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BEVEZETÉS 

 

Kárpátalja faunája a sokrétű földrajzi, klimatikus feltételei és növényvilága miatt rendkívül 

változatos (GOLUBEC, 1988). A Kárpátok faunáját az erdőlakó állatfajok dominanciája jellemzi. 

Megyénk Lepidoptera állományával, az itt élő fajok sokféleségével a korábbiakban több kutatás 

is foglalkozott, ennek ellenére, főként a gyűjtések kis számából és rendszertelenségéből adódó 

adathiány miatt napjainkig sem tudunk teljes és pontos képet alkotni az itt honos lepkefauna 

összetételéről. Számos lepkefajra mezőgazdasági kártevőként is tekinthetünk. Előfordulásuk, 

számuk, esetleges tömegességük nem csupán tudományos tekintetben, de gazdasági szempontból 

is nagy jelentőséggel bír. Mind a sikeres és modern erdőgazdálkodásban, mind az eredményes 

növénytermesztésben elengedhetetlen a biológiai kártevők monitoringja. Számos, korábban a 

Kárpát-medencétől délebbi elterjedési területű faj tekintetében bizonyosodott be, hogy a 

megváltozó klimatikus viszonyok nyomán északabbra húzódik. A fentebb említett tényezők okán 

a ritkább előfordulású, vagy védett, fokozottan védett lepkefajainkról sem rendelkezünk 

megfelelő információkkal. 

A szakdolgozatom keretében végzett kutatásaink során Palágykomoróc település 

környezetében élő lepkefajok faunisztikai felmérését szeretnénk elvégezni. Ismereteink szerint a 

település szűkebb környezetében hasonló vizsgálatokat korábban nem végeztek, így 

összehasonlításra alkalmas korábbi adatbázissal sem rendelkezünk.  

Palágykomoróc erdőkben és nedves élőhelyekben szegény, környezetét zömmel 

mezőgazdasági hasznosítású területek teszik ki. Munkánkat 2017 júliusában kezdtük és 2019 

novemberéig végeztük. Három 10*100 méter alapterületű vizsgálati helyszínen végeztünk 

rendszeres kézi rovarhálós területalapú mennyiségi lepkegyűjtéseket, illetve vizuális 

megfigyeléseket. Vizsgálati területeink kijelölését terepszemle előzte meg. A gyűjtőterületek 

kijelölésekor mindvégig arra törekedtünk, hogy a környékre jellemző élőhelyeket mind 

teljesebben lefedjük réten, szántóföldön és útszélen. Várható eredményeinket, illetve azok 

hasznosulását tekintve arra számítunk, hogy sikerül leírnunk az itt élő lepkefauna faji szintű 

összetételét, illetve az egyes fajok képviselőinek mennyiségi viszonyait. Ezen ismeretek mind 

természetvédelmi, mind gazdasági szempontból előremutatóak és fontosak lennének, emellett 

későbbi mennyiségi vizsgálatok kiindulási adatbázisául is szolgálhat. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A vizsgálati helyszín természetrajzi viszonyai 

 

Palágykomoróc település Kárpátalján, az Ungvári járásban található. Domborzatilag az 

Ungvári járás két részre tagolódik: a délnyugati fele lapos síkság, az Alföld peremét képező 

Kárpátaljai-alföld része, míg az északkeleti fele domb és hegyvidék. Északon a Vulkáni-

vonulathoz tartozó, nagyrészt Szlovákiában fekvő Vihorlát hegyláncai nyúlnak be az Ung 

völgyéig, attól keletre pedig a vonulat a Makovicával folytatódik, amelynek gerince a járás 

északi határa mentén húzódik. A legmagasabb csúcsok 1000 m körüli magasságig emelkednek. 

Az alföldi rész tengerszint fölötti magassága 101-110 m, de az ukrán-magyar határon folyó Tisza 

vízszintje alacsony vízállásnál 100 méternél mélyebbre süllyed (MOLNÁR és MOLNÁR, 2005).  

Az Ungvári járás területét három nagyobb folyó érinti: a Tisza, a Latorca és az Ung. A 

Tisza, amely mint határfolyó, csupán érinti a járást délen. A Latorca kelet-nyugati irányban szeli 

át a déli síksági részt, míg az Ung a járás északi részén, Ungvárnál lép ki a hegyek közül, és a két 

előbb említetthez hasonlóan, nyugati irányban hagyja el a járás, a megye és az ország területét. 

A járás erdőborítottsága 25%-os, de a síkvidéken a 10%-ot sem éri el. A domináns fafajok 

a tölgy (a síkvidéken a kocsányos, az alacsonyabb hegyvidéken a kocsánytalan), a magasabb 

térszíneken a bükk. A természetvédelmi objektumok közül a Nagydobronyi Vadvédelmi 

Rezervátum emelhető ki (BODNÁR, 1987; MOLNÁR és MOLNÁR, 2005). 

 

 

1.2. A lepkék rendjének (Lepidoptera) általános jellemzése 

 

Rendszertani besorolás: 

Ország: Állatok (Animalia) 

Törzs: Ízeltlábúak (Arthropoda) 

Altörzs: Hatlábúak (Hexapoda) 

Osztály: Rovarok (Insecta) 

Alosztály: Szárnyas rovarok (Pterygota) 

Rend: Lepkék (Lepidoptera) 

Viszonylag újonnan kialakult rend. Valószínűleg a virágos növények megjelenését 

követően jelentek meg a lepkék ősei. Fejlődéstörténeti szempontból a tegzesekhez állnak a 

legközelebb. Több mint százezer fajt sorolnak a lepkék közé. A szárny fesztávolsága 0,2–32 
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centiméterig terjedhet. Az imágók feje viszonylag nagy. Két fejlett, változatos kialakítású csápot 

viselnek. Csápjaikon érzékeny kémiai érzékszerv-rendszer található. Az egyes szövőlepkék és 

gyapjaslepkék hímjei több kilométer távolságból is képesek érzékelni a nőstények által 

kibocsátott feromonokat. Összetett szemeik nagyok, két pontszem is előfordul. Az ősibb fajok 

rágó szájszervvel bírnak, de ezek ritkák. A legtöbb faj szájszerve a pödörnyelv, amely az 

állkapocs külső karéjából alakult ki. Ez egy hosszú cső, amelyet az állatok nyugalmi állapotban a 

fej alatt felcsavarva tartanak, táplálkozás közben viszont kinyújtják és a virágok nedveit 

szívogatják vele. Az alsó ajki tapogató fejlett, az állkapcsi viszont csökevényes. A toron három 

(ritkán két) pár gyenge járóláb található. Két pár nagyméretű szárnnyal rendelkeznek, melyeket 

jellegzetes alakú és színezetű pikkelyek borítanak. A szárnyak közül az első pár rendszerint 

valamivel nagyobb, mint a második. A pikkelyek módosult kitinszőrök, disztális végük 

kiszélesedő. A szárnyak erezete fejlett, gazdag, alakulása fontos a lepkék rendszerezésében. 

Nyugalomban szárnyaikat a test felett függőlegesen összecsapva, vagy a potrohra fektetve is 

viselhetik. A két szárny között különböző kapcsolókészülékek – kapcsolókaréj (jugum), 

akasztótüske (frenulum) – biztosíthatnak összeköttetést, ekkor a szárnyak együtt mozognak. 

