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BÁLINT, ZS.: Notes on the Pannonian species-group names proposed for the Large Blue butterfly 
(Maculinea arion (Linnaeus, 1758), Lycaenidae, Lepidoptera) 

Abstract: The five species-group names proposed for Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Van Ecke, 1915 
(Lycaenidae: Polyomamtinae) on the basis of specimens collected in Pannonia are reviewed. Three of 
them are unavailable under the Article 45.6. of the International Code of Zoological Nomenclature 
because they were proposed as infrasubspecific names: (1) Lycaena arion ab. parvimacula Abafi-Aigner, 
1906, (2) Maculinea arion f. animula Szabó, 1956 and (3) Maculinea arion f. vagula Szabó, 1956. 
According to the Artilce 45.5.1. the taxon Lycaena arion ab. punctifera Grund, 1905 has been redefined 
by L. Gozmány in 1968 and hence it became available under Gozmány’s authorship and with date of 
publication. There is another available name: Maclinea arion annarion Dietzel, 1990. For the sake of 
objectivity the lectotype of Maclinea arion punctifera and the lectotype of Maculinea arion annarion has 
been designated. This latter taxon has been placed in arion synonymy because there is no character which 
can be applied to distinguish from the nominotypical race, consequently: Maculinea arion (Linnaeus, 
1758) = Maculinea arion annarion Dietzel, 1990, new synonym. The question whether the name Lycaena 
arion ligurica Wagner, 1904 can be applied to the Pannonian populations is discussed. For the sake of 
objectivity the neotype of Lycaena arion ligurica has been designated. The character provided by the 
postdiscal markings displayed on ligurica hindwing recto is briefly discussed as potential distinguishing 
trait and on the basis of this, it is concluded that the name ligurica cannot be applied to any of the Panno-
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nian Maculinea arion populations. All the name-bearing type specimens designated in the present paper 
are deposited in the Lepidoptera collection of the Hungarian Natural History Museum. 

 
Keywords: lectotype, Liguria, Maculinea arion, nomenclature, neotype, Pannonia, synonym, 

syntype. 

Bevezetés 

Az állattan segédeszköze a nevezéktan, amelynek nemzetközi kódexe (International Codex 
of Zoological Nomenclature = ICZN) a nevek alkalmazhatóságát szabályozza. Különös fontossá-
gát az adja, hogy a nevekhez nem csak ábrázolások és leírások, hanem példány vagy példányok 
rendelhetők. Ezek különféle módszerekkel, objektív módon vizsgálhatók, és a vizsgálatok bármi-
kor megismételhetők. Minthogy a fajnevek nemcsak az állattanban, hanem más diszciplinákban 
is alkalmazásra kerülnek, elengedhetetlenül szükséges azok pontos meghatározása.  

A Lángszinérfélék (Lycaenidae) családját képviselő Papilio arion fajt Carl Linnaeus írta 
le 1758-ban, feltehetően svédországi példányok alapján (HONEY & SCOBLE 2001). A faj jelen-
leg érvényes tudományos neve Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Van Ecke, 1915.(1) Magyar 
elnevezése pedig: nagypettyes boglárka (BÁLINT 2006). Elterjedése a dél-szibériai sztyepvi-
déktől egészen az Atlanti-óceánig húzódik. Nagy-Britannia déli részén is előfordult, de az 
1980-as években kipusztulását jelezték. Ezt követően sikeresen visszatelepítették a kontinens-
ről (THOMAS & LEWINGTON 2010). Hazánkból már a legelső lepkészeti munkák jelzik előfor-
dulását ([TURZER] 1798, KOY 1801), és a Fauna Regni Hungariae szerint a dalmáciai területe-
ket leszámítva minden régióban gyakori (ABAFI-AIGNER et al. 1896). 

