykert utcai rét, 2011.09.17., E, XX, KI; Béke utcai gyep, 2011‐

.09.25., E, 2, KI; 

Maniola  jurtina  (Linnaeus, 1758) – Turgonyi út, 2011.06.07., E, 3, KI; Nagykert utcai  rét, 2011.06.08., E, 

XX, KI; Déli temető, 2011.06.12., E, XX, KI; Nagyerdő, 2011.06.12., E, X, KI‐MI‐SZP; Régi téglagyári‐

tó,  2011.06.13.,  E, X, KI‐TG; Gyalpári  szikes  rét,  2011.06.13.,  E, XX, KI‐TG; Gyalpári‐erdő,  2011‐

.07.17., E, XX, KI‐MG; Nagykert utcai rét, 2011.08.05., E, 6, KI; Gyalpári szikes rét, 2011.08.18., E, XX, 

KI‐MG; Nagyerdő, 2011.08.20., E, XX, KI‐MI; 
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A  faunisztikai  szempontból  érdekes,  ritka  és 

védett fajok (85) jellemzése 

 

Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) 

A  Palearktikum  mérsékelt  övi  részének  nyugati 

felében Közép‐Ázsiáig elterjedt  faj. Magyarorszá‐

gon a Dunántúl északi felében, valamint az Északi

‐középhegységben  fordul elő – élőhelyén gyakori 

is  lehet.  Hernyójának  tápnövényei  a  kutyatej 

(Euphorbia spp.) és az  imola  fajok  (Centaurea spp.). 

Kisújszálláson  először  2011‐ben  a  Sóhaj  városré‐

szen  sikerült  a  fajjal  találkozni:  06.02‐án két nős‐

tény, majd  06.04‐én  egy hím  és  egy nőstény pél‐

dány érkezett a lámpafényre. Rajzása a M. neustria 

fajjal  egyidejűleg  volt megfigyelhető, Mezőtúron 

eddig még nem került elő. 

 

Gastropacha populifolia (Esper, 1783) 

Euroszibériai  faunaelem,  nyárfogyasztó  faj.  A 

Palearktikumban szórványosan elterjedt. Hazánk‐

ban országszerte előfordul, de lokális és ritka. Élő‐

helyei elsősorban az árterek és  ligeterdők. Évente 

egy nemzedéke repül júniustól augusztusig, de az 

Alföldön  kétnemzedékes,  így  május  –  június  és 

augusztus  hónapokban  találkozhatunk  az  imá‐

gókkal. Hernyója nyár (Populus spp.) és fűzféléken 

(Salix spp.) él. A külföldi szakirodalom említi még 

a  kőrist  (Fraxinus)  is.  A  Nyírségben  általánosan 

elterjedt  és  gyakori  faj, Mezőtúron  három  alka‐

lommal  került  kimutatásra. Kisújszálláson  eddig 

egyszer észleltük a Sóhaj városrészen, 2004  július 

elején egy kopott hím egyed érkezett a lámpafény‐

re. 

Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) 

Mediterrán‐nyugat‐ázsiai  faunaelem, mezofil  faj. 

A Palearktikum  nyugati  részén  Skandináviától  a 

Balkánig,  kelet  felé  az  Urálig  terjed.  Sehol  sem 

gyakori, Magyarországon  szórványos  előfordulá‐

sú. Előfordulási területei a Dunántúlról, Budapest 

környékéről,  az  Alföldről  illetve  az  Északi‐

középhegység néhány pontjáról ismertek (Baranyi 

et al. 2004). Az üde, félnedves‐nedves rétek, vize‐

nyős lápterületek és ezek szegélyeinek karakterfa‐

ja  (Malgay  &  Sáfián  2008).  Az  imágók  repülési 

ideje  októberben  van,  a  hím  egyedek  nappal  is 

aktívak.  Hernyója  különböző  fészkes‐

virágzatúakon  (Asteraceae)  él,  elsősorban  gyer‐

mekláncfű (Taraxacum), oroszlánfog (Leontodon) és 

hölgymál  (Hieracium)  fajokon.  A  szakirodalom 

említi a cickafarkot  (Achillea millefolium)  is. Kisúj‐

szálláson  első  alkalommal  2011.05.11‐én  egy her‐

nyót  sikerült  találni a Gyalpári szikes  réten, ahol 

gyermekláncfüvön  táplálkozott,  majd  ugyanitt 

2011.10.30‐án a délelőtti órákban tucatjával repülő 

hím példányával találkoztunk. Rajzása 2011.11.01‐

én Nagyerdő területen is megfigyelhető volt, ahol 

2 nőstény egyed is mutatkozott. A L. dumi a Kisúj‐

szállás  határában  lévő  füves  területek  jellegzetes 

lepkefaja, de a város belső területein is felbukkan‐

hat.  Itteni  élőhelyei  rendszeresen  kaszált,  zavart 

területek, ennek ellenére populációja stabil. Mező‐

túron  a Hortobágy‐Berettyó  árterében  is  kimuta‐

tásra került, ahol több példány volt látható (Lévai 

Sz. 2011, pers. comm. 21 November). Védett. 

 

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) 

Euroszibériai  faunaelem,  silvicol  (általános erdei) 

faj. A Palearktikum nagy részén elterjedt, hazánk‐

4. ábra. Lemonia dumi; Kisújszállás, Gyalpári  szi‐

kes  rét  (fotó: Majláth  G.).  Kisújszállás  határában 

lévő füves területek  jellegzetes lepkefaja, de akár a 

város  belső  területein  is  felbukkanhat.  Élőhelyét 

kaszálják, de populációja stabil. Védett. 

Fig.  4.  Lemonia  dumi  is  a  typical  species  in  the 

grasslands  near  Kisújszállás,  but  it  can  be  also 

observed  in  the  town.  Its  population  is  relatively 

stable  despite  of  the  regular  reaping  (photo: 

Majláth G.). 
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ban országszerte előfordul és helyenként gyakori. 

Első nemzedéke április –  július folyamán repül, a 

második augusztusban. Hernyója elsősorban hárs 

(Tilia),  illetve  szil  (Ulmus),  tölgy  (Quercus),  fűz 

(Salix)  és  más  lombos  fajokon  él;  a  nemzetközi 

szakirodalom említi még a szilva (Prunus spp.) és a 

nyír  (Betula spp.)  fajokat,  továbbá az enyves égert 

(Alnus  glutinosa),  a  hamvas  égert  (Alnus  incana), 

hegyi szilt (Ulmus glabra). A Nyírségben 2003‐ban 

gyakori volt, egyébként a ritka szender fajok egyi‐

ke  (Baranyi  et  al.  2004). Mezőtúrról  eddig  nincs 

adata,  Kisújszálláson  egy  frissen  kelt  példányt 

sikerült megfigyelni a város központjában, amely 

2007.07.27‐én nappal, az  egyik ház  falán volt  lát‐

ható (Kelemen et al. 2011). Ritkaságának oka min‐

den  bizonnyal  az,  hogy  az  ültetett  hárs  kevés 

számban található a térségében. 

 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) 

Euroszibériai  faunaelem,  altoherbosa  (magas‐

kórós) faj. A Palearktikum nyugati részében széle‐

sen  elterjedt, de mindenütt  lokális. Magyarorszá‐

gon  szórványosan  mindenhol  előfordul.  Két  fő 

élőhelye ismeretes, így megtalálható a vízfolyások 

mentén illetve a sík‐ és dombvidékek egyes pont‐

jain. Évente egy nemzedéke repül áprilistól – júni‐

usig. Hernyójának  tápnövényei a sík‐ és dombvi‐

déki  vízfolyásokat  és  állóvizeket  szegélyező 

magaskórós‐bokorfüzes területeken a füzike fajok 

(Epilobium  spp.); míg a  száraz,  elgyomosodó bok‐

ros  erdőszegélyek,  parlagok  mentén  a  parlagi 

ligetszépe (Oenothera biennis). A nemzetközi szak‐

irodalom az Epilobium hirsutum, E. angustifolium, E. 

palustre,  E.  rosmarinifolium,  E.  montanum, 

Chamaenerion  dodonaei  és  Lythrum  salicaria  fajokat 

említi még.  Az  imágók  a  szürkületi  órákban  és 

napfelkeltekor  aktívak.  Natura  2000‐es  faj,  az 

élőhelyvédelmi  irányelv IV. függelékében találha‐

tó  (Baranyi  et  al.  2004). Kisújszálláson  első  alka‐

lommal 2003.05.03‐án észleltük a szürkületi órák‐

ban az egyik városszéli villanyoszlop alatt,  illetve 

két, kisvirágú  füzikén  (Epilobium parviflorum)  táp‐

lálkozó hernyó  is előkerült Marjalaka  térségében. 

2011‐ben két alkalommal érkezett a lámpafényre – 

04.25‐én  egy  frissen  kelt  példány  Sóhaj  városré‐

szen,  illetve  05.27‐én  egy  kopott  egyed  a Nagy‐

kertben. A Nyírség déli  részén a száraz élőhelye‐

ken  szórványos, Mezőtúron  a Körös  Peresi  holt‐

ága  mentén  került  elő  nagyobb  egyedszámban, 

alkalmanként  több  példánya  is  (Lévai  Sz.  2012, 

pers. comm. 17 February). Védett. 

Hyles galii (Rottemburg, 1775) 

Holarktikus areatípusú, mesophil faj. Európában a 

sarkkörig  fordul  elő,  de  Ázsiában  és  Észak‐

Amerikában is elterjedt. Hazánkban az 1980‐90‐es 

években megritkult,  de  újabban  ismét  gyakorivá 

vált.  A  Hortobágyon  és  az  Észak‐Alföld  több 

pontján  is gyakran előforduló szenderfaj (Baranyi 

et al. 2005). Inkább hegyvidékeken fordul elő, réte‐

ken, nedves erdő nyiladékokban, ligetes helyeken. 

Évente két nemzedéke repül, május – június illetve 

augusztus  –  szeptember  folyamán.  Hernyójának 

tápnövényei különböző lágyszárú növények, főleg 

galaj‐ (Galium spp.), müge‐ (Asperula spp.) és füzike 

(Epilobium ssp.) fajok. A nemzetközi szakirodalom 

a  következőket  említi  még  a  Clarkia,  Fuchsia, 

Circaea fajok mellett Galium aparine, G. mollugo, G. 

verum,  Epilobium  montanum,  Chamaenerion  angus‐

tifolium, Godetia  amoena  és  a  nagy  útifű  (Plantago 

major). Kisújszállás  területén minden  évben  jelen 

van,  időnként  gyakori.  Hernyóját  2004.07.14‐én 

Marjalaka térségében is sikerült megtalálni, amint 

kisvirágú füzikén (Epilobium parviflorum) táplálko‐

zott. 
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5.  ábra.  Proserpinus  proserpina;  Kisújszállás,  Béke 

utca  (fotó: Majláth  G.).  Kisújszállás  területén  ta‐

vasszal a  szürkületi órákban, általában  egyesével 

kimutatható  szenderfaj. Hernyói Marjalaka  térsé‐

géből előkerültek. Védett 

Fig. 5. Proserpinus proserpina  can be  found  in wet 

meadows. Specimens were observed  accidentally 

in spring during nightfall (photo: Gábor Majláth). 

e‐Acta Nat. Pannon. 3  (2012) 



Hyles livornica (Esper, 1780) 

Paleotrópusi‐szubtrópusi  faunaelem,  vándor  faj, 

amely  az  Óvilág  trópusain  elterjedt  és  gyakori. 

Rendszeresen  vándorol,  így  egyes  években  ha‐

zánkban is megjelennek május – júniusban beván‐

dorolt  példányai,  amelyekből  a  nyár  folyamán 

kifejlődik  egy  hazai  nemzedéke  (Baranyi  et  al. 

2004).  Általában  ritka  vendég  a  Kárpát‐meden‐

cében, bábjai a tél folyamán kifagynak. Hernyójá‐

nak  hazai  tápnövénye  legtöbbször  galaj  (Galium 

spp.),  de mint  polifág  faj, más  lágyszárúakon  és 

cserjeféléken  is  kifejlődik. A  nemzetközi  szakiro‐

dalom  említi  még  a  Vitis‐,  Parthenocissus‐, 

Euphorbia‐,  Linaria‐,  Epilobium‐,  Antirrhinum‐,  Ru‐

mex‐,  Scabiosa‐,  Linum‐,  Fuchsia‐, Asphodelus‐  és  a 

Gossypium  fajokat. Mezőtúron 2003‐ban, 2010‐ben 

és  2011‐ben  eddig összesen  5 példány került  elő, 

Kisújszállás  területéről két adata  ismert. Első pél‐

dánya egy kopott állapotú egyed, de 2010.08.12‐én 

egy szép hibátlan nőstényt észleltünk a Sóhaj vá‐

rosrészen, amely a hajnali órákban érkezett a lám‐

pafényre. 

 

Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Mediterrán‐nyugat‐ázsiai  faunaelem,  silvicol  faj. 

A Földközi‐tenger európai és afrikai partjai men‐

tén  egészen  Iránig  elterjedt. Magyarországon  or‐

szágszerte előfordul, helyenként és  időnként gya‐

kori. Évente egy nemzedéke repül, rajzását április 

közepén kezdi,  amely  egészen  június  elejéig  tart. 

Hernyója  tavasz  végétől  nyár  végéig  látható. 

Polifág,  tápnövényei  elsősorban gyümölcsfák,  fő‐

ként  szilván  (Prunus  domestica),  körtén  (Pyrus 

communis),  almán  (Malus  domestica)  és  dión 

(Juglans regia) él. A szakirodalom említi még a kő‐

ris  (Fraxinus  spp.) és a nyár  (Populus  spp.)  fajokat, 

de kökényen (Prunus spinosa) is észlelték. Az imá‐

gók általában késő éjszaka  rajzanak, éjfél után  je‐

lennek meg a mesterséges fényforrások körül. Az 

1980‐as évek közepére országszerte erősen megrit‐

kult, de megfigyelhető az a pozitív  jelenség, hogy 

a gyümölcsfákon élő lepkefajok (így a Saturnia pyri 

is)  az  utóbbi  időben  kezdenek  ismét  gyakoribbá 

válni. Ennek oka valószínűleg az, hogy az 1970‐80‐

as évek intenzív vegyszerezése után a 90‐es évek‐

ben mérsékeltebb kemikália‐használat volt  jellem‐

ző, melynek pozitív hatása az utóbbi években  je‐

lentkezik. Az  Észak‐Alföldön  gyakori,  egyes  he‐

lyeken  (Nyírábrány) akár 10‐20 példány  is érkez‐

het  a  lámpafényre, de  észlelési  adatai  elsősorban 

természetes  élőhelyek  közelében  található, míg  a 

felhagyott  almafásokban  nem  tapasztalták 

(Baranyi  et  al.  2005).  Kisújszálláson  az  1980‐as 

évek  végéig még megfigyelhető  volt,  de  az  első 

személyes észlelés csak 2011‐ben  történt. Korábbi 

jelenlétét  egy  rossz  állapotban  lévő,  régi  iskolai 

rovargyűjteményből  származó  egyed  bizonyítja, 

illetve a 1990‐es évek végén előkerült néhány szö‐

vedékmaradvány. Mezőtúr környékén sem került 

kimutatásra (Lévai 2004),  így az egybevágó  infor‐

mációk  és  tapasztalatok  alapján  kijelenthetjük, 

hogy a faj mintegy 20 évre teljesen el volt tűnve a 

régióból  –  vagy  annyira  az  észlelési  küszöb  alá 

került, hogy nem sikerült kimutatni.  Ismételt elő‐

fordulása  elsőnek  Mezőtúron  történt  (Lévai  Sz. 

2011, pers. comm., 05 May), ahol a hajnali órákban 

egy  szép  hibátlan  hím  egyed  érkezett  a  lámpa‐

fényre.  Ezt  követően  Kisújszálláson  is  előkerült 

egy  nőstény  2011.06.06‐án,  amelynek  elpusztult 

példányára a nappali órákban sikerült rábukkanni 

a Sóhaj városrész területén. Védett. 

 

Archiearis puella (Esper, 1787) 

Pontomediterrán faj, elterjedési területe Közép‐ és 

Kelet‐Európa (Kovács 1965). Hazánkban lokális, a 

sík‐ és dombvidékek lakója. Élőhelyei az alföldi és 

folyómenti nyárfások, de  az  ipari  célú nyárfa ül‐

tetvényekbe  is  megtelepült  (Varga  et  al.  2010). 