Vannak szabad szárnyú fajok is, melyek kapcsolókészülékkel nem rendelkeznek. Potrohuk 

hosszúkás, erősen szőrözött. Párzókészülékük komplikált felépítésű, a fajok rendszerezéséhez és 

meghatározásához felhasználható. A nőstényeknek egy (Monotrysia), vagy két (Ditrysia) 

ivarnyílásuk van, ami a rendszerezésükben is szerepet játszik (TÓTH, 2014). Lárváik hernyók és 

araszoló hernyók. Rágó szájszervükben erős, fejlett rágók vannak. Az alsó ajak környékén 

találhatók a szövőmirigyek nyílásai. A torlábakon kívül több (maximálisan 5 pár) potrohláb is 

lehetséges. A lábak végén kapaszkodóhorgok találhatók. Bábjaik rendszerint fedett bábok (pupa 

obtecta). Egyes fajok nappal, mások éjszaka repülnek. A nappali lepkék többsége élénk színű, az 

éjszakaiak viszont többnyire barnásszürkék. A fejen található két csáp felépítése változatos. A 

nappali lepkék esetében bunkós csáp, míg az éjjeli fajoknál a fokozatosan elvékonyodó 

sörteszerű csáp a jellemző. A hímeknél gyakori a tollas csáp (BAKONYI et al. 2003; ILLÁR, 2009). 

Gazdasági jelentőségük általában csak a hernyóknak van, a legtöbb lepke kifejlett 

állapotban vagy nem táplálkozik, vagy hosszúra nyúlt pödörnyelvével csak nedveket szívogat. A 

virágról virágra libbenő lepkék nagy hasznot hajtanak a beporzással. A vegyszeres rovarirtás 

pusztítása következtében ma már nem sok faj gyakori, és csak néhány éjjeli lepke hernyója okoz 

nagyobb kárt (KALMÁR, 1973). 
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1.3. Ukrajna lepkefaunájával kapcsolatos korábbi kutatások 

 

Szerhij Popov ungvári entomológus három évtizede kutatja Kárpátalja lepkefaunáját. A 

gyűjteményében hat és félezer, a Kárpátok térségében, Ukrajna és Európa más területein honos, 

ritkaságszámba menő lepke található. Popov szerint Kárpátalja különleges vidéknek számít a 

lepkefauna kutatását illetően. A sok éven át folytatott megfigyelései alapján ugyanakkor azt 

állítja, hogy az erdők nem körültekintő irtása nyomán jelentősen megváltozott a lepkefauna 

összetétele: sok nedvességkedvelő pillangófaj eltűnőben van (ЗЛИВА, 2010). 

SZANYI (2010) 2008 és 2011 között 335 nagylepkefaj előfordulását mutatta ki 

Nagydobrony környékéről. A viszonylag csekély fajszám ellenére a Nagydobrony környéki 

kutatások több fontos adatot szolgáltatnak mind faunisztikai, mind pedig állatföldrajzi 

tekintetben. 2009-2013 között 352 éjjeli lepke fajt sikerült kimutatni a rezervátum területéről. A 

fauna összetételében több nagyobb csoport, főként a Geometridae, valamint a Noctuidae 

családokba tartozó fajai adják a legnagyobb részesedést (SZANYI, 2015). 

Faunisztikai szempontból az egyik legfontosabb ismertté vált faj az Apamea syriaca tallosi 

(KOVÁCS & VARGA, 1967), amely mindegyik területen előfordul. Ez egy pontomediterrán faj 

kárpát-medencei endemikus alfaja, és a Nagydobronyban gyűjtött két példány az első kárpátaljai, 

egyben ukrajnai adata. A fajt csak az utóbbi években találták meg Dél-Lengyelországban és 

Kelet-Szlovákiában (NOWACKI, 2006). A rezervátumbeli előfordulása várható volt, mivel a 

határtól alig 2 km-re fekvő Lónyai-erdőben már hosszabb idő óta, rendszeresen észlelték. A 

balkáni-kisázsiai törzsalakkal ellentétben a Pannon régióra jellemző alfaj nedves élőhelyeken 

tenyészik (ZILLI et al. 2009). 

Számos olyan lombfogyasztó hernyójú, főként ligeterdőkben honos faj került elő, 

melyekről a magyar faunában viszonylag kevés adattal rendelkezünk. Ilyenek például a gyakran 

puhafás ligeterdőkben fejlődő Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775), a 

keményfás üde lomberdőkben és láperdőkban fejlődő Cyclophora pendularia (Clerck, 1759), 

Furcula furcula (Clerck, 1759), Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775), Arctornis 

l-nigrum (Müller, 1764), Herminia tenuialis (Rebel,1899), Acronicta strigosa (Denis & 

Schiffermüller, 1775), Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1758), I. subtusa (Denis & Schiffermüller, 

1775), Cosmia affinis (Linnaeus, 1767). Ezen fajok előfordulnak a Beregi-sík magyarországi 

részén is, azonban mindeddig csak kevés lelőhelyen, csekély példányszámban, főként a nagyobb 

kiterjedésű, természetközeli erdőállományokban. 
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További fontos adat a Lamellocossus terebrus farontólepke előfordulása, amely főként a 

rezgőnyárban fejlődő ritka faj, és amelyet Magyarországon és a környező területeken is csak 

kevés helyen és csekély példányszámban észleltek (VARGA, 1989). 

Feltűnő, hogy az utóbbi években jelentős számban mutatkoznak a déli irányból felvándorló 

szubtrópusi–mediterrán fajok, mint pl. a Dysgonia algira (LINNAEUS, 1767), amelynek a Kárpát-

medence déli részein évtizedek óta tenyésző populációi vannak. Ide tartozik még az Aedia 

leucomelas (LINNAEUS, 1758), amely a magyarországi lepkefaunából sokáig ismeretlen volt, és 

nagydobronyi előfordulása a legészakibb kárpát-medencei adat. 2011-ben ennek a fajnak is több 

példánya került elő, ez esetleges megtelepedésére utalhat. A nappali lepkék mintavételezése 

során 54 faj került elő (SZANYI, 2010). Az eddig kimutatott fajokból jelenleg 13 áll 

Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt. A Nagydobrony környékéről kimutatott nagy 

tűzlepke – Lycaena dispar rutilus (WERNEBURG, 1864) az Élőhelyvédelmi Irányelv II.-IV. 

Függelékében szerepel. Ennek a fajnak a Beregi-sík kárpátaljai részén is erős állományai vannak 

(SZANYI, 2010). 

Az utóbbi években Kárpátalján is megfigyelhető viszont a kis fehérsávos lepke – Neptis 

sappho (PALLAS, 1771) terjedése (SZANYI, 2012). 

A Kárpát-medencéből a legelső nagy apolló adatot 1798-ban névtelenül publikálta Turzer 

Károly az egykori Bars-megye területéről, pontosabb lelőhely megjelölés nélkül. Fennmaradt 

példány nem köthető az adathoz, de a későbbi gyűjtések többször is megerősítették az 

előfordulást (ABAFI-AIGNER et al. 1896; HRUBÝ, 1964; KŘÍŽ, 2011). A nagy apolló a 

természetvédelem egyik emblematikus lepkefaja. Ma már legális módon az Európai Unió 

országaiban, így a Kárpát-medencében engedély nélkül nem gyűjthető (BÁLINT et al. 2016). 

