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Barna levélszövő (Clostera anastomosis)
Fotó: AMBRUS ANDRÁS

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

307

A győri katonai lőtér nagylepkefaunája
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Abstract
The faunistic research, commissioned by the Fertő–Hanság National Park as part of the
Life+ project “Restoration and conservation of priority-listed Pannonic sand land
habitats in military owned area of the Hungarian Little Plain” (LIFE08 NAT/H/000289),
was conducted between 2012 and 2015. The survey method for macro-moths was lighttrapping (lit up collecting sheet and live catch bucket traps), complemented by bait
trapping and night netting. Light-trap locations were selected based on the different
habitat types. For butterflies, we used recording walks, accompanied by hand netting if
it was necessary, recording every species sighted.
The 248 hectare project area, a military shooting range, is relatively poor in butterflies
but rich in moths. We have recorded 432 macrolepidoptera species so far, 381 moths
and 51 butterflies, including 23 nationally protected and four Red Data Book species.
The area is dominated by drier habitats (Pannonic sand steppes), but it has also
preserved some fragmented remnants of former wet habitats. This dual characteristics
also manifests itself in the species composition: 53% of the species can be linked with
drier steppic grasslands; whereas 26% of them are closely associated with wet habitats.
In terms of biogeographic distribution, Euro-Siberian fauna elements dominate (as it is
also observable elsewhere in Hungary) with 56%; however, there is a strong WesternPalearctic, especially Ponto-Mediterranean and Holo-Mediterranean component
present with a 27% share.
Among the protected and rare species typical of the area are Archiearis puella, Chelis
maculosa, Hyphoraia aulica, Cucullia xeranthemi, Shargacucullia lychnitis, Catocala
fraxini and Staurophora celsia.

Bevezetés
A faunisztikai kutatásra a Fertő–Hanság Nemzeti Park megbízásából, a „Kiemelt
fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése katonai használatú
területeken a Kisalföld térségében” (LIFE08 NAT/H/000289) Life+ pályázat keretében
került sor 2012 és 2015 között. Mivel a pályázat célja a Natura 2000 területen
megmaradt pannon homoki gyepek állapotának megőrzése, illetve javítása volt, ez
részben meghatározta az alkalmazott kutatási módszereket is. Ennek megfelelően, a
területen végzett beavatkozások nagylepkékre gyakorolt hatásainak monitoringja került
előtérbe (transzekt, számosság, célfajok). Ezzel együtt a terület macrolepidoptera
faunájának minél teljesebb feltárására törekedtünk, s jelen cikkben erre kívánunk
fókuszálni.
Közvetlenül a vizsgált területről nem leltünk fel korábbi gyűjtési adatokat, ott végzett
lepkefaunisztikai kutatásról nincsen tudomásunk. A környék, így az általunk
kutatotthoz hasonló élőhelyek faunájáról is azonban vannak ismereteink. HORVÁTH
29
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GYULA JÁNOS publikált faunisztikai eredményeket a Szigetköz lepkefaunájáról
(HORVÁTH 1986, 1993, 1997a, 1997b), illetve végzett megfigyeléseket az ácsi gyepeken. A
Koroncó környéki homoki élőhelyekről pedig egy lelkes amatőr, KÁLDI JÓZSEF
szolgáltatott igen értékes adatokat.

Anyag és módszer
A vizsgálati időszak
A kutatások 2012 júniusának végén kezdődtek el és 2015 végén zárultak. Mivel jelenleg
is folynak, így a közölt fajlista, melyet 2015. október 7-én zártunk le, minden bizonnyal
nem teljes. Néhány gyakori és mindeddig nem észlelt október végi, november eleji őszi
fajjal (Agriopis bajaria, Colotois pennaria, Asteroscopus sphinx stb.) várhatóan bővülni
fog.

A vizsgált terület
A felmért 247 ha-os terület (1. ábra) győrszentiváni katonai lőtérként (a köznyelvben
csak gönyűi lőtérként) ismeretes, amely a valaha Győrtől egészen Esztergomig húzódó,
mára azonban nagymértékben összezsugorodott és fragmentálódott meszes pannon
homoki gyepek (gönyűi homokvidék) egyik utolsó nagyobb, viszonylag érintetlenül
megmaradt darabja. Ez a „viszonylagos” érintetlenség paradox módon épp a katonai
használatnak köszönhető, mivel a nagyközönség elől el volt zárva, s így a beépítéstől, a
mezőgazdasági művelésbe vonástól és az ésszerűtlen erdősítéstől is megmenekült.
Emellett, természetesen, történtek azért komoly felszínformáló beavatkozások
(lődombok és földsáncrendszerek kialakítása, vasbeton építmények, megfigyelőtornyok
stb.), illetve időszakosan a katonai járművek terepen való mozgása is bolygató
tényezőként jelentkezett. E degradáló tényezőkhöz járult még a komoly méreteket
öltött illegális szemétlerakás.

1. ábra: A projektterület határa GoogleMaps hibrid alaprétegen
az éjszakai lepkék mintavételi helyeivel
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A terület sokat megőrzött egykori jellegéből, jellemző élőhelytípusát napjainkban is a
pannon homoki gyepek adják. Emellett azonban korántsem egyveretű. Változatosabb
domborzati viszonyainak köszönhetően a buckaközi mélyedések, vápák néhol őrzik még
a korábban meglévő és magasabb talajvízszinthez kötődő egykori láprétek, lápos
területek jellemző növényzetborítását. Így, bár kisebb mértékben és mára erősen
leromlott állapotban, de a nedvesebb élőhelytípusok is jelen vannak. A fellelhető
biotópok részletesebb bontását a jelen kötet egy másik publikációja (KIRÁLY et al. 2015)
tartalmazza.
Sajnos, Magyarország más tájaihoz hasonlóan, talán a legsúlyosabb veszélyeztető
tényezőt itt is az özönnövények (Robinia pseudoacacia, Asclepias syriaca, Solidago
gigantea és – kisebb mértékben – Ailanthus altissima) térhódítása jelenti. Ezek
visszaszorítása a projekt keretében megvalósuló területkezelés és rehabilitáció egyik fő
célkitűzése.
A terület éghajlati viszonyai részletesen jelen kötet egy másik fejezetében (TAKÁCS 2015)
kerültek bemutatásra.

Mintavételi módszerek
A 2012. június 21. és 2015. október 7. közti időszakban 24 alkalommal végeztünk
éjszakai felmérést. A nappali terepbejárások száma ennél több, mivel – hacsak lehetőség
adódott rá – más alkalmakkor is kilátogattunk a területre.
Az éjszakai nagylepkék esetében a
mintavétel elsődleges módszere a lámpázás
(3. ábra) (lepedőnél történő személyes
„gyűjtés”),
illetve
fénycsapdázás
(vödörcsapda) volt (2. ábra). Néhány
kivételtől eltekintve (lőgyakorlat miatti
korlátozások), minden egyes alkalommal
egyszerre több helyen is lámpáztunk, illetve
raktunk ki csapdákat. Az állandó
mintavételi helyek kiválasztása előzetes
terepbejárás után, a jellemző élőhelytípusok
és társulások alapján történt (1. ábra). A
mintavétel teljesebbé tétele érdekében,
kiegészítő
csalétkezés
(főleg
egyes
bagolylepke-fajok észlelésére) és éjszakai
hálózás (főleg a mézelő növényeket látogató
bagolylepkék, így a csuklyás- és a szegfűbaglyok észlelése érdekében) is történt,
illetve több faj hernyóját is kerestük
(Cucullia fajok, Tyria jacobaeae, Zerynthia
polyxena stb.).
A lepedős gyűjtéseknél közepes és nagy
teljesítményű (35 W, 70 W, 125 W, 250 W)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS fényforrásokat alkalmaztunk, melyek közt –
a hagyományos higanygőzlámpa mellett –
egyéb, újszerű fényforrások (fémhalogén izzók, kompakt fénycsövek stb.) is
megtalálhatók voltak. A fénycsapdázásnál a lepkészek körében általánosan elterjedt
vödörcsapdákat használtuk, különböző típusú, kis teljesítményű fluoreszcens
fénycsövekkel (főként 8 W-os UV). A többféle típusú fényforrás alkalmazásának
2. ábra: Vödörcsapda (2014.05.22.)
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egyrészt gyakorlati okai voltak, hiszen lepedős gyűjtésnél, generátorról üzemeltetett
lámpák esetében előnyös a minél nagyobb fényteljesítmény; míg az akkumulátorról
üzemeltetett vödörcsapdáknál az akku kapacitása és a melegedés jelentős korlátozó
tényezők. Másrészt ismeretes, hogy egyes fajok bizonyos típusú (spektrumú)
fényforrásokra jobban reagálnak, mint másokra. Így például mostani személyes
tapasztalataink alapján is újabb megerősítést nyert, hogy a szenderek (Sphingidae)
nagyobb hajlandósággal repülnek az UV fényre, szemben például az araszolófajok
többségével, melyeknél ilyen preferenciát nem figyeltünk meg.

3. ábra: Lámpázás (2012.09.11.)
Fotó: AMBRUS ANDRÁS

A nappali nagylepkefauna felmérése terepbejárás közbeni hálózással és észleléssel
zajlott. Ennek során törekedtünk a terület minél teljesebb feltárására, természetesen itt
is szem előtt tartva az eltérő biotópokat.
Fontos megjegyeznünk, hogy eltevésre, a beérkezett és/vagy megfogott példányok
leölésére és begyűjtésére sem a nappali, sem az éjjeli lepkék esetében nem került sor. A
csapdákban sem használtunk ölőanyagot, élvefogó csapdaként üzemeltek. A befogott
vagy megfigyelt fajok mindegyike feljegyzésre került, minden problémás egyedről,
illetve szinte minden egyes fajról fénykép készült. Az azonosítás céljára megfogott
lepkéket a fotózás és feljegyzés után szabadon engedtük.
E módszer nagy pozitívuma, hogy nem öljük esetlegesen oktalanul halomra ritka, védett
lepkéinket, és nem gyártunk kilökött „szemetet” (hiszen a kloroformmal leölt
fénycsapdaanyagok túlnyomó részét, átnézés után, egyszerűen kidobják).

