
Kovács Lajos (1900–1971) csüngőlepke kutatásai 
Research on Zygaenidae by Lajos Kovács (1900–1971) 

(Lepidoptera: Zygaenidae) 
 

Fazekas Imre 
 
Summary: Lajos Kovács (1900–1971) was an authority on the Zygaenid fauna in Hungary. He was 

closely involved in taxonomical investigations with the German specialists Burchard Alberti and 

Hugo Reiss. During the 1950’s, he made a thorough investigation of the recorded geographical 

distribution of species of Zygaenidae, especially those in the genera Procris and Jordanita, and of 

Zygaena purpuralis, but he himself made no independent contributions to the study. 

 

Zusammenfassung: [Zygaeniden-Forschungen von Lajos Kovács] – Lajos Kovács (1900-1971) war 

eine maßgebliche Persönlichkeit bei der Erforschung der ungarischen Zygaeniden-Fauna. Er stand 

in fachlich enger Verbindung mit den deutschen Forschern Burchard Alberti und Hugo Reiss. In 

den 1950-er Jahren hat er die geographische Verbreitung der ungarischen Zygaeniden-Arten ein-

gehend kartiert. In seinen Aufzeichnungen und Vorträgen hat er sich hauptsächlich mit den 

Gattungen Procris und Jordanita und mit der Zygaena purpuralis Artengruppe beschäftigt. Er hat 

die europäischen Forschungen auf diesem Gebiet kritisch bewertet. Er hat jedoch keine mit den 

Zygaeniden-Arten befassende selbständige Studie veröffentlicht. 
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Bevezetés  

 

A magyarországi csüngőlepkékről az első részletes leírást Abafi Aigner Lajos 

(1907) nevezetes könyvében olvashatjuk. A hazai lepkészeti irodalom klasszi-

kusa a korszak legjobb európai könyveinek mintájára átfogóan ismertette a 

történelmi Magyarország fajainak fontosabb határozó bélyegeit, bionómi-

ájukat és földrajzi elterjedésüket. A színes képtáblákkal művészien illusztrált 

magyar lepkészeti alapmű évtizedeken át az egyik legfontosabb kézikönyve 

lett a hazai kutatóknak. Kovács Lajos kora ifjúságától szinte naponta kézbe 

vette, elemezte, jegyzetelte és kritikailag kiegészítette. Nyomon követte a XX. 

század első felének meghatározó Zygaenidae specialistáinak taxonómiai és 

állatföldrajzi munkáságát. Feljegyzéseiben, céduláin többnyire a következő 

nevek tűnnek fel: Hans Burgeff (1883–1976), Otto Holik (1881–1963), Hugo 

Reiss (1890–1974), Burchard Alberti (1898–1988), Albert Naufock (1878–1937), 

Karl Jordan (1861–1959) és Ramon Agenjo (1908–1984). 
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A fémlepkék világa  

 

Az első csüngőlepkékről szóló nyilvános előadását a Magyar Rovartani Társa-

ság 1949. január 21-én ülésén olvasta fel „A Zygaenidákra vonatkozó újabb 

kutatások faunánk tükrében” címmel. A hat oldalas, írógéppel gondosan meg-

írt szöveg teljes terjedelmében fennmaradt. Kovács Lajos jó szemmel vette ész-

re, hogy „Az Abafi-féle „globulariae”-név  alatt…” további taxonok rejtőznek. 

Szerinte Hübner globulariae típusairól két egymástól eltérő ábrázolás és leírás 

jelent meg, s ezért örömmel üdvözölte Ramon Agenjo (1937) fajleírását, mely-

ben a spanyol szerző Procris ancathophora néven új taxont próbált bevezetni. 

Bár Kovács Lajos nagyjelentőségűnek, sőt „korszerűnek” tekintette – saját szó-

használatában – az ún. „párzószervek” vagy „nemzőszervek” összehasonlító 

vizsgálatát, előadásban mégis sokat időzött a rendkívül variábilis zöld színek 

árnyalati bemutatásánál, s a Procris ancathophora-t önálló fajként a magyar 

fauna új tagjának tekintette. Úgy tűnik, hogy 1953-as faunakatalógusának 

munkálatai közben alaposan felülvizsgálta az acanthophora-ról alkotott néze-

tét, mert tanulmányában már meg sem említi a nevet. Ma az acanthophora-t 

egyértelműen az igen variabilis Jordanita globulariae szinonimájának tekint-

jük. 

