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Abstract: Present work is the taxonomic list of all Lepidoptera species known to occur or occurred 
in Hungary. 
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Bevezetés 

Az elmúlt két évtized jelentős változá-
sokat hozott az európai lepkefauna ta-
xonómiai és állatföldrajzi képét illető-
en, és ezek a változások jól tükröződ-
nek az ebben az időszakban megjelent 
nagy európai faunamunkákban. A ha-
zai fauna legutóbb megjelent revíziós 
munkái a Micro- és Macrolepidoptera-
csoportokat még elkülönítve tárgyal-
ják; ezt a kettősséget is szerettük volna 
összesített faunajegyzékünk közzététe-
lével megszüntetni.  

A névjegyzék alapjául a legutolsó 
összefoglaló munkák – Pastorális Ma-
gyarország molylepkéit felsoroló fau-
nalistája (2012) és Varga és munkatár-
sai (2012) hazai nagylepkéinket bemu-
tató könyve – szolgálnak; a fentebb 
említett változásokat követő egységesí-
tett listát egészítettük ki az azóta Ma-

Introduction 

The taxonomic and zoogeographical 
knowledge about the European Lepi-
doptera fauna has been considerably 
changed in the mirror of the recent in-
vestigations; these changes are clearly 
visible in the newly published checklists 
and comprehensive faunal works. The 
last published Hungarian checklists also 
show these changes but the Micro- and 
Macrolepidoptera groups are treated 
still separately. Present checklist is the 
first modern summary of all Lepidop-
tera families occurring in Hungary.  

This general list of Lepidoptera is 
based on the last published checklists 
(Pastorális 2012 for the micros and Var-
ga et al 2012 for the butterflies and the 
Heterocera families), the combined list 
has been completed by the new taxo-
nomic results and the new faunistical 
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gyarországon észlelt és publikált, fau-
nánkra nézve új fajokkal.  A jegyzék-
ben szinonimaként csak azok a nevek 
vannak feltüntetve, melyek az utóbbi 
néhány évtizedben a hazai szakiroda-
lomban (a Fauna Hungariae lepkéket 
tárgyaló füzeteiben és az azt követő 
faunamunkákban) önálló fajokként 
voltak publikálva. 

Az egyes fajok magyar neveit ille-
tően a hazai irodalomban és szakmai 
berkekben jelentős eltéréseket tapasz-
talhatunk Gozmány (1968) magyar 
neveit követően. Fajjegyzékünk ösz-
szeállításakor a három legutolsó, ma-
gyar neveket is tartalmazó faunajegy-
zék (Szabóky et al. 2002, Buschmann 
& Szabóky 2011, Varga et al. 2012) 
neveit vettük figyelembe, helyenként 
újonnan alkotott vagy szükségszerűen 
megváltoztatott nevekkel, és az azóta 
előkerült lepkefajok magyar neveivel 
kiegészítve. Amennyiben egy fajnak 
több magyar neve is van, ezeket 
egyenrangúaknak tekintjük, de java-
soljuk az elsőként szereplő (zárójelen 
kívüli) nevek gyakorlati alkalmazását.  

A védett és fokozottan védett fa-
jok természetvédelmi értékükkel 
együtt a magyar állami természetvéde-
lem hivatalos honlapján (www.ter-
meszetvedelem.hu) 2014.07.03. dá-
tummal megjelent jegyzékével össz-
hangban vannak feltüntetve.  

A fajok revideált taxonómiai 
jegyzékét követi – külön fejezetekben 
tárgyalva – az új kutatások eredmé-
nyeképpen tisztázott identitású fajok-
hoz tartozó megjegyzések, majd pe-
dig azoknak a fajoknak felsorolása, 
amelyek bár korábban Magyarorszá-
gon előforduló fajokként kerültek 

findings of the last four years. In the syn-
onymy we included only those names 
which are used as full species in the Fau-
na Hungariae series and the subsequently 
published articles and books. 