Egyik  legkorábban  megjelenő  nappali  aktivitású 

lepkefajunk (Baranyi et al. 2004), amely a délelőtti 

órákban a  talajszinten, később pedig a  lombkoro‐

nában  látható.  Február  elejétől  április  elejéig  fi‐

gyelhető  meg,  hernyója  fehér  nyárfán  (Populus 

alba) él. Kisújszálláson első alkalommal a Gyalpári

‐erdőben  észleltük  2011.03.13‐án;  viszonylag ma‐

gas  egyedszámban  láttuk  repülését  a  fehér nyár‐

fák  körül.  Ezt  követően  a  régi  4‐es  út mentén  is 

észleltük 2011.03.15‐én, ahol rajzása az út mentén 

lévő  öreg  fehér  nyárfák  lombkorona‐szintjében 

szintén  nagy  egyedszámban  történt.  03.16‐án  a 

Déli  temető  területén  is népes  számban mutatko‐

zott,  továbbá a Sóhaj városrészen  is előkerült né‐

hány egyed az ottani fehér nyárfa körül. Mezőtú‐

ron is hasonló gyakorisággal észlelt faj, amely kü‐

lönösen a Berettyó árterében fordul elő (Lévai Sz. 

2012, pers. comm. 17 March). Védett. 

 

Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) 

Nyugat‐palearktikus,  szubmediterrán‐nyugat‐

ázsiai faj, amely Dél‐Európától Kis‐Ázsián keresz‐
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tül Szíriáig és Örményországig terjedt el. Európá‐

ban  a  Bécsi‐medence  a  legészakibb  előfordulása. 

Évente  két  nemzedéke  repül,  májustól  egészen 

augusztusig  találkozhatunk  példányaival.  Her‐

nyójának  tápnövénye a buvákfű (Bupleurum spp.), 

gurgolya  (Seseli  spp.)  és  a  kocsord  (Peucedanum 

spp.). Kisújszállás területén is megfigyelt faj, rögzí‐

tett  adata  2011‐ben  a  Sóhaj  városrészen  történt. 

Mezőtúron gyakori. 

 

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) 

Kozmopolita vándorfaj, amely az eurázsiai konti‐

nens valamennyi országából előkerült, de Afriká‐

ban  és  Észak‐Amerikában  is  ismert.  Első  példá‐

nyai május  folyamán  jelennek meg Magyarorszá‐

gon,  és  egészen  novemberig  megfigyelhető,  de 

augusztus – szeptember hónapokban a  leggyako‐

ribb és mindenhol megjelenhet. Hernyójának táp‐

növénye a Chrysanthemum és Senecio  fajok,  továb‐

bá  a  Gallium  mollugo.  Kisújszállási  megfigyelése 

2010‐ben történt; két imágó érkezett a lámpafény‐

re 11.06‐án a Sóhaj városrészen. 

 

Thera juniperata (Linnaeus, 1758) 

A Közel‐Keleten  és  egész Európa  területén  elter‐

jedt. Magyarországon  többfelé  előforduló,  tápnö‐

vényéhez  erősen  kötődő  monofág  faj,  hernyója 

borókán él (Juniperus communis) (Sáfián & Malgay 

2004).  Rajzása  október  végén,  november  elején 

történik, egyedei a nappali órákban is aktívak, de 

fényen  is megjelenik. Kisújszálláson a helyi teme‐

tőkben nagy mennyiségben lelhető fel tápnövénye 

a  boróka,  így  a  déli  és  keleti  temetők  területén 

minden évben stabil populációja mutatkozik. 

 

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) 

Japántól az Ibériai‐félszigetig igen széles elterjedé‐

sű  faj. Magyarországon  főleg a domb‐ és hegyvi‐

déki  tájakon  mindenütt  megtalálható  a  lombos 

erdőkben, sokfelé gyakori. Két nemzedéke május‐

tól  júniusig  illetve  júliustól  augusztusig  repül. 

Hernyójának tápnövénye a tölgy (Quercus spp.) és 

fűz (Salix spp.) fajok. Mezőtúron eddig nem került 

elő, Kisújszálláson  2011.07.22‐én  a  Sóhaj városré‐

szen észleltünk egy példányt. 

 

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) 

Euroszibériai  láperdei  faj,  amely  egészen  Japánig 

előfordul. Magyarországon  erdős  helyeken,  ker‐

tek, ligetek környékén mindenütt megtalálható, de 

eléggé ritka. Évente két nemzedéke repül, május – 

június  és  július –  szeptember hónapok  folyamán. 

Hernyójának  tápnövénye  a  fagyal  (Ligustrum 

vulgare),  lonc (Lonicera spp.) és közönséges orgona 

(Syringa  vulgaris).  Kisújszállás  területén  is  jelen 

lévő, de  ritka  araszoló  faj.  2011‐ben  egy példány 

érkezett a lámpafényre Marjalaka térségében. Me‐

zőtúron  szintén  ritka,  egyesével  előforduló  faj, 

amely 2011‐ben 4 példányban repült a lámpafény‐

re (Lévai Sz. 2012, pers. comm. 17 February). 

 

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) 

Egész Európában  illetve Ázsia nyugati, mérsékelt 

éghajlatú részein elterjedt faj. Hazai élőhelyei első‐

sorban  ligetek,  erdős  helyek  és  gyümölcsösök. 

Évente  két  nemzedéke  fejlődik,  május  –  július 

majd  augusztus  –  szeptember  folyamán  repül. 

Hernyójának  tápnövénye  a  kökény  (Prunus 

spinosa),  a  galagonya  (Crataegus  spp.)  valamint 

egyéb  cserjék  és  fák. Mezőtúr  környékéről  eddig 

nem ismeretes, Kisújszálláson is összesen egy hím 

példányt  észleltünk  eddig,  2011.08.06‐án  Marja‐

laka térségében. 

 

Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767) 

Mediterrán  elterjedésű, Magyarországon  szórvá‐

nyos és ritka araszoló‐lepkefaj (Varga et al. 2010). 

Leginkább  a  nedvesebb  természetközeli  állapotú 
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6. ábra. Archiearis puella; Kisújszállás, Csivag, régi 

4‐es út (fotó: Szombathelyi E.). Egyik legkorábban 

megjelenő  nappali  aktivitású  lepkefajunk,  Kisúj‐

szálláson  a  régi  4‐es  út  menti  szakaszon  nagy 

egyedszámban megfigyelhető és stabil populáció‐

ja él, de a Gyalpári‐erdő és a Déli temető területén 

is előfordul. Védett. 

Fig.  6. Archiearis  puella occurs  in  several habitats 

and  has  a  stable  local  population  (photo:  Ervin 

Szombathelyi). 
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erdőkben fordul elő. Hernyója holt fákon élő zuz‐

mókon és mohákon táplálkozik (Malgay & Sáfián 

2008). Évente egy nemzedéke van, július – augusz‐

tus  folyamán. Kisújszálláson  2011.  augusztus hó‐

napban több alkalommal sikerült megtalálni. Első 

példánya, egy nőstény, amely a Marjalaka térségé‐

ben  lévő  nyárfasoron  08.06‐án  érkezett  a  lámpa‐

fényre, majd  08.18‐án  és  19‐én  egy‐egy  hím  pél‐

dány a Sóhaj városrészen  is. Mezőtúron 2008 óta 

lokálisan gyakori  faj  (Lévai Sz. 2012, pers. comm. 

17 February). 

 

Theria  rupicapraria  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) 

Nyugat‐palearktikus,  Közép‐Európától  Nyugat‐

Ázsiáig elterjedt faj. Magyarországon országszerte 

megtalálható erdős, bokros, bozótos helyeken, de 

mindenütt csekély egyedszámban. Egyetlen nem‐

zedéke március elejétől április közepéig  repül; az 

egyik  legkorábban  megjelenő  araszoló  lepkefa‐

junk.  Hernyója  kökényen  (Prunus  spinosa)  vagy 

galagonyán  (Crataegus  spp.)  él. Kisújszálláson  ed‐

dig egy példányt észleltünk, amely 2011.03.02‐án a 

Sóhaj városrészen  érkezett  a  lámpafényre. Mező‐

túron  szintén  egy  alkalommal  észlelt  faj,  amely 

2001‐ben került elő. 

 

Cerura erminea (Esper, 1783) 

Euroszibériai  faunaelem,  fűz‐nyár‐fogyasztó  faj. 

Palearktikus elterjedésű, amely Magyarországon – 

a régebbi szakirodalom szerint – jóval ritkább a C. 

vinula‐nál;  a Dél‐Dunántúlon  többfelé,  a Nyugat‐

Dunántúl  egyes  pontjain,  a Duna‐Tisza  köze  né‐

melyik  nyárfásában,  a  Középhegységekben  és  a 

Duna‐mentén gyűjtötték. Fő élőhelyei a nyíresek, 

ligeterdők,  ártéri  erdők,  homoki  fehérnyárfások. 

Repülési ideje május – júniusban van, de részleges 

második nemzedéke is kifejlődhet július – augusz‐

tus hónapokban. Hernyójának  tápnövénye a nyár 

(Populus spp.), esetleg fűz (Salix spp.) és nyír (Betula 

spp.) fajok. Az Észak‐Alföld régióban, különösen a 

Nyírségben  általánosan  elterjedt  és  gyakori  faj 

(Baranyi  et  al.  2005).  Kisújszállás  területén  első 

alkalommal  1998‐ban  sikerült  kimutatni,  azóta 

minden évben megfigyelhető, általában egyesével. 

2003‐ban  nagy  egyedszámban  volt  kimutatható, 

egy‐egy villanyoszlopon olykor 2 példány is meg‐

figyelhető  volt. Hernyóját  2008‐ban  a  régi  tégla‐

gyári  tó mentén észleltük. 2011‐ben egy hím pél‐

dány  került  elő,  amely  Marjalakánál  érkezett  a 

lámpafényre.  Mezőtúron  csak  a  Hortobágy‐

Berettyó árteréből  ismeretes, de ott  időnként gya‐

kori. 

 

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) 

Euroszibériai  areatípusú,  szubmediterrán‐déli 

kontinentális  faj.  Közép‐Európában  már  lokális, 

szórványos elterjedésű. Hazánkban szórványos és 

ritka előfordulású, az Alföldön is megtalálható, de 

egyedszáma  alacsony.  Élőhelyei  a melegebb  töl‐

gyesek, hernyója  tölgyfélék  (Quercus  spp.)  levelén 

él. A melegebb élőhelyeken évente akár két nem‐

zedéke is kifejlődhet, április – május majd július – 

augusztus  folyamán,  másutt  viszont  csak  egy 

nemzedékes, májustól –  július elejéig. Kisújszállás 

és Mezőtúr  térségében első alkalommal egyidejű‐

leg  2002‐ben  sikerült kimutatni  (Lévai  2004). Az‐

7.  ábra.  Cerura  erminea;  Kisújszállás,  Marjalaka 

(fotó: Majláth G.). Azóta minden évben megfigyel‐

hető  néhány  egyed.  Ismertebb  élőhelyei  a  Tégla‐

gyári‐tó és Marjalaka térségében vannak. 

Fig. 7. Cerura erminea – the first occurence in Kisúj‐

szállás is from the late 1990s. Since then it has been 

observed every year (photo: Gábor Majláth). 
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óta  folyamatosan  megfigyelhető  gyakori  púpos‐

szövő  faj, esténként általában egy‐két példány ér‐

kezik a lámpafényre. 

 

Ptilophora  plumigera  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) 

Euroszibériai faunaelem, nemorális faj. Magyaror‐

szágon  főleg  a  Dunántúlon  és  az  Északi‐

középhegységben  elterjedt,  míg  Alföldön  csak 

szórványosan  figyelték meg.  Repülési  ideje  nov‐

ember  végén  kezdődik,  de  kedvezőtlen  időjárás 

esetén februártól rajzik. Hernyójának tápnövényei 

a  juhar  fajok  (Acer  spp.),  de  fűzön  (Salix  spp.)  és 

nyíren  (Betula  spp.)  is  táplálkozhat.  Kisújszállás 

területén az eddigi egyetlen  ismert hím példánya 

a  Sóhaj  városrészen  került  elő  1998.  novemberé‐

ben  (Kelemen  et  al.  2011); Mezőtúron még  nem 

került elő. 

 

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) 

Nyugat‐ázsiai‐mediterrán  elterjedésű  euroszibé‐

riai  faunaelem,  amely  az  Ibériai‐félsziget déli  ré‐

szeitől  Dél‐Oroszországig  és  Kis‐Ázsiáig  honos. 

Magyarországon csaknem mindenhol megtalálha‐

tó  gombafogyasztó  faj,  de manapság  kifejezetten 

ritkának  számít  (Varga  et  al.  2010).  Évente  két 

nemzedéke  repül,  június  –  július  és  augusztus  – 

október folyamán. Hernyója gombákban és korha‐

dó fákban (főleg tölgy‐ és bükkfában) él. Mezőtú‐

ron egyesével előforduló faj (Lévai Sz. 2012, pers. 

comm. 17 February), Kisújszálláson 2011.07.22‐én 

egy  példányt  sikerült  kimutatni  a  Sóhaj  városré‐

szen. 

 

Trisateles  emortualis  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) 

Boreo‐kontinentális faunaelem, nemorális faj. Eur‐

ázsiai  elterjedésű,  szinte mindenhol megtalálható 

Európában. Magyarországon  a  Dunántúl  hegyes 

és  dombos  vidékén,  Budapest  környékén  és  az 

Északi‐középhegységben a  leggyakoribb, de meg‐

található szórványosan az Alföldön  is. Évente két 

nemzedéke  repül, május  –  június  illetve  július  – 

szeptember hónapokban. Hernyója főként fonnya‐

dó tölgy‐ (Quercus) és bükklevelekkel (Fagus) táp‐

lálkozik,  amelyeket  szitaszerűen  átlyuggat.  A 

szakirodalom  említi még  a közönséges gyertyánt 

(Carpinus betulus) is. Kisújszálláson 2011.05.27‐én a 

Nagy‐kertben, majd  2011.08.06‐án Marjalakán  si‐

került  egy‐egy  példányt  kimutatni.  Mezőtúron 

eddig 4 példány került elő. 

 

Eublemma amoena (Hübner, [1803]) 

Nyugat‐palearktikus,  pontomediterrán‐turkesz‐

táni faj, amely Dél‐Európától Kis‐Ázsián át Iránig 

terjedt el. Magyarországon a Dunántúlon, az Észa‐

ki‐középhegység déli lábánál és az Alföldön talál‐

ható, ám csak egyes években jelenik meg nagyobb 

egyedszámban,  általában  ritka  és  lokális.  Évente 

két  nemzedéke  repül, május  –  július  és  július  – 

szeptember  hónapokban.  Hernyójának  tápnövé‐

nye a szamárbogáncs (Onopordum acanthium). Kis‐

újszálláson  első  alkalommal  2010.08.12‐én  került 

elő  egy  példánya  a  Sóhaj  városrészen,  viszont 

2011‐ben  négy  példánya  melyek  közül  egy 

Marjalaka  térségéből származik. Mezőtúron 2003‐

ig gyakori  faj volt, azóta  rendkívül megritkult  és 

csak  egyes  években  észlelhető  egy‐egy  példánya 

(Lévai Sz. 2012, pers. comm. 17 February). 

 

Laelia coenosa (Hübner, 1808) 

Euroszibériai  faunaelem,  arundifil  faj.  A  Pale‐

arktikumban  sokfelé  előfordul,  de  Európában 

szórványos.  Közép‐Európában  csak  a  Kárpát‐

medencében él. Magyarországon láp‐ és mocsárvi‐

dékeken, kiterjedt nádasoknál észlelték, ezeken az 

élőhelyeken  időnként  gyakori  is  lehet. Hernyójá‐

nak tápnövényei a nád (Phragmites australis), a te‐

lelő  sás  (Cladium  mariscus)  valamint  más  sás‐ 

(Carex  spp.)  és  szittyó  fajok  (Juncus  spp.),  továbbá 

egyes  pázsitfűfélék  (Poaeceae).  Az  Észak‐alföldi 

régió  nedvesebb  élőhelyein  szórványosan  min‐

denütt megtalálható, a Hortobágyon ellenben gya‐

kori. Kisújszálláson és Mezőtúron egyaránt előfor‐

dul, a nyári hónapokban rendszeresen megfigyel‐

hető az  éjjeli  lámpázások alkalmával,  rendszerint 

több példányban is. 