Az imágók szárnyainak színe és rajzolata változatos. Emiatt a lepkészek az arion fajcso-
port név alá sorolható 115 nominális taxont írtak le, amelyek tetemes része szünonim (= társ-
név) (BRIDGES 1994). A hazai populációkat lepkészeink sokáig kizárólagosan a Lycaena arion 
név alatt tárgyalták. Abafi-Aigner volt az első, aki a hazai irodalomban rámutatott a rajzolatbe-
li eltérésekre és azt le is írta (ABAFI-AIGNER 1906). Később ezt a publikációját nem vette fi-
gyelembe, de megemlíti, hogy előfordulnak kevésbé rajzolt példányok (ab. uniocolor), és hogy 
hegyvidéken az arion valamivel kisebb és sötétebb (ab. obscurata) (ABAFI-AIGNER 1907 és 
ABAFI-AIGNER 1911). Szabó Richárd munkájában megjegyzi, hogy a Kárpát-medencében a 
svédországi törzsalak mellett továbbiak is előfordulnak (SZABÓ 1956), nevezetesen a f. 
animula, a f. punctifera és a f. vagula. GOZMÁNY (1968) később részben Szabó eredményeire 
támaszkodva írja le és ismerteti a hazai Maculinea arion állományokat. DIETZEL 1984-ben is 
értekezik a fajról, majd 1990-ben leírja a Maculiea arion annarion-t a Dunántúlról (DIETZEL 
1984, 1990).  

Jelenleg az arion kétalakú fajként él a köztudatban (VARGA 2010). A két alak imágóinak 
színezete és rajzolata, a lepkék rajzási ideje és a nőstények peterakási szokása különböző. Az 
alakok megjelenési mintázata igen bonyolult, minden dimenzióban jelentősen átfedik egymást 
(BÁLINT 1994, 1996). A sötét alakot arion, míg a világosabb alakot ligurica vagy punctifera 
néven különíti el a hazai szakirodalom (BÁLINT et al. 2006, SIPOS & VARGA 2007). 

Jelen munka célja a pannón régióból leírt nagypettyes boglárka fajcsoport-neveinek átte-
kintése, és típusanyagaik dokumentálása. Ez alapján eldönthető majd, hogy az arion mellett 

                                                 
1 A Maculinea és Phengaris generikus nevek kapcsán kialakult polémiáról lásd ICZN Case 3508.  
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még mely fajcsoport-nevet vagy neveket lehet majd alkalmazni a Kárpát-medencei állomá-
nyokra – ha egyáltalán szükséges.  

A típusok kijelölésével és vizsgálatával talán elejét vesszük egy olyan az áldatlan helyzet 
kialakulásának, ami a szürkés boglárka (Maculinea alcon [Denis & Schiffermüller], 1775) 
VAN ECKE, 1915) esetében áll fenn. Nevezetesen: a „rebeli” fajcsoport név olyan mélyen bele-
gyökerezett a szakirodalomba, hogy annak helyes (= típuspéldányra alapozott) alkalmazása ma 
már szinte lehetetlenség. Ennek oka az, hogy a rebeli fajcsoport nevet a szakirodalomban nem 
a valóságos (típusra alapított) értelemben használják, hanem következetesen a xerophila 
ökotípusra alkalmazzák (vö. BÁLINT 1986 és 1990). Ahhoz, hogy ez a helyzet a valóságot tük-
rözze, el kellene vetetni a Lycaena rebeli Hirschke, 1904 létező lektotípusát (BÁLINT 1995: 
70), és egy olyan neotípust kijelölni, ami a Maculinea rebeli xerophila Berger, 1946 taxont 
képviseli. Bízom benne, hogy munkám hatására mind a ligurica, mind pedig a punctifera faj-
csoport név a típusok alapján kerül majd alkalmazásra. 

 
 

A Pannon régióból leírt Maculinea arion fajcsoport-nevek 
 
Az alábbiakban megjelenésük idejében sorolom fel a fajcsoport neveket. Hivatkozom az 

eredeti leírást, tárgyalom a taxon jellegzetességeit és dokumentálom a típusanyagot. Az ICZN-
re hivatkozva (INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE 1999) meghatá-
rozom, hogy a név alkalmazható-e vagy sem. Ha szükséges, a szüntípusokból kijelölöm a név-
hordozó lektotípust. Ha a típusanyag nem létezik, azt is jelzem. Ha szükségesnek tartom, 
neotípust jelölök ki, de csak a következő tárgyalás részben. Összehasonlításhoz a Magyar 
Természettudományi Múzeum (MTM) példányait vettem vizsgálat alá, ahol a nemzeti (Kárpát-
medencei) gyűjteményben 783, a világ-gyűjteményben 267 egyed Maculinea arion található.  

