
FLÓRA ÉS FAUNA

Ennek az Európában, így hazánkban is széleskö-
rűen elterjedt, közepes termetű éjszakai lepkének
két, egymást részben átfedő generációja júniusban
és júliusban, illetve július végétől áttelelve júniusig
repül. Ősszel egy ideig még élénkek, emelgetik a
szárnyaikat, esetleg helyet is változtatnak, majd a
barlangbejárathoz nem túl közel, de nem is távol,
a mennyezeten és az oldalfalakon csakhamar elül-
nek – a bejárat közelében és a barlang mélyén csak
kivételesen találni egy-egy példányt. 

A nyugalmi időszak számukra és a többi telelő
lepkefaj számára veszélyeket is rejteget, mert ilyen-
kor a sötétben tevékenykedő pókok, sőt a lassú ra-
gadozó csigák zsákmányául eshetnek.  

Az éjszaka repülő lepkék másik nagy családjá-
nak, az araszolóknak kevés faja telel át kifejletten.
Ám, amelyik mégis, mint a Közép-Európában gya-
kori kutyabenge-araszoló, aktív korszakában, tehát
nyáron is szívesen tölti a nappalokat barlangban.
Nagyjából a vörös csipkésbagolylepkével egy idő-
ben vonul el telelni, de attól eltérően, szinte kizá-
rólag az oldalfalakon, meglehetősen alacsonyan ta-
lálható. Szárnyára ritkábban csapódik ki a pára,
nem képződnek rajta nagy vízcseppek. 

A barlang szájához legközelebb a tarkalepkéket,
köztük a rókalepkéket, a gyászlepkét és a nappali pá-
vaszemet találjuk. Ők testük felett összecsapott szár-
nyakkal ülnek, és nem szokásuk csoportokba verődni.

A lepkék rendkívül fejlett érzékszerveik segítsé-
gével a barlang szájából kiáramló párás és a kör-
nyezettől eltérő hőmérsékletű és feltehetőleg el-
térő szagú levegő nyomvonalán aránylag nagy
távolságról is eljutnak téli szállásukra. Feltehető,
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A telet imágó, vagyis kifejlett alakban, „valódi” lepkeként átvészelő fajok szinte kivétel
nélkül behúzódnak valahová –a legtöbb bagolylepke leginkább avar vagy fakéreg alá, míg
a nappali lepkék különféle résekbe, üregekbe, barlangokba. De a 2013-as Év Lepkéje
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leljen. A telelő lepkék általában olyannyira elbújnak, hogy hiába is keresnénk őket

TÁRSASAN
A kutyabenge-araszoló gyakran ül kisebb, 3-4 tagú
csoportokban — persze feltehetôleg nem egymás
társaságát, hanem a megfelelô környezetet keresik
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hogy a különböző kőzetek üregeinek eltérő a „le-
helete” – de annak, hogy vulkanikus hegyeinkben
több a vörös csipkésbagolylepke és a kutyabenge-
araszoló, mint a mészkőbarlangokban, más, ké-
zenfekvő oka van. Legfontosabb tápnövényeik, a
kutyabenge, a kecskefűz és a rezgő nyár kerülik 
a meszes talajt, tehát a mészkőbarlangok környékén
ezek a lepkefajok ritkák, vagy elő sem fordulnak.
Annál többen vannak a Börzsöny andezitbe vájt bá-
nyavágataiban. 

Valójában lakhelyeink – különösen a vidéki há-
zak, fészerek – is barlangok, vagy legalábbis a lep-
kék számára megfelelő átmeneti szállások. Persze
nem a molyokra gondolunk, ők – sajnos – otthon
vannak otthonainkban...

SZÖVEG ÉS KÉP: VOJNITS ANDRÁS

ÁTMENETI SZÁLLÁS
Az apró karcsúbagolylepkék el sem rejtôznek, akár 
a függönyön is elülnek. Fel-felrepülnek, de jobbára
nyugalomban töltik a telet a lakásokban   

SZÍNE ÉS FONÁKJA
A nappali pávaszem fonákja 

— szárnya élénk színû felszínével
ellentétben — sötét tónusú, így
valóban beleolvad környezetébe
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