 

Arctornis l‐nigrum (Müller, 1764) 

Euroszibériai faj, amely a lomberdő‐zónában elter‐

jedt. Magyarországon  a nedvesebb  erdőségekben 

sokfelé  előforduló  és helyenként gyakori  faj, míg 

az Alföldön általában ritka. Hernyója hárson (Tilia 

spp.),  tölgyön  (Quercus  spp.)  és  bükkön  (Fagus 

sylvatica)  él.  Évente  két  nemzedéke  repül, május 

végétől  július  elejéig, majd augusztus –  szeptem‐

ber  hónapokban. Kisújszálláson  folyamatosan  je‐

lenlévő gyakori faj, esetenként olykor több példá‐

nya is érkezett a lámpafényre. Mezőtúron egyesé‐

vel fordul elő. 
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Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) 

A Palearktikumban elterjedt faj hazánkban sokfelé 

megtalálható. Élőhelyei  főként a dombvidéki szá‐

raz, meleg gyepek és rétek. Leginkább nappal mo‐

zog, repülése  lassú és gyenge, felzavarva nem re‐

pül messzire. Gyenge repülése miatt nehezen ko‐

lonizál új területeket. Repülési ideje májustól júni‐

usig közepéig  tart, hernyójának kedvelt  tápnövé‐

nye a  jakabnapi aggófű  (Senecio  jacobaea), martila‐

pu  (Tussilago  farfara)  és  acsalapu‐fajok  (Petasites 

spp.).  Kisújszálláson  eddig  egyetlen  példánya  is‐

mert,  a  nagyerdei  gyep  területén  egy  nőstény 

egyedet észleltünk 1998‐ban, amely nappal a fűből 

felzavarva került elő (Kelemen et al. 2011). 

 

Spiris striata (Linnaeus, 1758) 

Euroszibériai  faunaelem, mezofil‐sztyep  faj,  nyu‐

gat‐palearktikus  elterjedésű,  délkelet  felé  Kis‐

Ázsiában  és  Belső‐Ázsiában  messze  terjed.  Ma‐

gyarországon  sokfelé megtalálható, különösen  az 

Alföld nagy kiterjedésű homoki és szikes területe‐

in (Sáfián & Malgay 2004). Élőhelyei rétek, száraz 

homokpuszták,  de  általában  nem  gyakori.  Her‐

nyójának tápnövényei csenkeszfajok (Festuca spp.), 

főleg a juhcsenkesz (Festuca ovina); de a szakiroda‐

lom  említi  még  a  Bromus  erectus,  Brachypodium 

pinnatum,  Poa  pratensis  ssp.  angustifolia,  Arrhe‐

natherum  elatius,  Rumex  acetosella,  Salvia  pratensis 

növényfajokat is (Baranyi et al. 2004). Imágói nap‐

pal aktívak, és könnyen felzavarhatak a gyepszint‐

ből. Kisújszállás határában a Gyalpári szikes rét és 

a Nagyerdő  rétjeinek  egyik  karakterfaja,  kimon‐

dottan  gyakori  és minden  évben megfigyelhető. 

2011.04.02‐án  hernyói  is  előkerültek.  Időnként  a 

Sóhaj városrészen is megjelenik az éjszakai lámpá‐

zások  alkalmával. Mezőtúron  is  előforduló,  gya‐

kori faj (Lévai Sz. 2012, pers. comm. 17 February). 

 

Eilema caniola (Hübner, [1808]) 

Nyugat‐palearktikus, melegkedvelő faj, elterjedt a 

Földközi‐tenger  partvidékén  (Marokkó,  Algéria, 

Tunézia  illetve Dél‐Európa), valamint Nyugat‐ és 

Közép‐Európában  honos.  A mediterrán  területe‐

ken szélesen elterjedt és gyakori, északabbra egyre 

lokálisabb. Magyarországon ritka fajként szerepel, 

a Dél‐Dunántúlon  és  a  Balaton‐felvidéken  került 

elő néhány példányban. Első alkalommal a Villá‐

nyi‐hegységből, a Tenkes‐hegyen gyűjtötték 1979‐

ben (Fazekas & Ronkay 1982). Kimondottan hő‐ és 

szárazság  igényes  faj. Az  irodalmi adatok  szerint 

évente két, esetleg három nemzedéke  is kialakul‐

hat tavasz végétől őszig. Hernyója a talajon és kö‐

veken  élő  zuzmókkal  táplálkozik.  A  térségből 

1998.  szeptember  végén  került  elő  Mezőtúron 

(Lévai 2004). Azóta Kisújszálláson is folyamatosan 

jelen  lévő,  egyik  leggyakoribb  Eilema  faj,  amely 

májustól októberig kimutatható. 

 

Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Mediterrán‐ázsiai elterjedésű, Angliától és a Skan‐

dináv‐félsziget  déli  részétől  Közép‐  és  Dél‐

Európán át Dél‐Afrikáig  és Kis‐Ázsiáig megtalál‐

ható  faj.  Magyarország  tölgyeseiben  mindenhol 

előfordul,  különösen  a meleg  tölgyesekben,  ahol 

akár  közönséges  is  lehet,  de  az  Alföldön  ritka 

(Lévai 2004). Az Észak‐Alföldön szórványos, álta‐

lában egyesével  figyelhető meg. Egyetlen nemze‐

déke május – júniusban repül. Hernyójának tápnö‐

vénye különböző tölgy fajok (Quercus spp.). Kisúj‐

szálláson minden  évben  jelentkezik  egy‐két  pél‐

dány  a  Sóhaj  városrészen,  hernyója  több  alak‐

alommal  előkerült  június  folyamán  a  Nagykert 

utcai tölgysoron. Mezőtúron viszont nem gyakori. 

8. ábra. Spiris striata; Kisújszállás, Gyalpári szikes 

rét (fotó: Majláth G.). Kisújszállás határában  lévő 

Gyalpári szikes rét és a Nagyerdő rétjeinek egyik 

karakterfaja, kimondottan gyakori és minden év‐

ben megfigyelhető lepkefaj. 

Fig. 8. Spiris striata is a frequent species. In Kisúj‐

szállás  it occurs  in the area of Nagyerdő and the 

Gyalpári  saline  meadow,  respectively  (photo: 

Gábor Majláth). 
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Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) 

Euroszibériai  areatípusú,  szubmediterrán‐ázsiai 

faj.  Dél‐  és  Délkelet‐Európában,  Dél‐Oroszor‐

szágban,  Észak‐Afrikában,  valamint  Kis‐Ázsián 

keresztül  Iránig és Belső‐Ázsiáig elterjedt. Erősen 

migrációs hajlamú, néha Észak‐Európában is meg‐

jelenik.  Magyarországon  a  90‐es  évek  közepéig 

csak  a  Dél‐Dunántúlon  volt  honos, máshol  csak 

vándorlásai  során bukkant  fel, azóta viszont erős 

terjedésnek  indult  északi  és  keleti  irányba. Ma‐

gyarországi  tenyészése  napjainkra  bizonyított, 

mindenütt  állandó  populációi  fejlődnek.  Évente 

két vagy három nemzedéke is kifejlődhet májustól 

októberig.  Hernyójának  tápnövényei  a  Rubus, 

Genista,  Lythrum,  Punica,  Ricinus  és  Parietaria 

(Lévai 2004) fajok, olykor még a fűz (Salix ssp.) is. 

Kisújszállás és Mezőtúr területén a megfigyelések 

alapján májustól szeptember közepéig  folyamato‐

san  kimutatható  faj,  legnagyobb  egyedszámban 

augusztus hónapban van  jelen. Esetenként olykor 

10‐20  példány  is  érkezik  a  lámpafényre,  ezáltal 

térségünkben ma már az egyik  legközönségesebb 

Noctuidae fajnak tekinthető. 

 

Catocala  hymenaea  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) 

Areája Ausztriától Délkelet‐Európán  át  az Urálig 

és  onnan  az  Usszuri  folyásáig  terjed  (Gozmány 

1970). Magyarország  területén mindenhol  előfor‐

dul, domb‐ és hegyvidéken gyakori fajunk, míg a 

síkságon  inkább  lokális. Melegkedvelő  faj,  amely 

elsősorban  tölgyesekben  fordul  elő  (Sáfián  & 

Malgay  2004). A mesterséges  fény mérsékelten  a 

csalétek  erősen  vonzza.  Évente  egy  nemzedéke 

repül,  június  –  augusztus hónapokban. Hernyója 

kökényen  (Prunus  spp.)  és  galagonyán  (Crataegus 

9. ábra. Eilema caniola; Kisújszállás, Béke utca (fotó: Majláth G.). Kimondottan hő‐ és szárazság igényes 

faj, Kisújszálláson az utóbbi idők egyik jellegzetes, nagy egyedszámban jelenlévő Eilema faj. 

Fig. 9. Eilema caniola is a typical Eilema species with a high abundance (photo: Majláth G.). 

 

10. ábra. Eilema caniola det. et gen. prep. Fazekas Imre (fotó: Fazekas I.). Kisújszállásról származó Eilema 

caniola határozásához szükséges ivarszervi preparátum (Kisújszállás, 2011.05.27., leg. Kelemen I.) 

Fig. 10. Eilema caniola det. et gen. prep. Fazekas Imre from Kisújszállás (photo: Fazekas I.). 
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spp.) él. Mezőtúr területén az egyik leggyakoribb a 

Catocalinae fajok közül, rendszeresen repül fényre. 

Kisújszálláson is előfordul de ritkább faj; 2011‐ben 

három  alkalommal  került  elő  a  Sóhaj  városrész 

területén.  Elsőnek  07.22‐én  éjjel  egy  szép  frissen 

kelt  példány, majd  23‐án  nappal  szintén,  illetve 

08.02‐án éjjel egy kopottabb. 

 

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 

Boreo‐kontinentális  faunaelem,  fűz‐  és  nyárfo‐

gyasztó  faj.  Eurázsiai  elterjedésű,  Nyugat‐

Európától  Ázsián  keresztül  Japánig  mindenhol 

megtalálható  –  kivéve  Európa  legészakibb  és 

legdélibb  mediterrán  részeit.  Magyarországon 

mindenfelé  előfordul,  élőhelyei  főként  a  sík  és 

dombvidéki  meleg  nyárfások.  Magasabb  egyed‐

számban csak a kiskunsági  fehérnyárfásokból ke‐

rült elő (Baranyi et al. 2005). A legnagyobb méretű 

európai bagolylepke faj, egyetlen nemzedéke  júli‐

ustól október közepéig repül. Hernyójának fő táp‐

növénye a fehér nyár (Populus alba), de elfogyaszt 

más nyár  (Populus  spp.)  fajokat  is. Előfordul még 

tölgyön (Quercus spp.), nyíren (Betula spp.), égeren 

(Alnus spp.), juharon (Acer spp.), szilen (Ulmus spp‐

.),  fűzön  (Salix  spp.)  és  kőrisen  (Fraxinus  spp.)  is. 

Kisújszálláson  első  megfigyelése  1997.10.12‐én 

volt a Sóhaj városrész egyik villanyoszlopán, majd 

1998.11.17‐én késő ősszel is találkoztunk egy rossz 

állapotban  lévő  egyedével.  A  Gyalpári‐erdőben 

2011.09.03‐án  nappal,  egy  elpusztult  egyed  ma‐

radványai  kerültek  elő, melyet  az  egyik  öregebb 

kőrisfa  alatt  észleltünk. A  faj Mezőtúron  is  több 

alkalommal  előkerült,  de  nem  gyakori  (Lévai 

2004). Védett. 

 

Catocala  promissa  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) 

Nyugat‐palearktikus faj, Európától Észak‐Afrikáig 

és Kis‐Ázsiáig  elterjedt. Egész Európában megta‐

lálható (Norvégia és Izland kivételével), kelet felé 

Örményországig,  a  Volga  folyóig  nyomul.  Ma‐

gyarországon  hegy‐  és  dombvidéki  tölgyesekben 

gyakori, de az Alföld területén szórványos. Egyet‐

len nemzedéke  június – augusztusban repül. Táp‐

növényei  a  tölgyfélék  (Quercus  spp.)  és  a  szelíd‐

gesztenye (Castanea sativa). Az imágókat a mester‐

séges fény kevésbé, a csalétek erősen vonzza. Me‐

zőtúron  több  példánya  is  előkerült  (Lévai  2004), 

Kisújszállás területén első alkalommal 2001. július 

végén  észleltük néhány  egyedét  a  Sóhaj városré‐

szen  illetve  a  Nagykert  utcai  tölgysoron,  majd 

2011.07.17‐én a délutáni órákban ismét megfigyel‐

tük a Gyalpári‐erdő területén, ahol négy példányt 

láttunk a fatörzseken pihenve. Helyi repülése a C. 

sponsa‐val  egybeesik,  de  a  C.  promissa  hamarabb 

kezdi rajzását, mert a 07.17‐én megfigyelt egyedek 

közül a C. sponsa  imágók mind frissen keltek vol‐

tak, míg a C. promissa‐k már kopottak. 

 

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) 

Nyugat‐palearktikus,  Észak‐Afrikában  és  Kis‐

Ázsiában  elterjedt  faj,  mely  egész  Európában 

(Norvégia és Izland kivételével) megtalálható. Ke‐

let  felé  az Urálig  nyomul. Magyarországon min‐

denhol  előfordul,  elsősorban  a  hegy‐  és dombvi‐

dékek tölgyeseiben él, ahol egyes években gyakori 

lehet. Az Alföldön  szórványos.  Egyetlen  nemze‐

déke  június  –  augusztusban  repül,  hernyójának 

tápnövényei a különböző tölgy fajok (Quercus spp.). 

Az  imágókat  a mesterséges  fény kevésbé,  a  csal‐

étek erősen vonzza. Kisújszállás  területén első al‐

kalommal 2000.06.19‐én sikerült kimutatni a Sóhaj 

városrészen,  ahol  egy  szép  frissen  kelt  példány 

érkezett  a  fényre.  Ezt  követően  2001.08.15‐én  tu‐

catjával  észleltük  a  Gyalpári‐erdő  területén;  itt 

minden évben, magas egyedszámban tapasztalha‐

tó. A  fatörzseken pihenő egyedek könnyen észre‐

vehetőek a nappali órákban, rajzását június végén 

kezdi  és  a  lerepült kopott példányok még  szept‐

ember első hetében is megfigyelhetők. A Gyalpári‐

erdő egyik jellemző faja. 

 

Bena bicolorana (Fuessly, 1775) 

Euroszibériai  areatípusú  faj, amely Európában  és 

Elő‐Ázsiában  terjedt  el.  Magyarországon  kis 

egyedszámban elsősorban a Dunántúl és az Északi

‐középhegység tölgyeseiben található. Egy nemze‐

déke  június  –  augusztusban  repül. Hernyója  fő‐

ként  tölgyféléken  (Quercus  spp.) él. Kisújszálláson 

eddig egy alkalommal sikerült kimutatni; a Sóhaj 

városrészen egy szép frissen kelt példány érkezett 

a  lámpafényre  2011.06.04‐én. Mezőtúron  szintén 

egyetlen adata ismert (Lévai 2004). 

 

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) 

Paleotropikus vándor faj, a Mediterráneumban és 

Eurázsia  délkeleti  részén  szélesen  elterjed.  A 

Kárpát‐medencéből  régóta  ismert  (Abafi‐Aigner 

1907), de Kovács Lajos (1953, 1956) faunamunkái‐

ban már nem szerepel. Nagyon sokáig nem  jelent 
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meg Magyarországon,  első hazai adataira a múlt 

évszázad utolsó évtizedéig kellett várni. Első pél‐

dányai  a  Villányi‐hegységből,  Szársomlyóról  ke‐

rültek elő (Szabóky et al. 2001). Ezt követően hirte‐

len nagy területeken  jelent meg, és viszonylag rö‐

vid  idő  alatt  többfelé  gyakorivá  vált.  2010‐ben 

Kárpátaljáról  is előkerült. A rohamos terjedési fo‐

lyamat megtörni  látszik  és  az  észlelések  jelenleg 

ritkábbak, de az adatok alapján  jelen van a hazai 

faunában (Varga et al. 2010). Évente két nemzedé‐

ke  figyelhető meg májustól  októberig. Hernyójá‐

nak  tápnövényei a szulákfélék  (Convolvulaceae). A 

lepkefajt  2011‐ben  több  alkalommal  is  észleltük 

Kisújszállás területén. Elsőnek a Nagykertben egy 

frissen kelt egyed érkezett a lámpafényre 05.27‐én, 

majd 09.19‐én és 09.23‐án egy‐egy példány a Sóhaj 

városrészen. Mezőtúron az ezredforduló óta éven‐

te  2‐5  példány  általánosan megfigyelhető  (Lévai 

Sz. 2012, pers. comm. 17 February). 

 

Simyra nervosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Déli‐kontinentális  (ponto‐kaszpi  –  dél‐szibériai) 

faunaelem; sztyepp faj (Varga et al. 2004), Európa 

és Ázsia területén széles körben elterjedt. Magyar‐

országon mindenütt előfordul, a száraz homokos, 

löszös,  sziklagyepek  és  gyepek  jellemző  faja. 

Évente  két  nemzedéke  repül  április  –  május  és 

június – augusztus folyamán. Hernyójának tápnö‐

vényei  az  Euphorbia‐,  Rumex  és  Hieracium  fajok 

továbbá a Chondrilla  juncea. A Gyalpári szikes  ré‐

ten  2011.09.10‐én  egy  példány  érkezett  a  lámpa‐

fényre, Mezőtúron viszont eddig még nem került 

elő. 