Rence 1. (2015)

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

311

A módszer kétség kívüli hátránya viszont, hogy jóval nagyobb munkát igényel, hiszen a
vödörcsapdákat minél korábban, lehetőleg hajnalban kell lejárni, hogy a fogást
regisztráljuk. Továbbá némely nehezen felismerhető egyed (erősen kopott példányok),
és főként néhány csak genitália alapján elkülöníthető faj azonosítása igen nehézzé, sőt
esetenként lehetetlenné válik. E nehezen, biztosan csak genitália alapján azonosítható
fajokhoz tartozik számos törpearaszoló (Eupithecia spp.), vagy például a Mesapamea
secalis – M. secalella fajcsoport (a problémás fajokról részletesebben lásd 2. táblázat
megjegyzéseit). Az is nyilvánvaló, hogy esetleges fajleíráshoz vagy később szükségessé
váló genitáliavizsgálatokhoz preparált példányok szükségesek.
Mindent egybevetve, a mai digitális fotótechnika mellett az élvefogás hátránya csekély
az előnyökhöz képest. Ezenfelül a kutatást lehetővé tévő projekt alapvetően
természetvédelmi célú. Épp ezért úgy gondoltuk, hogy ezen alapvető célt a kutatás
során is szem előtt kell tartanunk, és munkánkkal demonstrálni kívántuk, hogy lehet
másképp is.

Eredmények és értékelés
A vizsgált területről eddig 432 nagylepkefaj került elő, 381 éjszakai és 51 nappali (2.
táblázat). Ezek közt, örvendetes módon, 23 védett, illetve négy Vörös Könyvben szereplő
faj (1. táblázat) található. Közülük kiemelnénk a kis nappaliaraszolót (Archiearis puella),
a buckabaglyot (Staurophora celsia), a kék övesbaglyot (Catocala fraxini) és a vasvirágcsuklyásbaglyot (Cucullia xeranthemi), melyeknek stabil populációit figyeltük meg a
projektterületen, és amelyek igen jellemzőek az itt található homoki élőhelyekre (fehér
nyárasok, illetve homokpusztagyepek).
1. táblázat:
Ssz.

A területről kimutatott védett, illetve Vörös Könyvben szereplő fajok

Tudományos név

Magyar fajnév

Státusz

Természet
védelmi
érték (Ft)

1.

Hyles gallii

galajszender

védett

5000

2.

Archiearis puella

kis nappaliaraszoló

védett

5000

3.

Tyria jacobaeae

jakabfű-lepke

védett

5000

4.

Euplagia quadripunctaria

csíkos medvelepke

védett

5000

5.

Staurophora celsia

buckabagoly

védett

5000

6.

Catocala fraxini

kék övesbagoly

védett

5000

7.

Scotochrosta pulla

sötét őszibagoly

védett

5000

8.

Cucullia xeranthemi

vasvirág-csuklyásbagoly

védett

10 000

9.

Papilio machaon

fecskefarkú lepke

védett

10 000

10.

Iphiclides podalirius

kardoslepke

védett

10 000

11.

Zerynthia polyxena

farkasalmalepke

védett

50 000

12.

Gonepteryx rhamni

citromlepke

védett

5000

13.

Glaucopsyche alexis

nagyszemes boglárka

védett

5000

14.

Satyrium spini

kökény-csücsköslepke

védett

10 000

15.

Vanessa atalanta

atalantalepke

védett

5000

16.

Nymphalis (Polygonia) c-album

C-betűs lepke

védett

5000

17.

Libythea celtis

csőröslepke

védett

5000

18.

Apatura ilia

kis színjátszólepke

védett

10 000

Vörös
Könyv

V.K.

V.K.

V.K.

V.K.
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Ssz.

Tudományos név

Magyar fajnév

Státusz

Természet
védelmi
érték (Ft)

19.

Nymphalis (Inachis) io

nappali pávaszem

védett

20.

Argynnis paphia

nagy gyöngyházlepke

védett

5000

21.

Nymphalis polychloros

nagy rókalepke

védett

10 000

22.

Melitaea trivia

kis tarkalepke

védett

5000

23.

Arethusana arethusa

közönséges szemeslepke

védett

5000

Vörös
Könyv

5000

A gönyűi nagylepkefauna családok szerinti áttekintése
A fajok családok szerinti megoszlását, fajszámban és százalékosan, a 4. ábra szemlélteti.
A családok szerinti besorolásnál a régebbi, hagyományos
taxonómiai rendszert vettük
alapul (Arctiidae, Lymantriidae, Noctuidae, Nolidae,
Notodontidae külön családok,
nem a Noctuidae alcsaládjai
stb.), de az összesített
fajlistában (II. melléklet) a
jelenleg érvényes rendszer
(VARGA
2010)
szerinti
besorolást is megadtuk, illetve
a fajnevek esetében is ez
4. ábra: A kimutatott nagylepkefauna családok szerinti
utóbbi munkához igazodtunk.
összetétele.
A családok összképen belüli
arányai nagyjából megfelelnek az országban
ágban általánosan tapasztalhatónak. Emellett összességében megállamegálla
pítható, hogy a terület nappali nagylepkékben viszonylag szegényes, különösen a
Pieridae (8 faj) és Lycaenidae (10 faj) családok tekintetében, hiszen például tűzlepkéket
(Lycaeninae) egyáltalán nem is láttunk(!).

A gönyűi nagylepkefauna elterjedés (área) szerinti áttekintése
A lepkefajok állatföldrajzi (área)
rea) és ökológiai (habitat) besorolásánál VARGA et al. (2004)
munkáját követtük.
A fajok elterjedés (área) szerinti bontásából (55. ábra) az tűnik ki, hogy – nem meglepő
módon – a transzpalearktikus,
arktikus, s ezen belül is az euroszibériai faunaelemek (56%) vannak
túlsúlyban. A nyugat-palearktikus
palearktikus (27%), s ezen belül különösen a pontomediterrán,
holomediterrán, holomediterrán turkesztáni-iráni,
iráni, mediterrán–nyugat-ázsiai
m
elterjedésű
fajok
jok erőteljes jelenléte is érthető, hiszen e földrajzi területeken (a gönyűi lőtérhez
hasonlóan) a száraz, meleg, xeroterm élőhelyek dominálnak,
dominál
s ezért a nálunk előforduló
déli elterjedésű fajokból sok megtalálja ittt életterét. Ilyen faj a pergamen-púposszövő
pergamen
(Harpyia milhauseri), a jakabfű-lepke (Tyria jacobaeae),
jacobaeae a foltos medvelepke (Chelis
maculosa), a csíkos medvelepke (Euplagia
Euplagia quadripunctaria)
quadripunctaria vagy a téglavörös
törpearaszoló (Eupithecia gueneata).
). Érdekes azonban
azonb a boreokontinentális faunaelemek
viszonylag jelentős aránya (11%), mint például a kék övesbagoly (Catocala
(
fraxini) és az
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égerfa-sarlósszövő (Drepana
curvatula).
A
déli
kontinentális (mandzsúriai–
(dél-szibériai)–pontopannon
diszjunkt, pontokaszpi, délszibériai) fajok már csak 1%ot tesznek ki, ám köztük több
igen értékes faj akad, hiszen
ilyen
déli
kontinentális,
pontokaszpi faj a már említett
vasvirág-csuklyásbagoly
(Cucullia xeranthemi) és a kis
nappaliaraszoló
(Archiearis
puella). Az extrapalearktikus
fajok már csak színező
elemként mutatkoznak 2%-os
részarányukkal. Ide főként
olyan vándorfajokat sorolunk,
mint
a
szulákvagy
folyófűszender
(Agrius
convolvuli), vagy a mindenütt
előforduló nagy földibagoly
(Agrotis ipsilon).
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5. ábra: A kimutatott nagylepkefauna elterjedés szerinti
faunaelem-összetétele.

A gönyűi nagylepkefauna élőhelyigény (habitat) szerinti áttekintése
Szárazságkedvelő és nedvességkedvelő fajok
Összességében elmondható,
hogy a terület faunájában
markáns
kettős
hatás
figyelhető meg, melyet a
kördiagram (6. ábra) jól
szemléltet.
A
mintában
dominánsként jelen voltak
egyrészt a terület zömét
kitevő, száraz, melegebb,
főként pusztai élőhelyhez
köthető fajok (53%); másrészt
(2.) a nedves élőhelyekre,
láprétekre, ártéri puhafa
ligeterdőkre,
nádasokra
jellemző lepkék (26%).
A
száraz
élőhelyekhez
köthető fajok dominanciája,
tekintve a száraz homoki,
pusztai
biotópok
nagy
6. ábra: A kimutatott nagylepkefauna nedvességigény
szerinti összetétele.
arányát, várható volt. E
lepkék jellemző képviselői a területen
ten a kutyatejszender (Hyles
(
euphorbiae), a sárga
molyszövő (Setina roscida), a szalmasárga csuklyásbagoly (Shargacucullia
(
lychnitis), a
fekete övesbagoly (Catephia
Catephia alchymista),
alchymista
a homoki zúzmóbagoly (Cryphia
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fraudatricula), a homoki lándzsásbagoly (Simyra
Simyra nervosa) vagy a homoki szegfűbagoly
(Hadena irregularis).
Az viszont kifejezetten érdekes, hogy a nedves élőhelyhez köthető fajok is ekkora
számban lelhetők fel. Ide olyan lepkék tartoznak, mint az L-betűs
L
szövő (Arctornis lnigrum), a szomjas pohók (Euthrix
ix potatoria),
potatoria a barna levélszövő (Clostera anastomosis), a hamvas zúzmószövő (Pelosia
Pelosia muscerda),
muscerda az acélszínű zúzmószövő (Pelosia
obtusa) vagy a kis színjátszólepke (Apatura ilia).
).
Annak pontos eldöntése, hogy a nedvességigényes fajok jelenléte milyen mértékben
m
tudható be a Duna menti nedves élőhelyek közelségének
zelségének (területre berepülő,
bere
de főként
nem ott tenyésző fajok), és milyen mértékben a terület nedvesebb
nedve
élőhelyfoltjainak,
néha igen nehéz. A gyengébben repülő lepkék (főként araszolók) minden bizonnyal
bizo
állandó lakói a területnek; a jól repülők (bagolylepkék, szenderek stb.) viszont
messzebbről is jöhetnek, hisz egy-egy
egy fajnál nem mindig elegendő a tápnövény
jelenléte. Ám a kifejezetten száraz homokterületeket kedvelő fajok – beleértve a
mobilisabb fajokat is – szinte biztosan a vizsgált területen tenyésznek.
Fontos
ontos megjegyeznünk, hogy a lepkefajok száraz vagy nedves élőhelytípus szerinti
besorolásánál bizonyos fajok egyszerre szárazabb és nedvesebb élőhelytípushoz is
hozzárendelhetők, hiszen a természet
szet sokszor nem fekete-fehér,
fekete
ritkák az éles cezúrák. E
fajokat az „összes többi faj” gyűjtőkategóriába soroltuk be (a mezofil, az euriök és a
migráns fajokkal együtt), hogy a száraz-, illetve nedves élőhelyekhez köthető fajokhoz
valóban csak az egyértelműen
űen ilyen ökológiai igényű fajok kerüljenek be.