Kárpátalján a Noctuoidea szupercsaládhoz 6 család 498 faja tartozik. Először 5 fajt vettek 

nyilvántartásba az ukrajnai faunában, 16 faj nyugat-ukrajnai, az Ukrán-Kárpátokban 40 faj él és 

Kárpátalján 164 fordul elő. A következő családok fajai tartoznak ide: Notodontidae – 35, 

Nolidae – 17, Arctiidae – 39, Lymantriidae – 10, Erebidae – 51, Noctuidae – 346. Hét faj van 

bejegyezve Ukrajna Vörös Könyvébe: Pericallia matronula, Callimorpha dominula, Catocala 

fraxini, C. sponsa, Euchalcia variabilis, Cucullia argentea és Periphanes delphinii. Közülük 

kettő, a Pericallia matronula és a Periphanes delphinii – nagyon ritkák, а Cucullia argentea 

eltűnt a vidék faunájából, mivel majdnem egy évszázada nem fordult elő (ГЕРЯК, 2010).  

Kardos a máramarosi régióban 54 fajt írt le 5 Noctuidae szupercsaládban (KARDOS, 1877). 

Abafi-Aigner ungvári látogatása során 70 fajjal találkozott, ehhez hozzáadta egy korábbi gyűjtő, 

Mocsáry Sándor adatait, így összesen 128 faj ismeretes Ung megyéből (ABAFI-AIGNER, 1897). 
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Frivaldszky a következő fajokat írta le máramarosi utazása alatt: Autographa bractea, Erebia 

ligea, Euryale (FRIVALDSZKY, 1871). 

A Nycteola svecicus fajt először a Kárpát térségben fedezték fel. Ezenkívül 9 fajt először 

jegyeztek fel a volinyi területen: Meganola strigula, M. albula, Nola aerugula, N. confusalis, N. 

cristatula, N. cucullatella, Nycteola revayana, N. degenerana, N. asiatica; 5 fajt a cserkaszi 

területen: Meganola strigula, M. albula, Nola aerugula, N. cicatricalis, N. confusalis; 3 fajt a 

vinnicjai területen: Meganola strigula, M. albula és Nola aerugula; a donyecki területen: 

Meganola albula, Nola aerugula, Garella musculana és a hemlenickiji területen: Meganola 

albula, Nola aerugula, N. cicatricalis; kettőt a zsitomiri területen: Meganola strigula, Nola 

aerugula; a mikolajivi területen: Nola cicatricalis, N. cristatula; a szumi területen: Nycteola 

revayana és N. degenerana; a ternopili területen: Meganola albula, Nycteola asiatica. 1-1 fajt 

leírtak Kijev megyében: Nycteola eremostola; Kirovográd megyében: Nycteola eremostola, a 

lembergi területen: Nycteola asiatica, a herszoni területen: Nola aerugula és a csernyivci 

területen: Nycteola asiatica (ГЕРЯК et al. 2014). 

Bacsinszkij (1927) Lepke atlasz c. művében 11 szenderfajt ír le, amelyek Kárpátalján 

élnek. W. Niesiolowski (1935) lengyel entomológus, aki az 1930-as évek elején tanulmányozta a 

Fekete-hegy lepkefaunáját, csak két szenderfajt talált (ЛЯШЕНКО, 2009). 

1997-ben a Kárpáti Bioszféra Rezervátumban 13 fajt jegyeztek fel (ЛЯШЕНКО, 1997). Még 

3 faj, amelyeket Abafi-Aigner (1900) és Bacsinszkij (1927) Kárpátalján írt le – Sphinx ligustri 

L., Hylas vespertilio Esp. és Marumba quercus Den. & Schiff. amelyeket eddig nálunk nem 

találtunk, emellett hiányoznak az Ungvári Nemzeti Egyetem Állattani Múzeum gyűjteményéből 

és a magángyűjtők gyűjteményeiből is. Meg kell említeni egy érdekes, ritka déli fajt, a Daphnis 

nerii L., amely a múlt század 90-es évei végén jelent meg Mércsén (Perecsenyi járás). Kárpátalja 

területén 15 fajt rögzítettek, melyekből 12 állandó, 2 periodikusan előforduló, 1 pedig – Daphnis 

nerii alkalmanként előforduló. Az élőhelyek hét fő típusán azonosítják: nyílt síksági rétek, alpesi 

rétek, erdei rétek, bükkösök, tűlevelű erdők, vegyes erdők és városi tájak (ЛЯШЕНКО, 2009). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 

 

Tavasztól őszig gyűjthetünk lepkéket, évszakonként más-más fajokat. Sőt januárban-

februárban is rábukkanhatunk a telet dermedten átvészelő, elrejtőzött lepkékre. A tél végi, tavasz 

eleji napokon jelenhetnek meg a téli araszolólepkék, a bagolylepkék. Áprilistól repülnek az első, 

frissen kikelt nappali lepkék. Tavasszal az áttelelt állatok utakon, út menti fákon sütkéreznek, 

vagy a fák kifolyó nedvét nyalogatják. Később, a nappali lepkék legjobb gyűjtőhelyei a 

virágokban gazdag napsütötte rétek, tisztások. Az éjjeli lepkék nem csak az eddig említett 

helyeken, hanem kiváltképpen az erdőkben repkednek. Tavasszal a frissen kikelt lepkét 

legegyszerűbben úgy gyűjthetjük, hogy a fatörzseket figyeljük. Mert bár minden hónapnak 

megvannak a maga különleges fajai, amelyeket máskor nem látunk, májustól szeptemberig tart a 

lepkegyűjtés főidénye. A csúcsidőszak júliusban van. Ebben a hónapban már egyes fajok 

második nemzedéke repül (MÉSZÁROS és VOJNITS, 1972). 

Lepkefogásra mindenféle terület alkalmas, mert minden területen másféle lepkét 

találhatunk. Általában ott kell keresnünk a lepkét, ahol a tápnövénye tenyészik, mert annak 

közelében szokott tartózkodni. A pillangókat, valamint a többi nappali lepkét főleg réteken és 

erdei tisztásokon találunk, ahol a bogáncs, földi bodza, macskagyökér virágát szívogatják, vagy a 

fák és bokrok levelein ülnek. Egyes fajok a nedveiket csurgató fák derekán, az utakon levő 

nedves helyeken szeretnek ülni. Ezek az állatok csak verőfényes napon repülnek, éltető elemük a 

Nap, borús időben pedig elrejtve pihennek (ABAFI-AIGNER, 1907). 

Kutatómunkánk során 2017 júliusa és 2019 novembere közötti időszakban folytattunk 

rovarhálós lepkegyűjtéseket, illetve vizuális megfigyeléseket Palágykomoróc település (Ungvári 

járás) környezetében. A helység Ungvártól 16 km-re délnyugati irányban a Latorca és az Ung 

folyó között terül el. Mivel a legtöbb nappali lepkefaj a délelőtti, illetve kora délutáni 

napszakban a legaktívabb, ezért egyik alkalommal 9.00 és 11.30 óra között, míg másik 

alkalommal 14.00 és 15.30 között végeztük a gyűjtéseket. 

 

2.1. A kiválasztott területek jellemzése 

 

A mintaterületek kiterjedése egyenként 1000 m2, alakjuk téglalap (1. ábra). 

