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Be ve ze tés

A Biodiverzitás Na pok ren dez vény so ro za ta ke re tet biz to sít egyes ki vá lasz tott,
florisztikai-faunisztikai és ter mé szet vé del mi szem pont ból egy aránt ér de kes te rü le tek nö -
vény-, gom ba- és ál lat vi lá gá nak ku ta tá sá hoz (ÁB RA HÁM 2009). A min ta vé tel az egy sze ri és
rö vid idõ szak mi att szú ró pró ba sze rû és en nek meg fe le lõ en az adott min ta te rü let élõ vi lá gá -
nak át fo gó ké pét nem nyújt hat ja. Ugyan ak kor, a sok élõ lény cso port egy ide jû vizs gá la tá ból
szár ma zó in for má ció old ja ezt a szûk ke re tet és le he tõ sé get nyújt a min ta te rü let ál la po tá -
nak, fa ji diverzitásának pon to sabb és át fo góbb becs lé sé re, ez ál tal bi zo nyos ki vá lasz tott ál -
lat cso por tok rend sze res és hos  szabb idõ tar ta mú faunisztikai ku ta tá sá nak iniciátora is le het. 

Az Észa ki-Ba kony lep ke fa u ná já nak in ten zí vebb ku ta tá sa mint egy har minc év re te kint
vis  sza, mely dön tõ en a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ál tal ko or di nált „A Ba kony
ter mé sze ti ké pe” ku ta tá si prog ram hoz köt he tõ. Az ered mé nyek szá mos pub li ká ci ó ban lát tak
nap vi lá got (ÁB RA HÁM 1991; ÁB RA HÁM & UHERKOVICH 1986; DIETZEL 1973, 1979, 1997; FA -
ZE KAS 1980, 1984a, b, 1986, 1987, 1988, 2002; RÉZ BÁ NYAI 1973, 1979, 1980, 1983; SZABÓKY

2006), de Porva kör nyé kén vég zett vizs gá la tok ról ed dig még nem je lent meg köz le mény.
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A 2008. évi Biodiverzitás Nap ke re té ben az Észa ki-Ba kony ke le ti ré szé ben fek võ Porva
köz ség ha tá rá ban ki je lölt min ta te rü le ten vé gez tünk lep ké sze ti vizs gá la to kat, mely nek ered -
mé nye it az aláb bi ak ban ad juk köz re.

Anyag és mód szer

A vizs gá la to kat nap pa li egye lõ és éj sza kai lám pá zó mód sze rek kel vé gez tük. A nap pa li
te rep be já rá sok so rán ész lelt fa jo kat lis táz tuk, de nem gyûj töt tünk be pél dá nyo kat. Az éj sza -
kai gyûj té sek so rán csa lét ket az aszpektus jel le ge mi att már nem hasz nál tunk, két egy más -
tól vi szony lag tá vo li pon ton gyûj töt tünk 125W HGL iz zó val meg vi lá gí tott le pe dõ nél és egy
har ma dik te rü le ten egy hor doz ha tó vö dör csap dát te le pí tet tünk, mely 6W Phi lips UV-csõv-
el mû kö dött. A lám pá zá sok so rán a moly lep ké ket meg fog tuk, a nagy lep kék ese té ben sok -
szor csak fel je gyez tük az azo no sí tott fa jo kat. A csap da ölõ csap da ként mû kö dött, de a lám -
pá zá sok ered mé nye i hez ké pest meg le põ en ke vés fajt és pél dányt fo gott.

A vizs gá la tok so rán csu pán egy faj ese té ben kel lett ivar szer vi vizs gá la tot vé gez ni, az –
egyéb ként szem re is jól azo no sít ha tó – Eupithecia immundata egyet len be gyûj tött pél dá nyá -
nak ha tá ro zá sát meg erõ sí ten dõ.

Ered mé nyek

A vizs gá la tok so rán 83 molylepkefaj ke rült elõ. Ez a ma gyar or szá gi molylepkefauna
mint egy 4 %-a. Bár e faj szám ke vés nek tû nik ah hoz, hogy a vizs gált élõhelyegyüttes meg -
bíz ha tó elem zé sét el vé gez hes sük, an nak né hány sa já tos sá gá ra még is rá vi lá gít. 

A gyûj tött molylepkefajok túl nyo mó több sé ge a vizs gált élõhelyegyüttesre jel lem zõ, gya -
ko ribb fa jok ból te võ dik ki. Rit ka, ki emel ke dõ je len tõ sé gû fa u na elem az Incurvariidae csa -
lád ba tar to zó Incurvaria oelhmanniella és a Sesiidae csa lád ba tar to zó Synanthedon spheci-
formis. Vé dett molylepkefajt a min ta vé te lek so rán nem ész lel tünk.