Speciális vegetációtípushoz köthető fajok
A 7. ábra a lepkefauna
vegetációtípus
szerinti
bontását mutatja. Mivel itt is
a már fentebb idézett
csoportosítást vettük alapul, a
speciális
növényfajokhoz
kötött kategóriáknál, populosalicetális alá került a kék
övesbagoly (Catocala fraxini),
amely pedig – tapasztalataink
alapján
–
hegyés
dombvidékeken más, rezgő
nyarat
tartalmazó
társulásokban is előszeretettel
fordul elő. Nem kerültek be
viszont e kategóriába olyan
elsődlegesen nyárfogyasztó
fajok, mint a sárga pohók
(Gastropacha populifolia), a
7. ábra: A kimutatott nagylepkefauna
tarajos
púposszövő
vegetációtípus szerinti összetétele.
(Notodonta
tritophus),
a
nyárfa-zöldbagoly (Earias vernana)) vagy a nyárfaszender (Laothoe populi)(!). Ez utóbbi
lepke véleményünk szerint egyértelműen ide köthető volna, amellett, hogy más nyarat
vagy füzet
zet tartalmazó társulásokban is előfordul. Az „összes többi faj”
gyűjtőkategóriába legfőképpen a tág ökológiai toleranciával rendelkező,
rendelke
mindenütt
előforduló, euriök fajok tartoznak, illetve – jóval kisebb számarányban – az
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erdőssztyeppek, az egyéb nyílt, nem sztyeppi élőhelyek (például magaskórósok) lepkéi,
valamint az avarfogyasztók stb.
A néhol vitatható besorolás ellenére, a jellemző képet ezen elemzés is jól szemlélteti.
Látható, hogy a quercetális, tölgyön élő fajok jelentős részaránnyal képviseltetik
magukat (9%). Ez egyrészt a vizsgált területtel határos tölgyesnek tudható be, illetve a
területen elszórtan álló csertölgyeknek. E kategórián belül számos ritkább, vagy
korántsem gyakori lepke is megtalálható: a sötét őszibagoly (Scotochrosta pulla), a
füstös púposszövő (Peridea anceps), a pergamen-púposszövő (Harpyia mil-hauseri), a
kökény-pamacsosszövő (Meganola togatugalis), a szürkés zöldbagoly (Moma alpium), a
sárgás barkabagoly (Orthosia miniosa) vagy a már említett fekete övesbagoly (Catephia
alchymista) stb.
A populo-salicetális, nyár-fűz-fogyasztó fajok szintén jelentős részarányt képviselnek
(7%). Ezt részben megint csak a légvonalban nem messze lévő Mosoni-Duna menti
galériaerdők magyarázzák, részben pedig az, hogy bizonyos fajok a területen elszórtan
fellelhető fehér nyárakon (Populus alba) is tenyésznek. Örvendetes, hogy a projekt
keretében már elkezdődött, egyéb nem oda illő fafajok rovására, a fehér nyáras
területek növelése (új telepítés).
A szteppikol, a pusztagyepeket, nyílt sztyepp- és homoki élőhelyeket preferáló fajok
(15%) adják a terület legfőbb értékeit: a kis nappaliaraszoló (Archiearis puella), a
jakabfű-lepke (Tyria jacobaeae), a buckabagoly (Staurophora celsia), a vasvirágcsuklyásbagoly (Cucullia xeranthemi), a foltos medvelepke (Chelis maculosa), a barna
medvelepke (Hyphoraia aulica), a szalmasárga csuklyásbagoly (Shargacucullia lychnitis)
stb.
Érdekes, hogy bár kis számban (7), de kifejezetten nádi fajok is „horogra akadtak” a
lámpázások során. Ilyen arundofil faj a négyfoltos nádibagoly (Chilodes maritima), a
pontozott rétibagoly (Leucania obsoleta), a csontszínű karcsúbagoly (Macrochilo
cribrumalis), a nádtippan-sásbagoly (Photedes extrema) vagy az óriás nádibagoly
(Rhizedra lutosa).
A migráns, vándorlepkék közül mindössze hét fajt láttunk a területen, ami a fauna 2%át teszi ki. Ide tartozik a szulákszender (Agrius convolvuli), a kukorica-veteménybagoly
(Helicoverpa armigera) vagy a csőröslepke (Libythea celtis).

Várt, de hiányzó fajok
A területről előkerült fajok mellett legalább ennyire érdekes, hogy mely fajok nem
kerültek elő, noha élőhelyigényük alapján ide valók volnának. Az igazi kérdés persze az,
hogy akkor miért nincsenek (vagy ha vannak is, nagyon ritkák).
Egyértelműen a terület jellegébe illő faj a homoki szemeslepke (Hipparchia statilinus).
Hiába kerestük célzottan, nem akadtunk nyomára a négy év alatt. E lepke, mint nevéből
is kitűnik, a homokpusztai élőhelyek jellemző lakója (Dabas, Kunpeszér környéke stb.).
Sajnos országszerte igen megritkult, több ismert előfordulási helyről (pl. a Göd–
Sződliget menti homokdombok) el is tűnt az elmúlt tíz-húsz évben. HORVÁTH GYULA
személyes közlése alapján a vizsgált területtől nem messzi Ács környéki élőhelyéről is
eltűnt.
Ugyancsak több csuklyásbagolyfajt reméltünk, s különösen a homoki csuklyásbagoly
(Cucullia balsamitae) előfordulására számítottunk.
A medvelepkék közül, kifejezetten ide való szteppikol faunaelem a védett díszes
medvelepke (Arctia festiva), melyet szintén sikertelenül kerestünk. Az is érdekes, hogy
nem találtunk tarka medvelepkét (Watsonarctia deserta) sem, holott – tapasztalataink
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szerint – legtöbbször a hasonló élőhelyigényű és a területen megtalált foltos
medvelepkével (Chelis maculosa) együtt szokott előfordulni.
A boglárkák és a tűzlepkék szintén igen korlátozott fajszámban vannak jelen, mint
ahogy azt már korábban említettük. Olyan ideillő fajok hiányoznak a megfigyeltek
listájáról, mint a szerecsenboglárka (Aricia agestis), az ibolyás tűzlepke (Lycaena
alciphron) vagy a szinte mindenütt előforduló kis tűzlepke (Lycaena phlaeas).
A vándorlepkék ennyire kicsiny fajszámán szintén meglepődtünk. Valószínűleg, a
terület nem esik fő migrációs útvonalra, hisz egyetlen rózsacsíkos araszolót
(Rhodometra sacraria), apró jegyesbaglyot (Spodoptera exigua) vagy déli
porcelánbaglyot (Dysgonia algira) sem láttunk. Ráadásul az észlelt vándorfajok
többségéből is csak egy-egy példány került elő: egyetlen szulákszender (Agrius
convolvuli) és egyetlen csőröslepke (Libythea celtis).
2. táblázat:
Ssz.

A területről kimutatott fajok rendszertani bontásban
Tudományos név

Magyar név

MACROLEPIDOPTERA
Heterocera
Lasiocampidae
1.

Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)

szomjas pohók

2.

Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758)

szilvafapohók

3.

Lasiocampa quercus (LINNAEUS, 1758)

tölgyfaszövő

4.

Lasiocampa trifolii ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

lóhereszövő

5.

Macrothylacia rubi (LINNAEUS, 1758)

málnaszövő

6.

Dendrolimus pini (LINNAEUS, 1758)

fenyőpohók

7.

Gastropacha populifolia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sárga pohók

8.

Gastropacha quercifolia (LINNAEUS, 1758)

tölgylevélpohók

9.

Phyllodesma tremulifolia (HÜBNER, 1810)

nyárlevélpohók

Sphingidae
Sphinginae
1.

Agrius convolvuli (LINNAEUS, 1758)

szulákszender

2.

Sphinx ligustri LINNAEUS, 1758

fagyalszender

3.

Hyloicus pinastri (LINNAEUS, 1758)

fenyőszender

Smerinthinae
4.

Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)

nyárfaszender

5.

Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758)

hársfaszender

Macroglossinae
6.

Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758)

kacsafarkú szender

7.

Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758)

szőlőszender

8.

Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758)

piros szender

9.

Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758)

kutyatejszender

10.

Hyles gallii (ROTTEMBURG, 1775)

galajszender

Drepanidae
1.

Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763)

törpe sarlósszövő

2.

Drepana curvatula (BORKHAUSEN, 1790)

égerfa-sarlósszövő

3.

Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758)

nyárfa-sarlósszövő

4.

Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767)

tölgyfa-sarlósszövő
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Thyatiridae
Thyatirinae
1.

Thyatira batis (LINNAEUS, 1758)

rózsafoltos pihésszövő

2.

Tethea ocularis (LINNAEUS, 1758)

pápaszemes pihésszövő

3.

Tethea or ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

bélyeges pihésszövő

4.

Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1758)

égerlevél-pihésszövő

5.

Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1767)

fehérsávos pihésszövő

Polyplocinae
6.

Asphalia ruficollis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

vörösnyakú pihésszövő

Geometridae
Arhieariinae
1.

Archiearis puella (ESPER, 1787)

kis nappaliaraszoló

Alsophilinae
2.

Alsophila aescularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

vadgesztenye-araszoló

Geometrinae
3.

Comibaena bajularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

foltos zöldaraszoló

4.

Thetidia smaragdaria (FABRICIUS, 1787)

smaragd-zöldaraszoló

5.

Hemistola chrysoprasaria (ESPER, 1795)

kékes zöldaraszoló

6.

Jodis lactearia (LINNAEUS, 1758)

fehéres zöldaraszoló

7.

