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BEVEZETÉS 

 

A rovarok vizsgálatával az emberiség már hosszú ideje foglalkozik. Rovarokról szóló 

feljegyzésekről már a Bibliában is olvashatunk, de az ősi időkben különböző népek is 

felhasználták megfigyeléseiket az élőlényeknek erről a csoportjáról, annak érdekében, hogy 

elkerüljék kártételüket vagy éppen gazdasági haszonra tegyenek szert. Az ókori görögök 

szerszámaik készítésénél igyekeztek olyan fát választani, ami ellenáll a farontó rovaroknak. A 

kínaiak régóta ismerik a selyemhernyó tenyésztését, valamint a méhek mézgyűjtő tevékenységét 

is gyakorta felhasználták (TÓTH, 2014). 

Jelenlegi kutatásom Nagybereg településen élő lepkék (Lepidoptera) faunisztikai 

vizsgálatát célozza meg. Fénycsapdázás módszerével próbáltam feltérképezni a település és 

annak környékén élő lepkefajok sokféleségét. A fénycsapdázás a rovarok gyűjtésének és 

vizsgálatának egyik legismertebb és leggyakrabban használt eszköze, amely a rovarok 

viselkedésének megzavarásán alapszik (KESZTHELYI, 2004).  

Arra a kérdésre, hogy miért repülnek a rovarok a mesterséges fényforrásokra, számos 

kutató megpróbált elfogadható magyarázatot adni, több nézőpont is megfogalmazódott erről a 

sokak által tapasztalt jelenségről, viszont a kutatóknak nem igazán sikerült egyöntetű véleményt 

megfogalmazniuk. Az egyik álláspont szerint a rovarok az élőlények azon csoportjába tartoznak, 

amelyek másodlagosan tértek át az éjszakai életmódra és a mesterséges fényforrások által 

kibocsájtott látható, ill. infravörös sugárzások hasonlítanak a környezetük természetes vonzási 

ingereire (pl.: víz, táplálék) (PINTÉRNÉ, 2013). 

A fénycsapdázás során kapott rovaranyag hasznosíthatósága igen széleskörű, alkalmas: 

etológiai, rajzásfenológiai, populációdinamikai, taxonómiai, cönológiai és nem utolsó sorban 

állatföldrajzi vizsgálatok megvalósítására is (KESZTHELYI, 2004). 

Korábban már végeztem hasonló faunisztikai vizsgálatokra irányuló kutatást Nagybereg 

település egy kiválasztott erdőrészlegén, illatanyag csapdázás módszerével 2016-ban. 

Terepi gyűjtőmunkánkat 2018 májusában kezdtem és 2019 májusában fejeztem be, ezen 

gyűjtési időszak alól a téli hónapok kivételt képeztek, ekkor ugyanis nem történt csapdázás. 

Kutatásom céljai: egy fénycsapda megtervezése, létrehozása és elfogó képességének 

tesztelése, szerettem volna felmérni, hogy a fénycsapdázás módszerével, melyek azok a lepkék 

(Lepidoptera), amelyeket sikeresen ki lehet mutatni az adott vizsgálati területen. Az így kapott 

fajlistát összehasonlítottam a korábbi illatanyagcsapdák fajlistájával, illetve a fénycsapda és az 

illatanyagcsapdák elfogó képességének hatékonysága is összevetésre került. 
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Munkám eredményeként pontosabb képet alkothatunk Nagybereg település és környezete 

rovarfaunájáról, illetve számos hasznos, a mezőgazdasági és erdészeti növényvédelemben is 

felhasználható entomológiai, rajzásfenológiai és faunisztikai ismeretekhez juthatunk.  
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A fénycsapdázás története 

A fénycsapdázás azon alapszik, hogy az éjszakai életmódot folytató pozitív fototaxisú 

rovarok repülnek a mesterséges fényre (NOWINSZKY, 2000; PINTÉRNÉ, 2013). Ókori 

megfigyelések és feljegyzések igazolják, hogy a fényforrások befolyásoló hatással vannak az 

éjszakai aktivitást mutató rovarokra (PINTÉRNÉ, 2013).  

A legelső Magyarországi feljegyzés a XVII. századból való, amikor is gyertyafényre 

repülő lepkékről tesznek említést. Az első egyszerű fénycsapdák használata a XIX. századra 

tehető, az első villanyégővel működő fénycsapdákat pedig a múlt században fejlesztették ki 

(NOWINSZKY, 2000). 

Azokat az ismereteket, miszerint a rovarok repülnek a fényre, már a XVIII. században 

hasznosították a növényvédelemben. Éjszakai tűzgyújtásokkal, és a tüzet fényforrásként 

használva csalogatták oda a kártevőnek vélt rovarokat, amelyek elpusztultak a magas 

hőmérséklet következtében (NOWINSZKY, 2000). Hasonló módon jártak el az erdélyi fenyvesek 

kártevőjeként számon tartott apácalepke (Lymantria monacha) esetében is, amikor is máglyás 

tűzgyújtásokkal csalogatták ezt a fajt, amelynek példányai a tűz közelébe érve olyan mértékű 

sérülést szenvedtek, hogy elpusztultak (HIRKA et al. 2011). 

Kezdetben fényforrással csalogatták a rovarokat, amelyek rárepültek a fény közelében 

kihelyezett fehér lepedőre és a gyűjtő onnan fogta be a kívánt rovarokat. Ez a módszer azonban 

megkívánta a gyűjtők, illetve kutatók jelenlétét a teljes csapdázási időszak alatt (NOWINSZKY, 

2000). 

Könnyű csapdázási módról van szó, amely többek között eredményes is. A módszer 

hasznos tulajdonságait felhasználva és továbbfejlesztve arra törekedtek, hogy olyan automatikus 

fénycsapdákat hozzanak létre, amelyek akkor is biztosítani tudják a rovaranyagot, amikor a 

kutató nincs jelen a vizsgálati időpontban (BEC ÉS LINSENMAIR, 2006). 

A fénycsapdák rohamos fejlődése fénycsapda hálózatok kiépítéséhez vezetett. Európában 

jelentős fénycsapda hálózat üzemel az Egyesült Királyságban, amely már 1933-ban működött, 

napjainkban is működik és a Rothamsted-típusú csapdákat használják (NOWINSZKY, 2000). 

1952-ben Magyarországon is elindul egy fénycsapda hálózat megalakulása (GIMESI ÉS 

HUFNAGEL, 2010). Ennek a jelentős és egyedi fénycsapda hálózatnak az elindítója volt Jermy 

Tibor. Az általa kialakított és elnevezett fénycsapdatípus alkalmas:  

• Rajzásfenológiai vizsgálatokra 

• Az időjárás hatásának kimutatására a vizsgált fajok rajzásának szempontjából 
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• A kártevők egyedszámának változásaira 

• Faunisztikai vizsgálatok feltárására (WÉBER, 1964). 

A legelső csapdát Keszthely Növényvédelmi Kutató Intézet Kísérleti Telepén kezdték el 

használni. Az 1958-1959-es évektől pedig széleskörűen elterjedtek a csapdák és elkezdett 

kirajzolódni a fénycsapda hálózat, mindez olyan gyors ütemben történt, hogy mintegy 10 év 

elteltével már több mint 100 csapda volt üzembe helyezve. (NOWINSZKY, 2000). 

Az adatok feldolgozását követően létrehoznak egy kártevő rovarfajokból álló listát, ez a 

lista a mezőgazdaság szempontjából fontos és figyelemre méltó fajokat tartalmazza. Ezek: 

felkiáltójeles bagolylepke (Scotia exclamationis L.), gamma-bagolylepke (Autographa gamma 

L.), rácsos rétiaraszoló (Chiasmia clathrata L.), lucernamoly (Salebria semirubella Scott), 

kukoricamoly (Ostrinia nubilalis Hbn.), káposzta bagolylepke (Mamestra brassicae L.), saláta-

bagolylepke (Mamestra oleracea L.), gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) gyapottok-bagolylepke 

(Heliothis armigera Hbn.), aranyfarú lepke (Euproctis chrysorrhoea L.), almamoly (Laspeyresia 

pomonella L.), káposztamoly (Plutella maculipennis Curt.), stb. (NOWINSZKY, 2000). 

A Mezőgazdasági Növényvédelmi Fénycsapda Hálózat megalakulása és az itt 

megszerzett tapasztalatok, valamint a kapott adatok széleskörű felhasználásának lehetősége azt 

eredményezte, hogy létrejöjjön az Erdészeti Fénycsapda Hálózat. Ebben nagy szerepe volt 

Szontagh Pálnak, aki kutatásaival rávilágított arra, hogy a fénycsapdáknak fontos jelentősége 

lehet az erdei ökoszisztéma vizsgálatában (HIRKA et al. 2011). 

Hosszú ideig a két fénycsapda hálózat közösen működött egészen 1968-ig, amikor 

különváltak és önállósodott a mezőgazdasági és erdészeti rendszer (HIRKA et al. 2011).  

Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat hatékonysága megkérdőjelezhetetlen, az itt befogott 

fajok 95%-ban lefedik Magyarország teljes nagylepke állományát (HIRKA et al. 2011). 

Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat által szolgáltatott adatok alkalmasak erdővédelmi 

célokra, faunisztikai, etológiai, ökológiai kutatásokra, népességdinamikai vizsgálatokra, időjárási 

adatok felhasználásával klímaváltozási vizsgálatokra, fajok közötti interakciós vizsgálatokra stb. 

(HIRKA et al. 2011). 