Az ész lelt nagylepkefajok szá ma 212, ez a ha zai fa jok mint egy 16 %-át te szi ki. A faj -
kom po zí ció egy ala csony kö zép hegy sé gi mo za i kos élõ hely re jel lem zõ ké pet mu tat, vi szony -
lag ke vés, faunisztikai szem pont ból ki emel ke dõ faj jal, ezek több sé gük ben he gyi bük kö sök
és bük kö sök sze gé lye i nek jel lem zõ ál la tai (pl. Eupithecia immundata, Ecliptoptera capitata,
Shargacucullia prenanthis), vagy a folt sze rû en elõ for du ló éger ál lo má nyok Ma gyar or szá gon
faunisztikai ér de kes ség nek te kin tett fa jai (pl. Ochropacha duplaris, Euchoeca nebulata,
Acronicta leporina, A. cuspis). Kü lön ér de kes ség nek szá mít a ha zánk ból csak né hány hely -
rõl ki mu ta tott Eupithecia egenaria, mely ma ga sabb hegy vi dé ke ink szik lás te tõ in, hárs ele gyes
bük kö se i ben for dul elõ.

Ehe lyütt kell szót ej te ni a „nagy lep kék” rend sze ré ben az utób bi idõ ben tör tént ra di ká -
lis vál to zá sok ról, me lyek a ha zai faunisztikai iro da lom ban még nem tük rö zõd nek, de vá rat -
lan be ve ze té sük tel je sen fel for gat ná az ed dig meg szo kott csa lád be osz tást. Ezért eze ket az
új ered mé nye ket a faj jegy zék is mer te té se kor még nem hasz nál juk, de pár mon dat ban, tá jé -
koz ta tás ként, szük sé ges nek tart juk meg em lí te ni.

Az el sõ, igen je len tõs vál to zás a nap pa li lep kék rend szer ta ni he lyé nek át ala ku lá sa. A
molekulásris ta xo nó mi ai vizs gá la tok el sõ két év ti zed ének las san le tisz tu ló ered mé nyei kö -
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zül ta lán ez a leg in kább meg hök ken tõ: ma már egy re ha tá ro zot tab ban ki je lent he tõ, hogy a
nap pa li lep kék va ló já ban „mo lyok”, és egy egé szen ko rai le ága zást kép vi sel nek, a
Thyrididae csa lád ro kon sá gi kö ré ben.

A má so dik nagy vál to zás a ko ráb bi Geometroidea csa lád so ro zat ket té osz tá sa,
Geometroidea és Drepanoidea fõ cso port ok ra, me lyek ro kon sá ga kö zel sem an  nyi ra szo ros,
mint azt a ko ráb bi kon cep ció su gall ta. A Drepanoidea csa lád so ro zat ba két ha zai csa lád tar -
to zik, a Drepanidae és a Thyatiridae, ezek rang ját több szer zõ is el té rõ mó don ér té ke li, de
ro kon sá gu kat egy ér tel mû nek íté li.

A har ma dik, el sõ hal lás ra szin tén fö löt tébb meg le põ vál to zás a Noctuoidea csa lád so ro -
zat bel sõ fel osz tá sa. A csa lád so ro za tot két fõ ág kép vi se li, a Notodontidae (ben ne a
Thaumetopoeinae) és a Noctuidae, mely be leg alább is tág ér te lem ben, min den ko ráb ban
kü lön tár gyalt csa lád be le tar to zik. A Noctuidae s.l. csa lá dot a szisz te ma ti ku sok vagy egy ben
tart ják, vagy kü lön bö zõ kép pen bont ják, de tá vol ról sem a ko ráb ban önál ló nak tar tott cso -
por tok men tén: a leg több szer zõ há rom csa lá dot kü lö nít el (Nolidae, Erebidae (=
Catocalidae, Calpidae) és Noctuidae), és eb ben a fel osz tás ban a tá gan ér tel me zett med ve -
lep kék és gyap jas lep kék mind az Erebidae csa lád egy al csa lád ját ké pe zik! 

Meg vi ta tás

A molylepkefauna jel lem zé se

A zárt er dõ zó na ural ko dó fa fa jai a töl gyek vol tak. A fõ leg töl gyön (Quercus spp.) élõ
molylepkefajok, mint a Tischeria ekebladella, Caloptilia alchimiella, Tortrix viridana, Ancylis
mitterbacheriana, Gypsonoma sociana, Ptycholoma lecheana, Trachonitis cristella elõ for du lá -
sa és na gyobb pél dány szá ma is ezt iga zol ja. Ugyan ak kor a pa tak par ti er dõ tár su lás ural ko -
dó fa fa ja az eny ves éger (Alnus glutinosa) volt. En nek meg fe le lõ en ége ren élõ molylepke-
fajok is kép vi sel tet ték ma gu kat a gyûj tött anyag ban, ezek a Prays fraxinella, Epinotia
trigonella, Synanthedon spheciformis. A ki je lölt vizs gá la ti te rü le ten fe nyõ ál lo mány nem for -
dult elõ, de az in nen né hány száz mé ter re le võ erdeifenyves (Pinus silvestris) irá nyá ból, több
fe nyõn élõ nagylepkefaj mel lett, né hány fe nyõ fo gyasz tó molylepkefaj (Cydia conicolana,
Epinotia tedella, Dioryctria abietella) is meg je lent a fé nyen. 