Mindegyikükben más-más növénytársulás figyelhető meg, amelyek vonzzák azokat a nappali 

lepkéket, amelyek tápnövénye jelen van az adott területen. Egyes lepkék mindenütt, vagy 

majdnem mindenütt előfordulnak, mert nem támasztanak nagy igényeket és jól alkalmazkodnak 

a változásokhoz, mások pedig csak egy-egy élőhelyre specializálódtak. 
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1. ábra. Vizsgálati területek (Google Earth műholdfelvétel alapján) 

 

Vizsgálati terület 1. (rét) (2. ábra) 

A réten előforduló növények, melyek tápnövények egyes lepkefajok számára: lándzsás 

útifű (Plantago lanceolata), közönséges cickafark (Achillea millefolium), fekete nadálytő 

(Symphytum officinale), fehér here (Trifolium repens), gyermekláncfű (Taraxacum officinale), 

pipacs (Papaver rhoeas), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), pásztortáska (Capsella bursa-

pastoris), farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), szarvaskerep (Lotus corniculatus), bükköny 

(Vicia sp), mezei aszat (Cirsium arvense).  

 

 

2. ábra. Rét 
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Vizsgálati terület 2. (szántóföld) (3. ábra) 

Azok a területek, amelyeket évről évre megmunkálnak és egyéves kultúrákat vagy pedig 

szálastakarmányokat termesztenek rajtuk. Az egyéves kultúrák közül elterjedtek a pázsitfűfélék 

(Poaceae), azon belül is az őszi búza (Triticum aestivum) és árpa (Hordeum vulgare), zab (Avena 

sativa), valamint a kukorica (Zea mays). A szálastakarmányok közül a lucerna (Medicago sativa) 

és a lóhere (Trifolium pratense) emelkedik ki. Ezeken a területeken az antropogén hatás nagyon 

nagymértékű. A szántóföldeken is jelentős mennyiségű gyomnövény található, amelyek első 

számú tápnövényei a nappali lepkéknek (ILLÁR és FÁBIÁN, 2011). 

 

 

3. ábra. Szántóföld 

 

Vizsgálati terület 3. (útszél) (4. ábra) 

Az itt előforduló fásszárú növények: nyár fajok (Populus sp.), alma fajok (Malus sp.), 

szilva fajok (Prunus sp.). Bokrok közül elterjedt a kökény (Prunus spinosa), a csipkebogyó 

(Rosa canina), a bodza (Sambucus sp.). Megtalálhatóak a következő lágyszárúak: Poaceae fajok, 

boglárka fajok (Ranunculus sp.), négylevelű lóhere (Trifolium repens), nagy csalán (Urtica 

dioica), fehér árvacsalán (Lamium album), piros árvacsalán (Lamium purpureum). 

 

 

4. ábra. Útszél 
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2.2. A felmérések során használt eszközök 

 

A lepkék gyűjtésének legszükségesebb eszköze a háló. A lepkefogó-háló 3 mm vastag 

drótból készített 25 cm átmérőjű karika, amelyen 40 cm hosszú tüllzsák van. A zsák lefelé 

fokozatosan szűkül, de nem csúcsban, hanem kereken végződik. A háló nyele bambusz szárból 

készült, hossza 105 cm. 

 

 

5. ábra. A gyűjtés során használt háló 

 

A szálló lepkét hirtelen csapással igyekszünk a hálóba keríteni, még pedig úgy, hogy 

repülési irányában, nem pedig ellenében csapunk utána; de biztosabb, ha követjük, míg leszáll, 

vagy ha megvárjuk, míg visszatér arra a helyre, melyről felzavartuk, amit sok faj megtesz. A 

virágokon, leveleken vagy fűszálakon ülőknél arra kell ügyelni, hogy árnyék ne érje a lepkét. 

Mindig úgy kell a hálóval bánni, hogy zsákja a fogásnál karikájára ráfeküdjön, miáltal a 

megfogott lepke a háló alsó csücskébe szorul. Ha azonban a lepke a földön vagy füvek között ül, 

hirtelen rá kell borítani a hálót. A megfogott lepkét egy üvegbe tettük, amelybe előzőleg etil-

alkohollal átitatott vattacsomót helyeztünk el. Ez 5 cm átmérőjű, 10 cm hosszú, jól elzárható 

henger alakú üveg. Az üvegben 10-20 percig tartottuk a lepkét, ennyi idő alatt elpusztul. A nagy 

lepkéket tovább tartjuk az üvegben, mint a kicsinyeket. 

A gyűjtés után történik a minták preparálása, meghatározása, rendszerezése, az adatok 

összesítése és a következtetések levonása. A megölt lepkét mellén jobb kezünk mutató- és 

hüvelykujja közé fogtuk úgy, hogy a szárnyait nem érintettük. Aztán fekete rovartűt vettünk és a 
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tűt a tor közepén beszúrtuk úgy, hogy hegye kissé előre irányítva az első lábpár tájékán jöjjön ki. 

A tű egynegyede felül szabadon maradt. A feszítő deszka helyett hungarocell lapokból 

készítettük el a feszítő padot. A lapok hossza 30 cm. A két lap között a lepketest számára 

megfelelő széles rés marad, melynek alján szintén hungarocell van. Ebbe szúrtuk a feltűzött 

lepkét, olyan mélyen, hogy szárnyai mindkét oldalon jól ráfeküdjenek a lapra. A szárnyak töve 

tehát egy magasságba kerül a feszítő lap felső felületével. Ha lejjebb vagy feljebb kerülnek, 

akkor a szárnyak megtörnek. Ezután a lepke elülső lábait előre, a két hátulsó párt pedig 

hátrahúztuk vigyázva, nehogy letörjenek.  

A lepkét két vagy három hétig hagytuk kifeszítve, mert ennyi idő alatt a szárnya 

tökéletesen merevvé válik. A feszítőlapról levett lepkéket Varga Zoltán Magyarország 

nagylepkéi, illetve Szabóky Csaba és Csóka György Sodrómolyok című határozókönyve 

segítségével tudtuk azonosítani. Miután megtörtént a határozás címkéket készítettünk, melyekre 

az következő adatok kerültek fel: fajnév magyarul és latinul, a faj rendbe sorolása, gyűjtő neve, 

gyűjtés helye és ideje, illetve a geokoordináták. A tűre, a lepke alá rászúrtuk a lapocskát. 

A lepkék tárolására dobozt készítettünk kartonpapírból. A doboz aljára hungarocell lapot 

helyeztünk és négyzetrácsonként befűztük. Egy négyzetrács mérete 5 cm2. Ebbe a dobozba 

helyeztük a már felcímkézett lepkéket. 
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

3. 1. Palágykomoróc településen gyűjtött lepkék adatai 2017-ben 

 

2017 nyarán, júliusban és augusztusban összesen tizenegy alkalommal vizsgáltuk a kijelölt 

területek lepkefaunáját. A megfigyeléseket három kijelölt élőhelyen végeztük: réten, 

szántóföldön és útszélen. Mindhárom élőhely eltérő növényvilággal rendelkezik, az antropogén 

hatás miatt is különbözőek. Míg a szántóföldön jelentős mértékű az emberi beavatkozás, a réten 

ez elég csekély. A lepkefajok zöme minden élőhelyen elterjedt, de akadtak olyan fajok is, 

melyekkel csak egy adott területen találkoztunk. Vizsgálataink során 11 család 34 faját 

gyűjtöttük be (6. ábra): 

1) tarkalepkefélék (Nymphalidae): 8 faj; 

2) fehérlepkék (Pieridae): 6 faj; 

3) busalepkefélék (Hesperiidae): 5 faj; 

4) boglárkalepkék (Lycaenidae): 4 faj; 

5) bagolylepkefélék (Noctuidae): 3 faj; 

6) szenderfélék (Sphingidae): 2 faj; 

7) araszolólepkék (Geometridae): 2 faj; 

8) medvelepkefélék (Arctiidae): 1 faj; 

9) bagolylepkeszerűek (Erebidae): 1 faj; 

10) szövőlepkék (Lasiocampidae): 1 faj; 

11) csőrösmolyfélék (Crambidae): 1 faj.  