 Határozottan állást foglalt abban, hogy az Abafi-Aigner (1907) által kimuta-

tott Jordanita tenuicornis (Zeller, 1847) földrajzi elterjedése nem éri Magyaror-

szág határait. Megállapításait Gozmány (1963) is rögzítette későbbi faunafüze-

tében. Bebizonyosodott, hogy a Szicíliában és az Appennini-félszigeten ende-

mikus, adriato-mediterrán faunaelemet tévesen azonosították a hazánkban 

elterjedt, formagazdag Jordanita globulariae fajjal. 

 Kovács a múzeum Procridiinae anyagának revíziójában mérföldkőnek te-

kintette Albert Naufock identifikációs munkáját, aki az 1930-as években felis-

merte, hogy a tenuicornis név alá besorolt példányok nem csak hogy nem azo-

nosak a globulariae-vel, hanem többségük a Görögországból (Taygetosz-

hegység) leírt Jordanita graeca (Jordan, 1907) fajhoz tartoznak. Előadásának 

szövegében pontatlanságot is felfedezhetünk: „…1930 körül a múzeumban 

lévő Procris-ok Naufock-hoz, mint specialistához kerültek és csak a lepkék 

visszaérkezése után vált ismertté, hogy amit tenuicornis-nak tartottunk, az 

mind a Naufock által leírt graeca-fajhoz tartozik.” A Jordanita graeca (görög 

fémlepke) leírója nem A. Naufock, hanem K. Jordan volt. Nem tudjuk, hogy 

milyen okból, de Gozmány (1963), a feltűnően kevés graeca bizonyító példány 

ellenére is a fajt Magyarországon elterjedtnek írta le. A legújabb faunisztikai 

vizsgálatok megállapították, hogy Kárpát-medencei izolációját Kovács jegyze-
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tei jobban visszatükrözik. A Jordanita graeca magyar és dél-szlovákiai populá-

ciói areaperemi helyzetűek, erősen izoláltak, s jelentős távolságokra vannak a 

balkáni népességtől, s a degradált főváros környéki élőhelyeken a faj részben 

eltűnt vagy egyedszáma rendkívül alacsony (Fazekas 2009).  

 Kovács Lajost sokat foglalkoztatta a „Procris” ma Adscita manni (Lederer, 

1853) és az Adscita statices (Linnaeus, 1758) formaköre, mert nem tudta eldön-

teni, hogy miért sorolta Abafi-Aigner (1907) az „Ino mannii”-t és az „Ino 

heydenreichii-t (Lederer 1853) a statices változatai közé úgy, hogy pontos ma-

gyar lelőhelyeket is megnevezett. Előadásában Naufock és Alberti egybehang-

zó vizsgálataira hivatkozva kifejtette, hogy „…a múzeum anyagában sem a 

manni, sem a heydenreichii nevű alakja nem fordul elő. Az így cédulázott bu-

dapesti és peszéri állatokról kitűnt, hogy azok mind statices-ek. A Rebel kezén 
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1. ábra.  

A Jordanita graeca  

földrajzi elterjedése a  

Ny-Palearktikumban 

(Fazekas 2009) 

2. ábra.  

A Jordanita graeca  lelő-

helyei Magyarországon:  

● = recens előfordulás;  

O = régi irodalmi adat;  

+ = eltűnt;  

? = kérdéses  

(Fazekas 2009) 



átment herkulesfürdői állat hollétéről nem tudok és arról sem, hogy az újabb 

megállapítások világánál helytálló volt-e Rebel 1910 körüli meghatározása.” 

Kovács jó érzékkel mutatott rá a manni körüli anomáliákra és identifikációs 

zavarokra, melyek még ma is jól érzékelhetők a különböző közép- és délkelet-

európai, de legfőképpen a balkáni faunisztikai publikációkban. A legújabb 

vizsgálatok tükrében jól látszik, hogy az Adscita manni nem lép be a Kárpát-

medencébe, areasúlypontja a dél- és nyugat-balkáni területeken, az Appennini

-félszigeten, s az Alpok déli előterében van, de megtalálták egy fragmentumát 

a franciaországi Bordeaux térségében is (3. ábra). Úgy tűnik, hogy a faj 

posztglaciális expanziója kevésbé volt sikeres, s továbbra is döntően az egyko-

ri moesiai-thrakiai,  az illyr, az adriato-mediterrán és a dél-itáliai szekundér 

refugiumok lakója.  