 
parvimacula Abafi-Aigner, 1906 

 
Lycaena Arion ab. parvimacula – ABAFI-AIGNER 1906 

Megnevezetlen számú és ivarú, Budapesten és „Szaáron” (= Szár) gyűjtött szüntípus pél-
dány alapján leírva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A nagypettyes boglárka (Maculinea arion) „alconides” példánya, Hőgyész (coll. Pfilff), 
MTM nappalilepke adatbázis no. 304. (fénykép: Katona Gergely, MTM). 
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A típusanyagot nem találtam, a gyűjteményben nincs a század elejéről származó Abafi-
Aigner által gyűjtött budapesti, illetve szári M. arion példány (BÁLINT et al. 2006). Tehát a tí-
pusanyag feltételezhetően elveszett. A „parvimacula” név nem alkalmazható, mivel egyedi el-
térésként került leírásra (ICZN 45.6). Abafi ezt a nevet a kevéssé rajzolt, vagy rajzolat nélküli 
példányokra alkalmazta. Ez az egyedi forma nem ritkaság, az MTM Kárpát-medencei példá-
nyai között számos „parvimacula” jellegű van (1. ábra). Ezt az egyedi eltérést Abafi-Aigner 
előtt mások is leírták, többek között Per Olof Christopher Aurivillius (1853-1928) ab. 
alconides néven 1888-ban, és gróf Constantin Hormuzaki (1863-1937) ab. unicolor néven 
1892-ben. 

 
 

vagula Szabó, 1956 
 

Maculinea arion forma vagula – SZABÓ 1956 
Megnevezetlen ivarú és számú példány alapján leírva, azzal a megjegyzéssel, hogy ha-

zánkban gyakori forma. Szabó ezzel jelölte a törzsalakhoz hasonló, sötétebb példányokat. Nem 
jelölt ki típusanyagot, de kikövetkeztethető, hogy vizsgálatait az MTM és saját gyűjteményé-
ben őrzött példányokon végezte. A Kárpát-medencei anyagokat átvizsgálva egy Issekutz által 
felboncolt példányt találtunk, ami biztosan benne volt abban a sorozatban, amit Szabó Richárd 
is vizsgálhatott (2. ábra). Ez szüntípusnak tekinthető. A „vagula” név nem alkalmazható, mi-
vel egyedi eltérésként került leírásra (ICZN 45.6).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: Nagypettyes boglárka (Maculinea arion) „vagula” szüntípus példánya, Budafok  
(leg. Uhrik), MTM nappalilepke adatbázis no. 433. (fénykép: Katona Gergely, MTM). 
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animula Szabó, 1956 
 

Maculinea arion forma animula – SZABÓ 1956 
Megnevezetlen ivarú és számú példány alapján leírva „Buda déli részéről, Salgótarjánból 

és Egerből”. Szabó nem jelölte ki a típusanyagot. A Kárpát-medencei anyagokat átvizsgálva az 
MTM-ben egy Issekutz által felboncolt példányt találtunk, ami biztosan benne volt abban a so-
rozatban, amit Szabó Richárd animula névvel illetett (3. ábra). Ez szüntípusnak tekinthető. Az 
„animula” név nem alkalmazható, mivel egyedi eltérésként került leírásra (ICZN 45.6.). Bár 
GOZMÁNY (1968) említi a „f. animula” Szabó nevet, egyértelműen ő is egyedi változatokra al-
kalmazta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ábra: Nagypettyes boglárka (Maculinea arion) „animula” szüntípus példánya, Salgótarján  
(leg. Újhelyi), MTM nappalilepke adatbázis no. 498. (fénykép: Katona Gergely, MTM). 
 
 

punctifera Gozmány, 1968 
 
Maculinea arion ssp. punctifera Grund (!) – GOZMÁNY 1968 

GRUND (1905) a Lycaena arion ab. punctifera nevet meghatározatlan számú és ivarú pél-
dányra alapozta, hangsúlyozva, hogy a név egyedi eltérést jelöl. Tehát a név nem alkalmazható 
az ő szerzőségével (ICZN 45.6). Bár SZABÓ (1956) később tárgyalja a punctifera Grund taxont, 
a nevet nem faji vagy alfaji értelemben alkalmazza, hanem meghagyja eredeti értelmében 
(4. ábra). Gozmány viszont egyértelműen önálló alfajnak tekinti, hangsúlyozva: „A hazai po-
pulációk (= ssp. punctifera) élénkebb és világosabb kék alapszínükkel, valamint a hátulsó 
szárnyon a szegélyfoltsorból többnyire élesen kiemelkedő és fehéren kerekített pontjaikkal tér-
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nek el a törzsalaktól”; így újradefiniálja a nevet, ami az ő szerzőségével a név publikálásakor 
vált alkalmazhatóvá (ICZN 45.5.1.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: Nagypettyes boglárka (Maculinea arion) Szabó Richárd által vizsgált „punctifera”  
példánya, Isaszeg (coll. Majthényi), MTM nappalilepke adatbázis no. 320.  