A Triaxomera fulvimitrella, Monopis monachella, Euplocamus anthracinalis fa jok kor ha -
dék ban, kor ha dó fán fej lõ dõ gom bák ban él nek. Ezek a fa jok dön tõ en a zár tabb er dõ tár su -
lá sok hoz kö tõd nek. 

A te rü let mo za i kos jel le gét a ned ve sebb és szá ra zabb nyílt élõ he lyek vál ta ko zá sa is ki -
eme li. Jel lem zõ en ned ves élõ he lyek és tár su lá sok em lí tés re ér de mes molylepkefajai az
Incurvaria oehlmanniella, Anthophila fabriciana, Schwammerdamia caesiella, Loxoterna
lacunana, Loxoterna rivulana, Dichomeris ustalella, Pleuroptya ruralis, Eudonia trunicolela,
Phlyctaenia coronata, Paratalanta hyalinalis, Perinephela lancealis, Udea accolalis, Crambus
perlella, Chilo phragmitellus. A min ta te rü let szá ra zabb élõ he lyek hez kö tõ dõ molylepkefajai
az Elachista argentella, Aphelia paleana, Agapeta hamana, Aphelia viburnana, Clepsis palli-
dana, Capperia trichodactyla, Crambus lathoniellus, Chrysocrambus craterella, Anerastia lotel-
la, Homeosoma sinuellum és a Loxostege sticticalis.
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A nagylepkefauna át te kin té se

A nagylepkefauna át te kin té se kor min de nek elõtt a te rü let vál to za tos élõhelytípusait és
azok jel lem zõ nagy lep ké it, az egyes faunaelemcsoportok (VAR GA et al 2005) faj gaz dag sá gát
és fa ja ik faunisztikai ér té két ér de mes ki emel ni. Mint az már a moly lep kék tár gya lá sá nál is
nyil ván va ló vá vált, a min ta te rü let szá mos er dõs és nyílt élõhelytípus mo za ik ja, és bár a min -
ta vé tel ide jén a lágy szá rú ve ge tá ció nem volt kü lö nö seb ben gaz dag nak mond ha tó, a faj -
spekt rum alap ján bi zo nyos idõ szak ok ban je len tõs diverzitást kell mu tas son.

A má jus vé gi aszpektusban már szá mos vé dett lep ke fajt, min de nek elõtt nap pa li lep ké -
ket fi gyel het tünk meg, me lyek kö zül leg in kább az Euphydryas maturna nagy ál lo má nya ki -
eme len dõ. A fajt hos  szú idõn ke resz tül csak sík vi dé ki galériaierdei po pu lá ci ói kép vi sel ték;
domb-és hegy vi dé ki ál lo má nyai gya kor la ti lag lá ten sek vol tak. Ez az ál la pot a 2000-es évek
ele jén kez dett meg vál toz ni és je len leg már szá mos kö zép hegy sé gi élõ hely rõl is mer jük; por-
vai elõ for du lá sa egy ben a faj egy újabb le lõ hely ét is je len ti. A faj imá gó it jel leg ze tes vi sel -
ke dé si min tá za ta i nak több sé gé ben nagy egyed szám ban si ke rül ész lel ni (er dõ szé li bok ro kon
pi he nõ, vi rá go kon táp lál ko zó, az er dei utak és nyi la dé kok men tén jár õrö zõ, az uta kon ned -
ves sé get szí vo ga tó, il let ve ál la ti hullatékon táp lál ko zó egye dek), ez egy ben a fajt érin tõ ko -
moly ve szély for rás ra is fel hív ja a fi gyel met. A reg ge li órá ban a lep kék elõ sze re tet tel ül nek
az er dõt át sze lõ ko csi úton (1. kép), kü lö nö sen a víz át fo lyá sok, tó csák, és a hullatékok kör -
nyé kén és az úton meg le põ en nagy szám ban köz le ke dõ jár mû vek ki fe je zet ten sok pél dányt
üt nek el. Egy há rom ne gyed órás idõ szak ban kö zel száz (!!!) ily mó don el pusz tult vagy röp-
képtelenné vált egye det szá mol tunk meg, ez a faj 50.000 fo rin tos esz mei ér té ket fi gye lem -
be vé ge öt mil lió fo rin tos ter mé szet ká ro sí tást je lent egyet len na pon. 