 Csak kevesen tudják, hogy Kovács Lajos szakmai tudását a magyar zooló-

gia olyan meghatározó személyiségei, mint dr. Dudich Endre („egyetemi nyil-

vános rendes tanár”) milyen elismerően akceptálták. Ennek egyik ékes bizo-

nyítéka, hogy Dudich Endre (1951) az általa szerkesztett „A rovargyűjtés tech-

nikája” c. könyv lepke fejezetének megírására Kovács Lajost kérte fel. Munká-

ját újra olvasva megállapíthatjuk, hogy Kovács alapos munkát végzett, s ennyi 

év távlatból is bárki tájékozódhat, útbaigazítást kaphat a lepkegyűjtés, a pre-

parálás, a puhítás, a gyűjtemény felállítás vagy éppen a napló vezetésének 

módszereiről. A csüngőlepkékről így írt (Kovács 1951, p. 177.): „A nappal re-

pülő lepkék közül is foghatunk meg ezen úton többfélét, amelyeknek t. i. a 

felrepülése nehézkes. Ilyenek a Zygaenidák. Ha ezek a virágokon összecsukott 

szárnnyal ülnek, óvatosan megközelítjük őket a balkézben tartott üveggel, 

amelynek dugóját előre kihúzzuk, jobb kézzel pedig belelökjük a lepkét, vagy 

csápjainál fogva felemeljük és beleejtjük az üvegbe, melyet azután azonnal 
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3. ábra. 

Az Adscita manni vázla-

tos földrajzi  elterjedése  



elzárunk a dugóval.” Meglepő viszont, hogy nagy gonddal összeállított fejeze-

tében még csak utalást sem tesz a problémás fajok azonosításában elengedhe-

tetlen ivarszervi preparátumok készítésének technikájára. Amikor ezt az 1970-

es évek derekán Jablonkay Józsefnek a Mátra Múzeumban felvetettem, Jóska 

bácsi következőt mondta: „Én sem értek hozzá, és sohasem próbáltam. Ez na-

gyon nagy hiányossága az én korosztályomnak, s szinte naponta érzem...”. 

Azóta eltelt közel 40 év, s bizony sok szárnyait próbálgató fiatal hazai lepké-

szünk ugyanebben a cipőben jár. Vajon miért konzerválódik Magyarországon 

ez a „távolságtartás” a boncolás és preparátumkészítés mikroszkópi techniká-

jától? Hogyan és miként fogják használni a modern európai és palearktikus 

határozó könyveket? Lehet, hogy Kovács Lajos is egészen másképp látott vol-

na sok korabeli taxonómiai problémát, ha önmaga végezte volna el a genitáli-

ák elemzését? 

  

Név- és azonosítási zavar  a Zygeana purpuralis fajcsoportban 

 

Nincs könnyű helyzetben a lepkész, ha el szeretne igazodni a purpuralis, a 

diaphana, a pimpinellae, a minos és a sareptensis nevek között. Evvel szembe-

sült Kovács Lajos a XX. század derekán, de a zavar később tovább fokozódott 

azok számára is, akik gyűjteményük rendezésénél Forster és Wohlfahrt (1960) 

közép-európai könyvét vagy Gozmány (1963) faunafüzetét használták. Forster 

könyvét sokan csak amolyan „genus-hasogatónak” tartották, hiszen olyan ne-

veket kívánt genus szintre emelni, mint a Mesembrynus, a Cirsiphaga, a 

Hyala, a Silvicola és stb. Evvel nem hogy segítette volna a közép-európai 

Zygaenidae kutatást, hanem inkább tovább fokozta az amúgy is áttekinthetet-

len taxonómiai és nevezéktani zavart. Ekkor igen kritikusan megszólalt 

Burchard Alberti (1965) is, s erősen bírálta Forstert: „… a Zygaena valamennyi 

alneme önálló nemként szerepel. Ez az álláspont minden szóba jöhető gyakor-

lati igénynek ellentmond.” 

Magyar szempontból a probléma alapvető gyökerét ott kell keresnünk, 

hogy a Denis és Schiffermüller (1775) által, a Bécsi-medencéből leírt minos el-

kerülte Abafi-Aigner és Pável (1896), Abafi-Aigner (1907) sőt később Gozmány 

(1963) figyelmét is. Ezen persze cseppet sem csodálkozhatunk, hiszen az olyan 

jelentős specialista, mint B. Alberti (1958), átfogó palearktikus revíziójában a 

minos nevet még csak meg sem említette. Alberti előbbi műve alapján készí-

tette el Gozmány 1963-ban a magyar Zygaenidaek első határozóját. 