 

Simyra albovenosa (Goeze, 1781) 

Euroszibériai, higrofil faj, amely előfordul Európa 

nagy  részén  (Portugáliát  és  Norvégiát  kivéve), 

Észak‐Afrikában, keletre Kis‐ és Közép‐Ázsiában. 

Élőhelyei  nádasok  és  lápos  területek.  Évente  két 

nemzedéke repül, április közepétől júniusig, majd 

júliustól  szeptember  közepéig. Hernyójának  táp‐

növényei a Carex‐, Rumex‐, Glyceria és Typha‐ fajok, 

továbbá  a Phragmites  communis. Kisújszálláson  és 

Mezőtúron általános és gyakori előfordulású faj. 

 

Cucullia fraudatrix (Eversmann, 1837) 

Euroszibériai  faunaelem,  sztyepp‐silvicol  faj. 

Transzpalearktikus  elterjedésű,  Észak‐  és Közép‐

Európától  a  csendes‐óceáni  partvidékig  található 

de előfordul Japánban is. A faj sokáig csak néhány 

példány  révén  volt  ismert  Európából,  a XIX–XX. 

század fordulója után vált folyamatosan gyakorib‐

bá Közép‐Európa egyes részein, egyben határozott 

nyugati  irányú  terjedést  is mutatott.  Az  1970‐es 

évekre Európa keleti és középső részein általáno‐

san  elterjedté  vált,  napjainkban megint  bizonyos 

regressziót mutat. A faj széles elterjedési területén 

belül  igen  különböző  élőhelyekhez  alkalmazko‐

dott, a közép‐európai populációk a zárt erdővidé‐

kektől  eltekintve  szinte  minden  élőhelytípusban 

megtalálhatók,  beleértve  az  erősen  degradált 

gyomtársulásokat is. Évente egy nemzedéke július 

–  augusztusban  repül. Hernyójának  tápnövényei 

az  ürömfélék,  főleg  a  fekete  üröm  (Artemisia 

vulgaris).  Az  Észak‐Alföld  régióban  néhányszor 

került elő, Mezőtúron eddig két alkalommal. Kis‐

újszálláson  a  Sóhaj  városrészen  2000.09.06‐án  ér‐

kezett egy szép példánya a lámpafényre (Kelemen 

et al. 2011). 

 

Cucullia lactucae ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Boreo‐kontinentális  faunaelem,  altoherbosa  faj. 

Euroszibériai elterjedésű, az Ibériai‐félsziget észa‐

ki  részétől  és  a  Brit‐szigetektől  a Nyugat‐Altájig 

húzódó areával. Európában a déli területek kivéte‐

lével  viszonylag  szélesen  elterjedt,  kelet  felé  a 

sztyepzónában, illetve a kis‐ és közép‐ázsiai hegy‐

ségrendszerben erősen sporadikussá válik és  töb‐

bé‐kevésbé  izolált  populációkat  alkot.  Egyike  a 

kifejezetten kevés, részlegesen erdős területekre is 

behatoló csuklyásbagoly‐fajnak, erdei tisztásokon, 

középhegységi réteken és patakvölgyekben, ritkás 

erdőkben  honos. Magyarországon  a  Középhegy‐

ség és a dombvidék szórványosan elterjedt állata,  

az Alföldön csak néhány nagyobb erdőből került 

elő; mindenütt egyesével  jelentkezik. Rajzási ideje 

május végétől augusztus elejéig tart. Hernyójának 

tápnövényei  liguliflorae  fészkesek, mindenekelőtt 

a Mycelis muralis; ritka esetekben a kerti salátán is 

megfigyelték,  de  kárt  nem  okoz.  A  Nyírségben 

még nem került elő  (Baranyi et el 2005), Mezőtú‐

ron viszont a C. umbratica és C. chamomillae után a 

harmadik leggyakoribb csuklyásbagoly faj, évente 

két – három példánya is előkerül (Lévai 2004). Kis‐

újszállás  területén  eddig  egyetlen  alkalommal  si‐

került megfigyelni 2009‐ben; a Nagyerdő területén 

egy hernyóját észleltük. 

 

Cucullia  chamomillae  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) 

Holomediterrán  faunaelem,  (xerotherm‐)  sztyep 

faj, amely Észak‐ és Nyugat‐Európa nagy részén is 
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megtalálható. Magyarország területén szinte min‐

denhol  előfordul, de  ritkán  jelentkezik magasabb 

egyedszámban.  Leggazdagabb  állományai  a  Ti‐

szántúl  szikes  pusztáin  vannak  és  szinte  bárhol 

megtalálható, ahol a szántók szélén vagy a műve‐

léssel  felhagyott  területeken  tápnövénye  az  eb‐

székfű  (Tripleurospermum  perforatum)  előfordul. 

Évente  egy nemzedéke  repül  április‐május  folya‐

mán. Kisújszálláson első alkalommal 2001.04.11‐én 

sikerült megfigyelni, azóta minden évben  tapasz‐

taltuk  jelenlétét.  2011.05.26‐án  hernyója  is  előke‐

rült a Nagykertben, ahol ebszékfüvön  láttuk  táp‐

lálkozni. 

 

Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Nyugat‐palearktikus,  turkesztáni xerofil  faj, mely 

a sztyepzónában messze nyugat felé hatol. Elterje‐

dési  területe  Nyugat‐  és  Észak‐Európától  –  na‐

gyobb megszakításokkal  –  a  Tien‐san  hegységig 

tart. Főként  síkvidéki  szikes és homokpusztákon, 

félsivatagokban és ürmöspusztákban él, de a köze‐

li  meleg  száraz  domboldalakra  is  felhúzódik. 

Évente egy nemzedéke május közepétől július kö‐

zepéig repül, egyes években és élőhelyeken a ko‐

rai bábok egy része az ősz elején kel ki, így a lepke 

szeptember végén, október elején  is megfigyelhe‐

tő. Hernyójával nyár végén, kora ősszel lehet talál‐

kozni,  tápnövényei az őszirózsa fajok (Aster spp.). 

A  Bihari‐síkon  sziki  őszirózsán  (Aster  tripolium 

spp.  pannonicus)  találták  hernyóját  (Baranyi  et  al. 

2004), míg a kisújszállási Nagyerdő környékén réti 

őszirózsán  (Aster  sedifolius)  él.  Hernyóját 

2011.08.20‐án  sikerült  megtalálni,  illetve  a  Sóhaj 

városrészen egy frissen kelt  imágót 2010.08.14‐én. 

Utóbbi terület a Béke utcai gyeppel határos, ahol a 

réti  őszirózsa  több  száz  töves  állománya  tenyé‐

szik. 

 

Eucarta amethystina (Hübner, 1803) 

Mandzsúriai‐ponto‐pannon  diszjunkt  faunaelem, 

helofil  faj.  Eurázsiai  elterjedésű, mely  Közép‐  és 

Dél‐Európától Kis‐Ázsián keresztül  Japánig  talál‐

ható. Élőhelyei a mocsár‐ és láprétek, üde‐ és ned‐

ves  erdőkben  gyakori  faj. Évente  két  nemzedéke 

fejlődik, májustól júniusig és júliustól augusztusig 

repül.  Hernyójának  tápnövényei  a  Daucus‐, 

Peucedanum‐, Petroselinum‐ és Silene fajok. Mezőtú‐

ron  ritka,  Kisújszállás  területén  eddig  egy  adata 

ismert,  a  Sóhaj  városrészen  egy  frissen  kelt  pél‐

dány érkezett a lámpafényre 2011.07.22‐én. 

 

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) 

Mandzsúriai‐ponto‐pannon  diszjunkt  faunaelem, 

helofil  faj.  Eurázsiai  elterjedésű, mely  Közép‐  és 

Dél‐Európától Kis‐Ázsián keresztül  Japánig  talál‐

ható.  Élőhelyei  szintén  a mocsár‐és  láprétek,  az 

Eucarta  amethystina‐hoz  hasonló  életmódú  faj,  de 

kevésbé kötődik a vizes élőhelyekhez. Évente két 

nemzedéke  repül,  május  közepétől  augusztusig. 

Hernyójának  tápnövényei  a  Mentha,  Taraxacum, 

Chrysanthenum  és Salix  fajok. Mezőtúron  a Körös 

Peresi holtága mentén gyakori faj (Lévai Sz. 2012, 

pers.  comm.  17  February)  míg  Kisújszálláson 

egyesével  fordul  elő.  2011‐ben  két  alkalommal 

került elő; 06.23‐én és 08.24‐én észleltünk egy‐egy 

példányt a Sóhaj városrészen. 

 

Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) 

Nyugat‐palearktikus,  szubmediterrán‐turkesztáni 

sztyepplakó  faj,  amely  előfordul  Dél‐  és  Közép‐

Európában,  keletre  Elő‐Ázsiáig,  valamint  Kis‐

Ázsián  keresztül  Irakig,  délre  Észak‐Afrikáig. 

Évente  egy  nemzedéke  repül  májustól  júliusig. 

Hernyójának tápnövényei a Consolida és Aconitum‐

fajok  (Lévai 2004). A  lepke valószínűleg minden‐

ütt előfordul, ahol  fő  tápnövénye a keleti  szarka‐

láb  (Consolida  orientalis) megtalálható. Elsősorban 

11.  ábra.  Cucullia  lactucae,  hernyó;  Kisújszállás, 

Nagyerdő  (fotó:  Majláth  G.).    Kisújszálláson  a 

Nagyerdő  területén, 2009‐ben  észleltük a hernyó‐

ját. 

Fig. 11. Cucullia lactucae is occurred sporadically in 

the mountains. It was found only in certain forests 

of the Great Hungarian Plain and caterpillars were 

found  in  Nagyerdő  near  Kisújszállás  in  2009 

(photo: Gábor Majláth). 
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búzatáblák,  szántóföldek mezsgyéin  akadhatunk 

rá mind a növényre, mind pedig a rajta táplálkozó 

hernyókra. Mivel a szarkalábat kertekben dísznö‐

vényként  is ültetik, ezért a  lepkefaj egyes esetek‐

ben  települések belterületén  is megjelenhet, még‐

pedig igen komoly egyedszámban, ami csak azért 

nem  annyira  nyilvánvaló, mert  ilyen  helyeken  a 

lepkészek nem végeznek  lámpázásokat. A  fajnak 

természetes  élőhelyein  csak  egy‐két példánya  ér‐

kezik a  fényre és általában véve  ritka. Ritkaságá‐

nak okát  elsősorban a mezőgazdaságban haszná‐

latos  vegyszerezéssel  magyarázzák.  Kisújszállás 

területén  bárhol  felbukkanhat,  éjszakai  lámpázá‐

saink  szerint minden  évben  kimutatható  egy‐két 

példány.  Mezőtúron  2003‐ban  közönséges  volt, 

azóta  erősen megritkult,  2011‐ben  csak  egy  pél‐

dány  került  elő  (Lévai  Sz.  2012,  pers.comm.  17 

February). Védett. 

 

Heliothis adaucta (Butler, 1878) 

A faj korábban H. maritima de Graslin, 1855 néven 

volt ismert Európa nagy részéről. A legújabb vizs‐

gálatok szerint a H. maritima csak az atlanti partvi‐

dék  körzetében  honos.  Közép‐Európában  a  H. 

adaucta honos. Korábbi  forrásokban gyakran a H. 

maritima bulgarica Draudt, 1938 szerepel (Varga et 

al.  2010).  A  faj  a  kisújszállási  faunában még  H. 

maritima‐ként szerepel  (Kelemen at al 2011),  jelen 

írásban H. adaucta. 

 

Bryophila  (Bryoleuca)  raptricula  ([Denis  & 

Schiffermüller], 1775) 

Holomediterrán  faunaelem,  zuzmófogyasztó  faj. 

Eurázsiai  elterjedésű,  amely  Európában,  Észak‐

Afrikában,  kelet  felé Kis‐Ázsián  keresztül Kínáig 

fordul  elő. Nyílt,  száraz  élőhelyeken,  főleg  lejtő‐

sztyeppen, erdősztyeppeken él. Általában gyakori, 

de csak ritkán látható nagyobb számban. Hernyó‐

jának tápnövényei különféle zuzmó fajok, Parmelia 

és  Peltigera  fajok,  Protococcus  viridis.  Az  Észak‐

alföldi  régióban  ritka  és  lokális  (Baranyi  et  al. 

2005), Kisújszállásról eddig egy példány került elő 

a Sóhaj városrészen 2000.07.06‐án. Mezőtúron  lo‐

kális, egyes években több példánya is előkerült. 

 

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) 

Holomediterrán  faunaelem,  sztyepp  faj  amely 

egész  Európában  és  Kis‐Ázsiában  megtalálható. 

Magyarországon  mindenütt,  az  Észak‐Alföldön 

általánosan  elterjedt  (Baranyi  et  al.  2005).  Élőhe‐

lyei a sztyepprétek, lejtősztyeppek, erdősztyeppek 

és cserjés területek. Hernyója lágyszárú növények‐

kel  táplálkozik,  például  Lamium‐,  Plantago‐  és 

Rumex‐ fajokon. Mezőtúr területén mindenütt elő‐

fordul, de nem gyakori  (Lévai  2004). Kisújszállá‐

son a gyakoribb fajok közé tartozik, időnként több 

példánya  is  érkezik  a  fényre.  2011‐ben  viszont 

mindössze egy példány került elő a Sóhaj városré‐

szen, melyet 05.18‐án észleltünk. 

 

Polyphaenis sericata Esper, 1787 

Elterjedési  területe  Dél‐Európa  és  Kis‐Ázsia 

(Mediterráneum). Magyarország  területén  főként 

hegy‐  és  dombvidékek  tölgyeseiben  figyelhető 

meg. Nálunk  általában gyakori, Németországban 

viszont (Bajorországban, Baden‐Württemberg és a 

Rajna‐vidék‐Pfalz)  a  veszélyeztetett  fajok  között 

szerepel.  Fő  élőhelyei  hazánkban  az  erdő  szélek; 

kedveli  a  fagyal  cserjéseket  de  előfordul  lakott 

területeken  is.  Évente  egy  nemzedéke  repül, 

amely  június  –  július  folyamán  figyelhető  meg, 

ritkán  augusztus  közepéig  rajzik.  Hernyójának 

tápnövénye a fagyal (Ligustrum vulgare), ritkábban 

a kökény (Prunus spinosa) és a lonc (Lonicera spp.), 

vagy  somvirágúak  (Cornus  spp.)  levelei, általában 

éjjel táplálkozik. Mezőtúr térségben elsőnek 2006‐

ban  került  elő  (Lévai  Sz.  2012,  pers.  comm.  17 

February), az utóbbi időben rendszeresen jelentke‐

ző és viszonylag gyakori  faj. Kisújszálláson 2011‐

ben  két  alkalommal  is  előkerült  a  Sóhaj  városré‐

szen. 

 

Calamia tridens (Hufnagel, 1766) 

Transpalaearktikus  euroszibériai  faunaelem; 

sztyepp faj, amely egész Eurázsiában (Kínáig) szé‐

lesen elterjedt. Magyarországon  száraz és nedves 

területeken  egyaránt  előfordul  és gyakori. Élőhe‐

lyei  a  meleg  lankás  hegyoldalak,  pusztagyepek, 

legelők és út menti  rétek. Évente egy nemzedéke 

rajzik júniustól szeptemberig. Hernyójának tápnö‐

vényei  az  útifüvek  (Plantago  spp.)  és  fűfélék 

(Arrhenatherum  elatius,  Festuca‐,  Bromus‐  és 

Brachypodium  spp.).  Kisújszálláson  csak  időnként 

figyelhető meg,  viszont  ilyenkor  több példány  is 

előkerül (Kelemen et al. 2011). 