1. kép: Lep kék tö me ge az úton (Euphydryas maturna)
(Szeõke K. fel vé te lei)
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A te rü le ten ész lelt to váb bi vé dett lep ke fa jok a Carterocephalus palaemon, Parnassius
mnemosyne, Lycaena dispar, Aglais urticae, Vanessa atalanta és a Saturnia pyri. Ezek kö zül
leg in kább élõhelyspecialista a mo csár- és láp ré tek hez kö tött nagy tûz lep ke, míg a koc kás
bu sa lep ke és a kis apollólepke vál to za tos er dõ tí pu sok ban és azok sze gé lye i ben ho nos. A
táp nö vé nye i hez ra gasz ko dó nagy pá va szem a vad- és ter mesz tett gyü mölcs fák és dió ál lo -
má nya it kö vet ve or szág szer te el ter jedt, ha son ló kép pen a csa lán fé lé ket fo gyasz tó kis ró ka -
lep ké hez és ad mi rá lis lep ké hez, az utób bi há rom faj ter mé sze tes élõ he lye in sok szor rit kább,
mint em be ri te le pü lé sek kör nyé kén és mû velt te rü le te ken.

A ma gas faj szám mi att gya kor la ti lag a min ta te rü let va la men  nyi élõhelytípusához le het
ki sebb-na gyobb fajegyüttest ren del ni, ezek fel so ro lá sát szük ség te len nek ítél jük, és csu pán a
ko mo lyabb faunisztikai je len tõ ség gel bí ró fa jo kat tár gyal juk rö vi den.

Az ége res ál lo má nyok jel lem zõ fa jai kö zül or szá go san rit kább nak vagy szór vá nyo sabb -
nak te kint he tõk az Ochropacha duplaris, Acronicta cuspis, Acronicta leporina fa jok. Meg kell
je gyez ni, hogy mind há rom faj több élõ he lyén, így el sõ sor ban az or szág nyu ga ti-dél nyu ga ti
és észak ke le ti te rü le te in sok kal gya ko ribb, mint a Ba kony ban.

A fûz-nyár li get er dõk fa jai kö zül min den kép pen em lí tés re ér de mes a Stegania cararia,
mely a het ve nes évek ben még csak az or szág határmenti te rü le te in buk kant fel, igen lo ká -
li san és szór vá nyo san. Az óta is csak las san ter jedt a me den ce bel sõ te rü le tei fe lé, ba ko nyi
ada ta ki fe je zet ten je len tõs.

A leg több faunisztikai ér de kes sé get a nemorális jel le gû, el sõ sor ban he gyi bük kö sök höz
kö tõ dõ fa u na ele mek kö zött ta lál juk, me lyek jól mu tat ják a Ke le ti-Ba kony ma gas vo nu la tá -
nak hegy vi dé ki jel le gét: Dysstroma truncata, Ecliptoptera capitata, Eupithecia egenaria,
Eupithecia immundata, Pasiphila chloerata, Shargacucullia prenanthis, Trisateles emortualis. 

Láp er dõk, patakmenti li get er dõk szór vá nyo san, bár egyes élõ he lye i ken na gyobb egyed -
szám ban elõ for du ló fa jai a Cepphis advenaria, Diarsia florida és a Naenia typica. Ha zai fau-
nisztikai mun kák ban a Diarsia florida igen rit kán sze re pel, rész ben a Diarsia rubi faj jal va ló
ös  sze té veszt he tõ sé ge, rész ben igen lo ká lis vol ta mi att. Je len is me re te ink sze rint sok kal job -
ban kö tõ dik bi zo nyos lá pos élõ he lyek hez, mint kö ze li ro ko na, de élõ he lye in ki fe je zet ten
gya ko ri; na gyobb mo csár vi dé ke ink in ten zí vebb ku ta tá sa bi zon  nyal még szá mos ed dig is me -
ret len új élõ he lyé nek fel fe de zé sét fog ja ered mé nyez ni.

Az altoherbosa ele mek kö zül a he gyi pa tak völ gyek, magaskórósok két jel leg ze tes, Ma -
gyar or szá gon min de nek elõtt a ma gas kö zép hegy sé gi élõ he lyek rõl is mert fajt em lít he tünk,
ezek az Euphyia unangulata és az Eupithecia satyrata.

A me le gebb, de vi szony lag ned ves er dõk, bo kor er dõk rit ka és ke vés sé is mert el ter je dé -
sû ál la ta a Chloroclysta siterata, míg a szá ra zabb bok ros er dõ sze gé lyek, bo zó to sok rit kább
fa jai az Itame wauaria és az Eupithecia plumbeolata; a gye pes élõ he lyek re jel lem zõ fa u ná -
ban ki eme lés re ér de mes ál lat tal a Biodiverzitás Nap ide je alatt nem ta lál koz tunk.