Itt kell megemlékeznünk arról, hogy milyen kapcsolat volt Kovács Lajos és 

Burchard Alberti között. Ica néninek (szül. Dancs Ilona), Kovács Lajos özve-
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gyének hozzám írt levelében (1979. február 11.) a következőt olvastam: 

„Alberti is többször volt nálunk, velük még most is váltunk levelet Karácsony-

kor”. Mindebből arra tudunk következtetni, hogy szakmai érdeklődésen túl 

mélyebb személyes szimpátia is lehetett a két lepkész és családja között. Fur-

csa játéka a véletleneknek, hogy Alberti 1958-1959-es, Kovács Lajosnak 1961-

ben dedikált „Über den stammesgeschichtlichen Aufbau der Gattung Zygaea 

F. und ihrer Vorstufen” című alapvető műve soha nem jutott el Kovács Lajos-

hoz. Az el nem küldött, dedikált kötetet végül B. Alberti nekem postázta 

Göttingenből 1977-ben, a következő levél kíséretében: „Dear Mr. Fazekas… 

With same post I send you the copy my work on Zygaena 1958/59, which I 

had dedicated to Dr. Kovacs, Budapest, National-Museum. The copy was sent 

me back by his wife after his death.”  

 Itt kell megjegyeznem, hogy ebben az időszakban Hugo Reiss és Burchard 

Alberti német Zygaena specialisták igen mélyen elmerültek az ún. „Artenkreis 

purpuralis Brünnich, diaphana Staudinger” taxonómiai vizsgálatában. Ko-

vács Lajos különösen Reiss-nek, a berlini múzeum anyagán végzett elemzéseit 
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4. ábra.  

Burchard Alberti 

időskori arcképe  

5. ábra.  Részlet B. Alberti-nek a szerzőhöz írt leveléből (1977) 



tartotta meggyőzőnek, főleg azért, mert a vizsgálatok nem csak a populációk-

ból vett minták habitusait értékelték, s mint előadásának írott soraiban is ol-

vashatjuk, hanem „Reiss felkereste az idézett lelőhelyeket és felkutatta a her-

nyókat. Ennek során megállapította, hogy nyert felvilágosításai mindenben 

fedik a valóságot.” Később így folytatja: „Mindenekelőtt a hernyók és tápnövé-

nyeik viszonyát vette vizsgálat alá. E célból a sárga hernyóktól elvette a 

Thymus-t és Pimpinella-t adott nekik, a piszkosfehérektől a Pimpinella-t és 

Thymus-t adott helyébe. A hernyók közül egy sem nyúlt a kicserélt táplálék-

hoz, inkább éhen vesztek… Most már maradéktalanul meg volt győződve ar-

ról, - amire egyszer Zeller is eljutott -, hogy két különálló fajjal [purpuralis és 

pimpinellae] áll szemben.” 

 Kovács Zygaena taxonómia bizonyosságára nagy hatással volt az a tény, 

hogy Reiss felkérte a nagy tekintélyű Eric Martin Hering (1893–1967) profesz-

szort, hogy ismételje meg vizsgálatait. Hering hatalmas sorozatokat vett vizs-
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6. ábra. Alberti 1958-1959-es, Kovács Lajosnak 1961-ben dedikált „Über den 

stammesgeschichtlichen Aufbau der Gattung Zygaea F. und ihrer Vorstufen” című 

alapvető művének  egyik oldala 



gálat alá és igazolta a Zygaena pimpinellae  Guhn, 1934 faji önállóságát, élesen 

elválasztva a Zygeana purpuralis Brünnich, 1763 fajtól. Kovács Lajos azonban 

továbbra is kételkedett, s a korabeli irodalmak átolvasása közben, s bizony 

ezen nem nagyon csodálkozhatunk. 

  A pimpinellae faji önállósága nem volt hosszú életű, s ezt Kovács a követ-

kezőképpen látta: „A kutatások természetesen tovább folytak… Kitűnt minde-

nekelőtt, hogy a szóbanforgó fajt [értsd a pimpinellae-t] már régebben leírta 

Sarepta vidékéről Krul, aki lelőhelyéről sareptensis névvel ruházta fel. A Krul 

féle sareptensis-t a Staudinger-Rebel katalógus a purpuralis-hoz sorolta, a 

vizsgálatok azonban megállapították, hogy párzó szervei megegyeznek a 

Guhn féle pimpinellae párzó szerveivel. Ezek szerint tehát a nomenklatúrai 

90 Fazekas:  Kovács Lajos csüngőlepke kutatásai 

7. ábra. 

Zygaena minos habitusképe 

(Fazekas 2009, p. 52) 

8. ábra. A Zygaena minos  recens areája Európában és Kis-Ázsiában 



törzsalak az oroszországi sareptensis, a pimpinellae pedig egy földrajzi race-

ja”.  