A legjelentősebb kártevő fajokat és azok adatait nyilvánosságra hozzák: tölgyilonca 

(Tortrix viridana L.), kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.), aranyos téliaraszoló (Erannis 

defolaria Cl.), gyapjaslepke (Lymantria dispar L.), vetési bagolylepke (Scotia segetum Schiff.), 

amerikai fehér-medvelepke (Hyphantria cunea Drury), tollascsápú araszoló (Colotois pennaria 

L.) stb. (NOWINSZKY, 2000). 

Az erdészeti hálózatban kihelyezett csapdák paraméterei megegyeznek a 

mezőgazdaságban használt csapda tulajdonságaival. A magyarországi fénycsapda hálózat Jermy-



 

12 
 

típusú fénycsapdákat használ a gyűjtésekhez, amelyek működési ideje április1-től október 31-ig 

tart. A Jermy-típusú csapda egy gyűjtés alatt egy összesített rovaranyagot biztosít, hátrányaként 

meg lehet említeni, hogy nem képes elkülöníteni az éjszakai rajzásmintázatokat egymástól 

(NOWINSZKY, 2000). 

 

1.2. Különböző fénycsapdák típusainak bemutatása 

 A rovarokat megcélzó kutatások során az egyik leggyakrabban és legszéleskörűbben 

alkalmazott gyűjtőeszközök a fénycsapdák, amelyek az éjjel aktív rovarokra csalogató hatást 

fejtenek ki. A fénycsapdázással foglalkozó kutatók többféle fénycsapdatípust is létrehoztak. A 

kialakításuknál szem előtt tartották, hogy melyik rovarcsoportot szeretnék vizsgálni, milyenek a 

vizsgálati terület paraméterei, valamint a feldolgozási célok sem elhanyagolhatóak. A 

csapdákban azonban van egy közös tulajdonság, mégpedig az, hogy a rovarokat fénnyel 

csalogatják. Egyes csapdák csak csalogató egységgel vannak felszerelve, míg mások változatos 

ölőanyagokkal és ölőeszközökkel is el vannak látva (KÚTI et al. 2010). 

 

1.2.1. Elektromos, nem hordozható fénycsapdák 

 Robinson-típusú fénycsapda 

Erről a csapdatípusról elmondhatjuk azt, hogy a nagylepkék elfogására a legalkalmasabb. 

A csapda egy földre helyezett fémhengerből áll, melynek felső részén fogótölcsér található, 

valamint négy terelőlemezzel is rendelkezik. Ultraibolya fényforrással csalogatja a különböző 

lepkefajokat, mivel nem rendelkezik tetőszerkezettel, hátrányaként megemlíthető, hogy csak 

száraz időszakokban alkalmas a rovarok elfogására. Az ultraibolya fényre összegyűlt rovarokat 

tetraklór-etánnal pusztítja el (NOWINSZKY, 2000). 

 Rothamsted-típusú fénycsapda 

A legtöbb rovarrend gyűjtésére alkalmas csapdatípus, ezt a tulajdonságát előnyként és 

hátrányként is felfoghatjuk. Előnyös, mert szinte bármilyen rovarfaj gyűjtésére alkalmas, 

hátránya, hogy nincs szelektáló képessége. Mindenképp pozitív tulajdonsága, hogy képes az 

ölőtér automatikus cseréjére, ezáltal a működési idő alatt több elkülönített anyagot is biztosít 

meghatározott időközönként (NOWINSZKY, 2000). 

 Minnesota-típusú fénycsapda 

Négy terelőlemezzel segíti a lepkék elfogását, ezek a terelőlemezek a gyűjtőtölcsér és a 

tető között helyezkednek el. Fényforrása változatos, több égőtípussal is üzemeltethető. 

Ölőanyaga szén-tetraklorid gőz. Egyik változata a Jermy-típusú csapda (NOWINSZKY, 2000). 
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 Muguga-típusu fénycsapda 

Afrikában használták ezt a csapdatípust, amelynek szerkezeti alapját a Robinson-csapda 

adja. A kialakításánál figyelembe vették, hogy a rajzási időszak csúcsánál nagy mennyiségű 

lepke érkezhet a csapdába és ennek megfelelően alakították ki a tároló szerkezetét. A csapda 

alapja egy vastölcsér, amely haladási irányzékként szolgál a lepkének, hogy az a fényforrástól, 

amely lehet 125 W-os hagyományos izzó vagy higanygőz izzó is, a gyűjtőedénybe haladjon. A 

csapda egy vízelvezető rendszerrel is rendelkezik, a mintaanyag károsodásának elkerülése 

végett. A csapdához tartozik még 12 polietilén zsák, amelyek 3-5 l űrtartalmúak, ennek a 

cserélése is meg van oldva (SIDDORN ÉS BROWN, 1971). 

 Jermy-típusú csapda 

A Jermy Tibor által megalkotott fénycsapda (PINTÉRNÉ, 2015).  

A Jermy‐típusú fénycsapda a Minnesota típusú csapdától abban tér el leginkább, hogy itt 

hiányoznak a terelő lamellák. Fényforrása 2 méter magasságban elhelyezett 100 W‐os normál 

égő. Az ölőanyag kloroform. Hátránya, hogy egy mintavételezés alatt nem képes több 

rovaranyag elkülönítésére, nincs megoldva a gyűjtőedény cserélése (PUSKÁS et al. 2011). 

Valamennyi tartozéka feketére van festve (tartószerkezet, tető), kivéve a tölcsért, az fehér 

színű. Igen nagy tetőszerkezettel rendelkezik, átmérője 100 cm, magassága 14 cm, ami védelmet 

nyújt csapadékos időben is. A 100W-os lámpa a tölcsér központi részén helyezkedik, oly módon, 

hogy a lámpa és a talaj között a távolság 200 cm. Az izzó szürkületi órákban kezdi meg 

működését és egészen napkeltéig üzemel.  

A tölcsér fényforrás felé eső részének átmérője 32 cm, az ölőedény irányába eső részének 

átmérője pedig 5 cm, a tölcsér teljes magassága 25 cm. A kloroform nem érintkezhet a csapdába 

érkező rovarokkal, mivel erős zsíroldó hatással rendelkezik. A fentiekben említett csapdarészek 

egy acélkerethez csatlakoznak, amely egy földbe ásott facölöphöz van hozzárögzítve 

(NOWINSZKY, 2000).  
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1. ábra. Jermy-típusú csapdaszerkezet (NOWINSZKY, 2000). 

 

 Pennsylvania-típusú fénycsapda 

Ezt a csapdatípust elsősorban a gyapotkártevők elleni harc során alkalmazzák. 

Függőleges elhelyezkedésű fénycsövét négy darab terelőlemez öleli körül, alatta található a 

fémtölcsér és az ölőedény. A tetőlemeze úgy van kialakítva, hogy biztonságban használható 

nedvesebb időjárási viszontagságok között is (NOWINSZKY, 2000). 

 New Jersey-típusú fénycsapda 

Gyengén repülő rovarok csapdázására is alkalmas, 1927-ben fejlesztették ki a New Jersey 

Mezőgazdasági Kísérleti Állomáson. A csapda részét képezi egy fémhenger, melynek átmérője 

23 cm, ehhez kapcsolódik egy 41 cm átmérőjű kúp alakú fedőszerkezet. 25 W-os égő felelős a 

rovarok csalogatásáért.  

A csapda jó szelektáló képességekkel rendelkezik, amit 0,6-0,8 cm átmérőjű nyílásokkal 

rendelkező rosta biztosít, ugyanis ez kizárja a csapdából a rostalyukak átmérőjétől nagyobb 

testmérettel rendelkező élőlényeket. A csapda kiemelkedően jó elfogó képességét a 

szívószerkezet biztosítja. A lepkéket az ölőedényben található diklórfosz pusztítja el. A 

csapdánál megoldották, hogy közvetlen érintkezés ne történjen a rovar és az ölőanyag között 

(REINERT, 1989). 

 Ha célrovar a szúnyog, akkor ez a csapdatípus kimagaslóan eredményesebb más 

csapdatípusoknál (FROST, 1957).  
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A csapdákat rendszerint háztartási áramerősséggel üzemeltetik, a fényforrás 

automatikusan bekapcsol szürkületkor, illetve kikapcsol napkeltekor (REINERT, 1989).  

 

2. ábra. New Jersey-típusú csapda (REINERT, 1989). 

a – fémhenger; b – kúpos fedőlemez; c – fényforrás 

d – szita; e – ventilátor; f – hálós tölcsér; 

g – gyűjtőedény; h – ölőanyag; i – műanyag lemez 

 

 Ammar-típusú fénycsapda 

A csapda részét képezi egy fémtölcsér, amelynek felső kiszélesedő részének átmérője 40 

cm, alsó keskenyedő részének átmérője 7,5 cm. A tölcsérhez egy 5 cm hosszúságú fém 

csatlakozik, ami összeköti a 10 cm nagyságú gyűjtőüveggel. A csapda továbbá rendelkezik hat 

darab egymástól egyenletes távolságra elhelyezkedő terelőlemezzel. A terelőlemezek méretei: 

szélessége 14,5 cm (felső részén); magassága 37 cm; 10 cm-rel kiemelkedik a fémtölcsér 

peremétől. A lámpatartóba 125 W-os higanygőz lámpát találunk, amely körbe van véve 

fémpálcákkal, a fémpálcák között kicsi a távolság, ez segített a nagyobb méretű rovarok 

szelektálásában. A fémrudak stabilitásáért egy 40 cm-es fémgyűrű felelős. Ezen fémketrec fölött 

helyezkedik el a kúpos tetőlemez. A csapdaszerkezet fémlábakon áll, a fényforrása a talajtól 160-

170 cm-es magasságban rögzítődik (AMMAR, 1975). 
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3. ábra. Ammar-típusú fénycsapda (AMMAR, 1975). 