A vizs gá la tok so rán ész lelt fa jok jegy zé ke

MICROLEPIDOPTERA

INCURVARIIDAE – Érc fé nyû vi rág moly fé lék
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796) – áfo nyás vi rág moly
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TISCHERIIDAE – Folt ak nás sör tés moly fé lék
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – tölgy ak ná zó sör tés moly

TINEIDAE – Ru ha moly fé lék
Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830) – vörösfejû gom ba moly
Monopis monachella (Hübner, 1796) – apá ca moly
Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) – fé sûs csá pú kor ha dék moly

PSYCHIDAE – Csõzsákosmolyfélék; zsák hor dó lep kék
Bijugis bombycella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – al ko nya ti zsák hor dó moly
Sterrhopteryx fusca (Haworth, 1809) – bar na zsák hor dó lep ke

ROESLERSTAMMIDAE – Bronz moly fé lék
Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787) – zöl des bronz moly

GRACILLARIIDAE – Kes keny szár nyú-moly lep ke fé lék
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) – tölgyönélõ kes keny moly

YPONOMEUTIDAE – Pók há lós moly fé lék
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) – nyírlevélfonó tar ka moly
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) – szem fol tos tar ka moly
Prays fraxinella (Bjerkandel, 1786) – égerrügymoly

PLUTELLIDAE – Tar ka moly fé lék
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) – ká posz ta moly
Eidiphasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1842) – kakukktormamoly

ETHMIIDAE – Fe ke te moly fé lék
Ethmia quadrilella (Goeze, 1783) – gyá szos fe ke te moly
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) – két pet  tyes fe ke te moly

ELACHISTIDAE – Fûaknázómolyfélék
Elachista argentella (Clerck, 1759) – ezüst fe hér fûaknázómoly

OECOPHORIDAE – Dísz moly fé lék
Crassa unitella (Hübner, 1746) – arany bar na dísz moly

COLEOPHORIDAE – Zsák hor dó moly fé lék
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758) – som kó ró zsákosmoly
Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) – füvönélõ zsákosmoly

GELECHIIDAE – Sar lós aj kú-moly lep ke fé lék
Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) – bar nás vö rös-sar lós moly
Dichomeris derasella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rozs dás-sar lós moly

SESIIDAE – Szitkárfélék
Synanthedon spheciformis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – égerszitkár

124



TORTRICIDAE – Sod ró moly fé lék
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges sár ga moly
Tortrix viridana Linnaeus, 1758 – tölgyilonca
Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843) – er dõ szé li sod ró moly
Cnephasia asseclana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – arany ves  szõ sod ró moly
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) – ezüst sá vos sod ró moly
Pandemis cerasana (Hübner, 1796) – ker ti sod ró moly
Syndemis musculana (Hübner, 1799) – füs tös sod ró moly
Aphelia paleana (Hübner, 1793) – sá padt sod ró moly
Aphelia viburnana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – par la gi sod ró moly
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758) – fa kó sod ró moly
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) – arany sár ga sod ró moly
Endothenia marginana (Haworth, 1811) – sze gé lyes tükrösmoly
Hedya nubiferana Haworth, 1811 – rügy sod ró tükrösmoly
Hedya pruinana (Hübner, 1799) – szilvarügymoly
Loxoterma lacunana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – víz par ti tükrösmoly
Loxoterma rivulana (Scopoli, 1763) – dud va sod ró tükrösmoly
Oelethreutes arcuella (Clerck, 1759) – avar evõ tükrösmoly
Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758) – nyír fa le vél-tük rös moly
Epinotia tedella (Clerck, 1759) – fenyõtükrösmoly
Epinotia bilunana (Haworth, 1811) – fél hol das tükrösmoly
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811) – tölgy fa le vél-tük rös moly
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) – ró zsa haj tás-tük rös moly
Ancylis laetana (Fabricius, 1775) – fe hér horgasmoly
Ancylis unculana (Haworth, 1811) – sze der sod ró horgasmoly
Ancylis mitterbacheriana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgy sod ró-hor gas moly
Cydia conicolana (Heylaerts, 1874) – fe nyõ haj tás tükrösmoly
Latronympha strigana (Fabricius, 1775) – orbáncfû-magrágómoly
Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763) – sö tét gyökérfurómoly

CHOREUTIDAE – Le vél moly fé lék
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) – láp er dei le vél moly

PTEROPHORIDAE – Tollasmolyfélék
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758) – fe hér tollasmoly
Capperia trichodactyla ([Denis et Schiffermüller], 1775) – gyöngy ajak-tol las moly
Stenoptilia bipunctidactyla (Linnaeus, 1761) – fa héj bar na tollasmoly