 Mielőtt a nevek szövevényében végleg elvesznék, fontos megjegyezni, 

hogy Kovács által idézett „Krul” valójában L. Krulinowsky orosz entomo-

lógus, s az általa leírt név a mai ismereteink szerint nomen nudum. A 

sareptensis elfogadott leírója pedig Rebel, alfaji besorolással: Zygaena minos 
sareptensis Rebel, 1901. Az alfaj elterjedése csupán a Volga vidékére és Dél-

Oroszországra korlátozódik. 

 Ennyi év távlatából be kell látnunk, hogy Kovács Lajos 1949-ben cseppet 

sem volt könnyű helyzetben, amikor a magyarországi purpuralis fajkörhöz 

tartozó példányokat be szerette volna sorolni a megfelelő névcédulák alá. Ek-

kor ismét Hugo Reiss újabb magyarországi példányokon végzett vizsgálatihoz 

tért vissza: „A vizsgálat teljes mértékben megfelelt a várakozásomnak, mert a 

sareptensis leírásának megfelelő állatot több lelőhelyről is találtam.” Földrajzi-

lag próbálta csoportosítani a Baross utcai állattár gyűjteményi példányait: „…a 

Bakony vidéke, a Balaton partvidéke Szemestől dél felé és Kaposvár. Erről a 

vidékről a legtöbb állat a sareptensis bélyegeit viseli magán, purpuralis jóval 

kevesebb van.” Hosszabban elemzi a különböző földrajzi területeket, majd 

végső konklúziókét a következőket állapította meg: „Amennyiben tehát elfo-

gadjuk Reiss és Hering megállapításait, a Zygaena nembe tartozó fajaink szá-

ma eggyel gyarapodott, vagyis a purpuralis után besorolandó a sareptensis, 

illetőleg annak nálunk élő és még ezután meghatározandó race-jai.” 
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9. ábra. A Zygaena purpuralis jellegzetes 

szárnymintázata (Fazekas 2009, p. 53) 

10. ábra. Hugo Reiss (1890–1974) 



 Kovács Lajos kritikai gondolkodását, széleskörű kitekintését, irodalmi tájé-

kozottságát jól jellemzi, hogy hallgatóságának kifejtette Otto Holik prágai 

Zygaenidae-specialista purpuralis rasszok körében végzett kutatási megállapí-

tásait. Holik kifejezésre juttatta azon nézetét, hogy Közép-Európában a 

purpuralis és sareptensis „kettéválasztása elhamarkodva történt”. 

 Nem tudjuk, hogy Kovács Lajos Holik hatására vagy valamilyen más okból 

vizsgálta felül az 1949. évben megtartott előadásának taxonómiai tartalmát, de 

az 1953-ban kiadott faunakatalógusában a sareptensis nevet már meg sem em-

lítette. Feltételezem, hogy konzultált Gozmány Lászlóval, aki faunafüzetében, 

a napjainkban is elfogadott taxonómiai státuszhoz közelített, amikor a lábjegy-

zetben ezt írta: „A ssp.  sareptensis Rbl. a Szovjetunió délnyugati részében for-

dul elő.” Igaz, Gozmány ekkor még nem tudott a Zygaena minos fajról, s he-
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11. ábra. 

A Zygaena minos 

elterjedése  

Magyarországon 

12. ábra. 

A Zygaena purpuralis 

elterjedése 

Magyarországon 



lyette szerinte Magyarországon a Zygaena diaphana Stgr. ssp. pimpinellae 

Ghun. él. 

 2009-ben megjelent Zygaenidae könyvemben (Fazekas 2009, p. 52–54) rész-

letesen áttekintettem a Zygaena (Mesembrynus) minos ([Denis & 

Schiffermüller, 1775) és a Z. (M.) purpuralis (Brünnich, 1763) fajpár taxonómi-

áját, biológiáját és magyarországi földrajzi elterjedését. Evvel talán végleg pon-

tot tehetünk a hosszú évtizedek át húzódó azonosítási és nevezéktani bizony-

talanságokra. 