 

 Becsei-típusú fénycsapda 

Jugoszlávia mezőgazdasági területein használták ezt a nagy mennyiségű rovaranyagot 

biztosító csapdát. A fényforrás 250 W-os higanygőzlámpa, amelynek kihelyezési magassága 2 

m. A csapdatest belseje több részre osztott, aminek eredménye a jó állapotú rovaranyag, mivel az 

aktívabb, ölőanyagnak jobban ellenálló és tovább mozgó fajok nem tesznek kárt a hamarabb 

elpusztuló és sérülékenyebb fajokban (NOWINSZKY, 2000). 

 Wéber-típusú fénycsapda 

Csapdaszerkezete tölcsér alakú, rendelkezik fedőlemezzel és 100 W-os égővel üzemel. A 

tetőlemeze csapadék ellen védelmet nyújt, a tetőlemez irányában a csapdatest kiszélesedik, 

amelynek átmérője itt eléri a 30 cm-t. Ezzel ellentétes irányban, a gyűjtőedényhez közeledve 

folyamatosan keskenyedik egészen addig, amíg mérete 3,5 cm-re csökken. (NOWINSZKY, 2000). 

 Farrow-típusú fénycsapda 

Megfigyelések bizonyítják, hogy sok sáskafaj (Acricidae spp.) a fényforrástól bizonyos 

távolságra száll le, ezzel kikerülve a fénycsapda elfogó képességét. Ennek kiküszöbölése céljából 

hozták létre a Farrow-típusú fénycsapdát. A csapdatípust a Chortoicetes nem vizsgálatára 

használják. A csapda egy 300 cm átmérőjű tartály, amelynek magassága 50 cm. A tartály 

fényvisszaverő hatású festékkel van lefestve és vízzel van megtöltve, a víz leereszthető, illetve 

25 cm-es magasságban lyukak vannak az esőzések idején jelentkező túltelítődés 

megakadályozása céljából. A csalogatást egy 150 W-os időkapcsolóval ellátott UV lámpa 

biztosítja. A lámpa alkonyatkor automatikusan bekapcsol és hajnalban kikapcsol. A tartályban 
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lévő vizet algaellenes anyaggal dúsítják, meggátolva az algák elszaporodását és elkerülve ezzel a 

tartály fényvisszaverő képességének romlását (FARROW, 1974). 

 

1.2.2. Akkumulátorral működő hordozható fénycsapdák 

 Bozai-típusú hordozható fénycsapda 

Hasonlóságot mutat a Jermy-típusú csapdával, de könnyebben szállítható, kisebb méretű 

és akkumulátoros működése miatt nincs helyhez kötve (NOWINSZKY, 2000). 

 Járfás-féle hordozható fénycsapda 

Hordozható, akkumulátoros csapdaszerkezetre kell gondolni. Névadója üzemeltette. Több 

ilyen típusú fénycsapda is működött, ezáltal lehetőséget adva, hogy a fényforrásuk a talajtól 

számítva eltérő magasságokban helyezkedjenek el, 1m; 1,5m; 3m; (NOWINSZKY, 2000). 

 Steiner-Neuffer-típusú fénycsapda 

Egy könnyen szállítható, akkumulátoros csapda. Vízszintes elhelyezkedésű fénycsővel 

rendelkezik, üzemeltetésének fő helyszíne a gyümölcsösök. Főképpen lepkekártevők ellen 

alkalmazzák, ezen belül is a molyokat fokozottan sikeresen csapdázza (NOWINSZKY, 2000). 

 Fábián-féle hordozható fénycsapda 

A magyar lepkészek Ázsiai gyűjtőútjaikon használták ezt a könnyen szállítható Fábián 

György által gyártott csapdatípust a kilencvenes években (NOWINSZKY, 2000). 

 Luminoc-fénycsapda 

Több szempontból is hatékony csapdáról beszélhetünk: kis méretű, változtatható a 

fényforrásának színe, módosítható a fényintenzitás, önállóan bekapcsol – ezen tulajdonságai 

miatt megfigyelték azt, hogy az egyik legfajgazdagabb rovaranyagot képes szolgáltatni 

(NOWINSZKY, 2000). 

 

1.2.3. Frakcionáló fénycsapda rendszerek 

 Szalay-féle forgótálcás fénycsapda 

Ezen csapdatípus kialakításának ötletét a fentebb már tárgyalt Wéber-típusú csapda 

szolgáltatta. Alkalmazásával pontosabb képet kaphatunk a vizsgálati területen élő rovarok 

rajzásáról, mert ennél a csapdánál kialakították a gyűjtőedény cseréjét. Ennek cseréje óránként 

megvalósul. Több anyagot is biztosít egy gyűjtési időpont alatt (NOWINSZKY, 2000). 

 Kecskeméti frakcionáló fényoszlop 

Ahogyan a neve is mutatja, ez a frakcionáló fénycsapda Kecskeméten működött a 1970-

es években. A fényoszlop alatt az ölőtér váltószerkezete található, 10 darab ölőüveggel 
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rendelkezik. Működése 10 órát foglal magába, este 6 órától hajnali 4 óráig, függetlenül a 

sötétedés és világosodás időpontjától (NOWINSZKY, 2000). 

 

1.2.4. Elektromos árammal ölő fénycsapdák 

 El-Saadany-típusú fénycsapda 

Egyiptomban megalkotott csapda, ahol a rovarok ölését a 125 W-os fényforrás köré 

rendezett réz pálcák biztosították, amelyeket 2000 V feszültségű áramhoz kapcsoltak. Elfogási 

képességei nagyon jónak mondhatóak (NOWINSZKY, 2000). 

Hatékony módszer, amelyet Egyiptomban mezőgazdasági kártevők ellen sikeresen alkalmaznak, 

főleg a gyapottermesztési területeken (EL-SAADANY, 1974).  

 ESZLU-típusú fénycsapda 

Működése hasonló elveken alapszik, mint az előző fénycsapdáé, van egy elektromos 

feszültséggel ellátott rács, amelyek bódítják a rovarokat, a csalogatást pedig egy UV fényű lámpa 

biztosítja. Szovjetunióban készült elektromos árammal ölő csapda (NOWINSZKY, 2000). 

 Mizutani-típusú fénycsapda 

Fényforrása egy 20 W-os fluoreszkáló fénycső, a fénycsövet alumínium elektródák 

veszik körül, mely 250 V feszültségű áramforráshoz van hozzákapcsolva. Az alumínium 

elektródákkal érintkező rovarok sokkot kapnak és a fémtölcsérbe hullnak. A fémtölcsér után a 

polietilén gyűjtőzsákba érkeznek. A gyűjtőedény a karbon-tetrakloriddal átitatott pamutgyapottal 

rögzül a tölcsér orrához (MIZUTANI, 1982). 

 

4. ábra. Mizutani-típusú fénycsapda (MIZUTANI, 1982). 
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1.2.5. Talajfénycsapdák 

Ármai készített talajfénycsapdákat, ám a nála alkalmazott ölőanyag olyan mértékben 

rongálta a rovaranyagot, hogy annak feldolgozása a későbbiekben lehetetlenné vált. Járfás és 

Szabó is készített talajfénycsapdákat. 

Továbbá talajfénycsapdák közé sorolják a lepedőket is, amennyiben az érintkezik a 

talajjal, persze ebben az esetben is szükség van a fényre, mint csalogató forrásra (NOWINSZKY, 

2000). 

  

1.3. Kárpátalja lepkefaunája és kutatása 

 Ukrajna állatvilága közel 44 ezer állatfajt számlál, ez a biodiverzitás az ország sokszínű 

földrajzi adottságának köszönhető (Kárpátok, Fekete- és Azovi-tenger, valamint egyéb 

változatos vízrajzi adottság). Az állatfajok több mint felét a rovarok adják, amelyek fajszáma 25 

ezerre tehető Ukrajnában (IZSÁK, 2007). 

Ehhez a faji diverzitáshoz nagyban hozzájárul Kárpátalja. Kárpátalja változatos 

domborzati, éghajlati és vízrajzi adottságokkal rendelkezik, amelynek köszönhetően az élővilág 

még megőrizte ősi mivoltát. A változatos flóra, amely 2613 fajt számlál, magával vonta a 

változatos faunát is (BERGHAUER, 2012). 

 Az entomológiai vizsgálatok során az egyik legkutatottabb a lepkék (Lepidotera) 

csoportja (NOWACKI et al. 2018). A lepkék rendjét két részre szokták osztani: ezek a 

„nagylepkék” (Macrolepidoptera) és a „molylepkék” (Microlepidoptera). A két csoportot 

képviselő fajok aránya nagyjából megegyezik, valamivel több fajt számlál a Microlepidoptera 

csoport (MÉSZÁROS ÉS SZABÓKY, 2005). 

Kárpátalján főképpen Macrolepidoptera csoportra irányuló kutatásokat végeztek többen 

is. Mivel az én kutatásaim során a lepkeanyag egy jelentős részét az éjszakai nagylepkék teszik 

ki, ezért olyan korábbiakban végzett kutatásokat szeretnék ismertetni, amelyeknek célpontjai 

ezek a lepkék voltak Kárpátalja területén. 