(fénykép: Katona Gergely, MTM). 
 
Arnost Grund (1866-1929) a horvátországi Agram (Zágráb) környékén (Podsuded) elő-

forduló „Lycaena arion”-ok között található fényes világoskék, gyenge fekete rajzolatú példá-
nyokra alkalmazta az „ab. punctifera” nevet. Megjegyzi, hogy ezek elülső szárnyán a fekete 
szegély keskeny, a hátulsón pedig a szegélytéri pettyeket fehér szín gyűrűzi, bár az esetek leg-
nagyobb többségében a pettyek összeolvadnak a szegéllyel. Megjegyzi azt is, hogy ez az aber-
ráció nem ritka. Ebből kikövetkeztethető, hogy a leíráskor több példány is (= szüntípus) ren-
delkezésére állt. Grund gyűjteménye 1926-ban került a zágrábi múzeumba (Hrvatsi 
prirodoslovni muzej, Zagreb = HPRZ) (HORN et al. 1990: 149). Megkeresésemre a kurátor Dr. 
Martina Šašič jelezte, hogy valóban, több Grund által gyűjtött Zágráb környéki példány is van 
a gyűjteményben, amelyeket maga a szerző jelölt meg az ab. punctifera névvel (5. ábra).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: A zágrábi természettudományi múzeum Grund-féle  
Lycaena arion punctifera szüntípus példányai 
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Bár Gozmány a Grund-féle nevet veszi át, és még a horvát entomológust fel is tünteti 
szerzőnek, ennek a nevezéktan szempontjából nincs jelentősége. Mivel a Grund-féle név nem 
alkalmazható, következésképpen a leírás alapjául vett példányok nem szolgálhatnak a 
Gozmány-féle taxon típusanyagaként. Sőt, bizonyíthatóan, a Grund-féle punctifera szüntípusait 
Gozmány nem látta, tehát nem készülhetett róluk a Fauna Hungariae-ben megjelent leírás, 
nem lehetnek a típussorozat részei. A Gozmány-féle punctifera típusanyaga a MTM-ben talál-
ható, azok között a magyarországi nagypettyes boglárka példányok között, amelyek bizonyít-
hatóan 1966 márciusa előtt már a gyűjteményben voltak – tudniillik a kézirat 1966. március 5-
én érkezett a sorozat szerkesztőségébe (lásd GOZMÁNY 1968, belső borítófedél; BÁLINT et al. 
2008).  

A nagyszámú szüntípus sorozatból (BÁLINT et al. 2006) egy Bükk-hegységben, Gozmány 
által gyűjtött nőstény példányt választok ki, amely feltételezéseim szerint a Gozmány-féle ábra 
modelljéül szolgált, és jelölöm ki lektotípusnak, a név objektivitásának érdekében (GOZMÁNY 
1968) (6. ábra).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra: A Maculinea arion punctifera Gozmány, 1968, lektotípus.  
MTM nappalilepke adatbázis no. 489 (fotók: Katona Gergely, MTM). 

 
VARGA (2010) a taxonnal kapcsolatban a következő megjegyzést teszi: „A M. arion 

punctifera Gozmány, 1968, mint alfajnév érvénytelen, mivel egyedi eltérés alfajjá emelésén 
alapszik.” A fentiekből kiderült, ez az állítás helytelen. 
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annarion Dietzel, 1990 
 

Maculinea arion ssp. annarion – DIETZEL 1990 
Dietzel az annarion nevet egy holotípus hímre és egy holotípus nőstényre, továbbá hat 

hím és három nőstény „paratípus”-ra alapozta, amelyeket mind Zalahaláp környékén gyűjtött. 
Mivel nem jelölt ki holotípust (= értsd: egyetlen névhordozót), az általa felsorolt példányok 
mind szüntípus értékűek.  