 

Kérdések a Zygaena trifolii körül 

 

Bár Abafi-Aigner et al. (1896) említést tett budapesti előfordulásáról, Kovács 

Lajos a bizonyítópéldány hiánya miatt nem vette fel 1953-as listájára, sőt meg-

állapította, hogy „Az újabb kutatások tanúsága szerint ez a faj a mi száraz, me-

leg klímánk alatt nem fordul elő.” Gozmány (1963, p. 273) azonban rábukkant 

egy kaposvári példányra, sőt bemutatta annak hím genitália rajzát is, de a lelő-

helyet – nem tudjuk mi okból – nem tekintette hitelesnek, így zárójeles fajként 

került a faunafüzetbe. Nincs tudomásunk arról, hogy Kovács Lajos milyen 

véleményt alkotott az állítólagos kaposvári trifolii-ről, s azt sem tudjuk, hogy 

látta-e, vizsgálta-e. Ez azért is lényeges, mert korábban minden Zygae-

nidaekkel foglalkozó munkájában kitért a fajra. Magam, korábban  több ízben 

is próbáltam utána járni a rejtélyes példánynak, s csupán a következő követ-

keztetésig jutottam el (Fazekas 2000, p. 80): „Sajnos GOZMÁNY (1963: 127. 

ábra, A, D) által ábrázolt ♂-genitália rajz nem azonos a Z. trifolii fajjal. Valójá-

ban nem a cédulázás hitelességéről van szó, hanem téves identifikációról.” 

 2013 tavaszán a Magyar Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményé-

ből előkerült az a „trifolii” példány, melyről Gozmány (1963, p. 171, 126. ábra. 

B, F) rajzait készítette.  Bár a rajzsorozat a többi fajánál mindig feltüntette a 

példány származási helyét, éppen a trifolii esetében ezt azonban elhagyta. Va-

jon mi volt ennek az oka? Nem tudjuk. A szárnyrajzolat alapján azonban teljes 

bizonyossággal megállapítható, hogy ábráját (Gozmány 1963, p. 271. 126. ábra. 

B) egy Nassauban (1927. VI. 5.) gyűjtött példány alapján készítette. A szárny-

rajzolat mellett közölte a trifolii hím ivarszervének uncus-át valamint az 

aedeagus és lamina dorsalis sematikus rajzát is (Gozmány 1963, p. 272. 127. 

ábra. A, D). Megvizsgálva az 1204-es számmal ellátott, kanadabalzsamos mik-

roszkópi preparátumot, további meglepetés tárult elém. A preparátum cédulá-

ján nem a Zygaena trifolii nevet találtam, hanem a Coleophora trifolii Curt. 

zsákhordó moly nevét, miközben a fedőlemez alatt valóban a Zygaena trifolii 
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hím ivarszerve volt tartósítva. Minden bizonnyal egy tévesen felragasztott 

cédulázásra bukkantunk rá, mely bárhol és bárkivel előfordulhat.  

 Vajon mennyire helytálló Kovács Lajos azon ökológia megközelítése, hogy 

„… ez a faj a mi száraz, meleg klímánk alatt nem fordul elő.”? Ha megnézzük 

a faj palearktikus elterjedési térképét (Naumann et al. 1999, p. 288), akkor azon 

jól látható, hogy a Z. trifolii él Szicíliában és Észak-Afrika számos helyén is, s 

bizony ezek a földrajzi területek jóval szárazabbak és melegebbek, mit a mi 

dunántúli klímánk. Hogy az atlanto-mediterrán faj miért kerüli meg nyugatról 

az Alpok és az Appenninek térségét, s kesztyűujjszerűen miért nyomul be az 

atlantikum irányából mélyen a Germán–Lengyel-alföldre, annak bizonyára 

még fel nem tárt faunatörténeti és kolonizációs okai vannak (vö. 13. ábra). Szi-

cíliai előfordulását paleobiogeográfiai értelemben egy pleisztocén korban felté-

telezett tuniszi „földhíddal”, amolyan időleges expanziós korridorral is ma-

gyarázhatjuk. Hipotézisem szerint a faj a pleisztocén kor klímafluktuációját a 

dél-itáliai és az atlanto-mediterrán refugiumokban vészelte át. Ha ez valóban 

így volt, akkor miért nem lépett a Messinai-szoroson át Calabriába, ahol meg-

felelő appennini niche-ek sorozata akár egészen Közép-Európáig biztosította 

volna a faj előrenyomulását. Racheli (1990) szerint Olaszorszában a Z. trifolii 
vikariál a Z. lonicerae fajjal. 

 Él-e, élt-e valaha a Z. trifolii a Kárpát-medencében? Sokan és sokszor fel-

tették már ezt a kérdést. Nem tudjuk azt sem, hogy a középkori, az  ún. 

klímaoptimum időszakában hol húzódott a földrajzi elterjedés határa, majd 

Spörer- (1400–1510) és Mauder-minimumok (1645–1715) milyen mértékben 

kényszerítették regresszióba a fajt.  
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12. ábra. Zygaena trifolii  habitus-

képe egy bajorországi példány 

alapján (a szerző eredeti rajza) 

13. ábra. A Zygaena trifolii föld-

rajzi elterjedése Naumann et al. 