Hasonló jellegű kutatásokról már az 1800-as évekből is vannak adatok. A XIX. 

században már vannak eredmények Kárpátalja lepkefaunájának kutatásairól. Az ekkori kutatások 

főképpen az Osztrák-Magyar Monarchia kutatóihoz kapcsolódnak, mert ekkoriban a terület ezen 

államforma fennhatósága alá tartozott. A kutatások viszont pontatlanok, mert a gyűjtések helyét, 

a vizsgálati területeket nem nevezik meg konkrétan (ГЕРЯК, 2010
a
). 
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Frivaldszky János 1871-től végez rovartani kutatásokat a máramarosi területeken (ID. 

FRIVALDSZKY, 2015). Ő ekkoriban 12 fajról tesz említést a Noctuoidae szupercsaládból (ГЕРЯК, 

2010
a
). 

További kutatások köthetők a nagylepkékhez a XIX. századból, Kárpátalja területéről Dr. 

Horváth Gézának és Pável Jánosnak köszönhetően. Munkáik során egy névjegyzéket állítottak 

össze, amelyben 997 fajról tesznek említést. A fajok között van néhány, amelynek előfordulási 

helyeként a Máramarosi medence, a Gutini hegyvonulat is említésre kerül. Megfigyeléseik 

alapján, ezeken a területeken, többek között az alábbi fajokat említik meg: Thyatira batis, 

Thalera fimbrialis, Plusia gamma, Acidalia immorata, Amphipyra pyramidea (HORVÁTH és 

PÁVEL 1876). Az itt említett fajokat saját kutatásunkban is sikerült azonosítani. 

1874-ben gyűjtéseket végez Ung menti területeken, valamint a Vihorlát hegységen 

Mocsáry Sándor, aki megfigyelései során jó néhány egyéb élőlény mellett beszámol 903 

rovarfajról, amelyek közül lepkék is említésre kerülnek (MOCSÁRY, 1877). 

A XX. században Abafi-Aigner, Pável, Uhryk közös publikációban beszámolnak 125 

fajról, amelyen 6 különböző család osztozik, viszont itt sincsenek konkretizálva a gyűjtések 

pontos helyei. Ocnogyna parasita, Hyphoraia aulica, Setina aurita, Dicallomera fascelina 

gyűjtéseik során ezekről a fajokról is beszámolnak, de későbbi kutatások szerint a Setina aurita 

faj nem biztos, hogy előfordul a területen, inkább az Alpokban jegyezték le (ГЕРЯК, 2010
a
).  

Későbbiekben csehszlovák kutatók is vizsgálják Kárpátalja lepkefaunáját, többek között 

В. Петровський, aki leginkább az Ungvári és Perecsenyi járásokban vizsgálódik a Noctuoidae 

szupercsalád iránt, lejegyez 50 fajt (ГЕРЯК, 2010
a
). 

 A XX. század második felétől konkretizálódnak a kutatások és egyes fajok kártételeiről is 

beszámolnak, legyen az mezőgazdasági vagy erdészeti kártevő, valamint ötleteket adnak 

ezekben a munkákban az ellenük való védekezés lehetőségeire is. Г. М. Рошко mezőgazdasági 

és a tölgy kártevőiről is ír, munkáiban szerepel az Agrotis segetum faj, mint kártevő. Р. С. 

Павлюк több faj mellett említést tesz az Agrotis exclamationis fajról, mint erdei és 

mezőgazdasági kártevőről (ГЕРЯК, 2010
a
). A faj Nagyberegen is előfordul, mint ahogyan azt az 

eredmények résznél láthatjuk.  

Szintén nagylepkékre irányuló kutatásokat végeztek Szanyi és munkatársai több ízben is. 

Szanyi 2008-ban nappali lepkék kutatását végezte Nagydobrony településen és annak környékén, 

majd 2009-től éjszakai lepkék előfordulásának feltérképezését is elkezdte fénycsapda 

segítségével. Kutatásai során a 2008-2011-es időszakban több mint 300 nagylepke fajt izolált, 

ennek a fajmennyiségnek jelentős része éjszaka repülő fajokból tevődött össze. Eredményeiben 

említést tesz olyan fajokról is, amelyek előfordulása inkább a déli területekre jellemző, de az 
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utóbbi években folyamatosan nyomulnak északabbra, ilyen a Dysgonia algira, Aedia leucomelas 

(SZANYI, 2012). Az utóbbi faj Nagybereg területén is előfordul. 

A Noctuidae lepkecsaládot kutatták Szanyi és munkatársai a Beregi sík területén, a 

magyar és ukrán oldalról származó adatok alapján. Vizsgálati területeik helyszínét az ukrán 

oldalon lévő Kaszonyi-hegy, illetve Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum biztosította, a 

magyarországi részen szintén két területen folytattak kutatásokat a Lónyai-erdő, valamint a 

Bockereki-erdő területein. Kutatási eredményként 383 fajt azonosítottak (SZANYI et al. 2015). 

 Ю. М. Геряк a Lepidoptera renden belül a bagolylepkéket vette kutatói górcső alá 2007 

és 2009 között. Kutatásai a Kárpáti Bioszféra Rezervátum területein valósultak meg (ГЕРЯК, 

2010
b
). 

A Kárpáti Bioszféra Rezervátum területének nagysága meghaladja az 50 ezer hektárt és 

több alegységből épül fel (KOHUT, 2013). Több alegységen is kutatott Геряк. (ГЕРЯК, 2010
b
). 

 Ю. М. Геряк kutatása kiterjedt a Kárpáti Bioszféra területeire, a kutatás módszere 

fénycsapdával történő gyűjtés volt. Fénycsapdák üzemeltek az Ugoljszko-Sirokoluzsanszki 

Természetvédelmi Terület bükköseiben, ahol a Noctuoidea család 270 faját sikerült kimutatni, 

boreális erdei fajokról is beszámol: Autographa pulchrina, Cucullia lucifuga, Agrochola humilis. 

A Szvidoveci Természetvédelmi Terület bükkösökkel és fenyvesekkel tarkított területein 245 

Noctuoidae fajt talált, szintén beszámol boreális erdei fajokról: Calliergis ramosa, Hydrillula 

pallustris, Lycophotia porphyrea. A Csornohorai Természetvédelmi Területen 230 fajt 

azonosított. A Máramarosi Természetvédelmi Területen 32 fajról tesz említést, de ezen gyűjtési 

terület adatai hiányosnak mondhatóak a nehéz megközelíthetőség miatt. A Nárciszok Völgye 

Természetvédelmi Területen is folytatott fénycsapdázást és változatos Noctuoidea család 

összetételről számol be, erre utal az a 300 faj is, amit itt mutatott ki. Itt előfordultak mezo- és 

higrofil fajok, mint például Cucullia scrophulariae, Cucullia chamomillae, Hydraecia ultima, 

Aporophyla lutulenta, Mythimna straminea, Xestia sexstrigata (ГЕРЯК, 2010
b
). 

A Fekete Hegy és Gyulai Hegy Botanikai Védett Terület változatos növényvilággal és 

meleg klímával rendelkezik, ami jelentős fajszámot biztosít – 282 fajt izolált ezen a két területen, 

amelyek között olyanok is leírásra kerülnek, amelyek Nagybereg településen is mutatnak 

aktivitást: Amata phegea, Aedia leucomelas, Conistra erythrocephala (ГЕРЯК, 2010
b
). 

A 2002-től 2010-ig terjedő kutatásaiban Ю. М. Геряк 9 járás 40 pontján végzett 

gyűjtéseket. A kutatásai során fénycsapdákat, illatanyagokat, kézi begyűjtést és megfigyeléseket 

is végzett, annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk Kárpátalja Noctuoidea lepkéiről. A 

2009-2010-es időszakban a beregszászi járás több területén is végzett vizsgálatokat, sőt 

Nagybereg közvetlen közelében is: Muzsalyi hegy, Gát, Bene, Kígyós, Ardói hegy. Irodalmi 
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adatokat is felhasználva valamint saját eredményeit feldolgozva 498 fajról számol be a 

Noctuoidea szuper család 6 családjából, az alábbi megoszlás szerint: Notodontidae – 35, Nolidae 

– 17, Arctiidae – 39, Lymantriidae – 10, Erebidae – 51, Noctuidae – 346 faj. Gyakori és szinte 

egész Kárpátalján kimutatható fajok, amelyek Nagyberegen is előfordulnak: Phragmatobia 

fuliginosa, Macdunnoughia confusa, Acronicta rumicis, Orthosia incerta, O. gothica, Agrotis 

exclamationis, Eupsilia transversa, Mythimna albipuncta, M. l-album, Xestia c-nigrum, Elaphria 

venustula és még számos egyéb faj. A publikációban kevésbé gyakorinak ítélt fajok között is 

vannak olyanok, amelyek gazdagítják Nagybereg faunáját: Aedia leucomelas, Cucullia 

umbratica, Eucarta amethystina, Cosmia affinis, Agrochola lota, Conistra rubiginosa, C. 

erythrocephala, Orthosia opima, Conisania luteago (ГЕРЯК, 2010
a
). 

A Noctuoidea csoport mellett, más lepkecsaládok képviselőinek feltérképezésére is 

irányultak tudományos munkák Kárpátalján. Ilyen munkát végzett többek között Ляшенко, aki a 

szenderfélék (Sphingidae) családját kutatta. Kárpátalja védett területein, a szőlősi, técsői, rahói, 

huszti járások mellett urbanizált területeken is folytatott vizsgálatokat, amelynek Ungvár és 

Munkács városa adott otthont. Eredményeiként 15 fajról számol be: Acherontia atropos, Agrius 

convolvuli, Daphnis nerii, Smerinthus ocellatus, Laothoe populi, Mimas tiliae, Hyloicus pinastri, 

Hemaris fuciformis, Hemaris tityus, Macroglossum tellatarum, Deilephila elpenor, Deilephila 

porcellus, Proserpinus proserpina, Hyles euphorbiae, Hyles galii (ЛЯШЕНКО, 2009). 