 

 

6. ábra. A 2017-ben gyűjtött lepkefajok családok szerinti megoszlása 
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Vizsgáltuk, hogy az adott fajok milyen családba sorolhatók, és megállapítottuk, hogy a 

leggyakoribbak a tarkalepkefélék (Nymphalidae) 108 egyedszámmal, ezt követi 63-al a 

fehérlepkék (Pieride) családja, harmadik legnagyobb egyedszámmal bíró család a 

boglárkalepkék (Lycaenidae) családja 37 egyeddel. Őket követi 32 egyedszámmal a busalepkék 

(Hesperiidae) családja. 15 egyedszámmal rendelkezik a szenderfélék (Sphingidae) családja, a 

bagolylepkefélék családjához tartozó fajok egyedszáma 13, az araszolólepkék (Geometridae) 

családja 10 egyedet számlál. Csupán 3 egyed sorolható csőrösmolyfélék (Crambidae) családjába, 

2 egyed tartozik a bagolylepkeszerűek (Erebidae) családjához és mindössze 1 szövőlepke 

(Lasicampidae) egyedet figyeltünk meg (7. ábra). 

 

 

7. ábra. A megfigyelt lepkecsaládok egyedszám szerinti megoszlása 2017-ben 

 

 

3.2. Palágykomoróc településen gyűjtött lepkék adatai 2018-ban 

 

A 2018-as mintavételezések áprilisban kezdődtek és novemberben értek véget. Összesen 

huszonnégy alkalommal látogattuk meg a kijelölt mintaterületeket. A 2018-as év során 18 család 

66 faját sikerült azonosítanunk és megfigyelnünk (8. ábra): 

1) araszolólepkék (Geometridae): 13 faj; 

2) tarkalepkefélék (Nymphalidae): 11 faj; 

3) fehérlepkék (Pieridae): 8 faj; 

4) busalepkefélék (Hesperiidae): 6 faj; 

5) boglárkalepkék (Lycaenidae): 5 faj; 
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6) sodrómolyfélék (Tortricidae): 5 faj; 

7) bagolylepkefélék (Noctuidae): 4 faj; 

8) szenderfélék (Sphingidae): 3 faj; 

9) pillangófélék (Papilionidae): 3 faj; 

10) szövőlepkék (Lasiocampidae): 1 faj; 

11) csőrösmolyfélék (Crambidae): 1 faj; 

12) púposszövők (Notodontidae): 1 faj; 

13) bagolylepkeszerűek (Erebidae): 1 faj; 

14) pávaszemek (Saturniidae): 1 faj; 

15) sarlósszárnyú-félék (Drepanidae): 1 faj; 

16) pihésszövők (Thyatiridae): 1 faj; 

17) csüngőlepkefélék (Zygaenidae): 1 faj; 

18) fényiloncafélék (Pyralidea): 1 faj. 

 

 

8. ábra. A megfigyelt lepkecsaládok fajszám szerinti megoszlása 2018-ban 

 

A terepi megfigyelések során összesen 623 egyed került mintavételezésre, melyek közül 

166 a Nymphalidae családhoz tartozik, 111 a Pieridae családhoz, 82 Geometridae, 64 

Lycaenidae egyed, 45 a Hesperidae családhoz tartozik, 34 Tortricidae, 29 Noctuidae egyed, 28 

Papilionidae, 19 Saturniidae, 14  Notodontidae, 9 Pyralidae, 7 a Crambidae családhoz tartozik, 

4 Erebidae egyed, 3-3 Lasiocampidae és Drepanidae, 2-2 Saturniidae és Thyatiridae, illetve egy 

a Zygaenidae család tagja (9. ábra). 
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9. ábra. A megfigyelt lepkecsaládok egyedszám szerinti megoszlása 2018-ban 

 

 

3.3. Palágykomoróc településen gyűjtött lepkék adatai 2019-ben 

 

A 2019-es mintavételezések júliusban kezdődtek és novemberben értek véget. Összesen 

húsz alkalommal látogattuk meg a kijelölt mintaterületeket. A 2019-es év során 14 család 82 

faját sikerült azonosítanunk és megfigyelnünk (10. ábra): 

1) tarkalepkefélék (Nymphalidae): 15 faj; 

2) araszolólepkék (Geometridae): 14 faj; 

3) fehérlepkék (Pieridae): 9 faj; 

4) bagolylepkefélék (Noctuidae): 9 faj; 

5) boglárkalepkék (Lycaenidae): 7 faj; 

6) busalepkefélék (Hesperiidae): 6 faj; 

7) bagolylepkeszerűek (Erebidae): 6 faj; 

8) sodrómolyfélék (Tortricidae): 4 faj; 

9) pillangófélék (Papilionidae): 4 faj; 

10) szenderfélék (Sphingidae): 3 faj; 

11) púposszövők (Notodontidae): 2 faj; 

12) szövőlepkék (Lasiocampidae): 1 faj 

13) pávaszemek (Saturniidae): 1 faj; 

14) csüngőlepkefélék (Zygaenidae): 1 faj. 



 

21 
 

 

10. ábra. A megfigyelt lepkecsaládok fajszám szerinti megoszlása 2019-ben 

 

A terepi megfigyelések során összesen 659 egyed került mintavételezésre, melyek közül 167 

a Nymphalidae családhoz tartozik, 141 a Pieridae családhoz, 118 Geometridae, 63 Lycaenidae 

egyed, 34 Noctuidae egyed, 33 a Hesperiidae családhoz tartozik, 27 Papilionidae, 24 

Tortricidae, 18-18 Sphingidae és Erebidae egyed, 7 Notodontidae, 4 Saturniidae, 4 

Lasiocampidae, 1 faj a Zygaenidae család tagja (11. ábra). 

 

 

11. ábra. A megfigyelt lepkecsaládok egyedszám szerinti megoszlása 2019-ben 
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3.4. A megfigyelések során gyűjtött adatok összehasonlítása 

 

Amint a 12. ábra is mutatja, a Geometridae család tizenhét fajjal rendelkezik, ez a 

legmagasabb fajszámmal rendelkező család. Két faj volt jelen mind a három vizsgálati 

időszakban az adott területeken: a piroscsíkos csipkésaraszoló (Timandra comae) és a holdas 

faaraszoló (Ascotis selenaria). Mindkét fajnál észrevehető, hogy egyedszámuk növekedett az 

első vizsgálati időszaktól kezdve az utolsóig. Nyolc faj csak a 2018-2019-es vizsgálatok során 

mutatkozott: a vörhenyes sávosaraszoló (Idaea rufaria), a bíborsávos araszoló (Lythria 

purpuraria), a vörhenyes nappaliaraszoló (Buodinotiana notha), a rácsos rétiaraszoló (Chiasmia 

clathrata), a kis nappaliaraszoló (Buodinotiana puella), a csipkésszélű zöldaraszoló (Thalera 

fimbrialis), a gyöngyös apróaraszoló (Idaea moniliata) és az északi nyárfaaraszoló (Lomaspilis 

opis). Jelentős eltérés mennyiségileg a fajok egyedszámát illetően nincsenek. Megfigyelhető, 

hogy a fajok egyedszáma a 2019-es évben minimális növekedést mutat. Három faj csak a 2018-

as időszakban volt jelen: a mocsári fehéraraszoló (Scopula caricaria), a szegélyes nyárfaaraszoló 

(Lomaspilis marginata) és a barnapettyes araszoló (Biston strataria). Ezen fajok egyedszáma 

jelentősen csekély. Négy faj van viszont, amelyek csak az utolsó vizsgálati éven fordultak elő: a 

csipkés sávosaraszoló (Idaea emarginata), a hullámos tarkaaraszoló (Melanthia procellata), az 

üdezöld araszoló (Chlorissa viridata) és a gyászos tarkaaraszoló (Epirrhoe tristata). Ezeknek a 

fajok szintén kevés egyedszámban voltak jelen az adott területeken (12. ábra).  