Thalera fimbrialis (SCOPOLI, 1763)

csipkésszélű zöldaraszoló

8.

Hemithea aestivaria (HÜBNER, 1789)

nyír-zöldaraszoló

9.

Chlorissa viridata (LINNAEUS, 1758)

üdezöld araszoló

10.

Chlorissa cloraria (HÜBNER, 1813)

sárgászöld araszoló

Sterrhinae
11.

Idaea serpentata (HUFNAGEL, 1767)

kis sávosaraszoló

12.

Idaea rufaria (HÜBNER, 1799)

vörhenyes sávosaraszoló

13.

Idaea ochrata (SCOPOLI, 1763)

okkerszínű sávosaraszoló

14.

Idaea rusticata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tarka apróaraszoló

15.

Idaea fuscovenosa (GOEZE, 1781)

szürkeszélű apróaraszoló

16.

Idaea humiliata (HUFNAGEL, 1767)

vörösszélű apróaraszoló

17.

Idaea politaria (HÜBNER, 1793)

vonalas apróaraszoló

18.

Idaea subsericeata (HAWORTH, 1809)

ötvonalas apróaraszoló

19.

Idaea sylvestraria (HÜBNER, 1799)

szürke sávosaraszoló

20.

Idaea emarginata (LINNAEUS, 1758)

csipkés sávosaraszoló

21.

Idaea aversata (LINNAEUS, 1758)

nagy sávosaraszoló

22.

Idaea degeneraria (HÜBNER, 1799)

barnasávos araszoló

23.

Idaea straminata (BORKHAUSEN, 1794)

szalmasárga sávosaraszoló

24.

Scopula immorata (LINNAEUS, 1758)

réti sávosaraszoló

25.

Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767)

feketepettyes araszoló

26.

Scopula virgulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

vesszős sávosaraszoló

27.

Scopula ornata (SCOPOLI, 1763)

díszes fehéraraszoló

28.

Scopula immutata (LINNAEUS, 1758)

réti fehéraraszoló

29.

Scopula flaccidaria (ZELLER, 1852)

alföldi sávosaraszoló

30.

Rhodostrophia vibicaria (CLERCK, 1759)

pirosszélű araszoló
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31.

Timandra comae SCHMIDT, 1931

piroscsíkos csipkésaraszoló

32.

Cyclophora annularia (FABRICIUS, 1775)

gyűrűs pettyesaraszoló

33.

Cyclophora ruficiliaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

vörösrojtú pettyesaraszoló

34.

Cyclophora porata (LINNAEUS, 1767)

körös pettyesaraszoló

35.

Cyclophora punctaria (LINNAEUS, 1758)

sávos pettyesaraszoló

36.

Cyclophora linearia (HÜBNER, 1799)

vonalas pettyesaraszoló

Larentiinae
37.

Lythria purpuraria (LINNAEUS, 1758)

bíborsávos araszoló

38.

Cataclysme riguata (HÜBNER, 1813)

hullámos araszoló

39.

Phibalapteryx virgata (HUFNAGEL, 1767)

szürke galajaraszoló

40.

Orthonama vittata (BORKHAUSEN, 1794)

lápi galajaraszoló

41.

Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759)

kerti tarkaaraszoló

42.

Xanthorhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)

közönséges tarkaaraszoló

43.

Catarhoe rubidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

piros tarkaaraszoló

44.

Catarhoe cuculata (HUFNAGEL, 1767)

csuklyás tarkaaraszoló

45.

Epirrhoe alternata (MÜLLER, 1764)

galaj-tarkaaraszoló

46.

Costaconvexa polygrammata (BORKHAUSEN, 1794)

soksávú araszoló

47.

Camptogramma bilineata (LINNAEUS, 1758)

kétvonalas sávosaraszoló

48.

Mesoleuca albicillata (LINNAEUS, 1758)

tarka fűzfaaraszoló

49.

Pelurga comitata (LINNAEUS, 1758)

nagy tarkaaraszoló

50.

Cosmorhoe ocellata (LINNAEUS, 1758)

szemes galajaraszoló

51.

Thera obeliscata (HÜBNER, 1787)

gesztenyeszínű fenyőaraszoló

52.

Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)

boróka-fenyőaraszoló

53.

Horisme vitalbata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tarka iszalagaraszoló

54.

Horisme tersata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fakó iszalagaraszoló

55.

Melanthia procellata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

hullámos tarkaaraszoló

56.

Pareulype berberata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sóskafa-tarkaaraszoló

57.

Rheumaptera cervinalis (SCOPOLI, 1763)

őzbarna araszoló

58.

Triphosa dubitata (LINNAEUS, 1758)

kutyabenge-araszoló

59.

Philereme vetulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

levélsodró araszoló

60.

Philereme transversata (HUFNAGEL, 1767)

varjútövis-araszoló

61.

Epirrita dilutata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

szürke ősziaraszoló

62.

Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)

kis téliaraszoló

63.

Perizoma alchemillata (LINNAEUS, 1758)

árvacsalán-araszoló

64.

Perizoma bifaciata (HAWORTH, 1809)

fogfű-araszoló

65.

Chloroclystis v-ata (HAWORTH, 1809)

zöldes törpearaszoló

66.

Eupithecia abbreviata STEPHENS, 1831

korai törpearaszoló

67.

Eupithecia virgaureata DOUBLEDAY, 1861

aranyvessző-törpearaszoló

68.

Eupithecia centaureata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

búzavirág-törpearaszoló

69.

Eupithecia gueneata MILLIÈRE, 1862

téglavörös törpearaszoló

70.

Eupithecia absinthiata (CLERCK, 1759)

üröm-törpearaszoló

71.

Eupithecia assimilata DOUBLEDAY, 1856

komló-törpearaszoló

72.

Eupithecia icterata (DE VILLERS, 1789)

rozsdafoltos törpearaszoló

73.

Aplocera plagiata (LINNAEUS, 1758)

szürke csíkosaraszoló
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74.

Lithostege griseata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

szürke araszoló

75.

Minoa murinata (SCOPOLI, 1763)

kutyatej-araszoló

76.

Lobophora halterata (HUFNAGEL, 1767)

szárnyfüggelékes araszoló

Trichopteryx polycommata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kőrisfa-lebenyesaraszoló

77.

Ennominae
78.

Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)

szegélyes nyárfaaraszoló

79.

Ligdia adustata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

barna levélaraszoló

80.

Stegania dilectaria (HÜBNER, 1799)

fehérnyár-araszoló

81.

Heliomata glarearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

bőrszínű araszoló

82.

Macaria notata (LINNAEUS, 1758)

foltos szürkearaszoló

83.

Macaria alternata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

közönséges szürkearaszoló

84.

Chiasmia clathrata (LINNAEUS, 1758)

rácsos rétiaraszoló

85.

Narraga fasciolaria (HUFNAGEL, 1767)

kis barna-tarkaaraszoló

86.

Tephrina murinaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

egérszínű araszoló

87.

Tephrina arenacearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

lucerna-araszoló

88.

Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758)

citromsárga araszoló

89.

Epione repandaria (HUFNAGEL, 1767)

narancsszínű csücskösaraszoló

90.

Therapis flavicaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

foltosszélű araszoló

91.

Pseudopanthera macularia (LINNAEUS, 1758)

párducfoltos araszoló

92.

Hypoxystis pluviaria (FABRICIUS, 1787)

hegyesszárnyú lápiaraszoló

93.

Selenia lunularia (HÜBNER, 1788)

egyfoltos holdasaraszoló

94.

Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767)

négyfoltos holdasaraszoló

95.

Artiora evonymaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kecskerágó-araszoló

96.

Crocallis elinguaria (LINNAEUS, 1758)

sárga sávosaraszoló

97.

Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758)

sárga kökényaraszoló

98.

Apocheima hispidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

borzas tavasziaraszoló

99.

Apocheima (Phigalia) pilosaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

zöldes tavasziaraszoló

100.

Lycia hirtaria (CLERCK, 1759)

közönséges tavasziaraszoló

101.

Lycia zonaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

öves tavasziaraszoló

102.

Biston strataria (HUFNAGEL, 1767)

barnasávos tavasziaraszoló

103.

Biston betularia (LINNAEUS, 1758)

szürkepettyes araszoló

104.

Agriopis leucophaearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tölgy-tavasziaraszoló

105.

Agriopis marginaria (FABRICIUS, 1776)

sárgás téliaraszoló

106.

Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)

nagy téliaraszoló

107.

Synopsia sociaria (HÜBNER, 1799)

ürömaraszoló

108.

Peribatodes rhomboidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

ékköves faaraszoló

109.

Cleora cinctaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

körfoltos faaraszoló

110.

Hypomecis roboraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

nagy tölgyfaaraszoló

111.

Hypomecis punctinalis (SCOPOLI, 1763)

pettyes faaraszoló

112.

Ascotis selenaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

holdas faaraszoló

113.

Ectropis crepuscularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

avararaszoló

114.

Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758)

barna rétiaraszoló

115.

Bupalus piniaria (LINNAEUS, 1758)

fenyőaraszoló

116.

Cabera exanthemata (SCOPOLI, 1763)

pettyes égeraraszoló
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117.

Lomographa bimaculata (FABRICIUS, 1775)

kétpontos fehéraraszoló

118.

Theria rupicapraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tavaszi kökényaraszoló

119.

Campaea margaritata (LINNAEUS, 1767)

gyöngyházfényű zöldaraszoló

120.

Hylaea fasciaria (LINNAEUS, 1758)

erdeifenyő-sávosaraszoló

121.

Charissa obscurata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sötét sziklaaraszoló

122.

Siona lineata (SCOPOLI, 1763)

vonalas fehéraraszoló

Notodontidae
Dicranurinae
1.

Cerura erminea (ESPER, 1783)

hermelin-púposszövő

2.

Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)

nagy púposszövő

3.

Furcula bifida (BRAHM, 1787)

kis púposszövő

4.

Harpyia milhauseri (FABRICIUS, 1775)

pergamen-púposszövő

Stauropus fagi (LINNAEUS, 1758)

bükkfa-púposszövő

5.

Notodontinae
6.

Drymonia ruficornis (HUFNAGEL, 1767)

cserfa-púposszövő

7.

Drymonia querna ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tölgyfa-púposszövő

8.

Gluphisia crenata (ESPER, 1785)

kormos púposszövő

9.

Notodonta tritophus ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tarajos púposszövő

10.

Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)

zegzugos púposszövő

11.

Peridea anceps (GOEZE, 1781)

füstös púposszövő

12.

Pheosia tremula (CLERCK, 1759)

nyárfa-púposszövő

13.

Pterostoma palpina (CLERCK, 1759)

csőrös púposszövő

14.

Spatalia argentina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

ezüstfoltos púposszövő

15.

Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)

tevenyakú púposszövő

Phalerinae
16.

Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)

sárgafoltos púposszövő

Pygaerinae
17.

Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)

barna levélszövő

18.

Clostera curtula (LINNAEUS, 1758)

rövidszárnyú levélszövő

19.

Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)

apró levélszövő

Noctuidae
Rivulinae
1.

Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763)

selymes lórombagoly

Aventiinae
2.

Laspeyria flexula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

zuzmóbagoly

Herminiinae
3.

Paracolax tristalis (FABRICIUS, 1794)

sárgás karcsúbagoly

4.

Macrochilo cribrumalis (HÜBNER, 1793)

csontszínű karcsúbagoly

5.

Herminia tarsicrinalis (KNOCH, 1782)

szőröslábú karcsúbagoly

6.

Herminia grisealis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

ligeti karcsúbagoly

7.

Polypogon tentacularia (LINNAEUS, 1758)

sötétaljú karcsúbagoly

Hypeninae
8.

Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)

ormányos karcsúbagoly

9.

Hypena rostralis (LINNAEUS, 1758)

közönséges karcsúbagoly
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Eublemminae
10.

Eublemma purpurina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

bíboros törpebagoly

Phytometrinae
11.

Phytometra viridaria (CLERCK, 1759)

pirossávos bagoly

12.

Colobochyla salicalis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

háromsávos törpebagoly

Calpinae
13.

Calyptra thalictri (BORKHAUSEN, 1790)

öblösszárnyú bagoly

14.

Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 1758)

vörös csipkésbagoly

Lymantriinae
15.

Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)

gyapjaslepke

16.

Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)

aranyfarú szövő

17.

Euproctis (Sphrageidus) similis (FUESSLY, 1775)

sárgafarú szövő

18.

Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758)

hamvasszövő

19.

Arctornis l-nigrum (MÜLLER, 1764)

L-betűs szövő

20.

Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)

fűzfaszövő

Arctiinae
21.

Spilarctia (Spilosoma) lutea (HUFNAGEL, 1766)

sárgás medvelepke

22.

Spilosoma lubricipedum (LINNAEUS, 1758)

tejszínű medvelepke

23.

Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758)

füstös medvelepke

24.

Arctia caja (LINNAEUS, 1758)

közönséges medvelepke

25.

Arctia villica (LINNAEUS, 1758)

fekete medvelepke

26.

Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758)

barna medvelepke

27.

Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758)

vörösszélű medvelepke

28.

Chelis maculosa (GERNING, 1780)

foltos medvelepke

29.

Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761)

csíkos medvelepke

Tyria jacobaeae (LINNAEUS, 1758)

jakabfű-lepke

30.

Lithosiinae
31.

Spiris striata (LINNAEUS, 1758)

csíkos molyszövő

32.

Miltochrista miniata (J. R. FORSTER, 1771)

piros medvelepke

33.

Pelosia muscerda (HUFNAGEL, 1767)

hamvas zuzmószövő

34.

Pelosia obtusa (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

acélszínű zuzmószövő

35.

Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758)

négypettyes zuzmószövő

36.

Eilema lutarella (LINNAEUS, 1758)

narancsszínű zuzmószövő

37.

Eilema lurideola ([ZINCKEN], 1817)

fakó zuzmószövő

38.

Eilema complana (LINNAEUS, 1758)

közönséges zuzmószövő

39.

Eilema pygmaeola pallifrons (ZELLER, 1847)

halvány zuzmószövő

40.

Eilema (Wittia) sororcula (HUFNAGEL, 1767)

sárga zúzmószövő

41.

Setina roscida ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sárga molyszövő

Ctenuchinae
42.

Amata phegea (LINNAEUS, 1758)

fehérpettyes álcsüngőlepke

43.

Dysauxes ancilla (LINNAEUS, 1758)

üvegpettyes álcsüngőlepke

Catocalinae
44.

Lygephila pastinum (TREITSCHKE, 1826)

közönséges csüdfűbagoly

45.

Lygephila craccae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

palakék csüdfűbagoly
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46.

Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)

közönséges nappalibagoly

47.

Euclidia mi (CLERCK, 1759)

lóhere-nappalibagoly

48.

Euclidia triquetra ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kakukkfű-nappalibagoly

49.

Catephia alchymista ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fekete övesbagoly

50.

Minucia lunaris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

nagy foltosbagoly

51.

Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)

galagonya-övesbagoly

52.

Catocala nymphagoga (ESPER, 1787)

kis sárgaövesbagoly

53.

Catocala hymenaea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kökény-övesbagoly

54.

Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758)

kék övesbagoly

55.

Catocala nupta (LINNAEUS, 1767)

piros övesbagoly

56.

Catocala puerpera (GIORNA, 1791)

nyárfa-övesbagoly

Nolinae
57.

Meganola strigula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

hamvas pamacsosszövő

58.

Meganola togatulalis (HÜBNER, 1796)

kökény-pamacsosszövő

59.

Meganola albula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fehér pamacsosszövő

60.

Nola aerugula (HÜBNER, 1793)

barnacsíkos pamacsosszövő

61.

Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758)

bükkfa-zöldbagoly

62.

Earias clorana (LINNAEUS, 1761)

fűzfa-zöldbagoly

63.

Earias vernana (FABRICIUS, 1787)

nyárfa-zöldbagoly

64.

Nycteola asiatica (KRULIKOVSKY, 1904)

déli trapézbagoly

Plusiinae
65.

Abrostola asclepiadis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

barnaövű csalánbagoly

66.

Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758)

közönséges csalánbagoly

67.

Macdunnoughia confusa (STEPHENS, 1850)

ezüstcseppes bagoly

68.

Diachrysia chrysitis (LINNAEUS, 1758)

aranybagoly

69.

Diachrysia stenochrysis (WARREN, 1913)

rejtőző aranybagoly

70.

Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)

gammalepke

Eustrotiinae
71.

Protodeltote pygarga (HUFNAGEL, 1766)

éjszínű mázasbagoly

72.

Deltote deceptoria (SCOPOLI, 1763)

mozaikos mázasbagoly

73.

Deltote uncula (CLERCK, 1759)

ezüstcseppes mázasbagoly

74.

Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775)

ezüstsávos mázasbagoly

Acontiinae
75.

Emmelia (Acontia) trabealis (SCOPOLI, 1763)

zebrabagoly

Pantheinae
76.

Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758)

mogyoróbagoly

Acronictinae
77.

Craniophora ligustri ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fagyalbagoly

78.

Moma alpium (OSBECK, 1778)

szürkés zöldbagoly

79.

Simyra nervosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

homoki lándzsásbagoly

80.

Simyra albovenosa (GOEZE, 1781)

mocsári lándzsásbagoly

81.

Acronicta tridens ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

barnás szigonyosbagoly

82.

Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)

pszi-betűs bagoly

83.

Acronicta strigosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kis szigonyosbagoly
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84.

Acronicta auricoma ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

aranyos szigonyosbagoly

85.

Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)

sóska-szigonyosbagoly

86.

Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758)

vadgesztenye-szigonyosbagoly

Acronicta megacephala ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

nagyfejű szigonyosbagoly

87.

Cuculliinae
88.

Shargacucullia lychnitis (RAMBUR, 1833)

szalmasárga csuklyásbagoly

89.

Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758)

közönséges csuklyásbagoly

90.

Cucullia xeranthemi BOISDUVAL, 1840

vasvirág-csuklyásbagoly

Oncocnemidinae
91.

Calophasia lunula (HUFNAGEL, 1766)

gyujtoványfű-apróbagoly

Amphipyrinae
92.
93.

Amphipyra berbera RUNGS, 1949

rezesszárnyú bagoly

Amphipyra livida ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

zsírfényű bagoly

Psaphidininae
94.

Valeria oleagina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tavaszi zöldbagoly

95.

Allophyes oxyacanthae (LINNAEUS, 1758)

galagonyabagoly

Condicinae
96.

Eucarta amethystina (HÜBNER, 1803)

ametisztbagoly

Heliothinae
97.

Heliothis viriplaca (HUFNAGEL, 1766)

mácsonya-veteménybagoly

98.

Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1803)

kukorica-veteménybagoly

Bryophilinae
99.

Cryphia fraudatricula (HÜBNER, 1803)

homoki zuzmóbagoly

100.

Cryphia algae (FABRICIUS, 1775)

sárgászöld zuzmóbagoly

Xyleninae
101.

Pseudeustrotia candidula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

nagyfoltú mázasbagoly

102.

Elaphria venustula (HÜBNER, 1790)

rózsaszínű mázasbagoly

103.

Caradrina morpheus (HUFNAGEL, 1766)

szulák-vacakbagoly

104.

Caradrina (Paradrina) clavipalpis (SCOPOLI, 1763)

közönséges vacakbagoly

105.

Hoplodrina octogenaria (GOEZE, 1781)

barna vacakbagoly

106.

Hoplodrina blanda ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sötét vacakbagoly

107.

Hoplodrina ambigua ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tömeges vacakbagoly

108.

Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766)

háromsávos vacakbagoly

109.

Chilodes maritima (TAUSCHER, 1806)

négyfoltos nádibagoly

110.

Athetis gluteosa (TREITSCHKE, 1835)

nyugtalan vacakbagoly

111.

Athetis furvula (HÜBNER, 1808)

homoki vacakbagoly

112.

Athetis pallustris (HÜBNER, 1808)

mocsári vacakbagoly

113.

Athetis lepigone (MÖSCHLER, 1860)

könnyűszárnyú vacakbagoly

114.

Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758)

szurokbarna nyáribagoly

115.

Trachea atriplicis (LINNAEUS, 1758)

nyári zöldbagoly

116.

Polyphaenis sericata (ESPER, 1787)

selyemfényű bagoly

117.

Thalpophila matura (HUFNAGEL, 1766)

fakó bagoly

118.

Actinotia polyodon (CLERCK, 1759)

nagy sugarasbagoly

119.

Chloantha hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

orbáncfű-sugarasbagoly
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120.

Phlogophora meticulosa (LINNAEUS, 1758)

sárga csipkésbagoly

121.