 A szenderek (Sphingidae) mellett a Nolidae csoportot is vizsgálták Ю. М. Геряк és 

munkatársai (2014). Korábban a Nolidae csoportot eltérő rendszertani kategóriákba sorolták, de 

különböző fiziológiai és molekuláris vizsgálatok eredményeként újabban külön családként 

tekintünk a lepkéknek e képviselőire. A Nolidae csoport Európa lepkefaunájának gazdagságához 

3000 fajjal járul hozzá. A kutatás során saját gyűjtési eredményeiket, irodalmi adatokat is 

felhasználtak, valamint egyes egyedek laboratóriumi körülmények közötti imágóvá válását is 

megfigyelve, 24 fajról számolnak be, amelyek közül négyet ők írnak le először Ukrajnában: 

Meganola kolbi, Nola ronkayorum, Nycteola svecicus, N. kuldzhana. 

A 24 faj között megtaláljuk az Earias clorana-t is, amelyet kimutattak Kárpátalja beregszászi 

járásának több területén is (ГЕРЯК et al. 2014). A faj Nagyberegen is tenyészik. 

 Ю. М. Геряк 2012-ben Ukrán Kárpátokban előforduló, korábban a területen nem ismert 

fajokról adott ki tudományos kutatást. Ez a publikáció azért is jelentős, mert a Calophasia 

platyptera valamint a Crypsedra gemmea fajokat először regisztrálják Ukrajnában, valamint 

először jegyezték le Nyugat-Ukrajnában az Eilema pseudocomplana fajt is. Munkájából az 

előbbiekben említett két faj mellett még jó néhány kiemelhető, amelyek Nagyberegen is 
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gyűjthetőek: Cosmia affinis, Agrochola lota, Conistra erythrocephala, Amata phegea (ГЕРЯК, 

2012). 

 Ю. М. Геряк további publikációiban vizsgálja konkrétan az Ukrán Kárpátok Noctuoidea 

szupercsaládját, ebben a munkában 90 fajról tesz említést, amelyek 3 családba tartoznak, 

valamint új elterjedési adatokra is rávilágít (ГЕРЯК, 2013). 

A nagylepkéket kutatták J. Nowacki és munkatársai a 2009-2017-es időszakban, akik a 

bagolylepkék (Noctuidae) családját vizsgálták, főképpen fénycsapdák segítségével Kárpátalján, a 

Fekete Hegy területén. Vizsgálataik során 299 bagolylepke fajt mutattak ki és a kutatás rávilágít 

a terület fajgazdagságára. Munkájának eredményeként megnevezett fajok között több olyan is 

fellelhető, amely Nagyberegen előfordul, ezek közül néhány: Rivula sericealis, Scoliopteryx 

libatrix, Earias clorana, Diachrysia stenochrysis, Macdunnoughia confusa, Autographa gamma, 

Deltote pygarga, Deltote bankiana, Aedia leucomelas, Acronicta rumicis, Tyta luctuosa, 

Cucullia umbratica, Amphipyra pyramidea, Allophyes oxyacanthae, Eucarta amethystina, 

Conistra vaccinii, Eupsilia transversa és még számos egyéb faj (NOWACKI et al. 2018). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. Illatanyagcsapdás módszer ismertetése 

A bevezető sorokban már kitértem rá, hogy 2016-ban illatanyagcsapdák segítségével 

vizsgálódtunk Ukrajna, Nagybereg település határában lévő kiválasztott erdőrészlegen. Az 

akkori kutatás célja (részben hasonlított a mostani kutatásunk céljához) az volt, hogy felmérjük, 

milyen nagylepkefajok élnek a területen. 

A vizsgált területről Kovács András adott információkat, aki a terület erdésze. Az 

erdőben gazdasági tevékenység folyik, a csapdák elhelyezéséül szolgáló erdőrészlegben 25-30 

éves korú fák találhatóak. Domináns fajok a kocsányos tölgy (Quercus robur) és a magyar kőris 

(Fraxinus angustifolia), de említésre méltó még a gyertyán (Carpinus), juhar (Acer), bükk 

(Fagus sylvatica) állomány. A cserjeszint általános fajai: a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), 

a közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus). A gyepszint fajai: kikeleti hóvirág (Galanthus 

nivalis), tavaszi tőzike (Leucojum vernum), szagos müge (Galium odoratum) (KOVÁCS ANDRÁS, 

szóbeli közlés). 

Az úgynevezett varsás csapdát használtuk, amelyből 16 darab került kihelyezésre és 

három különböző illatanyag felelt a lepkék csalogatásáért. Az illatanyagok megnevezése: 

„NAA”, „phenal exp lure”, „AG + HEL”.  

Az illatanyagcsapda rövid bemutatása:  

Fő részei: varsás csapdatest, fedőlemez, fogóedény, gumis tartószalag, csapdafüggesztő 

drótok, gumidugó. A csapdatartó drótok a varsás csapdatest oldalán lévő oldallécekhez vannak 

hozzárögzítve, s ez a drót tovább haladva a csapdatetőn is átmegy. A csapdatartó drótok 

szolgálnak a csapdák tartására. A csapdatető védő funkcióval bír, meggátolja, hogy a csapda 

belsejébe különböző szennyező anyagok jussanak, mint például: esővíz, gallyak, falevelek. A 

csapdatető közepén egy lyuk található, ahová bekerül a csalogatóanyag és a gumidugó, ami a 

csalogatóanyag rögzítéséért felelős. A csapda alsó részéhez kell hozzáfogatni magát a 

fogóedényt, amiben a csapdába érkező rovarok fognak tartózkodni. Ebbe a fogóedénybe kerül 

egy 3 cm hosszúságú ölőcsík (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate), s a fogóedényt pedig egy 

gumis tartószalag rögzíti a varsás csapdatesthez.  

A csapdák tartalmát heti gyakorisággal gyűjtöttem be, a rovaranyagot papírtasakba 

helyezve fagyasztószekrényben tároltam. 
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5. ábra. 3 típusú feromon („AG + HEL”, „NAA”, „phenal exp lure), saját 

felvétel. 

 

 

6. ábra. A kihelyezett illatanyag csapda, saját felvétel. 
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2.2. Az általunk használt fénycsapda leírása 

2018-2019-ben más módszerrel és más területen vizsgálódtunk. A kutatás során 

fénycsapdát alkalmaztunk, tehát a csapda üzemeltetéséhez áramforrásra is szükség volt, ami 

részben meghatározta a csapda kihelyezési pontját. 

A csapda alapját egy 5 liter űrtartalmú műanyag palack szolgáltatta, amelynek talapzatát 

levágva megkaptuk magát a csapdatestet, illetve a csapdatetőt (korábbi talapzat) és azt a nyílást, 

ahová a fényforrás is elhelyezhető, valamint ahol a lepkék (Lepidoptera) be tudnak jutni a 

csapdába. A csapdatető a csapdatesthez 2 faléccel lett hozzárögzítve. A csapdatetőhöz továbbá 

csapdatartó drótok is csatlakoztak, amelyek a csapdák kihelyezésénél nélkülözhetetlenek, hiszen 

ezek tartják a csapdát a megfelelő magasságban. A csapdatető védő funkcióval bír, meggátolja, 

hogy a csapda belsejébe különböző szennyező anyagok jussanak, mint például: esővíz, gallyak, 

falevelek. A csapda fedőlemezének alsó pereme a fényforrástól 10 cm-nyi távolságra 

helyezkedik el. 

 
7. ábra. Fénycsapda, saját felvétel. 

 

 A csapdatest felső részén egy bemetszés található, ami a fényforrás rögzítési helye. A 

fényforrás egy 70W-os hagyományos égő volt, amely 220 V feszültségű áramforráshoz 

csatlakozott. 
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A csapdatest alsó részéhez egy üvegedény lett rögzítve, amelyben a fényre érkező lepkék 

(Lepidoptera) tartózkodtak. Az ölőedény belsejébe kezdetben ölőcsíkokat (2,2-dichlorovinyl 

dimethyl phosphate) helyeztünk, majd ennek hiánya miatt a későbbiekben etil-acetáttal (CH₃-

COO-CH₂-CH₃) átitatott vatta került. Fontos megemlíteni, hogy a vattákat nem szabad 

túlságosan benedvesíteni az ölőfolyadékként szolgáló etil-acetáttal, mert ez rongálhatja a lepkék 

szárnyait és ezáltal nehezítve a meghatározásukat. 

A rovarok (Insecta) a fogóedényben tartózkodnak, onnan pedig csipesszel veszem ki őket 

a reggeli órákban és helyezem át az adott gyűjtés időpontjával jelzett (év, hónap, nap) 

papírtasakokba (10., 11. ábra). A papírtasakok a továbbiakban tartósítás céljából 

fagyasztószekrényben tárolódtak. 

A kutatómunka során egy csapdával dolgoztunk, melynek a kihelyezése 2018 májusában 

valósult meg. A kutatás 2018 májusától - 2019 májusáig tartott (ezen időszak alatt a téli 

hónapok: december, január, február során nem történt csapdázás). A csapdázások számánál az 

volt a cél, hogy az lefedje az adott hónapban a fajok rajzását (átlagosan 10 csapdázás/hónap, 

melyet nagyban befolyásolt az időjárás). A csapdázások időtartama sötétedéstől – világosodásig 

tartott.  