PYRALIDAE – Tûz moly fé lék
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) – szénailonca
Trachonitis cristella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bo kor rá gó-kar csú moly
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – akác moly
Dioryctria abietella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fe nyõ rá gó kar csú moly
Homeosoma sinuellum (Fabricius, 1794) – agyag sár ga kar csú moly
Anerastria lotella (Hübner, 1813) – ga bo na rá gó kar csú moly
Eudonia trunicolella (Stainton, 1849) – szür ke mohailonca
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Chilo phragmitellus (Hübner, 1810) – csí kos nádfurómoly
Crambus lathoniella (Zincken, 1817) – me zei fûgyökérmoly
Crambus perlella (Scopoli, 1763) – gyöngy há zas fûgyökérmoly
Catoptria verellus (Zincken, 1817) – kor mos fûgyökérmoly
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763) – rá csos fûgyökérmoly
Pediasia contaminella (Hübner, 1796) – mocs kos fûgyökérmoly
Platytes cerusella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tör pe fûgyökérmoly
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) – ve te mény moly
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1769) – szal ma szí nû dud va moly
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) – kö zön sé ges dud va moly
Udea accolalis (Zel ler, 1867) – láp er dei tûz moly
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) – musz ka moly
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – vi lá gos sár ga dud va moly
Perinephela lancealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hos  szú szár nyú tûz moly
Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767) – ko ro nás dud va moly
Phlyctaenia stachydalis (Zincken, 1821) – mo csá ri dud va moly
Phlyctaenia perlucidalis (Hübner, 1809) – láp ré ti tûz moly
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – ku ko ri ca moly
Anania verbascalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – arany szí nû dud va moly
Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758) – tar ka csa lán moly
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) – üveg szár nyú tûz moly
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – csa lán evõ tûz moly

MACROLEPIDOPTERA

HESPERIIDAE – Bu sa lep ke fé lék
Carcharodus alceae (Esper, 1780) – mály va bu sa lep ke
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – koc kás bu sa lep ke
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – ci gány lep ke
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – ves  szõs bu sa lep ke
Ochlodes sylvanus (Esper, 1779) – er dei bu sa lep ke
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – kis bu sa lep ke

PAPILIONIDAE – Pil lan gó fé lék
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – kis apollólepke

PIERIDAE – Fe hér lep ke fé lék
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – cit rom lep ke
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – haj nal pír lep ke
Colias hyale (Linnaeus, 1758) – kéneslepke
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges mus tár lep ke
Pieris na pi (Linnaeus, 1758) – rep ce lep ke
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – ré pa lep ke, kis ká posz ta lep ke
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) re ze da lep ke
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LYCAENIDAE – Bog lár ka lep ke fé lék
Aricia agestis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sze re csen bog lár ka
Cu pi do minimus (Fuessly, 1775) – tör pe bog lár ka
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – koc kás lep ke
Lycaena dispar (Haworth, 1809) – nagy tûz lep ke
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges tûz lep ke
Lycaena tityrus (Poda, 1761) – bar na tûz lep ke
Ple be jus argus (Linnaeus, 1758) – ezüs tös bog lár ka
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) – ég szí nû bog lár ka
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – kö zön sé ges bog lár ka
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) ap ró sze mes bog lár ka

NYMPHALIDAE, NYMPHALINAE – Tar ka lep ke fé lék
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – kis ró ka lep ke
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – dí szes tar ka lep ke (1-4. kép)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges gyöngy ház lep ke

2. és 3. kép: A dí szes tar ka lep ke, Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – kö zön sé ges tar ka lep ke
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) – ré ti tar ka lep ke
Melitaea phoebe ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy tar ka lep ke
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – c-betûs lep ke
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – ad mi rá lis pil lan gó
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – bo gáncs lep ke

NYMPHALIDAE, SATYRINAE – Szemeslepkefélék
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1758) – fe hér öves szé na lep ke
Coenonympha glycerion (Scopoli, 1763) – kö zön sé ges szé na lep ke
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – kis szé na lep ke
Lasiommata megera (Linnaeus, 1758) – vö rös szemeslepke
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – nagy ökör szem lep ke
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) –erdei szemeslepke
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4. kép: E. maturna báb in ge

LASIOCAMPIDAE – Szö võ lep ke fé lék
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) – fenyõpohók

SATURNIIDAE – Pá va szem fé lék
Saturnia pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775) – éj je li nagy pá va szem

SPHINGIDAE – Szen der fé lék
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) – fe nyõ szen der
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – nyár fa szen der
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) 7 hárs fa szen der
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) – pirosszender
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – es ti pá va szem