Auchmis detersa (ESPER, 1787)

sóskaborbolya-bagoly

122.

Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)

zöld sztyeppbagoly

123.

Staurophora celsia (LINNAEUS, 1758)

buckabagoly

124.

Luperina testacea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

barnás szürkebagoly

125.

Rhizedra lutosa (HÜBNER, 1803)

óriás nádibagoly

126.

Photedes extrema (HÜBNER, 1809)

nádtippan-sásbagoly

127.

Apamea sordens (HUFNAGEL, 1766)

kalászrágó dudvabagoly

128.

Apamea sublustris (ESPER, 1788)

sárgás dudvabagoly

129.

Mesapamea secalis (LINNAEUS, 1758)* / M. secalella REMM, 1983*

kis/utánzó dudvabagoly

130.

Mesoligia furuncula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kétszínű dudvabagoly

131.

Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)

apró dudvabagoly

132.

Oligia latruncula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fekete dudvabagoly

133.

Episema tersa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

hármasjegyű liliombagoly

134.

Ipimorpha retusa (LINNAEUS, 1761)

sarlós fűzbagoly

135.

Cosmia affinis (LINNAEUS, 1767)

szürke lombbagoly

136.

Cosmia trapezina (LINNAEUS, 1758)

közönséges lombbagoly

137.

Cosmia pyralina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tölgyfa-lombbagoly

138.

Lithophane ornitopus (HUFNAGEL, 1766)

közönséges fabagoly

139.

Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)

holdacskás télibagoly

140.

Conistra vaccinii (LINNAEUS, 1761)

változékony őszibagoly

141.

Conistra rubiginosa (SCOPOLI, 1763)

szürke télibagoly

142.

Conistra rubiginea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

vörös őszibagoly

143.

Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)

barna őszibagoly

144.

Agrochola circellaris (HUFNAGEL, 1766)

okkersárga őszibagoly

145.

Agrochola laevis (HÜBNER, 1803)

könnyű őszibagoly

146.

Xanthia (Cirrhia) icteritia (HUFNAGEL, 1766)

nyárfa-sárgabagoly

147.

Xanthia (Cirrhia) ocellaris (BORKHAUSEN, 1792)

szürkés sárgabagoly

148.

Parastichtis suspecta (HÜBNER, 1817)

sötét erdeibagoly

149.

Scotochrosta pulla ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sötét őszibagoly

150.

Dryobotodes eremita (FABRICIUS, 1775)

változékony tölgybagoly

151.

Ammoconia caecimacula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

szürke őszibagoly

152.

Aporophila lutulenta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sziki őszibagoly

153.

Blepharita satura ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

őszi porfírbagoly

154.

Mesogona acetosellae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

madársóskabagoly

155.

Mesogona oxalina (HÜBNER, 1803)

hegyesszárnyú
madársóskabagoly

Hadeninae
156.

Mythimna turca (LINNAEUS, 1758)

félholdas rétibagoly

157.

Mythimna pudorina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

vörös rétibagoly

158.

Mythimna conigera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fehérjegyes rétibagoly

159.

Mythimna pallens (LINNAEUS, 1758)

sápadt rétibagoly

160.

Mythimna impura (HÜBNER, 1808)

barna rétibagoly

161.

Mythimna vitellina (HÜBNER, 1808)

sárga rétibagoly
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162.

Mythimna albipuncta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fehérpettyes rétibagoly

163.

Mythimna ferrago (FABRICIUS, 1787)

rozsdaszínű rétibagoly

164.

Mythimna l-album (LINNAEUS, 1767)

L-betűs rétibagoly

165.

Leucania obsoleta (HÜBNER, 1803)

pontozott rétibagoly

166.

Hadula trifolii (HUFNAGEL, 1766)

lóherebagoly

167.

Sideridis turbida (ESPER, [1790])

szürke kertibagoly

168.

Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)

fehéreres kertibagoly

169.

Conisania luteago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sárgás szegfűbagoly

170.

Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)

káposztabagoly

171.

Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761)

fehérfoltos kertibagoly

172.

Lacanobia w-latinum (HUFNAGEL, 1766)

rekettyebagoly

173.

Lacanobia thalassina (HUFNAGEL, 1766)

borbolya-kertibagoly

174.

Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)

saláta-kertibagoly

175.

Lacanobia aliena (HÜBNER, 1809)

homoki kertibagoly

176.

Hadena capsincola ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)* / Hadena
bicruris (HUFNAGEL, 1766)*

szürke/keresztes szegfűbagoly

177.

Hadena compta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

foltos szegfűbagoly

178.

Hadena perplexa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

olajbarna szegfűbagoly

179.

Hadena irregularis (HUFNAGEL, 1766)

homoki szegfűbagoly

180.

Panolis flammea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

fenyőbagoly

181.

Orthosia incerta (HUFNAGEL,

változékony barkabagoly

182.

Orthosia miniosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sárgás barkabagoly

183.

Orthosia cerasi (FABRICIUS, 1775)

közepes barkabagoly

184.

Orthosia cruda ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kis barkabagoly

185.

Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)

foltos barkabagoly

186.

Anorthoa munda ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tölgyes barkabagoly

187.

Egira conspicillaris (LINNAEUS, 1758)

változékony szürkebagoly

188.

Tholera cespitis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

sötét fésűsbagoly

189.

Tholera decimalis (PODA, 1761)

közönséges fésűsbagoly

1766)

Noctuinae
190.

Euxoa segnilis (DUPONCHEL, 1836)

homoki földibagoly

191.

Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)

búza-földibagoly

192.

Agrotis exclamationis (LINNAEUS, 1758)

felkiáltójeles földibagoly

193.

Agrotis segetum ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

vetési földibagoly

194.

Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)

nagy földibagoly

195.

Agrotis vestigialis (HUFNAGEL, 1766)

őszi földibagoly

196.

Axylia putris (LINNAEUS, 1761)

vonalkás földibagoly

197.

Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)

fehérszegélyű fűbagoly

198.

Cerastis rubricosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

vörhenyes tavaszibagoly

199.

Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)

hamvas földibagoly

200.

Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)

nagy sárgafűbagoly

201.

Noctua fimbriata (SCHREBER, 1759)

szélessávú sárgafűbagoly

202.

Noctua orbona (HUFNAGEL, 1766)

foltos sárgafűbagoly

203.

Noctua interposita (HÜBNER, 1790)

köztes sárgafűbagoly
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204.

Noctua comes HÜBNER, 1813

kis sárgafűbagoly

205.

Noctua janthina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)*

tarka sárgafűbagoly

206.

Noctua janthe (BORKHAUSEN, 1792)*

lappangó sárgafűbagoly

207.

Epilecta linogrisea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

karcsú sárgafűbagoly

208.

Xestia baja ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

változékony fűbagoly

209.

Xestia xanthographa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

tarka fűbagoly

210.

Xestia c-nigrum (LINNAEUS, 1758)

c-betűs fűbagoly

211.

Metagnorisma depuncta (LINNAEUS, 1761)

őszi fűbagoly

Diurna
Hesperiidae
Pyrgiinae
1.

Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)

cigánylepke

2.

Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758)

kis busalepke

3.

Pyrgus carthami (HÜBNER, [1813])

nagy busalepke

Hesperiinae
4.

Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)

vesszős busalepke

5.

Ochlodes sylvanus (ESPER, 1779)

erdei busalepke

6.

Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808)

vonalas busalepke

7.

Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)

barna busalepke

Papilionidae
Zerynthiinae
1.

Zerynthia polyxena ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

farkasalmalepke

Papilioninae
2.

Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758)

kardoslepke

3.

Papilio machaon (LINNAEUS, 1758)

fecskefarkú lepke

Pieridae
Coliadinae
1.

Colias hyale (LINNAEUS, 1758)* / Colias alfacariensis RIBBE, 1905*

kéneslepke / déli kéneslepke

2.

Colias croceus (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)

sáfránylepke

Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)

citromlepke

3.

Dismorphiinae
4.

Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758) / Leptidea reali REISSINGER,
1989 / Leptidea juvernica WILLIAMS, 1946

mustárlepke /szibériai mustárlepke / rejtőző mustárlepke

Pierinae
5.

Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)

répalepke

6.

Pieris napi (LINNAEUS, 1758)

repcelepke

7.

Pontia daplidice edusa (FABRICIUS, 1777)

rezedalepke

8.

Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)

hajnalpírlepke

Lycaenidae
Theclinae
1.

Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758)

zöldfonákú lepke

2.

Satyrium spini ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kökény-csücsköslepke

Polyommatinae
3.

Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758)
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4.

Cupido minimus (FUESSLY, 1775)

törpeboglárka

5.

Cupido (Everes) argiades (PALLAS, 1771)

ékes boglárka

6.

Glaucopsyche alexis (PODA, 1761)

nagyszemes boglárka

7.

Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)

ezüstös boglárka

8.

Plebejus argyrognomon (BERGSTRÄSSER, 1779)

tintakék boglárka

9.

Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775)

közönséges boglárka

10.

Polyommatus (Lysandra) coridon (PODA, 1761)

ezüstkék boglárka

Nymphalidae
Libytheinae
1.

Libythea celtis (LAICHARTING in FUESSLY, 1782)

csőröslepke

Heliconiinae
2.

Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)

nagy gyöngyházlepke

3.

Argynnis adippe (LINNAEUS, 1758)

ezüstös gyöngyházlepke

4.

Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)

közönséges gyöngyházlepke

5.

Boloria dia (LINNAEUS, 1767)

kis gyöngyházlepke

Apaturinae
6.

Apatura ilia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kis színjátszólepke

Nymphalinae
7.

Melitaea didyma (ESPER, 1779)

tüzes tarkalepke

8.

Melitaea phoebe ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

nagy tarkalepke

9.

Melitaea trivia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

kis tarkalepke

10.

Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)

pókhálós lepke

11.

Nymphalis (Inachis) io (LINNAEUS, 1758)

nappali pávaszem

12.

Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758)

nagy rókalepke

13.

Nymphalis (Polygonia) c-album (LINNAEUS, 1758)

C-betűs lepke

14.

Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)

atalantalepke

15.

Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758)

bogáncslepke

Satyrinae
16.

Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN, 1788)

közönséges szénalepke

17.

Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)

kis szénalepke

18.

Aphantopus hyperanthus (LINNAEUS, 1758)

közönséges ökörszemlepke

19.

Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)

nagy ökörszemlepke

20.

Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)

sakktáblalepke

21.

Minois dryas (SCOPOLI, 1763)

fekete szemeslepke

22.

Arethusana arethusa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

közönséges szemeslepke

23.

Brintesia circe (LINNAEUS, 1758)

fehéröves szemeslepke

Megjegyzések a csillaggal (*) jelölt fajokhoz és fajcsoportokhoz:
Mesapamea secalis/secalella: Bár megfigyelhetőek bizonyos külső, „hajlamosító” morfológiai jegyeket, a két faj
egyértelműen csak genitáliavizsgálattal különíthető el egymástól (FIBIGER et al. 1984).
Hadena capsincola/bicruris: A két taxont sokáig egy fajként tartották nyilván, szétválasztásuk csak a kilencvenes
években történt meg (HACKER 1996). Bár vannak ilyen elképzelések, szintopikus előfordulásuk nem bizonyított. Más
vélemények szerint e két fajt inkább alfajként kellene kezelni. A jelenlegi álláspont szerint a H. capsincola elterjedése
Szibériától Közép-Európáig terjed, míg a H. bicruris ettől nyugatra fordul elő. A két taxon elterjedésének közös
határzónája Németország dél-szász területe (HACKER 1996). Nem kizárt, hogy mindkét taxon előfordul NyugatMagyarországon is. Egyértelműen csak genitália alapján különíthetők el.
Noctua janthe/janthina: A két taxont jelenleg általában külön fajokként kezelik, bár vannak más vélekedések is
(PLONTKE et al. 2005). A külső morfológiai megkülönböztetőjegyek viszonylag egyértelműek, de előfordulnak biztosan
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nem azonosítható, átmeneti alakok. Ilyeneket is láttunk a területen, de megfigyeltünk egyértleműen N. janthe, illetve
N. janthina karaktert mutató példányokat is, így mindkét „faj” bekerült a listába.
Colias hyale/alfacariensis: Sokan állítják, hogy külső jegyek alapján képesek egyértelműen megkülönbötetni a két faj
imágóit. A gyakorlatban azonban, általában igen ritka az olyan példány, amin e megkülönböztető jegyek
egyértelműek. A néha meglehetősen szubjektív és obskúrus külső morfológiai bélyegeket – a C. hyale szárnycsúcsa
jobban (?) kihegyesedő, mint a C. alfacariensis-é – sokkal inkább együttesen kell alkalmazni, azaz közülük egyszerre
minél több figyelhető meg egy adott egyeden, az egyed annál bizonyosabban sorolható a megfelelő fajhoz. Mindezek
ellenére, személyes tapasztalatok alapján, osztjuk azt a véleményt, hogy külső megjelenés alapján a két faj
legtöbbször nem különíthető el egyértelműen egymástól (COWLES 2013) (hernyóik esetében azonban már más a
helyzet). Ez már csak azért is igaz, mert a fajok nagy valószínűséggel hibridizálódhatnak. Ennek ellenére a területen
megfogott és közelebbről megvizsgált példányok közt több olyan akadt, amelyik egyértelműen C. hyale-nak tűnt.
Leptidea sinapis/reali/juvernica: A Leptidea fajcsoport irodalma teljes könyvespolcokat tölthetne meg. Igen sokáig
csak az L. sinapis (Linnaeus, 1758) fajt különböztették meg, majd leválasztották róla az L. juvernica Williams, 1946 és
L. reali Reissinger, 1989 taxonokat, mint külön fajokat (bár bizonyos szerzők az előbbit sokáig alfajként tartották
nyilván). Igen nehéz nyomonkövetni a fajcsoport és vizsgálata körüli tudomános vita aktuális állását. Némely szerzők
szerint az L. juvernica és az L. reali allopatrikus fajok, de szimpatrikus elterjedésűek az L. sinapis-szal (SHTINKOV et al
2015). Bizonyosnak tűnik, hogy morfológiai jegyek alapján jelenleg senki sem tudja a három „fajt” egymástól
bizonyosan elkülöníteni, de még genitália alapján is kérdéses – csak a DNS-vizsgálat tűnik perdöntőnek (DINCĂ et al
2010).

A vizsgált területről kimutatott fajok
Az alábbiakban néhány általunk fontosnak ítélt, a területről előkerült védett vagy nem
védett, de ritka, lokális, illetve jellemző fajról adunk részletesebb áttekintést.

Fontosabb védett fajok
Archiearis puella (ESPER, 1787) – kis tavasziaraszoló
Déli kontinentális, pontokaszpi, nyárfogyasztó faj. E nappal repülő araszoló a tavasz
egyik első hírnöke, néha már február közepén megfigyelhető, ahogy a fehér nyarak
koronájában, villámgyorsan, csapongva röpül. Csak a nedves földön, tócsák partján ül
meg néha hosszabb ideig. A faj mindenképp veszélyeztetett, hiszen élőhelyei nagyon
összezsugorodtak. Számítottunk előkerülésére (2014. február 27.).

8. ábra: Kis tavasziaraszoló (Archiearis puella)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS
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9. ábra: Buckabagoly (Staurophora celsia)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

Staurophora celsia (LINNAEUS, 1758) – buckabagoly
Euroszibériai elterjedésű, szteppikol faj, főként a meleg, száraz, jórészt tölgyesekkel
mozaikoló homokvidékek jellemző és ritka, impozáns megjelenésű bagolylepkéje.
Tápnövényei különböző pázsitfűfélék (Poaceae), nádtippan- (Calamagrostis), sédbúza(Deschampsia) és szőrfűfajok (Nardus). Vártuk észlelését, meg is került, tisztes
egyedszámmal (2012. október 19., 2015. október 6.). Egyértelműen megfigyelhető, hogy
Gönyűn nagyjából két héttel később repül, mint a nyilván melegebb Göd-Sződliget vagy
a kiskunsági Kolon-tó környéki homokvidékeken.

Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758) – kék övesbagoly
Boreo-kontinentális elterjedésű, nyárakhoz kötődő faj, amely a sík vidéktől a
hegyvidékekig sokfelé megtalálható, azonban többnyire mindenütt szórványosan.
Hernyója többféle nyárfán (Populus spp.) is megél, hegyvidékeken inkább a pionír rezgő
nyárat (P. tremula) preferálja, a vizsgált területen minden bizonnyal az itt található
fehér nyárakon (P. alba) tenyészik. Viszonylag hosszú élettartamú, elhúzódó rajzású,
egynemzedékes bagolylepke, amelynek minden bizonnyal stabil populációja él a
területen, hiszen több lámpázásnál is bejött (2012. augusztus 16., 2012. szeptember 11.,
2014. augusztus 2.).

Scotochrosta pulla ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – sötét őszibagoly
Nyugat-palearktikus, pontomediterrán, melegkedvelő faj, amely a már említett
besorolás (VARGA et al. 2005) szerint molyhostölgyhöz kötődik (pubescentális).
Tapasztalataink alapján azonban a meleg, száraz cseres-kocsánytalan tölgyesek is jól
megfelelnek igényeinek (pl. a Naszály környéke, Börzsöny). Hernyója valószínűleg a
területen elszórtan megtalálható csertölgyeken (Quercus pubescens) is tenyészik. Az
imágó szeptember–október folyamán rajzik, mi 2015. október 6-án találkoztunk egy
példányával.
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10. ábra: Kék övesbagoly (Catocala fraxini)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

11. ábra: Sötét őszibagoly (Scotochrosta pulla)
Fotó: Szabadfalvi András
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Cucullia xeranthemi BOISDUVAL, 1840 – vasvirág-csuklyásbagoly
Déli kontinentális, pontokaszpi faunaelem, amely kifejezetten a meleg, száraz
gyepterületekhez: sziklagyepekhez, szikla- és pusztafüves lejtőkhöz, lejtősztyeppekhez,
homokpusztagyepekhez kötődik. A hernyó tápnövénye az aranyfürt (Aster linosyris).
Nálunk évente két nemzedéke rajzik. Rendszeresen találkozunk szép számban mindkét
nemzedékével (2012. június 21., 2012. július 24., 2013. május 3., 2013. május 16., 2013.
július 3., 2013. augusztus 6., 2015. augusztus 25.).

12. ábra: Vasvirág-csuklyásbagoly (Cucullia xeranthemi)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758) – nagy rókalepke
Nyugat-palearktikus, pontomediterrán elterjedésű, nemorális faj, az üdébb élőhelyek
lakója. Egyetlen nemzedéke imágó alakban telel át (gyakran már augusztustól), s az
áttelelt lepkék az idő felmelegedtével, március környékén jönnek elő, ekkor párzanak és
rakják le tojásaikat. Mi is egy ilyen áttelelő példányt észleltünk 2014. március 21-én. A
faj számára igen kedvezőek a korán érkező, meleg tavaszok, hisz ilyenkor megnő a
lerakott tojások száma, és kellő táplálék áll rendelékezésre a hernyók gyors
fejlődéséhez. A lárva főleg füzeken (Salix spp.), szileken (Ulmus spp.) és különböző
gyümölcsfákon (körte, vadkörte, cseresznye, meggy) él, illetve Dél-Európában ostorfán
(Celtis sp.) is megfigyelték. Populációja az elmúlt években Európa-szerte, így
Magyarországon is erősödött. Ennek ellenére, a szántók és utak menti bokorsávok
esztelen pusztítása, illetve a felhagyott gyümölcsösök kivágása, az egykori gyümölcsösszőlős-kertes övezetek zsugorodása – ami hazánkban az utóbbi időszakban sajnos
tapasztalható – hosszabb távon mindenképp előnytelenül fogja érinteni a fajt.
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13. ábra: Nagy rókalepke (Nymphalis polychloros)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