A fénycsapda háztáji kerti területre lett kihelyezve, amelytől kb. 100 méteres távolságú 

körben semmilyen működő fényforrás nem helyezkedett el. A csapda egy terebélyes fekete 

bodza (Sambucus nigra) növényre lett kihelyezve, a talajtól 3 méteres magasságban. 

A kihelyezést követő első csapdázások alkalmával érdekes dolognak lehettünk szemtanúi, 

ugyanis a fényforrás által kibocsájtott fénysugarak átszűrődtek magán a csapdatesten és a 

fogóedényen is, mindez azt eredményezte, hogy semmilyen rovar nem érkezett a csapdába. Ezt 

követően a csapdatestet lesötétítettük egy sötét színű szövetanyaggal, de a fogóedény továbbra is 

lesötétítetlen maradt, ekkor már felkeresték a csapdát különböző rovarok (Insecta), de lepkék 

(Lepidoptera) továbbra sem. Ezután a fogóedény oldalának lesötétítése is megtörtént, és sikerült 

lepkéket (Lepidoptera) is csapdába csalni. 
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8. ábra. A fénycsapdázás helyszíne. 

 

A csapda geokoordinátái: 34U 630357.44 5344003.47 

 

 

9. ábra. A fénycsapda végleges formájában, saját felvétel. 
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A fénycsapda paraméterei: 

 a csapda teljes hossza (gyűjtőedénytől a tetőlemezig) - 58 cm 

 a csapdatest kiszélesedő, fényforrásnál lévő részének átmérője – 16 cm 

 a csapdatest keskenyedő, gyűjtőedény felőli részének átmérője – 4,5 cm 

 a csapdatest és fedőlemez közötti berepülési nyílásnak a mérete – 11 cm 

 a fényforrás talajtól való távolsága – 250 cm 

 a gyűjtőedény űrtartalma – 0,5 l 

 a gyűjtőedény hossza – 11,5 cm 

 a fényforrás – 70 W-os égő, 220 V feszültségű áramforrás 

 a csapda ölőanyaga - Etil-acetáttal (CH₃-COO-CH₂-CH₃) átitatott vatta 

 

2.3. Gyűjtési terület bemutatása 

Nem akkumulátoros fénycsapda révén a csapda vizsgálati pontjának helye némileg meg 

volt határozva, hiszen a csapda üzemeltetéséhez áramforrásra volt szükség. Ennek megfelelően a 

csapda kihelyezésének helyszínéül egy háztáji kert lett kiválasztva, minél távolabb (100m) a 

környéken működő fényforrásoktól, a torz eredmények elkerülése érdekében.  

A terület közvetlen közelében mezőgazdasági művelést végeznek évről-évre, ahol 

többnyire egyszikű kultúrnövényeket termesztenek, kukoricát (Zea mays), búzát (Triticum) stb. 

A háztáji kertben pedig több zöldségnövény is megtalálható, amelyek termesztése egymástól 

elkülönített parcellákon folyik. A területen elszórtan megtalálható a fás vegetáció is, főképpen 

különböző gyümölcsfák formájában: dió (Juglans), cseresznye (Prunus), szilva (Prunus), alma 

(Malus), körte (Pyrus), kökény (Prunus spinosa), valamint jelen vannak nyár (Populus), nyír 

(Betula) fajok is. A fénycsapdázás környezetében lévő növények ismerete azért szükséges, mert 

ebből lehet következtetni arra, hogy az izolált fajnak van-e esetleg tápnövénye a közelben. 

Bár újabban nem igazán tulajdonítanak nagy jelentőséget a csapda környezetének 

növényzetére, mert olyan fajok is kimutathatóak, amelyek tápnövényei nincsenek jelen a csapda 

közvetlen közelében lévő vegetációban. Ebből arra lehet következtetni, hogy bizonyos fajok 

nagy távolságokról is felkeresik a fényforrásokat, illetve hosszabb csapdázási időszak alatt (több 

év) érdemes lenne feljegyezni a vizsgálati terület flórájában bekövetkező változásokat, annak 

érdekében, hogy ténylegesen következtetni tudjunk annak módosító hatására (NOWINSZKY, 

2000). 
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2.4. Gyűjtési időpontok 

A kutatómunka 2018 májusában vette kezdetét, és egy évig történtek gyűjtések, 2019 

májusáig. Az említett időszak alól kivételt képeznek a téli hónapok. A gyűjtési időpontok így is 

lefedik a legtöbb Lepidoptera faj aktivitási, rajzási és repülési idejét. Ebben az egy évben 

összesen 97 alkalommal valósult meg csapdázás a területen (1., 2.táblázat). 

A gyűjtési időpontok megválasztásánál fontos volt figyelembe venni az időjárási 

viszonyokat, ugyanis a csapda nem volt vízhatlan (a tetőlemez megléte ellenére sem), ezáltal a 

beleérkező rovaranyag sérülne a csapadék hatására, gondolok itt a sérülékenyebb Lepidoptera 

csoportra, ez a sérülés a fajok határozhatatlanságát eredményezheti. Valamint a csapadék további 

problémát okozna az elektromos áramot továbbító hosszabbítóban és elosztóban. Mindezek 

ellenére igyekeztünk a vizsgálati időszakra eső hónapok mindegyikében minimum 8-10 

csapdázást végezni (bizonyos hónapokban ettől több csapdázás is megvalósult).  

 

1. táblázat 

2018-as gyűjtési időpontok táblázata. 

Május Június Július Augusztus Szeptember Október November 

1-2. (0) 1-2. 1-2. (0) 2-3. 1-2. 7-8. 4-5. 

4-5. (0) 3-4. 2-3. 3-4. 4-5. 9-10. 5-6. 

12-13. 

(0) 

6-7. 4-5. 4-5. 6-7. 11-12. 7-8. 

19-20. 9-10. 5-6. 6-7. 7-8. 12-13. 9-10. 

27-28. 14-15. 12-13. 9-10. 10-11. 14-15. 11-12. 

28-29. 15-16. 13-14. 10-11. 12-13. 16-17. (0) 13-14. 

 18-19. 16-17. 12-13. 14-15. 17-18. (0) 14-15. 

 19-20. 24-25. 17-18. 17-18. 19-20. 17-18. 

 24-25. 

(0) 

25-26. 19-20. 19-20. 27-28. 19-20. 

  26-27. 21-22. 25-26. (0) 29-30. 21-22. (0) 

  28-29. 24-25. 27-28. (0) 31-nov. 1. 24-25. (0) 

  29-30. 26-27. 29-30. (0)   

  30-31. 27-28.    

   30-31.    
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A csapdázás kezdete nem volt konkrét időponthoz kötve. Besötétedés, illetve a szürkületi 

órákban kezdődött a fényforrás manuális bekapcsolása, és a reggeli órákban fejeződött be a 

gyűjtés. Nyilvánvalóan a nyári időszakban valamivel később kezdődtek és korábban is 

fejeződtek a gyűjtések, mint a kora tavaszi és késő őszi időszakban. A reggeli órákban a csapda 

ölőedényéből a rovaranyagot begyűjtöttük a későbbi határozás időpontjáig. 

 A táblázatokban látható gyűjtési időpontok utáni „(0)” jelzés szerint abban a gyűjtési 

időpontban lepkét nem sikerült csapdába csalni (1., 2. táblázat). 

 A 2018-as vizsgálatok májusban kezdődtek, így a tavaszi időszak rovaranyaga igencsak 

foghíjas volt, ehhez még hozzájárult a csapda kezdeti tesztelési fázisa, amikor a kutatás 

célpontjául szolgáló lepkéket nem tudtuk csapdába csalni. Mindezek függvényében célszerűnek 

éreztük a kutatás folytatását és a meglévő rovaranyag kiegészítését a 2019-es tavaszi 

csapdázásokkal. A 2019 májusában a csapdázások többsége a hónap első felében zajlott, mert ez 

az időszak korábban nem szolgáltatott rovaranyagot. 

 

2. táblázat 

2019-es gyűjtési időpontok táblázata. 

Március Április Május 

6-7. (0) 2-3. 1-2. 

11-12. (0) 4-5. 6-7. 

14-15. (0) 9-10.  

21-22. 11-12.  

23-24. 18-19. (0)  

24-25. 19-20.  

26-27. 24-25.  

29-30. 25-26.  

30-31. 26-27.  

 29-30.  
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2.5. A csapdákba érkező lepkék (Lepidoptera) sorsa 

Az adott csapdázás reggeli órák beköszöntével ért véget, az ölőedényben összegyűlt 

rovarokat fémcsipesz segítségével papírtasakokba helyeztem át. A papírtasakokra fel volt 

tűntetve a gyűjtés időpontja az adott év/hónap/nap szerint. Minden papírtasakon két napnak a 

dátuma is fel volt tüntetve mivel egyik nap estéjétől a másik nap reggeléig történt a gyűjtés. A 

fénycsapda pedig nem volt képes bizonyos időszakonkénti (néhány óra) rovaranyag 

szelektálására. A papírtasakokban lévő lepkék ezután a fagyasztószekrénybe kerültek át 

tartósításuk érdekében. A rovargyűjtés után kezdődött a fajok rendszertani határozása. A 

határozás során a lepkéket fémcsipesz segítségével vettem ki, illetve helyeztem vissza a 

papírtasakokba. A kisebb méretű, esetleg sérült fajokat kézi nagyító alatt vizsgáltam meg.  

 

 

10. ábra. Határozásban segítő kézi nagyító és fémcsipesz, saját felvétel. 