A név objektív rögzítésének érdekében a szüntípusok közül egy hím példányt jelölök ki 
lektotípusnak. Ez az a példány, amit a szerző későbbi munkájában Maculinea arion annarion 
nőstény paratípusnak ábrázolt (DIETZEL 1997) (7. ábra); őrzőhelye Dietzel Gyula magángyűj-
teménye (Berhida, Magyarország). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra: A Maculinea arion annarion Dietzel, 1990, lektotípus, hím, felszín, Zalahaláp, Dietzel-
gyűjtemény (DIETZEL 1997 nyomán). 

Eredmények és értékelés 

A nevek alkalmazhatósága 

Mint a fentiekben láthattuk, a magyar lepkészek felismerték és jelezték a Maculinea arion 
imágóinak sokféleségét, és ezt nevekkel is próbálták kifejezni. Az animula Szabó, parvimacula 
Abafi-Aigner, punctifera Grund (Szabó értelmezésében) és a vagula Szabó nevek egyedi eltéré-
seket jeleznek, ezért nem alkalmazhatók a nevezéktan szabályai szerint. Mivel a punctifera 
Gozmány és az annarion Dietzel neveket populációkra alapozták, ezek alkalmazhatók. 

Az annarion leírását olvasva és az MTM-ben levő zalahalápi példányokat vizsgálva nem 
találtam olyan bélyeget, ami indokolttá tenné az annarion név megtartását. Dietzel az 
annarion-t az őrségiekkel vetette össze, amelyeket a ssp. punctifera alá sorol. Megjegyzi, hogy 
az annarion szárnyainak felszíne valamivel sötétebb kék, fonákja mogyorószínbe hajló szürke, 
szárnyalakja lekerekítettebb, fekete szegélye széles, és a hátulsó szárnyakon a sejtkörüli foltsor 
elmosódott, és a szegélytéri rajzolat sokszor hiányzik. Az MTM anyagát vizsgálva ezek a bé-
lyegek nem jellemzik a zalahalápi populációkat, mivel hasonló eltéréseket találunk nemcsak a 
pannóniai és más Kárpát-medencei állományokból, hanem a faj egész elerjedési területéről 
származó mintákban. Ezen túl elképzelhetetlen, hogy a meglehetősen vagilis nagypettyes bog-
lárkának endemikus, teljesen elszigetelődött népessége tenyészne a Bakonyban, ahonnan 
egyébként sem ismerünk bennszülött lepketaxont. A leírás, a képdokumentáció és a megvizs-
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gált nagy példányszámú (köztük Zalahalápról származó) MTM anyag alapján, az arion és az 
annarion nem különíthető el, ezért: Maculinea arion (Linnaeus, 1758) = Maculinea arion 
annarion Dietzel 1984, syn. n. Megjegyzem, hogy az őrségi állományokat az újabb irodalom is 
az arion alá sorolja (SÁFIÁN et al. 2012) 

A punctifera névvel további kérdések merülnek fel. Ezeket lásd az alább következőkben. 
 
 

A ligurica kérdése 
Ahogy említettem, a pannóniai faunaterületen két arion-alak különíthető el. Ezt először 

SZABÓ (1956) jelezte, majd DIETZEL (1984) tárgyalta kérdést. Én Uherkovich és Varga publi-
kálatlan kéziratára hivatkozva jeleztem, hogy a punctifera alakot jelölő forma talán a nyugat-
mediterrán Lycaena arion var. ligurica-val azonos (BÁLINT 1990, 1994). Később ennek a kon-
cepciónak a keretében a punctifera taxont a ligurica alá rendeltem alfajként, megjegyezve, 
hogy a két arion alak biológiája nem ismert, további kutatások szükségesek (BÁLINT 1996). 
Publikációim nyomán a hazai irodalomban meghonosodott a ligurica név, és kiváltotta a 
punctifera-t (pl. VARGA 2010; BERECZKI et al. 2011, 2013). A ligurica típusanyagait még senki 
se vizsgálta, így tisztázatlan maradt, hogy azonos-e a punctifera-val. Ha a két taxon azonos, 
akkor a punctifera a ligurica fiatalabb társneve; ha nem, akkor a Kárpát-medencei állományok-
ra a punctifera nevet kell alkalmazni. 