 

 

12. ábra. A Geometridae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 
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A Nymphalidae család tizenöt fajjal rendelkezik. Ezek közül nyolc faj mind a három 

vizsgálati időszak során megtalálható volt a kiválasztott mintaterületeken: az atalantalepke 

(Vanessa atalanta), a nappali pávaszem (Inachis io), a közönséges szénalepke (Coenonympha 

glycerion), a kis szénalepke (Coenonympha pamphilus), a vörös szemeslepke (Lasiommata 

megera), a bogáncslepke (Vanessa cardui), a kis gyöngyházlepke (Boloria dia) és a nagy 

ökörszemlepke (Maniola jurtina). Ezek fajok többsége az egyedszámuk csúcsát a 2018-as évben 

érték el. Legkevesebb egyedükkel a 2017-es év során találkoztunk, illetve a 2019-es 

mintavételezések során sem mutatott növekvő tendenciát az értékük, az előző évhez képest. 

Három faj csak a 2018-2019-es mintavételezések során mutatkozott: a pókhálóslepke (Araschnia 

levana), a nagy rókalepke (Nymphalis polychloros) és a nagy színjátszólepke (Apatura iris). A 

nagy színjátszólepke (Apatura iris) szerepel Ukrajna Vörös Könyvében. Egyedszámuk 

megegyező mind a két évben, kivéve a pókhálólepkét, melynek egyedszáma eggyel növekedett a 

2019-es évben. Négy faj csak a 2019-es mintavételezések során fordult elő: a közönséges 

ökörszemlepke (Aphantopus hyperantus), a nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis), az ibolya-

gyöngyházlepke (Argynnis niobe) és a gyászlepke (Nymphalis antiopa). Ezek a fajok nagyon 

csekély egyedszámmal rendelkeznek (13. ábra). 

 

 

13. ábra. A Nymphalidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 
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A Pieridae család fajai közül kilenc fajt sikerült mintavételeznünk a vizsgálati időszakok 

során. Hat faj mind a három vizsgálati évben előfordult: a répalepke (Pieris rapae), a 

káposztalepke (Pieris brassicae), a repcelepke (Pieris napi), a fakó kéneslepke (Colias hyale), a 

déli kéneslepke (Colias alfacariensis) és a kis mustárlepke (Leptidea sinapis). Az összes faj 

egyedszámánál növekedés figyelhető meg évről évre. Kettő faj csak a 2018-2019-es 

mintavételezések során mutatkozott: a keleti kéneslepke (Colias erate) és a hajnalpírlepke 

(Anthocharis cardamines). Ezeknek a fajoknak az egyedszáma valamelyest a 2019-es évben 

növekedett az előző évhez képest. A citromlepke (Gonepteryx rhamni) viszont csak a 2019-es 

évben volt jelent a vizsgált területeken, kettő egyedszámmal (14. ábra). 

   

 

14. ábra. A Pieridae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 

 

A Noctuidae családhoz kilenc faj tartozik. Csupán három faj volt jelen a mintaterületeken 

mindhárom vizsgálati időszak során: az ezüstgammás aranybagoly (Autographa gamma), a 

közönséges csuklyásbagoly (Cucullia umbratica) és a fekete nappalibagoly (Tyta luctuosa). Az 

első két fajnál megfigyelhető, hogy egyedszámuk a 2018-as évben volt a legmagasabb. A 

közönséges övesbagoly (Catocala elocata) a 2018-2019-es vizsgálatok során fordult elő. Öt faj 

viszont csak a 2019-es évben volt jelen, nagyon csekély egyedszámban: a lilásszürke 

csuklyásbagoly (Cucullia dracunculi), a barnafoltos ezüstbagoly (Abrostola asclepiadis), a 

nyárfa-zöldbagoly (Earias vernana), a zebrabagolylepke (Acontia trabealis) és a türpe 

nappalibagoly (Panemeria tenebrata) (15. ábra). 



 

25 
 

 

15. ábra. A Noctuidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 

 

Az Erebidae család fajai közül kilencet sikerült mintavételeznünk. Egyetlen faj fordult elő 

két megfigyelési időszak alatt, a fehérpettyes álcsüngőlepke (Amata phegea), amely a 2017-es és 

a 2019-es kutatások idején mutatkozott, egyedszáma mindkét évben azonos. Az amerikai fehér 

medvelepke (Hyphantria cunea) csupán a 2017-es évben volt jelen. A vesszős szövő 

(Gynaephora fascelina) kizárólag 2018-ban volt észlelhető. A következő öt faj viszont csak az 

utolsó mintavételi időszak során volt jelen: a sárgafoltú kuszabagoly (Idia calvaria), a sárga 

karcsúbagoly (Paracolax tristalis), az íveltsávú bagoly (Odice arcuinna), a közönséges 

medvelepke (Arctia caja) és a Hypercompe scribonia (16. ábra). 

  

 

16. ábra. Az Erebidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 
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A Lycaenidae család fajai közül nyolcat sikerült mintavételeznünk. A nyolc fajból három 

volt jelen mind a három vizsgálati időszakban az adott területeken: a közönséges boglárka 

(Polyommatus icarus), az ékes boglárka (Cupido argiades) és a bengeboglárka (Celastrina 

argiolus). Ezen fajok közül kiemelkedő mennyiséggel rendelkezik a Polyommatus icarus 

egyedszáma. Csúcspontját a 2018-as évben érte el. Két faj csak a 2018-2019-es vizsgálatok során 

volt jelen a mintaterületeken: az égszínkék boglárka (Polyommatus bellargus) és a tölgyfa-

csücsköslepke (Satyrium ilicis). A nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila) kizárólag a 2017-es 

évben mutatkozott négy egyedszámmal, ezen faj megtalálható a Natura 2000 listáján. Két faj a 

2019-es évben volt jelen: a zöldfonákú lepke (Callophrys rubi) és a bundás boglárka 

(Polyommatus admetus), mindkét faj kettő darab egyedszámmal rendelkezik (17. ábra). 

  

 

17. ábra. A Lycaenidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 

 

A Hesperiidae család hat fajt számlál. Egy faj kivételével az összes többi mind a három 

mintavételi időszakban előfordult az adott területeken. Ezek a következők: a barna busalepke 

(Thymelicus sylvestris), a vesszős busalepke (Hesperia comma), a vonalas busalepke 

(Thymelicus lineola), az erdei busalepke (Ochlodes sylvanus), a kis busalepke (Pyrgus malvae). 