 

Gortyna borelii lunata Freyer, [1838] 

Európai elterjedésű faj, kárpát‐medencei súlypont‐

tal.  Ugyan  Európa  több  országában  (Nagy‐

Britannia,  Franciaország,  Spanyolország,  Német‐
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ország, Olaszország, Lengyelország, Románia, ex‐

Jugoszlávia, Bulgária, Ukrajna  és Oroszország)  is 

megtalálható,  mégis  igazi  „hungaricumnak”  te‐

kinthető, mivel a legnagyobb és legerősebb popu‐

lációi  Magyarország  területén  élnek,  az  Alföld 

középső és keleti részén. Ezek a populációk bizo‐

nyos esetekben mind a mai napig metapopulációs 

hálózatot  alkotnak.  Az  egyes  hazai  populációk 

stabilnak  tűnnek,  s  bár  általában  viszonylag  kis 

egyedszámúak  (néhány  száz  példány),  de  egyes 

nagyobb  kiterjedésű  kocsordosokban  (Hete‐

fejércse, Nagybagota, Újszentmargita, Bélmegyer, 

Nagykereki, Mártély  stb.)  több ezres példányszá‐

mú populációi tenyésznek. A lepke Magyarorszá‐

gon  nem  ragaszkodik  kifejezetten  egy  adott 

élőhelytípushoz  vagy  növénytársuláshoz,  min‐

denhol megjelenhet, ahol hazai tápnövénye a sziki 

kocsord  (Peucedanum  officinale)  előfordul.  Ennek 

megfelelően nem  csupán  szikespusztákról,  szikes 

erdős‐sztyeppek tisztásairól került elő (bár kétség‐

telen,  hogy  a  lepkefaj  a  Peucedano‐Asteretum 

sedifolii növénytársulás karakterfaja), hanem meg‐

találták  kiszárított  árterek  erdőssztyep  területein 

(Márokpapi:  Börcsök‐gacsa),  pusztafüves  lejtő‐

sztyeppeken  (Vác  környéke),  sőt  szilikát  szikla‐

gyepekben (pl. Gyöngyös: Sár‐hegy) is. A lepkefaj 

Magyarország legszebb éjszakai lepkéi közé tarto‐

zik, amely feltűnő, változatos színe és nagy mérete 

miatt mindig  is  a  lepkészek  figyelmének  közép‐

pontjában  volt.  A  Gortyna  borelii  mind  a  hazai, 

mind az európai természetvédelem szempontjából 

kiemelten fontos faj, természetvédelmi jelentősége 

vitathatatlan, hiszen a  faj megőrzése érdekében a 

magyarországi  populációk  kiemelkedően  fonto‐

sak.  Natura  2000‐res  fokozottan  védett,  az 

élőhelyvédelmi  irányelv  II és  IV  függelékében  ta‐

lálható, közösségi  jelentőségű állatfaj. Kisújszállá‐

son az ezredforduló környékén ifj. Kovács Kálmán 

észlelte  személyes  lámpázása  során  a Nagyerdő 

területén (Baranyi et al. 2006) de ismeretes, hogy a 

Kenderes település közelében működő fénycsapda 

anyagából  már  1961‐ben  előkerült.  A  nagyerdei 

gyep  területén  korábban  feltételezhető  volt  a 

kocsordos‐őszirózsás  magaskórós  (Peucedano‐ 

Asteretum  sedifolii)  társulás  léte,  de  karakterfajai 

közül mára  csak  a  réti  őszirózsa  (Aster  sedifolius) 

maradt meg. Sziki kocsord  (Peucedanum officinale) 

már  nem  él  a  területen,  viszont  megtalálható  a 

buglyos  kocsord  (P.  alsaticum)  (Kelemen  et  al. 

2011).  A  faj  elsődleges  tápnövényének  hiányból 

adódóan  valószínűleg  nem  beszélhetünk  lokális 

tenyészéséről.  Mezőtúron  eddig  2  hím  példány 

került  elő. Az  első  2007.  szeptember végén  a vá‐

rosközpontban,  az  egyik  üzlet  kirakatablakán,  a 

második 2009.08.21‐én repült mesterséges fényre a 

Körös Peresi‐holtága mentén (Lévai Sz. 2012, pers. 

comm. 27 February). Védett. 

 

Apterogenum  ypsillon  ([Denis &  Schiffermüller], 

1775) 

Boreo‐kontinentális  faunaelem,  helofil  faj.  Eur‐

ázsiai  elterjedésű,  amely  Európa  és  Ázsia  nagy 

részén  megtalálható.  Magyarországon  üde  réte‐

ken,  hegyvidéki  völgyekben,  patakok  mentén, 

alföldi  vizes  élőhelyek  környékén  él;  ott  ahol  a 

tápnövényei  megtalálhatóak.  Élőhelyei  az  erdős 

területek, de mint kóborlásra hajlamos faj, a szára‐

zabb  területeken  is  felbukkanhat.  Hernyójának 

tápnövénye elsősorban a fűz (Salix spp.) és a nyár 

(Populus spp.), de megél nyír (Betula spp.) és  juhar 

(Acer  spp.)  fajokon  is.  Az  Észak‐alföldi  régióban 

szórványosan  előforduló,  de  élőhelyein  viszony‐

lag gyakori lepke (Baranyi et al. 2005). Kisújszállá‐

son 2011‐ben két alkalommal is előkerült, 05.27‐én 

a Nagykertben, majd 06.04‐én a Sóhaj városrészen 

egy‐egy példányt észleltünk. 

 

Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) 

Holomediterrán  faunaelem,  quercitális  faj.  Eur‐

ázsiai elterjedésű, amely Közép‐ és Dél‐ Európától 

Kis‐Ázsián  keresztül  az  Urálig  található. Mérsé‐

kelten meleg‐ és nedvességkedvelő faj, ezért a Du‐

nántúl domb‐  és hegyvidékein,  illetve  az Északi‐

középhegység területein fordul elő, de mindenhol 

lokálisan. Az Alföldről csak néhány adata  ismert. 

A  melegebb  ligeterdők  karakterfaja.  Érdemes 

megjegyezni, hogy a főképp szilféléken élő lepke‐

fajok a 20.  században erősen megritkultak az ún. 

szilfavész  következtében. Évente  egy  nemzedéke 

repül, júniustól szeptemberig. Hernyójának tápnö‐

vényei a szilfélék (Ulmus spp.) és az összeszőtt  le‐

velek között  élnek. A Tiszántúl  területén  ritka  és 

lokális, a Nyírségből még nem került elő (Baranyi 

et al. 2005). Mezőtúron évente akár 2‐3 példány is 

előfordul, Kisújszálláson eddig egy példányát ész‐

leltünk a Sóhaj városrészen 2000.06.26‐án. 

 

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) 

Palearktikus  faj,  a Kanári‐szigetektől  Japánig hú‐

zódó areával. Mind észak, mind dél felé messzire 
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hatol,  a Mediterráneumban  az  észak‐afrikai  par‐

tok,  északon  Skóciáig,  a  Skandináv‐félszigeten 

Norvégia és Svédország középső vidékéig  terjedt 

el. Magyarországon szinte mindenütt megtalálha‐

tó,  de  sehol  sem  gyakori,  általában  egy‐két  pél‐

dány jön esténként, de adott esetben, a faj számára 

ideális élőhelyen jöhet ennél több példány is. Ked‐

veli  a  meleg,  erdős,  ligetes  területeket,  karszt‐

bokorerdőket.  A  mesterséges  fény  és  a  csalétek 

egyaránt  erősen  vonzza,  de  nagyobb  számban 

csalétken  lehet megfigyelni. Általában  az  éjszaka 

második  felében  érkezik  a  fényre, gyakrabban  és 

hamarabb  a  csalétken, még  hidegben  is.  Évente 

egy  nemzedéke  repül  augusztus  végétől  május 

végéig. Hernyója lágyszárú növényekkel táplálko‐

zik,  polifág.  Kisújszállásról  eddig  egy  példány 

ismeretes, amely 1996 őszén került elő a városköz‐

pontban,  nappal.  2011  egyik  keresett  lepkefaja 

volt,  amely  a  kihelyezett  csalétken  egyszer  sem 

mutatkozott.  Mezőtúron  többször  kimutatásra 

került, esetenként több példánya is érkezett a csal‐

étekre (Lévai 2004). 

 

Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) 

Nyugat‐palearktikus, holomediterrán‐kisázsiai faj, 

amely  Európában  általánosan  elterjedt,  kelet  felé 

Kis‐Ázsiáig,  és  az  Uralig,  északra  Dél‐

Skandináviáig hatol. Magyarországon általánosan 

elterjedt,  nagyobb  egyedszámban  az  Északi‐

középhegység  (Zemplén,  Bükk  és  Tornai‐karszt) 

néhány  pontjáról  és  az  Alföld  északkeleti  felén 

található  öreg  síkvidéki  tölgyesekből  ismeretes. 

Nappal leginkább zuzmós fatörzseken pihen, kora 

este kezdi repülését. A mesterséges fény és a csal‐

étek  egyaránt  vonzza  (Lévai  2004).  Évente  egy 

nemzedéke repül, amely a hegyvidékek hűvösebb 

részein már augusztus végétől megfigyelhető, de 

rajzásának  csúcsa  általában  október  elején  van, 

esetenként még október végén  is repül. Tápnövé‐

nyei a  tölgy  (Quercus  spp.), hárs  (Tilia  spp.), kőris 

(Fraxinus  spp.)  és nyár  (Populus  spp.)  fajok. Kisúj‐

szálláson  eddig  egy  példány  került  elő  a  Sóhaj 

városrészen,  amely  2011.10.02‐án  érkezett  a  lám‐

pafényre. Mezőtúron is előforduló ritka faj. 

 

Hadula dianthi hungarica (Wagner, 1913) 

A  törzsalak  ponto‐kaszpi  –  dél‐szibériai  fauna‐

elem,  szikespusztai  sztyep  faj. Nagy  elterjedésű, 

megtalálható Nyugat‐Európa déli  részeitől  a Bal‐

kán‐félszigeten  át Kis‐  és Közép‐Ázsiáig,  az Ural 

déli lábától a Kaszpi‐mélyföldön át egészen Mon‐

góliáig.  Halofil,  melegkedvelő  lepkefaj,  amely  a 

Kárpát‐medencében  önálló  alfajt  (ssp.  hungarica) 

képvisel,  és  erősen  kötődik  a  szikesekhez,  ahol 

időnként  tömeges  is  lehet. A Hortobágyon általá‐

nosan elterjedt, az Észak‐Alföld régió sziki gyepje‐

inek egyik karakter faja (Baranyi et al. 2005). Éven‐

te  két,  repülési  idejében  összefolyó  nemzedéke 

van,  május  közepétől  szeptember  elejéig  rajzik. 

Fejlődését Magyarországon még  nem  vizsgálták, 

de  a  törzsalakot  Aster  tripolium‐on,  Camphorosma 

annua‐n nevelték. Mezőtúron megritkult (Lévai Sz. 

2012,  pers.  comm.  17  February),  Kisújszálláson 

rendszeresen  előforduló  faj, de  2011‐ben nem  ta‐

lálkoztunk vele. 2010‐ben viszont egy késői, 11.06‐

án előkerült példányt is észleltünk; a késői repülés 

oka valószínűleg a hideg szeptemberi, majd enyhe 

október végi időjárás lehetett. 

 

Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) 

Euroszibériai  faj,  amely  Európában  és  Kis‐

Ázsiában  szinte mindenütt megtalálható. Közép‐ 

és Kelet‐Ázsiában areája erősen szaggatott, csak a 

sztyeppzóna  maradványaiban  fordul  elő,  kelet 

felé egészen az Amur vidékig terjed. A meleg, szá‐

raz,  nyitott  gyepeket  kedveli,  egyedszáma  min‐

denütt alacsony. Évente két nemzedéke repül, má‐

jus közepétől augusztus elejéig. Hernyójának táp‐

növényei a Hieracium‐, Lactuca‐, Sonchus‐, Picris‐ és 

Eupatorium  fajok. Kisújszálláson  a  Sóhaj  városré‐

szen  2010.09.03‐án  egy  szép  példány  érkezett  a 

lámpafényre.  Mezőtúron  gyakrabban  előfordul, 

de ritka (Lévai Sz. 2012, pers.comm. 17 February). 

 

Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Holomediterrán faj, amely a Földközi‐tenger észa‐

ki  partján  Spanyolországtól  az  Urál  déli  lábáig, 

délkelet  felé  a  Balkán‐félszigeten,  Kis‐Ázsián  és 

Iránon  át Afganisztánig  terjedt  el. Magyarország 

területén szinte mindenhol előkerült, de  rendsze‐

rint  nem  gyakori.  Fő  élőhelyei  a  száraz,  meleg 

domb‐ és hegyvidéki lejtők és tisztások, az Alföld‐

ön meglehetősen  ritka. Két nemzedéke május vé‐

gétől augusztus elejéig repül. Hernyójának tápnö‐

vénye  Lactuca‐,  Hieracium‐,  Sonchus‐,  Aquilegia‐, 

Artemisia  fajok.  Kisújszálláson,  a  Sóhaj  városré‐

szen  2010.08.14‐én  érkezett  egy  példány  lámpa‐

fényre. Mezőtúron is előfordul, de ritka (Lévai Sz. 

2012, pers. comm. 17 February). 
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Hecatera cappa (Hübner, 1809) 

Nyugat‐palearktikus,  holomediterrán  –  kis‐ázsiai 

faj,  amely  a  Földközi‐tenger medencéjének  a  pe‐

remvidékeitől  kelet  felé Nyugat  Iránig  terjedt  el. 

Elterjedési  területének  északi  határa  Magyaror‐

szág. Hazánkban  1947‐ben  jelent meg,  és Kovács 

Lajos  1958‐ban még mint  újonnan megtelepedett 

fajt említi, amely ʺaz ország középső részén minden‐

ütt előfordulʺ (Kovács 1958). Az ötvenes években a 

Hernád völgyéig jutott, de a hatvanas évek végére 

teljesen  eltűnt  faunaterületünkről.  Legkésőbbi 

adatai a hetvenes évek elejéről, Inota környékéről 

származtak.  Fő  élőhelyei  a  száraz, meleg  szikla‐

gyepek  és  bokorerdei  tisztások  voltak,  a  későbbi 

nedves,  atlantikus  időjárási  periódus  folyamán 

valamennyi  élőhelyéről  eltűnt.  Elterjedési  terüle‐

tén  belül  mindenütt  ritka,  érdekesség  azonban, 

hogy a hazai populáció egyedszáma magas volt. A 

Mediterráneumban két nemzedéke  repül, de Ma‐

gyarországon  csak május  –  június  folyamán mu‐

tatták  ki. Hernyójának  tápnövénye  a mezei  szar‐

kaláb (Consolida regalis). Ismételt előfordulási ada‐

ta  1996.06.24‐én  a  kisújszállási Kis‐rét  területéről 

származik  (Buschmann  1998‐99b)  melynek  bizo‐

nyító példánya a Jász Múzeum  lepkegyűjtemény‐

ében  található. Mezőtúri előfordulását Lévai Sza‐

bolcs említi  (Lévai 2004) amelyek 1996‐ban, 1997‐

ben illetve 2002 májusában voltak. Védett. 

 

Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Holomediterrán  faunaelem, quercetális  faj, amely 

Európában  az  atlantikus  partszegélyek  mentén 

messze  északra  felhatol,  keleti  határa  Elő‐Ázsia. 

Élőhelyei  ritkás,  bokros  tölgyesek,  karszt‐

bokorerdők,  lombhullató  vegyes  erdők. Magyar‐

országon eléggé lokális, de élőhelyein rendszerint 

gyakori. Hernyója polifág,  tápnövényei a  tölgyfé‐

lék (Quercus spp.), kökény (Prunus spinosa), galago‐

nya  (Crataegus monogyna)  és  szeder  fajok  (Rubus 

spp.). Az Észak‐Alfödön szórványosan  fordul elő. 

Mezőtúron  gyakori, Kisújszálláson  a Déli  temető 

területén  nagyobb  egyedszámban  került  elő.  A 

Sóhaj városrészen  általában  egyesével  fordul  elő, 

2011‐ben egy példányt észleltünk. 

 

Orthosia (Poporthosia) populeti (Fabricius, 1781) 

Boreo‐kontinentális  faunaelem,  nyáras‐füzes  faj. 

Eurázsiai elterjedésű, Európában az északi és kö‐

zépső  részeken  található,  legkeletibb  előfordulási 

adata Nyugat‐Szibériában  van. Kedveli  a  hűvös, 

csapadékos élőhelyeket. Magyarországon elsősor‐

ban  a  középhegységekben  gyűjthető,  a  sík‐  és 

dombvidéken  csak nagyobb,  zárt  erdőkben  talál‐

ták  a  szakirodalom  szerint.  Erősen  lokális,  csak 

kevés helyen  figyelték meg nagyobb  egyedszám‐

ban és sehol sem gyakori. Évente egy nemzedéke 

repül március  közepétől  április végéig. Hernyója 

lombos  fákon  polifág,  elsősorban  nyárfaféléken 

(Populus  sp.).  Kisújszálláson  a  Sóhaj  városrészen 

két példány érkezett a lámpafényre 2011.03.22‐én. 

Mezőtúron egyes években gyakori. 

 

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) 

Észak‐Afrikától Németországig  és Kis‐Ázsián ke‐

resztül Örményországig  terjedt  el. Magyarorszá‐

gon mindenhol előforduló faj, kifejezetten száraz‐

ságkedvelő,  így  főként homokpusztákon és dolo‐

mitgyepekben,  legelőkön  található  (Bálint  1994). 