Fritz Wagner (1873-1938) a ligurica nevet, mint a Lycaena arion ligúriai (Olaszország és 
Franciaország) tengerpartra jellemző alakot vezette be az irodalomba (WAGNER 1904). Tehát a 
Wagner-féle ligurica alkalmazható, mivel alfaji értelemben került felállításra (ICZN 45.6.4.). 
Wagner a taxont egy hím és egy nőstény szüntípus példány alapján írta le, amelyet cserepartne-
re W. Gieseking-Mentone gyűjtött kb. harminc teljesen azonosan kinéző példány társaságában, 
a ligúr tengerparton, Bordighera és San Remo között 1903-ban, vagy az azt megelőző eszten-
dőkben. Wagner rovarkereskedő volt, saját gyűjteménye nem volt. A lepkéket külön-külön, az 
érdeklődőknek adta el (HORN et al. 1990) (8. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ábra: Ligúriai nagypettyes boglárka (Maculinea arion ligurica) történeti példánya, a típuslelő-
helyről (coll. BMNH), BMNH(E) 1498343. (fénykép: Blanca Huertas, BMNH). 

 
A ligurica típusait nem sikerült fellelni sem a Rothschild (London), sem pedig a 

Courvoisier (Bázel) gyűjteményekben. Bár a londoni természettudományi múzeumban 
(Natural History Museum) több Giesking által gyűjtött példány is van, azonban a példányokat 
1903 után gyűjtötték, ezért nem lehetnek szüntípusok (D’ABRERA 1995).  
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A Lycaena arion ligurica neotípus kijelölése 

Az alábbiakban kijelölöm a ligurica neotípusát, azzal a szándékkal, hogy a név által kép-
viselt taxont objektív módon megjelöljem.  

A ligurica a többi nyugat-európai arion formától abban különböztethető meg, hogy a há-
tulsó szárnyfelszínén középterében a fekete pettyek nagyok, átmérőjük 2 mm körüli, és a 
középerek bezárta sejtekben mindig kirajzolódnak. Az arion-on és a punctifera-n ezek a pety-
tyek haloványak, kisebbek (átmérőjük < 2mm ) a legtöbb esetben egyik-másik, vagy olykor az 
összes sejtből hiányzanak.  

A neotípus adatai: hím, jó állapotban (potroha hiányzik: felboncolva), a következő cédu-
lákkal: (1) „Riviera It. // San Remo // 14. VII. 1930 // Coll.v Bartha” (fehér (megsárgult) nyom-
tatott, a dőlttel szedettek kézzel írtak); (2) „coll. Bartha” (fehér (megsárgult) nyomtatott), (3) 
„HNHM, coll. Lepidoptera // Nappali lepke adatbázis // No. 7990” (fehér, nyomtatott); (4) 
„MTM // 14.04.01. // M204” (fehér, nyomtatott); (5) „Bereczki J. és Tóth J. // Maculinea // 
genitália preparátum” (világoszöld, nyomtatott)” (9. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ábra: A Lycaena arion var. ligurica Wagner, 1904, neotípus (fénykép: Katona Gergely, MTM). 
 

A legfontosabb európai gyűjteményekben dolgozva sosem találkoztam a Lycaena arion 
ligurica típusanyagaival (lásd fent). Ezért feltételezem, hogy a ligurica típusanyag elkallódott. 
A neotípusként kijelölt példány ugyanúgy San Remo környékéről származik (talán ugyanarról 
a lelőhelyről is), mint a szüntípus pár. A neotípus az MTM gyűjteményében van elhelyezve. 
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Ligurica vagy punctifera a Kárpát-medencében?  
Az MTM kárpát-medencei M. arion anyagait átvizsgálva nem találtam olyan példányt, 

amin a pontozottság ligurica méretű lett volna. Ezt a legerősebben rajzolt hasonló két 
punctifera példánnyal szemléltetem (10. ábra).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ábra: Nagypettyes boglárka (Maculinea arion) imágók: a és b = „punctifera” hím, Pomáz: Kő-
hegy (leg. Issekutz), MTM nappalilepke adatbázis no. 322, c  és d = „punctifera” nőstény, Őrség: 
Farkasfa (leg. Podlussány), MTM nappalilepke adatbázis no. 26809; e és f = „ligurica” nőstény,  

San Remo (coll. Bartha) (fénykép: Katona Gergely, MTM). 
 