Az Ochlodes sylvanus kivételével a többi fajnál megfigyelhetjük, hogy a 2018-as időszakban 

voltak a legelterjedtebbek az adott területeken, illetve legkisebb egyedszámban a 2019-es évben 

fordultak elő. A homályos busalepke (Pyrgus serratulae) csak a 2018-2019-es vizsgálatok során 

mutatkozott, előző évi egyedszáma az utóbbira megfeleződött (18. ábra).  
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18. ábra. A Hesperiidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 

 

Öt fajt sikerült azonosítanunk, amelyek a Tortricidae családhoz tartoztak. Egyetlen faj sem 

volt észlelhető a 2017-es vizsgálati időszakban. Az Adoxophyes orana csak a 2018-as 

mintavételezések során volt jelent az adott területeken, a további négy faj viszont mind a 2018-

as, mind pedig a 2019-es években is mintavételezésre került: a kerti sodrómoly (Pandemis 

cerasana), az Aderis rhombana, a szilvarügymoly (Hedya pruniana) és a Cnephasia 

communana. Jelentős eltérések egyedszámukat tekintve nem figyelhetőek meg, az első két fajnál 

látható, hogy a 2018-ban nagyobb számban fordultak elő, mint 2019-ben (19. ábra). 

 

 

19. ábra. A Tortricidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 
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Négy fajt mintavételeztünk, melyek a Papilionidae családhoz tartoznak, az összes 

mintavételezett faj szerepel Ukrajna Vörös Könyvében. Ezek közül három a 2018-2019-es 

vizsgálati időszak alatt volt jelen az adott területeken: a kardoslepke (Iphiclides podalirius), a 

fecskefarkú lepke (Papilio machaon) és az apolló-lepke (Parnassius apollo). Egyedszámával 

kitűnik az Iphiclides podalirius, minimális csökkenés figyelhető meg, ha az utóbbi évet 

tekintjük. A Papilio machaon egyedszáma a 2018-as évhez képest megduplázódott, míg a 

Parnassius apollo egyetlen faja bukkant fel a 2019-es évben. A kis apolló-lepke (Parnassius 

mnemosyne) csupán a 2019-es évben volt jelen egyetlen egyedszámmal (20. ábra). 

 

 

20. ábra. A Papilionidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 

 

Négy fajt sikerült azonosítanunk a Sphingidae család fajai közül. Két faj mind a három 

vizsgálati időszak alatt jelen volt a kijelölt területeken: a folyófűszender (Agrius convolvuli) és a 

kacsafarkú szender (Macroglossum stellatarum). Mindkét fajnál megfigyelhető jelentős 

egyedszámbeli eltérés. Az Agrius convolvuli legmagasabb egyedszámmal a 2017-es évben 

fordult elő, a későbbiekben folyamatosan csökkent az egyedszáma. A Macroglossum stellatarum 

esetében az figyelhető meg, hogy míg az első mintavételi időszakban mindössze két 

egyedszámmal rendelkezett, ez folyamatosan növekedett évről évre. A fenyőszender (Hyloicus 

pinastri) csupán a 2018-as évben volt jelen egyetlen egyedszámmal, a fagyalszenderhez (Sphinx 

ligustri) hasonlóan, amely kizárólag csak a 2019-es mintavételezések során tűnt fel (21. ábra). 
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21. ábra. A Sphingidae család fajainak egyedszám szerinti megoszlása 

 

A lóhereszövő (Lasiocampa trifolii) egyedszáma évről évre növekedést mutatott (22. ábra).  

 

 

22. ábra. A Lasiocampa trifolii (Lasiocampidae) egyedszámának megoszlása 

 

A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) csak a 2017-2018-as vizsgálati 

időszakban volt jelent a kijelölt területeken, előző éven három egyed, utóbbin hét egyeddel (23. 

ábra).  
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23. ábra. A Cydalima perspectalis (Crambidae) egyedszámának megoszlása 

 

A kormos púposszövő (Gluphisia crenata) a 2017-es évben nem volt jelen egyetlen 

mintavételi területen sem, viszont 2018-ban a faj tizennégy egyedével találkoztunk, ez a szám a 

2019-es évben négyre csökkent (24. ábra). 

 

 

24. ábra. A Gluphisia crenata (Notodontidae) egyedszámának megoszlása 

 

A nagy pávaszem (Saturnia pyri) a 2018-as vizsgálatok során két egyedet sikerült 

feljegyezni, ez a szám 2019-re megduplázódott (25. ábra). Ez a faj Ukrajna Vörös Könyvében 

szerepel. 
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25. ábra. A Saturnia pyri (Saturniidae) egyedszámának megoszlása 

 

Az acélszínű csüngőlepke (Zygaena filipendulae) a 2018-2019-es vizsgálatok alapján egy-

egy egyeddel tűnt fel a kiválasztott területeken (26. ábra). 

 

 

26. ábra. A Zygaena filipendulae (Zygaenidae) egyedszámának megoszlása 

 

Három faj kizárólag a 2018-as mintavételezések során volt jelen: kilenc egyeddel a 

fényiloncafélékhez (Pyralidae) tartozó kukoricamoly (Ostrinia nubilalis), három egyedszámmal 

a sarlósszárnyúfélék (Drepanidae) családjába tartozó bélyeges pihésszövő (Tethea or) és két 

egyed a Thyatiridae családhoz tartozó vörösnyakú pihésszövő (Asphalia ruficollis). 
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3.5. A leggyakoribb fajok repülési ideje 

 

A vizsgált fajok egyedszámából kiindulva kiválasztottuk az öt leggyakoribb fajt és 

szemléltetem repülési idejüket a 2019-es évre vonatkozóan.  

Az első leggyakoribb faj a répalepke (Pieris rapae), amely júliustól októberig aktivitást 

mutatott. Azon nyári napokon, amikor minimális számban fordult elő, az azzal magyarázható, 

hogy nem voltak megfelelőek az időjárási viszonyok a repüléshez. Összesen negyvenegy 

egyedet jegyeztünk fel a vizsgálatok folyamán (27. ábra). 

 

 

27. ábra. A répalepke (Pieris rapae) repülési ideje 2019-ben 

 

A második leggyakoribb faj az atalanta lepke (Vanessa atalanta), amely az előző fajhoz 

hasonlóan júliustól október végéig mutatott aktivitást. Összesen negyven egyedet 

mintavételeztünk. Itt is megfigyelhető, hogy egyes mintavételezési napon egy egyed sem volt 

jelen (28. ábra). 

 

 

28. ábra. Az atalantalepke (Vanessa atalanta) repülési ideje 2019-ben 
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A harmadik leggyakoribb faj a káposztalepke (Pieris brassicae). Előfordulását 

megfigyelhettük júliustól október első feléig. Összesen harminhat egyedével találkoztunk (29. 

ábra). 

 

 

29. ábra. A káposztalepke (Pieris brassicae) repülési ideje 2019-ben 

 

A negyedik leggyakoribb faj a közönséges boglárka (Polyommatus icarus). Egyedeivel 

júliustól októberig találkozhattunk. Összesen harmincnégy egyedet jegyeztünk fel (30. ábra). 

 

 

30. ábra. A közönséges boglárka (Polyommatus icarus) repülési ideje 2019-ben 
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Az ötödik leggyakrabban előforduló faj a nappali pávaszem (Inachis io). Egyedeinek 

aktivásátát júliustól októberig megfigyelhettük. Összesen huszonnyolc egyedet mintavételeztünk 

(31. ábra). 