Hernyójának tápnövényei a pimpó fajok (Potentilla 

spp.)  és  szamóca  félék  (Fragaria  spp.).  Évente  há‐

rom  nemzedéke  figyelhető meg, május  –  június, 

július – augusztus és szeptember – október hóna‐

pok folyamán, de leginkább ősszel gyakori. Kisúj‐

szálláson első alkalommal 2010.09.05‐én került elő 

egy  példány  a  gyalpári  szikes  réten, majd  2011‐

ben  további három alkalommal sikerült megtalál‐

ni. 

 

Zerynthia  polyxena  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) 

Pontomediterrán  faunaelem,  sztyep‐silvicol 

(erdőssztyep)  faj.  Délkelet‐Európától  Kis‐Ázsiáig 

és  a  Fekete‐tengerig  terjed,  legészakibb  határa 

Szlovákia  (Dietzel 1997). Az utóbbi  időszakban a 

Felvidéken, Burgenlandban  és Erdélyben megrit‐

kult.  Magyarországon  foltszerűen  országszerte 

megtalálható, azonban az utóbbi években nálunk 

is jelentősen megritkult, az ország keleti felén sok‐

kal gyakoribb, mint a nyugati részen (Szabó 2007). 

Melegkedvelő, megtalálható  a Középhegységben, 

a száraz, meleg sík‐ és dombvidéki erdőszegélyek‐

ben, homokos  talajú akácosok és cserjések szélén, 

magaskórósokban,  felhagyott  szőlőkben,  ültetett 

nemesnyárasok  nitrofizált  területén.  Évente  egy 

nemzedéke  repül  április  – május  folyamán. Her‐

nyója  monofág,  kizárólag  a  farkasalmán 

(Aristolochia  clematis)  él.  Natura  2000‐es  faj,  az 

élőhelyvédelmi  irányelv IV. függelékében találha‐

tó  (Baranyi  et  al.  2004). Kisújszálláson  első  alka‐

lommal 2004. május elején a régi 4‐es útszakaszon 
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észleltünk két imágót. 2010.05.26‐án az út mentén 

és  az  árkokban már  tömegesen  láttuk  a  farkasal‐

mán  táplálkozó hernyóit. A  régi 4‐es út peremte‐

rületét  időnként  és  helyenként  kaszálják,  illetve 

tarlóégetés  is  történik,  így  a  jelenleg még  stabil 

helyi populációja zavart és veszélyeztetett. Mező‐

túron  a Hortobágy‐Berettyó  és  a  Körös  holtágai 

mentén  erős  populációja  van,  évről  évre  nagy 

egyedszámban rajzik (Lévai Sz. 2012, pers. comm. 

17 February). Védett. 

 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 

Palearktikus,  pontusi  szubmediterrán  faj,  Dél‐

Európától  a  Tarbagatai‐hegységig  és  Nyugat‐

Kínáig  terjed  (Gozmány  1968).  Nyugat‐európai 

populációi már a múlt  század  elején  fokozatosan 

gyérültek. Nálunk  az  1970‐es  évek második  felé‐

ben még mindenütt kimondottan gyakori faj volt, 

a nyolcvanas években erősen megritkultak popu‐

lációi  így  a  lepke  sok helyről  eltűnt. Az  intenzív 

vegyszerezés,  a  hernyó  tápnövényéül  szolgáló 

gyümölcsösök és kertek permetezése megritkította 

a  lepke  állományait. A  faj  olyan  területeken ma‐

radhatott meg, ahol elsősorban hagyományos me‐

zőgazdasági módszereket alkalmaztak illetve ahol 

a  természetes  tápnövényei,  a  rózsafélék  nagy 

mennyiségben  találhatók  (Sáfián & Malgay 2004). 

Napjainkban  hazánk  teljes  területén  elterjedt  és 

viszonylag gyakori. Leginkább bokros erdőszegé‐

lyek  mentén,  cserjés  domboldalakon,  felhagyott 

(vegyszerrel nem kezelt) gyümölcsösök közelében 

lehet vele találkozni, gyakori másodlagos szárma‐

zékerdőkben  és  ligetekben,  továbbá városok  ker‐

tes részein. Évente két nemzedéke figyelhető meg 

tavasszal  és  nyáron,  de  akár  egy  részleges  őszi 

nemzedék is kifejlődhet. Hernyójának tápnövénye 

természetes élőhelyeken a kökény (Prunus spinosa) 

és a  törpemandula  (Amygdalus nana), másodlagos 

területeken  mindenféle  csonthéjas  magvú  gyü‐

mölcsfák. Az  említett  ritkulási  folyamat  idején  a 

lepke Kisújszállás  területéről  is  szinte  teljes mér‐

tékben eltűnt. Sem az 1990‐es években, sem pedig 

2010‐ig bezárólag nem észleltük, s csak egy meg‐

közelítőleg  20  éves  iskolai  rovargyűjteményben 

fennmaradt példány bizonyítja a faj korábbi jelen‐

létét.  Ismételt  felbukkanása  2011.04.21‐én  történt 

Kisújszállás belvárosában, ahol az egyik ház kert‐

jében egy frissen kelt példányt sikerült megfigyel‐

ni. Védett. 

 

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) 

Holarktikus  areájú,  policentrikus  faunaelem, 

amely  hazánk  területén  általánosan  elterjedt  és 

viszonylag gyakori faj. Eredeti élőhelyei patakpar‐

ti  és  lápi  magaskórósok,  fellazuló  üde  lombos‐

erdők  lehettek.  Ma  elsősorban  agrárélőhelyeken 

fordul  elő  (zöldség‐  és  dísznövénykultúrák,  kis‐

kertek),  továbbá  kertvárosokban. Napfény  és  vi‐

rágkedvelő faj, évente két nemzedéke repül, május 

– június és július – augusztus folyamán. Hernyójá‐

nak tápnövényei különféle ernyősvirágzatú növé‐

nyek  (Apiaceae),  például  kocsord  (Peucedanum 

spp.),  nyúlkapor  (Trinia  spp.),  édeskömény  (Foe‐

nicum vulgare), kapor (Anethum graveolens) és vad‐

murok (Daucus carota). Kisújszálláson a 90‐es évek 

vége előtt ritka fajnak számított és csak egyesével 

volt látható, azóta viszont kimondottan gyakorivá 

vált  és  folyamatosan  jelen  van.  Elsősorban  a 

Gyalpári szikes rét és a Nagykert körüli részeken 

gyakori. 2010.08.11‐én a Nagykert utcán egyszerre 

öt  példányt  is  észleltünk,  majd  2011.05.10‐én 

ugyanitt négy példány  kergetőzött. Gyakoriságá‐

nak  oka minden  bizonnyal  az,  hogy  a  környező 

gyepterületeken nagy mennyiségben nő a vadmu‐

rok,  illetve  a  Nagykertben  bőséggel  fellelhető  a 

kapor. Védett. 

 

12. ábra. Zerynthia polyxena; Kisújszállás, Csivag, 

régi 4‐es út (fotó: Majláth G.). Natura 2000‐es faj, 

Kisújszálláson minden  évben megfigyelhető, za‐

vart, de jelenleg még stabil populációja él a régi 4

‐es út menti szakaszon. Védett. 

Fig.  12.  Zerynhia  polyxena  –  its  population  has 

decreased in the last few years, although several 

small  Aristolochia  clematis  populations  can  be 

found near Kisújszállás (photo: Gábor Majláth). 
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Colias alfacariensis Ribbe, 1905 

Szubmediterrán elterjedésű, viszonylag melegigé‐

nyes  faj,  amely  a  Kárpátoktól  északra már  csak 

inszolációnak  kitett  élőhelyeken  „kapaszkodik” 

meg,  bár  nyugat‐európai  adatok  szerint  az 

atlantikus, langyosabb klímahatás miatt valamivel 

északabbra is felhatol. Elterjedt Belgiumtól Közép‐

Ázsiáig,  délen  Spanyolország,  Olaszország,  Gö‐

rögország és Kis‐Ázsia határolja. Magyarországon 

főként  a  Középhegység meleg  napsütötte  lejtőin 

gyakori, az Alföldön ritkán fordul elő. Mivel sebe‐

sen és  jól repülő faj, az alföldi területekre valószí‐

nűleg  elkóborolt  példányai  jutnak  el.  Évente  há‐

rom nemzedéke  fejlődik, május  –  június,  július  – 

augusztus  és  szeptember  –  október  folyamán. 

Hernyójának  tápnövénye  a  tarka  koronafürt 

(Coronilla varia) és a Hippocrepis comosa. Sok tekin‐

tetben  (elsősorban  táplálkozásilag)  kötődik  a 

kultúr területekhez – lucerna és hereföldek –, így a 

vegyszeres védekezés minden káros hatását el kell 

viselnie  (Dietzel  1997). Kisújszálláson  2011.08.05‐

én  a Nagykert utcai  tölgysor melletti gyepterüle‐

ten sikerült egy friss kelésű hím példányt gyűjteni. 

Mezőtúron eddig nem ismeretes. 

 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 

Nyugat‐Európától  Kelet‐Ázsiáig  és  Beludzsisz‐

tánig  honos, Magyarországon  mindenütt  előfor‐

dul  (Gozmány 1968). A  faj  imágóként  telel át,  re‐

pülési ideje júliustól tavaszig, olykor júniusig tart. 

Hernyójának tápnövénye a Rhamnus catharticus és 

Frangula  alnus.  Kisújszálláson  a  legritkább  a 

Pieridae  fajok  közül.  Nagyon  kevés  alkalommal 

sikerült eddig megfigyelni, és előkerülése minden 

esetben  véletlenszerű  volt.  2011‐ben  tavasszal  a 

városközpontban láttunk egy áttelelt hím egyedet. 

A  korábbi  időszakban  a  Sóhaj  városrészen  és  a 

déli  temetőben  került  elő  egy‐egy  hím  példány. 

Mezőtúron  ritka,  többnyire  tavasszal  lehet  látni 

kopott  hím  példányokat,  amelyek  bárhol  előfor‐

dulhatnak.  (Lévai  Sz.  2012,  pers.  comm.  27 

February). 

 

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) 

A  trópusokon nagy  fajszámban élő mozaiklepkék 

egyetlen európai képviselője; nyugat‐palearktikus 

holomediterrán  faunaelem,  mezofil‐silvicol‐erdő‐

szegély faj, amelynek elterjedési területe az Ibériai

‐félszigettől  Oroszország  középső  részéig  húzó‐

dik. Magyarországon általánosan előfordul, élőhe‐

lyei  a  ligetek,  erdők  tisztásai,  félárnyékos  erdei 

utak,  ahol  a  napfoltos  helyeken  figyelhető meg. 

Nyílt területeken, réteken, kaszálókon nem fordul 

elő. Évente  két  nemzedéke  repül  április  –  június 

illetve  július – augusztus  folyamán. Tápnövényei 

a kankalin  félék  (Primula spp.), a hazai szakiroda‐

lom  (Gozmány  1968)  szerint még  a  lórom  félék 

(Rumex  ssp.)  is,  de  ezt  külföldi  adatok  nem  tá‐

masztják  alá.  Mezőtúron  eddig  nem  került  elő, 

Kisújszálláson  első  példánya  2002.07.03‐án  a 

Gyalpári‐erdőből  ismert.  2011.04.23‐án  ugyanitt 

ismét észleltünk egy példányt az egyik út mentén, 

ahol  az  erdő  nyitottabb,  félárnyékos  napsütötte 

talajfoltján szívogatott. Ottani tápnövénye valószí‐

nűleg a Lysimachia nummularia. 

 

Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) 

Euroszibériai  areatipusú, mezo‐higrofil  faj.  Euró‐

pa atlanti partvidékétől egészen az Amurig terjed, 

de nagy  területekről hiányzik és populációi elszi‐

geteltek.  Mocsár‐  és  lápréteken  korábban  egész 

Európában gyakori volt, élőhelyeinek  lecsapolása 

és mezőgazdasági művelésbe vonása miatt nyugat

‐európai állománya erősen megritkult. Az angliai 

törzsalakot a L. dispar dispar‐t kipusztultnak hitték, 

de  egyes  helyeken újra  feltűnt. Hazai populációi 

nem  különböznek  olyan  szinten  a  Nyugat‐

európaiaktól  (ssp.  rutilus Werneburg,  1864), hogy 

alfaji  elkülönítésük  indokolt  lenne,  ezért  a  Szabó 

(1956)  által  megkülönböztetésül  adott  ssp. 

hungarica‐név  csak  szinonimnak  minősíthető 

(Buschmann &  Szabóky  2011). Ritka,  de  jelenleg 

közvetlenül nem veszélyeztetett Natura 2000‐es faj 

(Duffey 1993), az élőhelyvédelmi irányelv II. és IV. 

függelékében található. Romániában az egyik leg‐

nagyobb elterjedésű a Habitat Direktívába tartozó 

fajok  közül  (Dinka  &  Vila  2008). Magyarország 

lápvidékein – a magasabb Középhegység kivételé‐

vel  –  mindenfelé  gyűjtötték.  Kisújszálláson  a 

Gyalpári  szikes  réten  és  a Gyalpári‐erdő mentén 

minden  évben  gyakran  megfigyelhető,  ilyenkor 

általában két‐három példánya kerül szem elé. Me‐

zőtúron  is  előfordul, de nem gyakori. Évente két 

nemzedéke  repül május  –  június  és  július  –  au‐

gusztus folyamán. Hernyójának tápnövénye a tavi 

lórom  (Rumex  hydrolapathum)  és  a  vízi  lórom 

(Rumex aquaticus), valamint a Polygonum bistorta. A 

nőstény  egyedek  gyakran  kóborolnak,  a  hímek 

inkább  territóriumot  tartanak,  így  Kisújszállás 

peremterületén is látható faj. Védett. 
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Lycaena thersamon (Esper, 1784) 

Szubmediterrán, több központú faunaelem, amely 

nyugaton  Alsó‐Ausztriában  éri  el  elterjedésének 

határát. Közép‐Ázsiáig húzódó areája erősen szab‐

dalt,  lokalitása  folytán  több areacentruma alakult 

ki.  Nagy  területekről  hiányzik.  A  Kárpát‐me‐

dencétől  nyugatra már  csak  szórványosan  telep‐

szik meg. Két fő élőhely‐kötődése létezik; az egyik 

a nedves‐sásos réteken és patakpartokon, a másik 

a  kopár,  silány  vegetációjú  sztyeppréteken 

(Dietzel  1997).  Az  1960‐as  években még  ország‐

szerte  gyakori volt, majd  az  1970‐es  évek végére 

szinte  teljesen  eltűnt,  csupán  itt‐ott  és a Villányi‐

hegységben maradtak állandó kolóniái. Manapság 

viszont  újra  általánosan  elterjedt  (Bálint  1994). 

Országos  szinten  állományainak  egyedszáma  a 

megfigyelések  szerint  talán  kissé  alacsonyabb, 

mint a L. dispar rutilus esetében,  illetőleg  jellemző 

rá  a  lokálisabb  előfordulás, noha  élőhelyein  akár 

közönséges is lehet. Előnyben részesíti a melegebb 

mikroklímájú  biotópokat,  de  időnként  hűvösebb 

lápokban  is megjelenik. Az Alföld  területén  igen 

széles körben elterjedt, összességében gyakori  faj. 

Évente  két  nemzedéke  figyelhető  meg  május  – 

június  és  július  – augusztus hónapokban, de  egy 

részleges harmadik nemzedék is kialakulhat. Her‐

nyójának  tápnövényei  különböző  lórom‐fajok 

(Rumex  spp.),  elsősorban  a  mezei  sóska  (Rumex 

acetosa), valamint a keserűfű‐fajok (Polygonum spp‐

.),  különösen  a  Polygonum  bistorta  és  Polygonum 

aviculare  (Baranyi et al. 2005). Kisújszállás határá‐

ban lévő Nagykert és Nagyerdő területén minden 

évben megfigyelhető, de  általában  egyesével  for‐

dul  elő. Mezőtúron  is  megtalálható,  gyakori  faj 

(Lévai Sz. 2012, pers. comm. 17 February). Védett. 

 

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) 

Holomediterrán  faunaelem, quercetális  faj. Angli‐

ától kezdve egész Európában, Kis‐Ázsián át kelet 

felé  Örményországig  terjed.  Magyarországon 

domb‐  és  hegyvidékek  tölgyeseiben  mindenhol 

előfordul,  de  az Alföldön  szórványos.  Régebben 

gyakoribb volt, de még  így  is Közép‐Európa  töl‐

gyeseinek  egyik  legjellegzetesebb nappali  lepkéje 

(Baranyi et al. 2004). Hernyója különböző tölgyfa‐

jokon  (Quercus  spp.)  él,  főleg  molyhos  tölgyön 

(Quercus pubescens). A  fiatal hernyók kora  tavasz‐

szal kelnek, elsőnek a fák rügyét fogyasztják, majd 

később a leveleket. A szakirodalom szerint az imá‐

gók  június  –  július  hónapokban  repülnek  (Goz‐

mány 1968) de Kisújszálláson még augusztus végi 

kopott  egyedek  is  megfigyelhetőek  voltak.  Első 

alkalommal 2011.05.07‐én észleltük a faj hernyóját 

a Nagykert utcai  tölgysoron,  ahol  kocsányos  töl‐

gyön (Quercus robur) táplálkozott, majd 2011.06.12

‐én  egy  imágó  is  előkerült  a  Nagyerdőben. 