A foltok nagysága alapján a punctifera és a ligurica elkülöníthető, mert a ligurica bélyeg 

a Kárpát-medencében gyűjtött példányokon sehol sem fordul elő. Ha ezt bélyeget vesszük ala-
pul, akkor a kárpát-medencei populációkra a punctifera név alkalmazható. További vizsgálatok 

a b 

c d 

e f 
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szükségesek ahhoz, hogy a statisztika módszereivel pontosan (számszakilag) meghatározzuk 
azokat a tulajdonságokat, ami alapján a két taxont elkülöníthetjük, mivel a fentiekben hangsú-
lyozott megadott ligurica karakter nem minőségi (jelenlét-hiány), hanem mennyiségi kritériu-
mon alapul. 

 
 

További megjegyzések 
Az eredeti leírás hangsúlyozza, hogy a ligurica típusanyagát a tengerszinten gyűjtötték, 

míg a Tengeri-Alpokban 700-1000 méter magasságokban fogott példányok kicsik és sötétek, 
és a tipikus (arion) példányoktól alig különböznek. Az MTM nyugat-európai anyagait vizsgál-
va megállapítható, hogy a ligurica forma nemcsak San Remo környékén, hanem Ligúriában 
másutt, magasabb régiókban is tenyészik. Ezek a példányok sötétebbek a tengerszinten gyűjtött 
példányoknál, de a ligurica-ra jellemző rajzolatot hordozzák (11. ábra).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ábra: Ligúriai nagypettyes boglárka (Maculinea arion ligurica ) imágók: a és b = hím,  
San Martin, MTM nappalilepke adatbázis no.8000; c és d = nőstény, St. Martin–Vesubie  

(leg. Schmidt), MTM nappalilepke adatbázis no. 7991; (fénykép: Katona Gergely, MTM). 
 
Látszólag hasonló példányokat találunk az Alpok más területein is (RÉZBÁNYAI 1978), 

sőt a Balkánon. Ezeket a szakirodalom részben az obscura Christ, 1877 névvel jelöli – aminek 
a típusát sosem vizsgálták meg. Az eredeti leírás szerint az obscura kisebb, a szárnyak felszíne 
kormozott, amiben a fekete foltok elmosódottak (a típus adatai: Liestal, június, 1876; CHRIST 
1877). Bár a kipusztult angliai példányok között is vannak ligurica-jellegű egyedi eltérések 
(lásd ab. magnifica: RUSSWURM 1973), de azok jellegzetességeikben inkább a kontinensről 
(Svédországból) származó törzsalakkal egyeznek (12. ábra).  
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Ezért, annak eldöntésére, hogy mit takar a ligurica fajcsoport név, a Földközi-tenger 
nyugati partvidékéhez (Ligúria) kapcsolódó területekről származó mintákat szükséges vizsgál-
ni. A példányokon talált bélyegeket kell összevetni a már publikált eredményekkel, továbbá ki-
terjeszteni a vizsgálatokat a közelrokon fajokra is, elsősorban a keleti vikariáns Maculinea 
cyanecula (Eversmann, 1848), és a távol-keleti Maculinea arionides (Staudinger, 1887) 
taxonokra. 

A legújabb számítógépes statisztikai módszereket alkalmazó kutatások azt mutatják, 
hogy az arion-ligurica kérdés megoldása valóban nem egyszerű. A hazai populációkon végzett 
molekuláris és morfometriai vizsgálatok ellentmondóak. Amíg a két alak jól elkülöníthető a 
szárnyak fonákrajzolata és a hím valvák alakjának elemzése során kapott eredmények alapján, 
addig a genetikai és molekuláris vizsgálatok ezeknek ellent mondani látszanak (BEREZKI et al. 
2010, 2013). A lengyel és olasz állományok összehasonlító genetikai vizsgálata a Kárpát-
medenceiekhez hasonló eredményekre vezetett: az alkalmazott módszerek nyújtotta eredmé-
nyek csak egy taxon létezését jelzik (SIELEZNIEW et al. 2015). Érdekes módon, pontosan a 
cuneoi minta az, ami a legkarakterisztikusabb, de az adatok összességében ez a jellegzetesség a 
szerzők számára nem tűnt jelentősnek. Problémát jelent, hogy cikkükben a szerzők a hernyó 
feltételezett tápnövényére alapozva döntöttek arról, hogy az adott populáció a “ligurica” vagy 
az “obscura” taxonokat képviseli-e, ami ismereteink szerint hibás elképzelés. Tudjuk ugyanis, 
hogy a Kárpát-medencében a különböző tápnövényen nevelkedő két “ökotípus” ugyanazon a 
helyen is előfordulhat (BERECZKI et al. 2013). Ezért a minták gyűjtési adatait újra ki kell ele-
mezni ahhoz, hogy megállapítható legyen, mennyire volt megalapozott a taxonómiai elkülöní-
tés és az eredmények mennyire tükrözik a valóságot. 