 

A határozásban nagy segítségemre voltak az alábbi határozókönyvek: 

 VARGA, Z. (2012): Magyarország nagylepkéi. 2. jav. Kiadás. 

 КЛЮЧКО, З. (2006): Совки України. 

 SZABÓKY CS. – CSÓKA GY. (2010): Sodrómolyok/Tortricids. 

 НЕКРУТЕНКО, Ю., ЧИКОЛОВЕЦЬ, В. (2005): Денні метелики України.  

 MÉSZÁROS, Z. – SZABÓKY, CS. (2005): A magyarországi molylepkék gyakorlati 

albuma. 
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A fenti irodalmak mellett felhaználtam még néhány internetes faunisztikai weboldalt is: 

 АНДРИАНОВА A. lepidoterológus által szerkesztett weboldal, Interneten: 

http://lepidoptera.com.ua/index.htm 

 PAOLO MAZZEI, DANIEL MOREL, RANIERO PANFILI - Moths and Butterflies of Europe and 

North Africa. Interneten: https://www.leps.it 

 Magyarország nagylepkéi (Macrolepidoptera) Lepkehatározó. Interneten: 

http://www.macrolepidoptera.hu 

 

 

11. ábra. Az adott gyűjtés időpontjával ellátott papírtasak, saját felvétel. 

 

 

12. ábra. 2018.08.02-03. csapdázás eredménye, saját felvétel. 

 

http://lepidoptera.com.ua/index.htm
https://www.leps.it/
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

3.1. 2016-os illatanyagcsapdás kutatás eredményeinek ismertetése 

Az illatanyagcsapdás kutatás 2016 márciusában vette kezdetét és 2016 novemberében 

fejeződött be. Ez időszak alatt 3 különböző illatanyagot használtunk, amelyek az alábbi jelöléssel 

voltak ellátva: „NAA”; „phenal exp lure”; „AG+HEL”. Mindegyik illatanyag típus 4 csapdába 

került (12 csapda összesen), valamint 4 csapdába semmilyen csalogatóanyagot nem helyeztünk, 

ezek voltak az un. „Kontroll” csapdák. A vizsgálati időszak alatt 6 lepkecsalád, 57 fajának 1023 

egyedét tudtuk beazonosítani (13. ábra). 

 

 

13. ábra. A befogott lepkecsaládok (Lepidoptera) egyedszám szerinti megoszlása 

(illatanyagcsapda). 

 

A diagram jól mutatja, hogy a vizsgálati területen az alkalmazott illatanyagokra 

legérzékenyebbek a bagolylepkék (Noctuidae) voltak, ők az összegyedszámnak 78,4%-át tették 

ki.  

Hasonló gyakorisággal érkeztek a csapdákba az araszolók (Geometridae -73 egyed – 

7,1%), pihésszövők (Thyatiridae – 79 egyed – 7,7%) és a medvelepkefélék (Arctiidae 65 egyed – 

803 

79 

73 
65 

3 1 

A befogott lepkecsaládok egyedszám szerinti megoszlása 
(illatanyagcsapdázás) 

Noctuidae Bagolylepkék

Thyatiridae Pihésszövők

Geometridae Araszolók

Arctiidae Medvelepkefélék

Pieridae Fehérlepkék

Nymphalidae
Tarkalepkefélék
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6,3%) is. A fehérlepkék (Pieridae) és a tarkalepkefélék (Nymphalidae) alacsony egyed- és 

fajszámmal rendelkeztek (13. ábra). 

Az illatanyagok közül a legtöbb lepkét egyértelműen az „NAA” jelzésű csalogatta: 39 faj 

670 egyedét, amely 65,5%-os arány az összmennyiséghez (1023) viszonyítva. Az „AG+HEL” 

illatanyag 28 különböző faj 150 egyedét vonzotta magához, ami 14,6%-a az összegyedszámnak. 

A „phenal exp lure” 21 fajt és 175 egyedet adott, amely 17%-a a gyűjtés során befogott 

rovaranyagnak. Jól kirajzolódott, hogy a csalogatóanyag nélküli csapdák nem képesek sem fajok 

számát, sem pedig egyedszámot tekintve felvenni a versenyt a csalogatóanyaggal rendelkező 

csapdákkal. A „Kontroll” csapdákba ugyan érkezett 4 faj 28 egyede, ami az összegyedszámnak 

2,7%-a, de ez a mennyiség merőben eltér a fent említett mennyiségektől.  

Továbbá kimutatásra került a vizsgálati hónapok fajlistája is, valamint az öt leggyakoribb 

fajnak elkészült a rajzásfenológiai diagramja is. A vizsgálati terület illatanyagokra érkező 

leggyakoribb fajai: galagonyabagoly (Allophyes oxyacanthae) – 315 egyed, fahéjszínű 

zsírosbagoly (Amphipyra pyramidea) – 133 egyed, nyári zöldbagoly (Trachea atriplicis) – 64 

egyed, változékony őszibagoly (Conistra vaccinii) – 66 egyed, bélyeges pihésszövő (Tethea or) 

– 43 egyed (VASS, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

3.2. Fénycsapdázás eredményeinek ismertetése 

3.2.1. A befogott lepkecsaládok (Lepidoptera) egyedszám szerinti megoszlása  

  

 

14. ábra. A befogott lepkecsaládok egyedszám szerinti megoszlása (fénycsapda). 

 

A fénycsapdára összegyűlt lepkecsaládokat látjuk, amelyeknek a megoszlását az 

egyedszám alapján ábrázolja a diagram. Ezt a példányszámot (603) azon egyedek adták, 

amelyeket faji szintig is sikerült meghatározni. Ezen kívül még 2 család került kimutatásra a 

területen, a Sphingidae, valamint a Zygaenidae (1-1 egyeddel). Néhány példány nem szintig van 

lehatározva, amelyek nem számolódtak bele a családok egyedszám szerinti megoszlásába. 

Következésképp elmondhatjuk azt, hogy a fényforrást összesen 19 lepkecsalád kereste fel, 

amelyen belül vannak a Microlepidoptera és a Macrolepidoptera csoportból egyaránt.  

A fajok egyedszáma alapján a leggyakoribb családnak a Noctuidae család mondható 156 

egyeddel, ami az összegyedszám 25,8 %-a, hasonló példányszámmal következik a sorban a 

Geometridae család 140 egyeddel, amely az összmennyiség 23,2 %-nak felel meg. Szintén 100 

156 

140 

24 
58 

105 

48 

7 3 
25 

4 3 

2 
1 

1 

1 
1 

24 

A befogott lepkecsaládok egyedszám szerinti 
 megoszlása  (fénycsapda) 

Noctuidae Bagolylepkék

Geometridae Araszolók

Arctiidae Medvelepkefélék

Crambidae Fűgyökérrágó molyok

Pyralidae Fényiloncafélék

Tortricidae Sodrómolyok

Plutellidae Tarkamolyok

Pterophoridae Tollasmolyfélék

 Lasiocampidae Szövőlepkefélék

Erebidae

Yponomeutidae Pókhálós molyok

Nymphalidae Tarkalepkefélék

Notodontidae Púposszövők

Nolidae

Gelechiidae Sarlósajkú-
molylepkefélék
Thyatiridae Pihésszövők

Hepialidae Gyökérrágólepke-félék
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fölötti egyedszámot vonultatott fel a Pyralidae család (105 egyed), ami a teljes mennyiség 

17,4%-a. A Crambidae család fajai 58 egyeddel jelentek meg, amely mintegy 9,6%-os 

részesedést jelent. A Tortricidae családból 48 példány mutatott aktivitást, ez pedig 7,8%-os 

nagyságrendet jelent. A Lasiocampidae család 25 egyeddel az Arctiidae 24 a Hepialidae szintén 

24 egyeddel jelent meg, ez a mennyiség az összmennyiséghez viszonyítva körülbelül ugyanannyi 

4,15%, illetve 4%. A többi család kevés egyeddel jelent meg. A Plutellidae 7 egyede a korábbi 

számításoknak megfelelően 1,16%. Az Erebidae 4 egyede 0,66%-nak, a Pterophoridae és 

Yponomeutidae 3 egyede 0,49%-nak felel meg. A Nymphalidae család 2 egyeddel, a Thyatiridae, 

Gelechiidae, Nolidae és Notodontidae egyaránt 1 egyeddel jelent meg, ami %-os megoszlásban 

elhanyagolható (14. ábra).  