GEOMETRIDAE – Ara szo ló lep ke fé lék
Aethalura punctulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szür ke éger ara szo ló
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) – or go na ara szo ló
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) – szür ke csí kos ara szo ló
Ascotis selenaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hol das ara szo ló
Asthena albulata Hufnagel, 1767) – gyer tyán fe hér ara szo ló
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – fe hér éger ara szo ló
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) – pet  tyes fûz fa ara szo ló
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) – gyöngy ház fé nyû zöld ara szo ló
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – két vo na las sávosaraszoló
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – csuk lyás tar ka ara szo ló
Cepphis advenaria Hübner, 1790 – okkerfehér sávosaraszoló
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – rá csos rétiaraszoló
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) – üdezöld ara szo ló
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Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) – sa lá ta zöld ara szo ló
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) – zöl des tör pe ara szo ló
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) – zöld le vél ara szo ló
Cyclophora annulata (Schulze, 1775) – gyû rûs pettyesaraszoló
Cyclophora linearia (Hübner, 1799) – vo na las pettyesaraszoló
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) – sá vos pettyesaraszoló
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) – már vá nyos tar ka ara szo ló
Ecliptoptera capitata (Herrich-Schaeffer, 1839) – fe jes tar ka ara szo ló
Ecliptoptera silaceata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bar na tar ka ara szo ló
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) – mo gyo ró ara szo ló
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – ga laj tar ka ara szo ló
Epirrhoe galiata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sá vos galajaraszoló
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – gyá szos tar ka ara szo ló
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) – bar na éger ara szo ló
Euphyia unangulata (Haworth, 1809) – fogasvállú tar ka ara szo ló
Eupithecia egenaria Herrich-Schaeffer, 1848 – hárs vi rág tör pe ara szo ló
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 – bércsevirág tör pe ara szo ló
Eupithecia immundata (Lienig & Zel ler, 1846) – bük kös-tör pe ara szo ló
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) – csormolyavirág tör pe ara szo ló
Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) – vi rág rá gó tör pe ara szo ló
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) – szür ke tör pe ara szo ló
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) – kö zön sé ges tör pe ara szo ló
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) – nyír zöld ara szo ló
Horisme tersata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fa kó isza lag ara szo ló
Horisme vitalbata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tar ka isza lag ara szo ló
Hydraelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) – láng szí nû ara szo ló
Hydriomena impluviata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – éger fa ara szo ló
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) – er dei fe nyõ sávosaraszoló
Hypomecis danieli (Wehrli, 1932) – daniel fa ara szo ló
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) – pet  tyes fa ara szo ló
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – nagy sávosaraszoló
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) – bar na sávosaraszoló
Idaea deversaria (Herrich-Schaeffer, 1847) – egy szí nû sávosaraszoló
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) – kis sávosaraszoló
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) – szal ma sár ga sávosaraszoló
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) – akác er dei sávosaraszoló
Itame wauaria (Linnaeus, 1758) – ri bisz ke ara szo ló
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) – fe hé res zöldesaraszoló
Ligdia adustata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bar na le vél ara szo ló
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – sze gé lyes nyár fa ara szo ló
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) – két pon tos tavasziaraszoló
Lomographa temerata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fol tos tavasziaraszoló
Melanthia procellata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hul lá mos tar ka ara szo ló
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) – tar ka fûz fa ara szo ló
Minoa murinata (Scopoli, 1763) – kutyatejaraszoló
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – cit rom sár ga ara szo ló
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Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) – bar na zuz mó ara szo ló
Pareulype berberata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870) – ham vas tör pe ara szo ló
Peribatodes rhomboidarius ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – ré ti sávosaraszoló
Scopula virgulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ves  szõs sávosaraszoló
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) – ólom szür ke ara szo ló
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) – agyag szür ke ara szo ló
Selenia lunaria (Hübner, 1788) – vo na las holdasaraszoló
Semiothisa alternata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kö zön sé ges szür ke ara szo ló
Semiothisa liturata (Clerck, 1759) – rozs da sá vos szür ke ara szo ló
Semiothisa notata (Linnaeus, 1758) – fol tos szür ke ara szo ló
Siona lineata (Scopoli, 1763) – vo na las fe hér ara szo ló
Stegania cararia (Hübner, 1790) – íves sár ga ara szo ló
Tephrina arenacearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sár ga he re ara szo ló
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) – fû zöld ara szo ló    
Timandra comae A. Schmidt, 1931 – pi ros csí kos csip kés ara szo ló
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) – keresztesvirág le vél ara szo ló
Xanthorhoe spadicearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pirossávos le vél ara szo ló
Xanthorrhoe ferrugata (Clerck, 1759) – ker ti tar ka ara szo ló

DREPANIDAE – Sar lós szár nyú szö võ fé lék
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) – tör pe szö võ
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) – nyár fa-sar lós szö võ
Sabra harpagula (Esper, 1786) – hárs fa-sar lós szö võ
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) – tölgy fa-sar lós szö võ

THYATIRIDAE – Pi hés szö võ fé lék
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) – fe hér sá vos szö võ
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1758) – éger le vél-pi hés szö võ
Tethea or (Linnaeus, 1758) – bé lye ges-pi hés szö võ
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – ró zsa fol tos szö võ

NOTODONTIDAE – Pú pos szö võ fé lék
Drymonia dodonea ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bé lye ges pú pos szö võ
Drymonia melagona (Borkhausen, 1790) – fe ke te fol tos pú pos szö võ
Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775) – tölgy fa pú pos szö võ
Drymonia ruficornis (Turati, 1907) – cser fa pú pos szö võ
Euchila palpina (Linnaeus, 1758) – csõ rös pú pos szö võ
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) – zeg zu gos pú pos szö võ
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) – te ve nya kú pú pos szö võ
Per idea anceps (Goeze, 1781) – füs tös pú pos szö võ
Pheosia tremula (Clerck, 1759) – nyár fa pú pos szö võ
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) – te ve nya kú pú pos szö võ
Ptilodon cucullina ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csuk lyás pú pos szö võ
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – bükk fa pú pos szö võ
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LYMANTRIIDAE – Gyap jas lep ke fé lék
Elkneria pudibunda (Linnaeus, 1758) – hamvasszövõ