2011.06.26‐án  több  egyed  is megfigyelhető  volt  a 

Gyalpári‐erdőben, ahol a  tölgyfák  lombszintjében 

repkedtek. A  faj a helyi  tölgyesek általánosan  el‐

terjedt és gyakori faja. 

 

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 

Nyugat‐palaearctikus  faj,  több  elterjedési  cent‐

rummal. Izolált populációja Észak‐Afrikában is él, 

Angliából és Japánból, illetve a magas északi terü‐

letekről  hiányzik.  Magyarországon  mindenütt 

megtalálható,  kivéve  az  Alföld  déli  és  délkeleti 

részeit. Élőhelyei erdei utak és tisztások. Repülését 

már  áprilisban megkezdi  így  a  legkorábban mu‐

tatkozó boglárkák közé  tartozik. A  szakirodalom 

szerint május – július a repülési ideje, de időnként 

augusztusban is megfigyelhető. Bár a nemzedékek 

száma vitatott, legvalószínűbbnek az látszik, hogy 

mint mezo‐xerofil  faj, az  igazán  forró száraz nya‐

rakon  egyáltalán  nem  vagy  csak  némelykor mu‐

tatkozik. A  túlzott vegyszerhasználat miatt  ritku‐

lóban  lévő  faj  (Dietzel  1997),  tápnövényéül a pil‐

langósvirágúak  (Fabaceae)  szolgálnak,  főként 

Astragalus,  Cytisus,  Medicago,  Melilotus,  Coronilla 

fajok. Mezőtúron  eddig  egy  hím  és  egy  nőstény 

példány került elő az 1990‐es évek végéről (Lévai 

Sz. 2012, pers. comm. 17 February). Kisújszálláson 

egyetlen példánya 1998.05.20‐án a Nagykert utcai 

tölgysor melletti  réten volt megfigyelhető, de az‐

óta nem találkoztunk a fajjal. 

 

Neptis sappho (Pallas, 1771) 

Szibériai nemorális  –  lomberdei mezofil  –  fauna‐

komponens, Ausztriától Japánig elterjedt. Gyenge 

szárnystruktúrájú, lassú, vitorlázó röptű faj, hosz‐

szabb  utak megtételére  nem  képes.  Ez  terjedésé‐

nek  lehetőségeit  szűkíti,  a  Kárpát‐medencétől 

északra már  nem  is  él,  az  atlantikus  klímahatás 

miatt  Nyugat‐Európából  is  hiányzik  (Dietzel 

1997). Magyarországon  főként  a  középhegységek 

klimatikusan kedvező völgyeiben és a dombvidé‐

kek  erdei  tisztásain  illetve  a  jobb  vízellátottságú 

erdőkben  sokfelé  előfordul,  a Dráva‐sík kemény‐

faligeterdeiben  és  gyertyános‐tölgyeseiben  jelen‐

tős egyedszámban él. Elsősorban az üde erdőket, 
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ligeteket, fás patakpartokat és félárnyékos útszéle‐

ket kedveli, érzékeny a káros emberi behatásokra. 

Évente két nemzedéke repül május – június és júli‐

us – augusztus hónapokban. Hernyójának  tápnö‐

vénye a lednek‐félék (Lathyrus ssp.) de a behurcolt 

akácon (Robinia pseudoacacia) is kifejlődik (Jutzeler 

et al. 2000). A kisújszállási Gyalpári‐erdőben nem 

ismeretes sem a fekete lednek (Lathyrus niger), sem 

a tavaszi lednek (Lathyrus vernus), viszont az erdő 

szélein és láposabb részek mentén tömegével nő a 

gyalogakác  (Amorpha  fruticosa) és megtalálható az 

akác.  Kisújszálláson  első  alkalommal  2002.07.03‐

án két példányt észleltünk a Gyalpári‐erdő terüle‐

tén, amint az  imágók a délutáni órákban az aká‐

cok  levelén napoztak  (Kelemen  et  al.  2011) majd 

2011.07.17‐én egy példány ismét előkerült az erdő 

szélében. A gyalogakác  térhódításának  ellenére a 

faj  eddig  nem mutatkozott  nagyobb  egyedszám‐

ban. Védett. 

 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 

A Palearktikumnak majdnem egész  területén elő‐

forduló  faj,  areája  Írországtól  és Portugáliától  Ja‐

pánig  terjed. Szigetszerűen Észak‐Afrikában  is él. 

Azon gyöngyházlepke fajok egyike, melyeknél az 

ivari kétalakúság jól megfigyelhető. Magyarorszá‐

gon  mindenhol  megtalálható,  hegy‐,  domb‐  és 

síkvidékeken is. Virágokon aktívan táplálkozó faj, 

különösen  kedveli  a magas  szárú  ernyősöket, de 

szívesen  telepszik  nedves  talajfoltokra.  Élőhelyei 

völgyek, erdős területek és azok mentén lévő cser 

jés részek, ligetek és út menti szedresek, kertek. A 

déli  órákban  passzív,  ilyenkor  félárnyékos,  zár‐

tabb  helyekre  húzódik,  a  nőstény  egyedekre  ez 

különösen  jellemző (Dietzel 1997). A nőstény zöl‐

des  színű  változata  (f.  valesina)  hasonlít  az  A. 

pandora  fajra.  Évente  egyetlen  nemzedéke  repül, 

júniustól  októberig,  hernyójának  tápnövényei  az 

ibolya (Viola spp.) és szeder (Rubus spp.) fajok. Kis‐

újszállás  területén  eddig  a  Gyalpári‐erdő  és  a 

Gyalpári  szikes  réten,  illetve  a Nagyerdő  körüli 

részeken  sikerült  a  fajt  észlelni. Első  alkalommal 

2002.07.03‐án láttunk két hím egyedet a Gyalpári‐

erdő egyik nyitottabb részén, ahol útszéli bogáncs 

(Carduus  acanthoides)  virágzatán  táplálkoztak.  A 

következő megfigyelés 2011.08.18‐án volt, amikor 

nagy  egyedszámban  láttuk  repülését  a  Gyalpári 

szikes  rét  és  az  erdősáv  találkozásánál;  15  pél‐

dányt  sikerült összeszámolni  a délutáni órákban. 

Az  imágók  közül  egyetlen  nőstény  egyed  került 

elő. A  lepkék  főként  ott  voltak megfigyelhetőek, 

ahol  a  terület  virágban  viszonylag  gazdag,  így 

főként  bogáncson,  és  magyar  imolán  (Centaurea 

pannonica) táplálkoztak – de csak rövid időre száll‐

tak  le. Ezt  követően  08.20‐án,  a Nagyerdő  körüli 

részeken  is  előkerült  5  hím  és  1  nőstény  egyed. 

Kisújszállási  felbukkanásának  érdekessége,  hogy 

sem  júniusban sem  júliusban nem észleltük a fajt, 

pedig ekkor már  javában megkezdi repülését. Bá‐

lint Zsolt  értesítése  szerint  (Bálint Zs.  2011, pers. 

comm., 21 august) az ország keleti és észak‐keleti 

irányba történő A. paphia vándorlás volt tapasztal‐

ható, ebből következően a 08.18‐tól 09.03‐ig  látott 

enyhén kopott, szakadt szárnyú és nyughatatlanul 

viselkedő  egyedek  vándorló  példányok  voltak. 

Mezőtúr térségéből nincs megfigyelési adata. 

 

Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

A Mediterráneumban  elterjedt melegkedvelő  faj, 

főként  a  Földközi‐tenger  környékén,  északon 

Ausztriáig,  Magyarországig,  keleten  Kis‐Ázsiáig 

13.  ábra.  Argynnis  paphia;  Kisújszállás,  Gyalpári 

szikes rét (fotó: Majláth G.).  Kisújszállás területén 

is ismert, de alkalmilag előforduló faj. 2011.08.18‐a 

és 09.03‐a között vándorló példányait észleltük.  

Fig.  13.  Argynnis  paphia  has  a  relatively  rare 

occurence in Kisújszállás. It flies from May on, but 

this species was observed in the area at the end of 

summer. However, they were only migrant speci‐

mens. (photo: Gábor Majláth). 
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és  a  Tien‐San  hegységig  ismeretes. Nagytermetű 

lepkefaj,  síkvidékeinken  nagyobb  egyedszámban 

is mutatkozik.  Bárhol  felbukkanhat,  de  előnyben 

részesíti  a  síkvidéki  tölgyeseket,  illetőleg  napsü‐

tötte  hegyvidéki  réteket,  tisztásokat.  Az  ötvenes 

évek végén még országszerte elterjedt  faj volt, de 

a hatvanas évek végére teljesen eltűnt. A nyolcva‐

nas  évek  elejétől  fokozatosan  visszatelepedett, 

azóta a Dél‐Alföldön újra nagy populációi vannak 

(Baranyi et el 2004). Repülési  ideje májustól októ‐

berig  tart,  hernyójának  tápnövényei  az  ibolya 

(Viola  spp.)  fajok.  Kisújszállás  környékén  egyes 

években  nagyobb  egyedszámban  is  előfordul. 

2010.09.04‐én  nyolc  egyedet  figyeltünk  meg  a 

Gyalpári‐erdő  szélén.  2011‐ben  ugyanitt  07.14‐én 

észleltünk  egy  hibátlan  példányt,  08.18‐án  egy 

enyhén  szakadtat, majd  09.03‐án  további  két,  de 

már  kopottabb  egyedet  láttunk.  Kimutatható  a 

Nagyerdőben, de  a  város  területén  is  felbukkan‐

hat. Védett. 

 

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) 

Nyugat‐palearktikus,  több központú  faj. Magyar‐

ország középső és déli homokos területén, illetve a 

Középhegység déli, meleg  lejtőin  terjedt el. A ha‐

zai populációi két nagyobb csoportra  tagolódnak. 

A  hegy‐  és  dombvidéki  hűvösebb  élőhelyeken, 

főleg mezofil és sovány hegyi réteken élő populá‐

ciók a nevezéktani  törzsalakkal egyeznek, míg az 

utóbbi időkben a kipusztulás szélére került alföldi

‐homoki  népességek  az  A.  niobe  laranda  Fruhs‐

torfer, 1908 alfajhoz vonhatók  (Varga et al. 2010). 

Évente egy nemzedéke fejlődik, az imágók június‐

tól augusztusig figyelhetőek meg. Hernyója ibolya 

(Viola spp.) féléken táplálkozik. Kisújszállás határá‐

ban  egyetlen  alkalommal  észleltük,  1996.  június 

elején  egy  elütött,  de  jó  állapotú  példányt  talál‐

tunk  a  túrkevei  út  mentén.  Mezőtúr  térségéből 

nincs megfigyelési adata. Védett. 

 

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) 

Az  Ibériai‐félszigettől  Japánig  elterjedt  transz‐

palaearktikus  faj. Egyetlen nemzedéke  június kö‐

zepétől augusztus végéig  látható, hernyója  ibolya 

(Viola  ssp.)  félékkel  táplálkozik. Az  imágók  röpte 

gyors, egyenes, főként erdők szélein és tisztásokon 

lehet megfigyelni. Kisújszállás területén eddig egy 

példány került elő, 2011.06.12‐én a Nagykert utcai 

tölgysor mentén  egy hibátlan,  frissen kelt  egyed. 

Azon  fajok  egyike,  amelyeket  sem  a  90‐es  évek‐

ben, sem pedig 2011 előtt nem sikerült kimutatni, 

Mezőtúrról sincs megfigyelési adata. További elő‐

fordulása a Gyalpári‐erdő mentén és annak tisztá‐

sain várható. 

 

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

A Palearktikumban  az  Ibériai‐félszigettől  Japánig 

elterjedt  faj,  több központú, mezohigrofil  lomber‐

dei faunakomponens. Hazánkban elsősorban hegy

‐ és dombvidékek  lakója (hegyvidéki patak menti 

éger‐fűz ligetek), de az alföldi folyók mentén lévő 

fűz‐nyár  illetve bokorfüzesekben  is megtalálható. 

Magyarországi  állományuk  egész  Európában  az 

egyik  leggazdagabb.  Hernyója  polifág,  tápnövé‐

nyei a különböző  fűz  (Salix spp.) és nyár  (Populus 

spp.)  fajok,  különösen  a  rezgő  nyár  (Populus 

tremula), fekete nyár (Populus nigra) és a kecskefűz 

(Salix  caprea).  Síkvidéken  többnyire  fehér  nyár 

(Populus  alba)  és  fekete  nyár  (Populus  nigra, 

kultúrterületeken  olykor  a  jegenyenyár  Populus 

nigra  ’Italica’),  hűvösebb  helyeken  a  rezgő  nyár 

szolgál tápnövényéül. A környéken a legközelebbi 

ismert  előfordulási  helye  Mezőtúron  a  Berettyó 

árterében és a Körös Peresi holtága mentén  talál‐

ható, ahol stabil populációi élnek  (Lévai Sz. 2012, 

pers.  comm.  17  March).  Feltételezhető,  hogy 

egyetlen  elütött,  sérült  kisújszállási  példányát  – 

melyet a Béla király utcában találtunk – Ecsegfalva 

irányából  a  Berettyó  folyásához  közeli  útszaka‐

szon üthették el. Kisújszállás határában valószínű‐

leg  nem  tenyészik, de  a  régi  Téglagyári‐tó  körül 

(ahol  a  rendszeres megfigyelések  alkalmával  ed‐

dig nem került elő) még felbukkanhat. Védett. 

 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 

Euroszibériai,  policentrikus  faj,  az  Északi‐tenger 

partvidékétől  a  Földközi‐tenger  partvidékéig  és 

Spanyolországtól  az  Altaj  hegységig  terjedt  el. 

Hazánkban  országszerte  előfordul  és  helyenként 

gyakori – különösen hegy‐ és dombvidéki réteken, 

bár általában sehol sem  tömeges. Az Alföldön  lo‐

kálisabb előfordulású, a Duna‐Tisza közén messze 

délre  terjed.  Ez  a  faj  széles  ökológiai  toleranciát 

mutat,  száraz  sziki  gyepekben  éppúgy megtalál‐

ható, mint kissé hűvösebb  és nedvesebb  réteken. 

Imágói  májustól  júniusig  figyelhetek  meg.  Her‐

nyójának tápnövényei Plantago‐, Hieracium‐, Viola‐ 

és Veronica‐félék. Mezőtúron eddig nem került elő, 

kisújszállási  példányait  2011.05.11‐én  észleltük  a 

Gyalpári  szikes  rét  területén,  a M.  phoebe májusi 
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rajzásával egy időben, de attól jóval kisebb egyed‐

számban  volt  látható.  További  előfordulása  első‐

sorban a nagyerdei gyep területén várható. 

 

Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Észak‐Afrikától  illetve  Közép‐  és  Dél‐Európától 

egész  Ázsián  át  Japánig  elterjedt  tág  tűrésű  faj. 

Magyarországon száraz sztyepréteken, nedvesebb 

kaszálókon, hegyvidéki völgyekben egyaránt elő‐

fordul.  Egyedszáma  közepes,  tömeges  jelenléte 

ritkán  fordul  elő. Tapasztalatok  szerint az alföldi 

területeken ritkább,  lokálisabb, egyébként ország‐

szerte megtalálható. Évente  két  nemzedéke  fejlő‐

dik,  amely május  –  június  és  július közepe  –  au‐

gusztus folyamán látható, de esetenként egy rész‐

leges  harmadik  nemzedék  is  kifejlődhet 

(2011.09.17‐én észleltünk egy frissen kelt kora őszi 

példányát). Hernyójának tápnövényei a Centaurea‐

, Cirsium és Plantago‐ fajok. Kisújszállás környékén 

a Gyalpári szikes réten minden évben gyakori faj, 

más  területeken  viszont  csak  egyesével  és  ritkán 

látható. 

 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 

Euroszibériai  elterjedésű  policentrikus  faj,  amely 

Közép‐  és Kelet‐Európától  Japánig  széles  körben 

elterjedt. Évente három nemzedéke  fejlődik, ápri‐

lis – május, június – július és augusztus – szeptem‐

ber hónapokban. Hazai nappali lepkéink egyetlen 

olyan  faja,  amely  szezonálisan  más  színezetű 

(nemzedéki  dimorfizmus),  a  tavaszi  nemzedék 

szárazságtűrőbb, míg  a  nyári  és  őszi  példányok 

erősebben kapcsolódnak a humidabb mikroklímá‐

jú területekhez. Hernyója társasan él a nagy csalán 

(Urtica  dioica)  levelein.  Magyarország  területén 

általánosan elterjedt faj, leginkább párásabb helye‐

ken, csalános  területek körül  találkozhatunk vele. 