Még publikálatlan eredményeink alapján igazolni tudjuk, hogy az ikarusz boglárka = 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) imágóinak fonákján hősokk hatására bizonyos szín és 
rajzolatbeli eltérések könnyen generálhatók. Viszont a hímek szárnyainak felszínét kísérlete-
inkkel egyelőre nem tudtuk befolyásolni. Ez talán azt jelzi, hogy a fonák rajzolata és színe a 
gének által kevésbé kontrolállt, viszont a szárnyak felszíne sokkal inkább. Ugyanezt jelzik a 
Glaucopsyche lygdamus (Doubleday, 1841) fajt tömegesen tenyésztő amerikai kutatók 
(MATTONI et al. 2003); de ez a következtetés vonható le Kobel múlt-század elején végzett 
Agrodiaetus és Lysandra kísérleti eredményeiből is (KOBEL 1904). 

Mivel nemcsak a nagypettyes boglárka hernyója tölti életét a hangyabolyban, viszonylag 
védett helyen, hanem maga a báb is, ezért felételezhetjük, hogy kevésbé vannak kitéve környe-
zeti hatásoknak, mint a szabad ég alatt élő boglárka hernyók és a föld felszínén nyugvó bábok 
– amilyenek a fent említett génuszok is. Így a nagypettyes boglárka fonákja kevésbé kell, hogy 
változatos legyen. És ez így is van. A szárnyak felszíne az, ami különösképpen változatos. En-
nek pedig – a fenti kísérletekből következtetve – örökletes (genetikai) oka kell legyen, vagy ál-
talunk még nem ismert tényező vagy tényezők együttese befolyásolja a szárnyak felszínén levő 
pikkelyek szerkezetét és melanin tartalmát, és annak eloszlását. 

Összefoglalás és kitekintés 

Láttuk, a nagypettyes boglárka (Maculinea arion) széles elterjedési területén mind szár-
nyainak felszínét, mind pedig rajzolat tekintve igen változatos, még elterjedési területének pe-
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remvidékén is (12. ábra). Ezt a változatosságot jelzi az a számos fajcsoport név, amit a lepke-
kutatók eddig felállítottak a faj számára.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ábra: A kipusztult Maculinea arion euthryphon Fruhstorfer, 1915 fennmaradt példányai.  
Jól megfigyelhetők a felszín rajzolatában és színezetében mutatkozó eltérések.  

Ezek a Kárpát-medencében tenyésző populációk mindegyikén jelentkeznek  
(SALMON 2000 nyomán). 



 117

A Kárpát-medencei állományokra nem alkalmazható a ligurica fajcsoport név, mivel a 
hátulsó szárny felszínén a középtéri rajzolat pettyei átmérőjükben nem érik el a 2 mm-es érté-
ket – ami véleményem szerint a ligurica jó elkülönítő bélyege a nyugat-európai arion példá-
nyokat vizsgálva. A mi arion-punctifera állományainkon ez a rajzolati elem kisebb, sőt ezt a 
bélyeget inkább a fogyatkozás, az eltűnés jellemzi.  

Még nem eldöntött, hogy a ligurica név valóságos taxont jelöl-e, mivel az említett bélyeg 
nemcsak a ligúr, hanem más állományokban is felfedezhető, például a M. cyanecula és M. 
arionides rokonfajokon. További kutatásokra van szükség, hogy a nagypettyes boglárka válto-
zatosságát megértsük és azt taxonómiai kategóriákkal ki is fejezhessük – ha erre egyáltalán 
szükség van.  

Ez idő szerint csupán annyi állítható, hogy a Maculinea arion egy igen változékony 
politipikus faj, közép- és nyugat-palearktikus elterjedéssel Délnyugat-Szibériától az Atlanti-
óceánig, aminek taxonómiai tagolódását egyelőre nem értjük. Ennek oka részben talán az, 
hogy eddig nem történtek a teljes elterjedési területet felölelő mintavételek alapján vizsgálatok, 
és a közelrokon taxonokkal sem hasonlították össze megfelelő módszerekkel. 
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