ARCTIIDAE – Med ve lep ke fé lék
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) – vörösszélû med ve lep ke
Diaphora mendica (Clerck, 1759) – fe le más med ve lep ke
Eilema pygmaeola pallifrons (Zel ler, 1847) – tör pe zuz mó szö võ
Eilema sororcula (Hufnagel, 1767) – sár ga zuz mó szö võ
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1767) – ham vas al ga szö võ
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758) – tej szí nû med ve lep ke
Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) – sár gás med ve lep ke
Spilosoma urticae (Esper, 1789) – hó szí nû med ve lep ke
Amata phegea (Linnaeus, 1758) – fe hér pet  tyes álcsüngõlepke

NOCTUIDAE – Ba goly lep ke fé lék
Abrostola asclepiadis (Denis et Schiffermüller, 1775) – vad pap ri ka-arany ba goly
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges csa lán ba goly
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – szür ke tö vû csa lán ba goly
Acronicta cuspis (Hübner, 1813) – ké kes szür ke szigonyosbagoly
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) – fe hér fûz ba goly
Acronicta megacephala ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy fe jû ba goly
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – sós ka ba goly
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – fel ki ál tó je les ba goly
Agrotis segetum ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ve té si ba goly
Apamea anceps (Denis et Schiffermüller, 1775) – dud va ba goly
Apamea crenata (Hufnagel, 1766) – li la szür ke fû ba goly
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) – ves  szõs dud va ba goly, ka lász rá gó ba goly
Athetis gluteosa (Treitschke, 1825) – selymesbagoly
Autographa gam ma (Linnaeus, 1758) – gam ma ba goly lep ke
Axylia put ris (Linnaeus, 1761) – vo nal kás ap ró ba goly
Charanyca trigrammica Hufnagel, 1766) – há rom sá vos fû ba goly
Colobochyla salicalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – há rom sá vos ap ró ba goly
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – mo gyo ró ba goly
Craniophora ligustri ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fa gyal ba goly
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) – ezüs tös ap ró ba goly
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) – töl gyes ap ró ba goly
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – ara nyos ba goly
Diarsia florida (Schmidt 1859) – mo csá ri gó lya hír ba goly
Diarsia rubi (Vieweg, 1790) – gó lya hír ba goly
Elaphria venustula (Hübner, 1790) – cif ra lápibagoly
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – sze der ba goly
Herminia grisealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – li ge ti kar csú ba goly
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) – szõröslábú kar csú ba goly
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835) – tollascsápú kar csú ba goly
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) – szür kés fe hér selymesbagoly
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – or má nyos kar csú ba goly
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Lacanobia contigua (Denis et Schiffermüller, 1775) – ha mu szür ke dud va ba goly
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) – ker ti ve te mény ba goly, sa lá ta ba goly
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) – bor bo lya ba goly
Laspeyria flexula (Denis et Schiffermüller, 1775) – csip kés zuz mó ba goly
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – ezüst csep pes ba goly lep ke
Meganola albula (Denis et Schiffermüller, 1775) – fe hér pamacsosszövõ
Mythimna albipuncta ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fe hér pet  tyes fû ba goly
Mythimna impura (Hübner, 1808) – bar na rétibagoly
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) – sá padt fû ba goly
Mythimna turca (Linnaeus, 1758) – fél hol das ba goly
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) – hal vány sár ga ba goly
Naenia typica (Linnaeus, 1758) – há ló za tos sós ka ba goly
Noctua pronuba Linnaeus, 1758 – nagy sárgafûbagoly
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – fe hér sze gé lyû fû ba goly
Oligia latruncula (Denis et Schiffermüller, 1775) – sár ga sá vos fû ba goly
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – ap ró dud va ba goly
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) – sár gás kar csú ba goly
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) – zöld csip kés ba goly
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) – sö tét al jú kar csú ba goly
Polypogon strigilata (Linnaeus, 1758) – ho má lyos kar csú ba goly
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – fe ke te pon tos ap ró ba goly
Shargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840) – ta va szi gör vély fû-csuk lyás ba goly (imá gó

és fi a tal lár vák)
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) – ökör fark kó ró-csuk lyás ba goly (idõs lár vák)
Tra chea atriplicis (Linnaeus, 1758) – nyá ri zöld ba goly
Trisateles emortualis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – avar rá gó kar csú ba goly
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – C-betûs fû ba goly

Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö net tel tar to zunk Ko vács Ti bor nak, a Biodiverzitás Nap szer ve zõ jé nek és le bo nyo -
lí tó já nak, va la mint a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um mun ka tár sa i nak a szer ve zés -
ben va ló ak tív köz re mû kö dé sü kért. 
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