 

 

31. ábra. A nappali pávaszem (Inachis io) repülési ideje 2019-ben 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A munkánk során az Ungvári járás területén található Palágykomoróc település 

környezetében élő lepkefajok faunisztikai kutatását végeztük el. A helység Ungvártól 16 km-re 

délnyugati irányban a Latorca és az Ung folyó között terül el. A település szűkebb környezetében 

hasonló vizsgálatokat korábban még nem végeztek, ezért ezek az első adatok a község 

lepkefaunájával kapcsolatban. A település erdőkben és nedves élőhelyekben szegény, többnyire 

antropogén behatásoknak kitett élőhelyek alkotják. A mintavételezésre három 1000 m2-es 

kiterjedésű területet jelöltünk ki, melyeket 2017 júliusától 2019 novemberéig igyekeztünk heti 

rendszerességgel látogatni. A megfigyeléseket heti egy alkalommal végeztük, összesen 55 

alkalommal, kézi rovarháló segítségével. 

A mintavételezések során sikerült megállapítanunk, hogy mely lepkefajok voltak jelen 

Palágykomoróc területén az adott vizsgálati időszak alatt. A területekről összesen kilencvennégy 

faj példányai kerültek elő, melyekből néhány faj faunisztikai szempontból jelentős. Találtunk 

természetvédelmi oltalom alatt álló fajokat, de mezőgazdasági kártevők is előfordultak. A helyi 

lepkepopuláció nagy részét többnyire széles ökológiai tűrőképességű, általánosan elterjedt fajok 

alkotják. Az araszolólepkék családjából (Geometridae) összesen tizenhét faj előfordulását 

igazoltuk, a tarkalepkék közül (Nymphalidae) tizenöt faj került elő, a fehérlepkék családjából 

(Pieridae) kilenc faj, szintén kilenc faj a bagolylepkefélék (Noctuidae) családjából, kilenc 

bagolylepkeszerű (Erebidae) faj, a boglárkalepkék (Lycaenidae) közül nyolc faj, a busalepkék 

(Hesperiidae) közül hat faj, a sodrómolyfélék (Tortricidae) közül öt faj, négy-négy faj a 

szenderek (Sphingidae) és a pillangófélék (Papilionidae) családjából. Mindössze egy-egy fajt 

írtunk le a szövőlepkék (Lasiocampidae), a csőrösmolyfélék (Crambidae), a púposszövők 

(Notodontidae), a pávaszemek (Saturniidae), a csüngőlepkefélék (Zygaenidae), a fényiloncafélék 

(Pyralidae), a sarlósszárnyúfélék (Drepanidae) és a Thyatiridae családból.  

A pillangófélékhez (Papilionidae) tartozó négy faj, melyek mintavételezésre kerültek: a 

kardoslepke (Iphiclides podalirius), a fecskeszárnyú lepke (Papilio machaon), az apolló-lepke 

(Parnassius apollo) és a kis apolló-lepke (Parnassius mnemosyne), a pávaszemekhez 

(Saturnidae) tartozó nagy pávaszem (Saturnia pyri) és a tarkalepkékhez (Nymphalidae) tartozó 

nagy színjátszólepke (Apatura iris) is szerepel Ukrajna Vörös Könyvében (ПЛЮЩ, 2009) és az 

Ukrán Kárpátok Vörös Könyvében is (КАНАРСЬКИЙ, 2011). A nagy tűzlepke (Lycaena dispar 

rutila) a Natura 2000-ben szerepel (BÁLINT, 2014). 
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РЕЗЮМЕ 

 

Під час моєї роботи я здійснила фауністичне дослідження видів метеликів, що 

мешкають в районі села Паладь-Комарівці у районі Ужгорода. Місце розташоване в 16 км 

на південний захід від Ужгорода , між Латорицею  та річкою Уж. Подібні обстеження ще 

не проводилися в вузькому оточенні населеного пункту, тому це перші дані про фауну, а 

саме метеликів села. У лісах і водно-болотних угіддях місця проживання є бідними, в 

основному це середовища проживання, що піддаються антропогенним впливам. Для 

відбору проб були призначені три ділянки площею 1000 м2, який ми відвідували щотижня 

влітку 2017 року та осені 2019 року. Я проводила  обстеження один раз на тиждень, 

загалом 55 разів, використовуючи ручний екран комах. 

Під час відбору зразків нам вдалося з'ясувати, що які  види метеликів були присутні на  

території  Паладь-Комарівці в даному періоді дослідження. Всього налічується 94 зразків 

площі, деякі з яких є знаковими для фауністичних аспектів. Ми знайшли й 

природоохоронні види комах , але траплялись і сільськогосподарські шкідники. Більшість 

метеликів , які водяться на даній місцевості значною мірою екологічно переносимі, 

найчастіше поширені види. Ми підтвердили виникнення в загальній складності 17 видів з 

сім'ї членистоногих (Geometridae), з нефропатій (Nymphalidae) 15 видів, з білих метеликів 

(Pieridae) виділено 9 видів, із сімейства сойки бавовняної (Noctuidae) 9 видів, 9 види совки 

(Erebidae), 8 види з синявцевих (Lycaenidae), з виду метеликів родини головчаки 

(Hesperiidae) 6 видів, 5 види Tortricidae. 4-4 види косатцевих (Papilionidae) та 

бражникових (Sphingidae). Було описано лише один вид з коконопрядих (Lasiocampidae), 

(Crambidae), зубницевих (Notodontidae), сатурніїх (Saturniidae), строкатких (Zygaenidae), 

вогнівких (Pyralidae), Drepanidae та  Thyatiridae.  

Шість видів метеликів внесені до Червоної книги України (ПЛЮЩ, 2009) та до 

української  Карпатської Червоної Книги: подалірій (Iphiclides podalirius), косатець 

махаон (Papilio machaon), верховинець Аполлон (Parnassius apollo), мнемозина 

(Parnassius mnemosyne), сатурнія велика (Saturnia pyri), мінливець великий (Apatura iris). 

Великий  червонець плямистий (Licaena dispar rutila) зареєстрований як вид Natura 2000 

(BÁLINT, 2014). 
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MELLÉKLET 
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2. sz. melléklet. Vanessa atalanta (saját készítésű felvétel) 

 

 

3. sz. melléket. Coenonympha pamphilus (saját készítésű felvétel) 
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4. sz. melléklet. Pieris rapae (saját készítésű felvétel) 

 

 

5. sz. melléklet. Pieris brassicaceae (saját készítésű felvétel) 

 

 

6. sz. melléklet. Pieris napi (saját készítésű felvétel) 
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7. sz. melléklet. Pyrgus malvae (saját készítésű felvétel) 

 

 

8. sz. melléklet. Polyommatus icarus (saját készítésű felvétel) 

 

 

9. sz. melléklet. Autographa gamma (saját készítésű felvétel) 

 

 



 

43 
 

10. sz. melléklet. Ochlodes sylvanus (saját készítésű felvétel) 

 

 

11. sz. melléklet. Callophrys rubi (saját készítésű felvétel) 

 

 

12. sz. melléklet. Araschnia levana (saját készítésű felvétel) 
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13. sz. melléklet. Macroglossum stellatarum (saját készítésű felvétel) 

 

 

14. sz. melléklet. Iphiclides podalirius (saját készítésű felvétel) 

 

 

15. sz. melléklet. Papilio machaon (saját készítésű felvétel) 
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