Kisújszálláson az 1990‐es években gyakorinak szá‐

mított,  időnként  tömeges  repülést  is  észleltünk  a 

Gyalpári‐erdő környékén, majd 2000 után egyed‐

száma  drasztikusan  lecsökkent,  csaknem  teljesen 

eltűnt.  2005‐től  2010‐ig  egyáltalán  nem  észleltük, 

majd  2011.04.19‐én  ismét  előkerült  a  régi  4‐es  út 

mentén. Ezt követően pár nappal később már több 

példányt észleltünk az út menti csalános részeken. 

2011.06.24‐én egy nyári változatú  imágó  is előke‐

rült ugyanezen a  területen, de a későbbiek  során 

sem  a Gyalpári‐erdő  sem  a Nagyerdő  területéről 

nem  sikerült kimutatni. Mezőtúron a Hortobágy‐

Berettyó  árteréből  összesen  egy  példánya  ismert 

az ezredforduló környékéről (Lévai Sz. 2012, pers. 

comm. 17 February). 

 

Nymphalis (Aglais) urticae (Linnaeus, 1758) 

Euroszibériai  faunaelem,  nemorális  faj. Az  egész 

Palearktikumban  elterjedt,  egykor  hazánkban  is 

általánosan  megfigyelhető,  közönséges  faj  volt, 

amely mindenhol – a városokban is – nagy egyed‐

13.  ábra.  Melitaea  phoebe;  Kisújszállás,  Gyalpári 

szikes  rét  (fotó: Majláth G.). Kisújszállás  határá‐

ban  a  Gyalpári  szikes  rét  területén  gyakori  faj, 

más területeken viszont csak egyesével fordul elő. 

Fig.  13.  Melitaea  phoebe  generally  occurs  in  the 

highlands  rather  than  in  the  lowlands.  In Kisúj‐

szállás it can be found relatively frequently in the 

Gyalpári saline meadow (photo: Majláth G.). 

14.  ábra.  Araschnia  levana;  Kisújszállás,  Csivag, 

régi  4‐es  út  (fotó: Majláth  G.).  Kisújszálláson  a 

1990‐es  években  gyakorinak  számított,  időnként 

akár tömeges repülést is észleltünk.  

Fig.  14.  Araschnia  levana  was  a  highly  frequent 

species in Kisújszállás in the 1990s. After 2000 its 

population  showed  a  decrease.  Some  specimens 

occured only in 2011 (photo: Majláth G.). 
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számban volt látható. Az utóbbi évek egyik leglát‐

ványosabban  megritkult,  különös  védelmet  ér‐

demlő faja. Jelenleg csupán a domb‐ és hegyvidé‐

keinken mondható gyakoribbnak, élőhelyei a hű‐

vösebb  területekre  korlátozódott.  Az  Alföldön 

manapság csak nagyon ritkán figyelhető meg egy‐

egy példánya. Élőhelyei eredetileg  liget‐ és  láper‐

dők, üde lomboserdők lehettek. Jól repülő, kóbor‐

lásra  hajlamos  lepkefaj.  Áttelelt  példányai  már 

február  végén  megfigyelhetők  és  májustól  friss 

generációja  repül,  amely  átfedésekkel  egészen 

novemberig  látható. Hernyójának  tápnövényei  a 

különböző  csalán  fajok  (Urtica  spp.),  főleg a nagy 

csalán  (Urtica  dioica).  Az  Észak‐Alföld  régióban 

kifejezetten ritka, egyesével látható faj (Baranyi et 

al.  2005), Mezőtúron  az  utolsó  észlelés  1996‐ban 

volt  (Lévai  2004). Kisújszálláson megfigyeléseink 

szerint  a  90‐es  évek  elején még  az  egyik  legaktí‐

vabb és  leggyakoribb viráglátogató fajnak tapasz‐

taltuk,  de  a  90‐es  évek  közepére  hirtelen  eltűnt, 

azóta nem sikerült kimutatni. Védett. 

 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 

Pontomediterrán‐iráni‐turkesztáni  faunaelem.  Az 

Eurázsia  nyugati  részén  és  Északnyugat‐

Afrikában  tenyésző  faj  areája  egyre  szakadozot‐

tabb, bár korábban  is nagy  területekről hiányzott 

(Dietzel  1997). Magyarországon  az  1960‐as  évek 

végéig még gyakori volt az Alföldön  is, viszont a 

90‐es  évekre  országszerte  megritkult,  és  csak  a 

középhegységek  erdős  területein maradtak  stabil 

állományai. Napjainkban  ez  a  negatív  tendencia 

pozitív irányba változott, amelynek oka a rovarir‐

tó  szerek  csökkenő  használata  (Baranyi  et  al. 

2005). Kóborló  természetű  faj, kiválóan repül, en‐

nek köszönhetően bárhol felbukkanhat. Kisújszál‐

lás  területén  szinte minden  évben megfigyelhető 

egy‐két  példány,  leginkább  a  városszéli  házak 

kertjében.  Ettől  függetlenül  az  egyik  legritkább 

kisújszállási nappali  lepkefaj. Áttelelt  egyedei  fő‐

ként áprilisban láthatóak, de  június –  július folya‐

mán  az  új  nemzedék  imágói  is  előkerülhetnek. 

2011 egyik legintenzívebben keresett faja volt, fel‐

bukkanására egészen 2011.06.12‐ig kellett várni; a 

Sóhaj városrészen észleltünk egy frissen kelt egye‐

det. Mezőtúron is előfordul egyes években – főleg 

a  tavaszi  kopott  példányai  láthatók  –,  de  ritka. 

Hernyójának  tápnövényei  fűz‐fajok  (Salix  spp.), 

elsősorban  a  kecskefűz  (Salix  capraea),  valamint 

szil  (Ulmus  spp.),  nyár  (Populus  spp.)  és  körte 

(Pyrus spp.) félék. Szakirodalom szerint még alma 

(Malus  spp.)  és  más  kerti  csonthéjasok  (Prunus 

spp.) is, továbbá berkenye (Sorbus spp.), galagonya 

(Crataegus  spp.)  és  nyír  (Betula  spp.).  Természetes 

élőhelyei általában a fűzligetek, ezért kisújszállási 

jelenléte leginkább a kóborló életmódhoz vezethe‐

tő vissza. Védett. 

 

Pararge aegeria tircis (Godart, 1821) 

Nyugat‐palearktikus,  több  areaközpontú  faj, 

amely  a  Kanári‐szigetektől  Európán  és  Észak‐

Afrikán át a Kaukázusig és az Urálig  terjed. Ma‐

gyarország területén mindenhol előforduló gyako‐

ri faj – kivéve a fátlan síkvidékeket –, főként olyan 

erdőkben él, ahol a lombkorona nem teljesen zárt. 

A  legkorábban megjelenő szemeslepkénk (Dietzel 

1997), évente két nemzedéke repül, április – június 

és  július – szeptember hónapokban. Hernyójának 

tápnövényei különféle erdei füvek – Triticum‐, Poa

‐, Brachypodium‐fajok. Kisújszálláson első alkalom‐

mal  2010.09.07‐én  észleltük  a  Déli  temetőben  az 

Illésy sírkert fákkal körülvett árnyékfoltos részén. 

2011.  április  hónapban  ugyanitt  nagyobb  egyed‐

számban  ismét előkerült,  továbbá a  temető bozó‐

tosabb részein és a temető mögött lévő tölgyesben 

is  tapasztaltuk  jelenlétét. Néhány  egyedet  észlel‐

tünk a régi 4‐es útnál és a Nagykert utcai tölgyso‐

ron.  2011.08.08‐án  a  Sóhaj  városrész  kertjeiben 

szintén  több  alkalommal  megfigyelhető  volt.  A 

Pararge  aegeria  tircis a 2010‐es  év meglepetés  faja, 

sem az 1990‐es években sem pedig 2010 előtt nem 

észleltük. 

 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Pontusi,  szubmediterrán,  mezofil‐sztyep  faj, 

amely  Nyugat‐Európától  a  Kaukázusig  terjed. 

Napjainkban  egy  lassú,  északi  irányú  terjedése 

figyelhető meg; Németországban  bizonyított  tér‐

hódítása, a közelmúltban Dániában is megtalálták 

(Norager & Ebbe 1997). Magyarországon minden‐

hol  előforduló  gyakori  faj,  néhol  nagy  tömegben 

jelenik meg. Élőhelyei a magasfüves sztyepprétek, 

homoki gyepek, hegyoldalak továbbá megtalálha‐

tó azokon a mezőkön, ahol a cserjeállomány feldú‐

sult.  Évente  egy  nemzedéke  repül  júniustól  au‐

gusztusig, a nőstények két héttel később  jelennek 

meg mint a hímek  (Gozmány 1968). Hernyójának 

tápnövényei  Phleum‐,  Holcus‐  és  egyéb  fűfélék. 

Kisújszálláson első alkalommal 2011.06.12‐én ész‐

leltünk egy  frissen kelt hím példányt, a Nagykert 

utcai tölgysor és a Keleti temető között lévő réten. 

Felbukkanásának érdekessége, hogy sem az 1990‐
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es években sem pedig 2011 előtt nem találkoztunk 

vele. Mezőtúr  térségében  eddig még  nem  került 

elő (Lévai Sz. 2012, pers. comm. 04 March). 

 

Összefoglalás 

 

Kisújszállás  külterületének  korábbi  nagyobb  ter‐

mészetes  állapotú  élőhelytípusaiból  jelenleg  csak 

apró töredékek léteznek. A határ nagy része inten‐

zív mezőgazdasági művelés alatt áll. A rendszeres 

évi munkálatok  a  természetes növényzet  jelentős 

pusztulásához vezettek. Ennek hatásai megmutat‐

koznak  a Macrolepidoptera  faunán,  különösen  a 

nappali  lepkéknél.  Jelen munkánkban  a  korábbi 

212  fajból álló Macrolepidoptera‐lista 163 új  fajjal 

egészül ki, valamint a már ismert 179 faj kiegészí‐

tő adatai is szerepelnek. A  jelenleg ismert fajszám 

375, amely a magyar nagylepkefauna 29.43%‐a. A 

védett fajok száma 24, melyek közül 10 területileg 

újnak számít. A Natura 2000‐es fajok száma 4. 

Kisújszállás  térségében  a  legtöbb  védett  faj  a 

nappali  lepkék  közül  kerül  ki,  számszerint  15. E 

fajok egy része  jelenleg még gyakorinak mondha‐

tó  és  folyamatosan  jelen  van  a  faunában.  Ilyen 

például  a  Zerynthia  polyxena  ([Denis  &  Schif‐

fermüller], 1775), Papilio machaon (Linnaeus, 1758), 

Lycaena  dispar  rutilus  (Werneburg,  1864),  Lycaena 

thersamon  (Esper,  1784), Argynnis  pandora  ([Denis 

&  Schiffermüller],  1775),  Nymphalis  (Inachis)  io 

(Linnaeus,  1758),  Nymphalis  (Polygonia)  c‐album 

(Linnaeus, 1758), Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758). 

Ritka,  de  időnként  megjelenik  a  Neptis  sappho 

(Pallas, 1771) és a Nymphalis polychloros (Linnaeus, 

1758). 

Más védett  fajok csak elvétve vagy egy‐két al‐

kalommal  kerültek  elő.  Ide  tartozik  az  Iphiclides 

podalirius (Linnaeus, 1758), Argynnis niobe (Linnae‐

us,  1758),  Apatura  ilia  ([Denis  &  Schiffermüller], 

1775) és a Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758). Nem 

védett,  de mindenképp  említést  érdemel  alkalmi 

vagy  véletlenszerű  előfordulása miatt  a  Glaucop‐

syche alexis (Poda, 1761), Argynnis aglaja (Linnaeus, 

1758) és a Melanargia galathea  (Linnaeus, 1758). A 

területről eltűnt fajok közé sorolandó a Nymphalis 

(Aglais)  urticae  (Linnaeus,  1758),  viszont  újonnan 

megtelepedett fajok  is megfigyelhetők. Ezek egyi‐

ke  a  Pararge  aegeria  tircis  (Godart,  1821). A  helyi 

tölgyesek  karaterfaja  a Neozephyrus  quercus  (Lin‐

naeus, 1758), míg a gyepterületeken és kertekben 

elsősorban  a  Coliadinae,  Pierinae,  Lycaeninae, 

Polyommatinae  és Satyrinae gyakoribb  fajai mutat‐

koznak,  de  megtalálhatóak  a  fentebb  említett 

Heliconiinae és Nymphalinae‐k jellemzőbb fajai is. 

Az éjjeli  lepkék  fajgazdagsága  (amelyek közül 

9 védett) Kisújszállás területén is rendszerint érvé‐

nyesül.  Legnagyobb  fajszámban  a  Noctuidae  és 

Geometridae  fajok  mutatkoznak,  de  számos 

Sphingidae és Notodontidae faj is képviselteti magát. 

Megfigyelhető egyes mediterrán vándor fajok gya‐

korivá  válása.  Ilyen  például  az  Eilema  caniola 

(Hübner,  [1808])  és  Dysgonia  algira  (Linnaeus, 

1767),  továbbá  alacsonyabb  egyedszámban,  de 

kimutatható  vándorfaj  az  Orthonama  obstipata 

(Fabricius,  1794)  és  Aedia  leucomelas  (Linnaeus, 

1758).  Mezőtúri  és  kisújszállási  megfigyelésekre 

alapozva  az  érdekes  és  ritka  vándor  fajok  közé 

sorolandó a Hecatera cappa (Hübner, 1809), amely‐

nek ismételt előkerülése várható. Ritka vándorfaj a 

Hyles livornica (Esper, 1780). 

A  helyi  gyepterületek  és  mezsgyék  jellemző 

15.  ábra.  Pararge  aegeria  tircis;  Kisújszállás,  Déli 

temető  (fotó:  Majláth  G.).  Nyugat‐palearktikus, 

több areaközpontú  faj. A  legkorábban megjelenő 

szemeslepkénk.  

Fig  15. Pararge  aegeria  tircis was not  observed  in 

Kisújszállás until 2010. Nowdays  it can be  found 

in forests with semi‐open canopy (photo: Majláth 

G.). 
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faja  a  Lemonia  dumi  (Linnaeus,  1761),  Proserpinus 

proserpina  (Pallas,  1772),  Spiris  striata  (Linnaeus, 

1758),  Cucullia  chamomillae  ([Denis  &  Schif‐

fermüller],  1775),  Cucullia  asteris  ([Denis  & 

Schiffermüller],  1775),  Hadula  dianthi  hungarica 

(Wagner,  1913).  A  tölgyesek  esetében  a  Harpyia 

milhauseri  (Fabricius,  1775),  Arctornis  l‐nigrum 

(Müller,  1764),  Minucia  lunaris  ([Denis  &  Schif‐

fermüller], 1775), karakterfajok a Catocala promissa 

([Denis & Schiffermüller], 1775) és Catocala sponsa 

(Linnaeus, 1767). A  láposabb területek térségében 

megtalálható  a  Laelia  coenosa  (Hübner,  1808),  to‐

vábbá hosszú  idő után  ismét  előkerült a Saturnia 

pyri  ([Denis  &  Schiffermüller]).  Tápnövényéhez 

kötött,  de  több  helyen  nagy  egyedszámban 

mutatkazó  védett  faj  az  Archiearis  puella  (Esper, 

1787).  2011  meglepetés  faja  a  több  példányban 

megfigyelt Malacosoma castrensis  (Linnaeus, 1758), 

amely  inkább  a  hegy‐  és  dombvidékeken  fordul 

elő.  Véletlenszerűen  előkerült  faj  a  Ptilophora 

plumigera  ([Denis & Schiffermüller], 1775) a Tyria 

jacobaeae (Linnaeus, 1758) és a Gortyna borelii lunata 

Freyer, [1838]. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A  szakirodalom  fellelésében  nyújtott  segítségért 

ezúton  is  köszönettel  tartozunk  Buschmann  Fe‐

rencnek, Fazekas Imrének és Fábián Györgynek. A 

Colias és Pyrgus  fajok határozásában nyújtott  se‐

gítségéért Bálint Zsoltnak, a Noctuidae és Geomet‐

ridae  fajok  genitáliai  vizsgálatáért  Fazekas  Imré‐

nek, a terepi munkában történő részvételért Kele‐

men  Tamásnak, Molnár  Olivérnek,  Tóth  Gergő‐

nek, Szendrei Péternek és Szombathelyi Ervinnek. 
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