The first general work published the 
common Hungarian names of the Hun-
garian Lepidoptera fauna is the milestone 
paper of Gozmány (1968). After this list, 
a number of comprehensive works have 
been published containing common 
names for our butterflies and moths and 
they are incorporated also in the legisla-
tion. Unfortunately, there are remarkable 
differences between these works which 
makes the inquiry and application of the 
Hungarian names often rather difficult. In 
our checklist we used the common names 
of the last three large works (Szabóky et 
al. 2002, Buschmann & Szabóky 2011, 
Varga et al. 2012), sometimes in a modi-
fied version; in a few cases with newly es-
tablished names for the newly recorded 
species. If a species has more than one 
frequently used name, we treat them as 
equal in rank but recommend the use of 
the firstly mentioned ones for the prac-
tice. 

The protected and strictly protected 
species and their nature conservation val-
ue are matching with the information 
available on the Home Page of the Offi-
cial Nature Conservation in Hungary 
(www.termeszetvedelem.hu, 03.07.2014).  

The main text of the checklist is the 
revised taxonomic list of the Hungarian 
Lepidoptera fauna. It is followed, in sepa-
rate chapters, by the annotations to those 
species the specific identity of which have 
been most recently clarified, and the list 
of those taxa which have been published 
to occur in Hungary but are omitted from 

http://www.termeszetvedelem.hu/
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publikálásra, de fajjegyzékünkből kü-
lönböző okokból, újabb adat vagy pél-
dány előkerüléséig ki lettek hagyva.  

Az irodalmi források közül csak 
azokat soroljuk fel, melyek a bevezető-
ben vagy az egyes fajokhoz fűzött 
megjegyzésekben említésre kerültek, 
továbbá a 2012 listák kiadása után je-
lentek meg és a magyar lepkefaunára 
nézve új fajokat ismertetik. 

A névjegyzék kidolgozásában kü-
lönböző mértékben és módon szakmai 
tanácsaikkal és építő jellegű vagy kriti-
kus megjegyzéseikkel Bálint Zsolt, Fa-
zekas Imre, Szabóky Csaba és Szeőke 
Kálmán lepkész-kollégák segédkeztek; 
a szerzők ez úton is köszönik munká-
jukat, segítségüket. Külön köszönet il-
leti Fazekas Imrét a lista megszerkesz-
téséért és megjelentetéséért. 

the present list by different reasons until 
the confirmation of their occurrence 
with new records.  

The chapter “References” includes 
only the most recent publications con-
cerning the Hungarian Lepidoptera fau-
na, generally those which were pub-
lished after 2012 and contain the rec-
ords of species firstly recorded from the 
country. Besides them, of course, all ci-
tations of the introduction and the an-
notations are also included.  

The authors are indebted to the col-
leagues who helped the preparation of 
the present checklist: Zsolt Bálint, Imre 
Fazekas, Csaba Szabóky and Kálmán 
Szeőke. Our special thanks to Imre 
Fazekas for editing and publishing the 
article. 

Pastorális Gábor Microlepidoptera-jegyzéke a www.microlepidoptera.hu weboldal archívumában 
(vagy a szerzőnél), a Varga Zoltán által szerkesztett „Magyarország nagylepkéi”c. könyv a Heterocera 
Press kiadótól, míg Buschmann Ferenc és Szabóky Csaba munkája a Szolnoki Damjanich Múzeum-
ban rendelhető meg.  

The Microlepidoptera checklist of G. Pastorális Gábor is available in the archives of the 
www.microlepidoptera.hu home page (or from the author), the „Macrolepidoptera of Hungary” 
book can be ordered from the Heterocera Press Ltd. while the article of F. Buschmann and Cs. 
Szabóky from the Damjanich Museum, Szolnok. 

Kovács bundásbaglya - Asteroscopus syriaca decipulae (Kovács, 1966) (Rajz: Varga Z.)
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