1999 nyomán kiegészítve 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

14–19. ábra. 

14) Jordanita graeca, Bükk hegység; 

15) Adscita mannii, Szlovenia, Nanos 

 (fotó:  Helmut Deutsch); 

16) egy németországi Zygaena minos 

 példány, a Z. purpuralis-hoz igen ha-

 sonló szárny mintázattal  (azonosítás 

 genitália vizsgálattal); 

17) Zygaena trifolii, Spanyolország;  

18) Zygaena trifolii, Németország 

 (Nassau); ezen példány alapján készí-

 tette habitusrajzát faunakötetében 

 Gozmány (1963, p. 271. 126. ábra), a

 részletes magyarázat a szövegben   

 olvasható;  

19)  a nassaui Z. trifolii példány ivarszervi 

preparátumára (No. 1024) tévesen a 

„Coleophora trifolii” névcédulája került 

(részletek a szövegben). 
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20 

20. ábra. Zygaena fausta, H-Fót 

21. ábra. Zygaena transalpina, A-Fusch 

 am See 

22. ábra. Zygaena angelicae  BG-Rhodope 

23. ábra.  A Zygaena transalpina és  a Z. 

 angelicae fajpár area találkozása Kö-

 zép-Európában hybridzónával és  

 sympatrikus előfordulással 

21 

22 

23 
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 Fő tápnövényei a hazánk kaszálórétjein és legelőin mindenütt elterjedt 

szarvas kerep (Lotus corniculatus L.) valamint a lápokon-, mocsárréteken, sőt 

a szikeseken is gyakori bársonykelep Tetragonolobus maritimus  (L.) Roth 

subsp. siliquosus (L.) Murb. Vajon mennyire megbízhatóak azok a régi publi-

kációk, melyekre Kovács Lajos is hivatkozott? Egyértelmű választ nem tu-

dunk adni, hiszen a közelmúlt neves kutatói Andrej Reiprich és Ilja Okáli 

(1988, p. 86) több szlovákiai lelőhelyről is kimutatták, de magam is megtalál-

tam közismert areáján kívül Bulgáriában (Fazekas 1992). Azonban az előbbi 

adatok – indoklás nélkül – nem kerültek be a Zygaenidaek palearktikus köte-

tébe (Naumann et al. 1999). 

 

Egy rejtélyes csüngőlepke, a Zygaena fausta 

 

Az atlanto-mediterrán faj elterjedéséről Abafi-Aigner (1907) csupán ennyit írt: 

„Hazánkban eddigelé csak Branyiszkón találták juliusban, egy példányát.” 

Kovács Lajos 1953-as munkájában a Zygaenidae-k közül csak a fausta-t kérdő-

jelezi meg; „Z. fausta L. – F3a /spec. 1/?”, majd néhány év múlva (Kovács 

1958, p. 336) tömören ennyit jegyzett meg; „A múzeumban van egy Dobogó-

kő lelőhellyel ellátott, Kertész Abától származó példány.” Kertész Aba orvos-

ról, akinek nevezetes Apolló-lepke gyűjteménye volt, keveset tudunk. Gyűjte-

ményét ma a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. Kérdés, hogy a szó-

ban forgó példányt maga Kertész Aba, vagy más gyűjtötte Dobogókőn, eset-

leg csere vagy vásárlás útján került a gyűjteményébe. Úgy tűnik, hogy 

Gozmány (1963, p. 268) Kovács az 1953-as kérdőjele ellenére, cseppet sem ké-

telkedett a példány és lelőhely hitelességében, pedig a cédulán csupán ennyi 

olvasható: „Dobogókő, VI. 29.” [leg. Anonim]. Ezt követően sem Kovácstól 

sem pedig Gozmánytól nem találunk publikációt vagy feljegyzést a fajról, 

holott a gyűjtemény őrzött egy 1889-ből származó nagykanizsai példányt, 

továbbá 1965-ben bekerül a múzeumba két Százhalombattáról származó nős-

tény példány is (leg. Seregélyes et Agócsy).  