Zerynthia polyxena ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – farkasalmalepke
Bár nyugat-palaearktikus, pontomediterrán faunaelem, nem kifejezetten a vizsgált
területre jellemző pillangó. Kizárólagos tápnövényének, a farkasalmának (Aristolochia
clematitis) mindenképp szüksége van megfelelő nedvességre. Ugyan felhagyott,
szárazabb domboldalakon lévő gyümölcsösökben és mezsgyéken is tenyészik (a lepkével
együtt), ám itt rendszerint az út menti fák és a magasabb fűfélék biztosítanak számára
megfelelő árnyalást és így megfelelően nedves talajt. A lepkét 2012 tavaszán látták, de
azon a helyen mi tápnövényét nem találtuk, viszont másutt, kisebb foltokban (két
erdősebb útszakasz mentén, árkokhoz közel) igen. Így a lepke pontos élőhelyét a
vizsgált területen belül nem ismertük, mígnem 2013. május 4-én sikerült azt behatárolni.
A terület északkeleti csücskében, az éppen letermelt akácos alól került elő egy nagyobb
farkasalmás folt, és magát az imágót is sikerült megfigyelni (hat-hét példányt). Az
árnyaló fák eltávolítása miatt a farkasalma hirtelen tűző napra került, és a következő
évekre így innét vissza is szorult mind a növény, mind a lepke (a lárva sem bírja a direkt
tűző napot, itt pedig magas fű sincs). Ennek megfelelően a lepkét 2014-ben és 2015-ben
már nem láttuk a területen. Mivel stabil populációi élnek a terület szomszédságában, a
Duna mentén mindenütt, visszatelepedése idővel várható.
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14. ábra: Farkasalmalepke (Zerynthia polyxena)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

15. ábra: Csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria)
Fotó: Szabadfalvi András
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Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) – csíkos medvelepke
Nem kifejezetten csak erre az élőhelyre jellemző, de rendszeresen, szép számban
észleltük a területen (2012. július 24., 2012. augusztus 16., 2013. augusztus 6., 2014.
augusztus 2.). Volt, hogy egyszerre 30-35 példány(!) gyűlt a lepedőre. Általánosan
elterjedt, gyakori faj, hernyója polifág. Az Élőhelyvédelmi Irányelv 2/b mellékletébe a
Ródosz szigetén élő populáció „természeti csodaként” nyilvántartott nyaraló állománya
miatt került be, s ennek révén került a hazai figyelem körébe is. Különösebb egyéb
természetvédelmi jelentősége nincs.

Fontosabb ritka, lokális fajok
Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758) – barna medvelepke
Nyugat-palearktikus, mediterrán-(holomediterrán) nyugat-ázsiai elterjedésű lepke,
szteppikol, melegkedvelő, egynemzedékes faj, főként a homokvidékek lakója.
Hazánkban kifejezetten ritka és lokális. Az imágó leginkább május első felében repül, a
hernyó különféle lágyszárúakon, főként útifű- (Plantago spp.) és kutyatejfajokon
(Euphorbia spp.) táplálkozik. Mi 2012. május 3-án láttuk egyetlen példányát, bár a
későbbi években is kerestük. A faj egyébként a közelben megvan a Győr környéki
homokterületek más pontjain is, Koroncó környékén KÁLDI JÓZSEF figyelte meg több
egyedét is 2013. május 10-én és az azt követő napokban, illetve hernyóját 2014
márciusának közepén.

16. ábra: Foltos medvelepke (Chelis maculosa)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

Chelis maculosa (GERNINg, 1780) – foltos medvelepke
Nyugat-palearktikus, mediterrán-(holomediterrán) nyugat-ázsiai faunaelem, amely
jelenleg nem védett. Szórványos előfordulású, lokális faj, a homoki rétek, pusztagyepek,
löszpusztagyepek jellemző faja (pl. Dabas környéki homokpusztagyepek, Nyugat-
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Cserhát löszgyepei). Ökológiai igényei sokban megegyeznek a barna medvelepkéével.
Először 2012. május 3-án nappal láttunk egy példányt, majd jó ideig nem találkoztunk
vele. 2014 májusától azonban rendszeresen fogtuk a lepedőnél és a vödörcsapdákban is
mindkét nemzedékét, sokszor tisztes számban (2014. május 22., 2014. augusztus 2., 2015.
június 2.). A jelek szerint igen erős populációja él a területen.

Eupithecia gueneata MILLIÈRE, 1862 – téglavörös törpearaszoló
Nálunk igen ritka, nyugat-palearktikus, holomediterrán, szteppikol, melegkedvelő faj.
Egyetlen nemzedéke július–augusztus folyamán repül. Hernyója különféle
ernyősvirágzatúakon (Apiaceae) táplálkozik. 2012. augusztus 16-án találkoztunk egy
példányával a lepedőn.

Shargacucullia lychnitis (RAMBUR, 1833) – szalmasárga csuklyásbagoly
Nyugat-palearktikus, holomediterrán–kis-ázsiai faunaelem. Xeroterm lejtős sztyeppek,
száraz, sík- és alacsony hegyvidéki rétek, pusztagyepek és sziklagyepek, bokorerdei
tisztások karakterfaja, amely azonban korántsem gyakori. Hazánkban is leginkább a
meleg és száraz homokpusztagyepekről és mészkő- vagy dolomitsziklagyepekről került
elő. Hernyója a különböző ökörfarkkórófajokon (Verbascum spp.) él. Egyetlen virágra
repülő példányát észleltük a vizsgált terület bejárata közelében, 2012. június 21-én a
szürkületi órákban, terepi hálózás során.

17. ábra: Homoki lándzsásbagoly (Simyra nervosa)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

Fontosabb egyéb, a területre jellemző fajok
Simyra nervosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – homoki lándzsásbagoly
Déli kontinentális, pontokaszpi faunaelem, szteppikol faj. Domb- és hegyvidéki
sziklagyepek, homoki élőhelyek jellemző állata, amely azonban sehol sem gyakori. Két
nemzedéke általában május–júniusban, illetve július végétől szeptember elejéig rajzik.
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Hernyója kutyatej- (Euphorbia spp.), hölgymál- (Hieracium spp.) és sóskafajokat
(Rumex spp.) fogyaszt. Stabil populációja él a területen, számtalanszor láttuk a
lepedőnél és a csapdákban is (2012. június 21., 2012. július 24., 2012. augusztus 16., 2013.
augusztus 6., 2014. augusztus 2., 2015. április 16.(!), 2015. július 3., 2015. július 31.).

Hadena irregularis (HUFNAGEL, 1766) – homoki szegfűbagoly
Déli kontinentális, pontokapszpi elterjedésű, szteppikol faj. A meleg- és szárazságkedvelő, elsősorban homoki és mész-dolomit gyepekben, száraz bokorerdei tisztásokon
található lepke sehol sem gyakori. Két összefolyó nemzedéke május végétől augusztus
közepéig rajzik. Hernyója elsősorban habszegfű- (Silene spp.), sarkantyúfű- (Delphinium
spp.), szarkaláb- (Consolida spp.) és fátyolvirágfajokon (Gypsophila spp.) fejlődik. A
területen éjszakai gyűjtéseink során rendszeresen megfigyeltük (június harmadik
dekádjában, július végén, illetve augusztus közepén), gyakorlatilag mindegyik
lámpázóhelyen, sokszor nagyobb egyedszámban is (2012. június 21., 2012. július 24.,
2012. augusztus 16., 2013. július 3., 2013. augusztus 6., 2014. augusztus 2., 2015. július 3.,
2015. július 31., 2015. augusztus 25.).

18. ábra: Homoki szegfűbagoly (Hadena irregularis)
Fotó: SZABADFALVI ANDRÁS

Parahypopta caestrum (HÜBNER, 1808) – spárgalepke
Ugyan a molylepkékhez (Microlepidoptera), s ezen belül a farontólepkék (Cossidae)
családjába tartozik, mégis megemlítenénk e fajt is. A lepke Közép- és Dél-Európában,
valamint Nyugat-Ázsiában honos. A szakirodalom szerint, hazánkban általánosan
elterjedt, ám lokálisnak mondható (MÉSZÁROS & SZABÓKY 2005). Főként az Alföld
homokbuckás részein fordul elő, bár számos más, száraz, meleg élőhelyről is előkerült
(pl. Mecsek, Nagytétény, Strázsa-hegy). A hernyó egyetlen ismert tápnövénye a spárga
(Asparagus officinalis), melynek gyökerében, illetve gyökerén fejlődik. E lepkét Gönyűn
rendszeresen fogtuk, (2013. június 6., 2013.július 3., 2015. június 2., 2015. július 3.), s
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előfordult, hogy domináns fajként volt jelen a lámpánál (2012. június 21-én több mint 25
példány repült a fényre).

Összefoglalás
A faunisztikai kutatásra a Fertő–Hanság Nemzeti Park megbízásából, a „Kiemelt
fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése katonai használatú
területeken a Kisalföld térségében” (LIFE08 NAT/H/000289) Life+ pályázat keretében
került sor 2012 és 2015 között. A mintavétel nappali lepkék esetében terepbejárás
közbeni megfigyeléssel, szükség esetén hálózással történt; éjszakai lepkék esetében
pedig lepedős gyűjtéssel és élvefogó fénycsapdákkal, illetve kiegészítő csalétkezéssel és
hálózással. A lámpázóhelyek a jellemző élőhelytípusok alapján kerültek kiválasztásra.
A vizsgált 248 ha-os terület, a gönyűi katonai lőtér, nappali nagylepkékben viszonylag
szegényes, ám éjszakaiakban kifejezetten gazdag. Eddig 432 nagylepkefaj került elő: 381
éjszakai és 51 nappali, köztük 23 védett, illetve négy Vörös Könyvben szereplő faj. A
területen a száraz, pusztai jellegű élőhelyek (pannon homoki gyepek) dominálnak, de
foltokban fennmaradt az egykori láprétek (nedves élőhelyek) jellemző növényzetborítása is. Ez a kettős hatás a lepkefauna összetételében is megfigyelhető: 53% a száraz
élőhelyekhez köthető fajok részaránya, 26% a nedves élőhelyekhez köthető fajoké. Az
elterjedés (área) szerinti bontást tekintve (mint ahogyan az egész országban) az
euroszibériai faunaelemek vannak túlsúlyban (56%), ám igen jelentős a nyugatpalearktikus (27%), s ezen belül különösen a pontomediterrán, holomediterrán,
holomediterrán– turkesztáni-iráni, mediterrán–nyugat-ázsiai faunaelemek részaránya
is.
A védett, illetve a területre jellemző ritka és lokális lepkék közül a következőket
emelnénk ki: kis nappaliaraszoló (Archiearis puella), foltos medvelepke (Chelis
maculosa), barna medvelepke (Hyphoraia aulica), vasvirág-csuklyásbagoly (Cucullia
xeranthemi), szalmasárga csuklyásbagoly (Shargacucullia lychnitis), kék övesbagoly
(Catocala fraxini), buckabagoly (Staurophora celsia).
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