 A fausta körüli csend először 1979-ben tört meg, amikor egy bakonyi kato-

nai lőtéren (Öskű közelében) személyesen két friss példányt sikerült gyűjte-

nem (Fazekas 1989, 1995, 2009). Ezt követően a szorgos keresés ellenére sem 

bukkantunk újabb példányokra illetve lelőhelyekre, s már többekben megfo-

galmazódott, hogy a védett faj végleg kipusztult az országból, és Kovács Lajos 

1953-as kérdőjele helyett inkább a kihalást jelző keresztet kellene a faj neve 

mellé tenni. Az újabb meglepetés 2012-ig váratott magára, amikor Buschmann 

Ferenc közlésre előkészítette jászberényi gyűjteményét. Ekkor meglepetten 

tapasztaltam, hogy gyűjteményében ott szerénykedik egy szintén 1979-ben, 
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de a Duna vonalától keltre, Fóton gyűjtött fausta példány (Buschmann 2012): 

Fót, Somlyó-hegy, 1979.VII.21., leg. Buschmann F.  (20. ábra). 

 Buschmann kollégánk elmondta, hogy először Zygaena carniolica-nak vél-

te, de midőn bebizonyosodott, hogy egy valódi fausta-t gyűjtött, azért nem 

tulajdonított neki különösebb jelentőséget, mert úgy gondolta ez csak egy 

24–25. ábra. A Zygaena fausta (24) és a Z. carniolica  (25) összehasonlító habitusképe 

(Fazekas 2009) 

24 25 

26. ábra. A Zygaena fausta gyűjtőhelyek földrajzi elhelyezkedése 1889 és 1979 között 

Magyarországon a potenciális elterjedés jelölésével (szürke folt) 
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újabb lelőhely a magyar faunisztikai adatok között. Nos, Fót nem csak újabb 

lelőhely, hanem egy olyan faunatörténeti momentum, melyből joggal követ-

keztethetünk arra, hogy az Abafi-Aigner-féle (1907) branyiszkói (Szlovákia) 

izolátum feltehetőleg a fausta legkeletibb előfordulása lehetett.  

 

Él-e a Zygaena transapina Magyarországon? 

 

Balogh Imre, pesti lakásán, egyszer azt mondta nekem: „Tudod mi lenne az 

igazi zygénás szenzáció? Ha valahol Nyugat-Magyarországon megtalálnád a 

transalpinát.” Kerestem, s azóta is keresem (Fazekas 2002,  2009). Amikor az 

1970-es évek végén két éven át a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja-

saként a természettudományi múzeum Zygaenidae gyűjteményét tanulmá-

27. ábra. 

Részlet Kovács Lajos 

1953-ban megjelent fau-

naművéből 

 

 

 

 

 

28. ábra.          

Kovács Lajos kézírásos 

feljegyzése a magyaror-

szági Zygaenidae fajok 

elterjedéséről 
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nyoztam (Fazekas 1986) több olyan példányt is láttam melynek ceruzával írt, 

elmosódott céduláin Kovács Lajos kézírást olvastam: „? transalpina”. 

Az irodalomban Kovács (1958) csupán a következőket jegyzi meg: “293. 

Zygaena transalpina Esp. A FRH /p. 22/ és Abafi-Aigner /p. 29/ nem idéz hatá-

raink között levő lelőhelyet.” Balogh Imre nyugat-magyarországi gyűjtései so-

rán több „transalpina gyanús” Zygaena angelicae példányt jelölt meg gyűjte-

ményében, s ezt többször is közösen megvizsgálták Kovács Lajossal, sőt 

Gozmány Lászlóval is, de végül mindig elvetették előfordulását. Imre bátyám 

kérte is tőlem, hogy biztonság érdekében végezzek el néhány genitália vizsgá-

latot, amit megtettem, de transalpina-ra ez idáig sohasem bukkantam. 

A Zygaena transalpina (21. ábra) és Z. angelicae (22. ábra) areájának találko-

zása hazánk határától délnyugatra, Horvátország-Szlovénia-Ausztria területén 

követhető nyomon (Naumann et al. 1999) egy hosszan elnyúló hybrid zónával 

és néhány sympatrikus előfordulással (23. ábra). Hogy a Z. transalpina elterje-

dési határa a Dráva vonalán túl belép-e Magyarországra, még nem sikerült 

bizonyítani. 

 

 Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a trianoni Magyarország első kriti-

kai Zygaenidae névjegyzékét, részletes elterjedési térképadatokkal Kovács La-

jos (1953, 1956) állította össze. Ekkor 24 fajt talált honosnak a mai államhatáro-

kon belül. Taxonómiai, nevezéktani, chorológiai észrevételei, kritikai megálla-

pításai főleg az aktuális nyelvű német nyelvű irodalom ismeretén és saját, ap-

rólékos vizsgálódásain alapultak. „Fajfogalmát” leginkább Burchard Alberti és 

Hugo Reiss kutatásai határozták meg. 1953-as faunajegyzékét hiteles forrásként 

még ma is idézik a hazai és külföldi szerzők (27. ábra). 
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