 

3. táblázat 

3.3. Március (2019) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

Gyűjtési 

időpontok 

Latin 

családnév 

Magyar 

családnév 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2019.03.6-7. 0 0 0 0 0 

2019.03.11-12. 0 0 0 0 0 

2019.03.14-15. 0 0 0 0 0 

2019.03.21-22. Noctuidae Bagolylepkék Conistra rubiginosa Téli bagolylepke 1 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia opima Hegyesszárnyú 

fésűsbagoly 

2 

2019.03.23-24. Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia incerta Változékony 

fésűsbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Cerastis rubricosa Vörhenyes 

tavaszibagoly 

1 

Geometridae Araszolók Lycia hirtaria Közönséges 

tavasziaraszoló 

1 

2019.03.24-25. Noctuidae Bagolylepkék Eupsilia transversa Rozsdabarna télibagoly 2 

Geometridae Araszolók Lycia hirtaria Közönséges 

tavasziaraszoló 

2 

2019.03.26-27. Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia opima Hegyesszárnyú 

fésűsbagoly 

2 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia incerta Változékony 

fésűsbagoly 

2 

Noctuidae Bagolylepkék Cerastis rubricosa Vörhenyes 

tavaszibagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Lithophane 

ornitopus 

Közönséges fabagoly 1 

2019.03.29-30. Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 1 

2019.03.30-31. Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Cerastis rubricosa Vörhenyes 

tavaszibagoly 

1 

Geometridae Araszolók Lycia hirtaria Közönséges 

tavasziaraszoló 

1 
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A márciusi gyűjtésekre 2019-ben került sor. Ebben a hónapban a csapda kilencszer 

üzemelt. Ahogy a fenti táblázat is mutatja, a hónap első felében lepkét (Lepidoptera) nem 

sikerült fogni. A márciusi csapdázások során összesen két család képviseltette magát, a 

bagolylepkék (Noctuidae) és az araszolók (Geometridae). A két családból összesen 8 különböző 

faj mutatott aktivitást a fényforrás csalogató hatására. A fajok többsége (7 faj) a bagolylepkék 

(Noctuidae) családjába tartozik, az araszolók (Geometridae) családjából mindössze egy faj jelent 

meg. A fajok alacsony egyedszámban jelentkeztek a gyűjtési időpontban. A két család 8 fajának 

összesen 23 egyedét sikerült kimutatni (2. táblázat; 3. táblázat).  

 

 

15. ábra. Március hónap fajainak %-os gyakorisága. 

 

A fenti diagram a fajok %-os megoszlását mutatja, mint láthatjuk, a fajok egyedszámában 

nem volt nagy kilengés, hasonló egyedszámban érkeztek a fénycsapdába a különböző fajok. 

Leggyakoribb faj a foltos fésűsbagoly (Orthosia gothica) volt, 5 egyedét sikerült izolálni, ami az 

összegyedszámnak 22%-át teszi ki. Őt követte a Lycia hirtaria és Orthosia opima faj 4-4 egyede, 

17,4%-át adva az összes példányszámnak. Legkevesebb egyeddel a közönséges fabagoly 

(Lithophane ornitopus) és téli bagolylepke (Conistra rubiginosa) fajok rendelkeztek, százalékos 

megosztásuk az összegyedszámhoz viszonyítva 4% (3. táblázat; 15. ábra; 11 melléklet). 

 

 

4% 
17,4% 

22% 

13% 

13% 

17,4% 

4% 
9% 

Fajok %-os megoszlása az egyedszám alapján 

Conistra rubiginosa

Orthosia opima

Orthosia gothica

Orthosia incerta

Cerastis rubricosa

Lycia hirtaria

Lithophane ornitopus

Eupsilia transversa
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4. táblázat 

3.4. Április (2019) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

Gyűjtési idő Latin 

családnév 

Magyar 

családnév 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2019.04.02-

03. 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Cerastis rubricosa Vörhenyes 

tavaszibagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gracilis Karcsú-fésűsbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia incerta Változékony 

fésűsbagoly 

2 

Geometridae Araszolók Cleora cinctaria Körfoltos faaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Egira conspicillaris Változékony 

szürkebagoly 

1 

2019.04.04-

05. 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 5 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia 

fuliginosa 

Füstös medvelepke 1 

Geometridae Araszolók Lycia hirtaria Közönséges 

tavasziaraszoló 

1 

Geometridae Araszolók Cleora cinctaria Körfoltos faaraszoló 2 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia incerta Változékony 

fésűsbagoly 

1 

2019.04.09-

10. 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia incerta Változékony 

fésűsbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Egira conspicillaris Változékony 

szürkebagoly 

1 

2019.04.11-

12. 

Noctuidae Bagolylepkék Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 1 

2019.04.18-

19. 

0 0 0 0 0 

2019.04.19-

20. 

Geometridae Araszolók Cleora cinctaria Körfoltos faaraszoló 2 

Geometridae Araszolók Hypoxystis pluviaria Hegyesszárnyú 

lápiaraszoló 

1 

2019.04.24-

25. 

Geometridae Araszolók Cleora cinctaria Körfoltos faaraszoló 1 

2019.04.25-

26. 

Geometridae Araszolók Chiasmia clathrata Rácsos rétiaraszoló 1 

Geometridae Araszolók Ligdia adustata Barna levélaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Lacanobia oleracea Salátabagoly 1 
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Noctuidae Bagolylepkék Acronicta rumicis Sóska-bagoly 1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 1 

2019.04.26-

27. 

Geometridae Araszolók Ligdia adustata Barna levélaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Elaphria venustula Tarka törpebagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Ochropleura plecta Fehérszegélyű 

fűbagoly 

2 

Geometridae Araszolók Anticlea derivata  1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 2 

Noctuidae Bagolylepkék Egira conspicillaris Változékony 

szürkebagoly 

1 

2019.04.29-

30. 

Noctuidae Bagolylepkék Agrotis exlamationis Felkiáltójeles 

földibagoly 

2 

Noctuidae Bagolylepkék Cucullia umbratica Közönséges 

csuklyásbagoly 

1 

 

Az áprilisi gyűjtésekre 2019-ben került sor, 10 alkalommal. Egy alkalommal nem sikerült 

lepkét fognia a fénycsapdának. A hónap összegyedszáma 40, amelyen 3 család 19 különböző 

faja osztozott. Egyedszám szerint a leggazdagabb családnak a Noctuidae mondható 24 egyeddel, 

a sort a Geometridae folytatja 15 egyeddel és mindössze 1 egyeddel jelentkezett az Arctiidae 

család (4. táblázat). 

Hasonló a sorrend a családok között akkor is, ha a fajok számát vesszük alapul: 

Noctuidae – 11 faj; Geometridae – 7 faj; Arctiidae – 1 faj (2. táblázat; 4. táblázat). 
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16. ábra. Április hónap fajainak %-os megoszlása. 

 

A diagram a fajok %-os megoszlását mutatja az összegyedszámhoz viszonyítva. A fajok 

alacsony pédányszámát mutatja az is, hogy a 40 egyedhez 19 faj párosul (4. táblázat; 16. ábra). 

A leggyakoribb faj az Orthosia gothica 7 egyeddel, az összegyedszám 18%-át teszi ki. A 

Cleora cinctaria fajnak 6 egyede került a csapdába, ez 15%-ot tesz ki. Április hónap harmadik 

leggyakoribb faja az Orthosia incerta 4 egyeddel, ez a mennyiség 10 %-ot tesz ki. A többi fajból 

ettől még kevesebb jelentkezett, de mindegyik fajról elmondható, hogy szórványosan fordult elő 

(16. ábra; 11 melléklet).  
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5. táblázat 

3.5. Május (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma kiegészítve két 2019-es 

gyűjtéssel 

Gyűjtési 

idő 

Latin 

családnév 

Magyar 

családnév 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2018.05.01-

02. 

0 0 0 0 0 

2018.05. 04-

05. 

0 0 0 0 0 

2018. 05. 

12-13. 

0 0 0 0 0 

2018.05.19-

20. 

Geometridae Araszolók Chiasmia clathrata Rácsos rétiaraszoló 1 

Arctiidae Medvelepkefélék Spilosoma spp.  1 

2018.05.27-

28. 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Anania hortulata Tarka csalánmoly 1 

Geometridae Araszolók Chlorissa cloraria Barnaszegélyű 

zöldaraszoló 

1 

Plutellidae Tarkamolyok Plutella xylostella Káposztamoly 1 

2018.05.28-

29. 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Noctuidae Bagolylepkék Tyta luctuosa Fekete nappalibagoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Plutellidae Tarkamolyok Plutella xylostella Káposztamoly 1 

Arctiidae Medvelepkefélék Spilosoma spp.  1 

Pyralidae Fényiloncafélék Homoeosoma 

sinuella 

 1 

2019.05.01-

02. 

Arctiidae Medvelepkefélék Diaphora mendica Felemás medvelepke 1 

2019.05.06-

07. 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 1 

 

A 2018-as gyűjtések a májusi csapdázásokkal kezdődtek, mivel ekkoriban a fénycsapda 

még tesztelési fázisban volt, 2018 májusának első feléből lepkéről nem tudunk beszámolni. Ezért 

2019 májusának első felében még két alkalommal üzembe helyeztük a fénycsapdát. 

Összességében májusban 8 alkalommal végeztünk gyűjtéseket, amikor 13 egyedet fogtunk. 6 

lepkecsalád jelent meg 10 fajával. A fajok gyér egyedszámmal repültek a csapdába. A 13 

egyedből kettőt nem szintig azonosítottunk be - Spilosoma spp. (1. táblázat; 2. táblázat; 5. 

táblázat). 
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Ebben a hónapban a legtöbb egyedet a Pyralidae, Arctiidae, Geometridae család adta, 

egyaránt 3 egyeddel, Plutellidae családból 2 egyed érkezett, a Noctuidae és Crambidae 

családokból 1 példány jelent meg.  

 

 

17. ábra. Május hónap fajainak %-os megoszlása. 

 

Láthatjuk, hogy a 10 faj kevés egyede volt aktív. Egy fajon belül 2 egyed a domináló, ami 

megjelent, a többi faj 1 példánnyal képviselteti magát (17. ábra). 

 

3.6. Június (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

A júniusi gyűjtésekre 2018-ban került sor, ekkor 9 csapdázás valósult meg. Júniusban 12 

különböző lepkecsaládot sikerült izolálni a vizsgálati területen. Ezek a következők: 

csüngőlepkefélék (Zygaenidae), bagolylepkék (Noctuidae), fényiloncafélék (Pyralidae), 

fűgyökérrágó molyok (Crambidae), tarkamolyok (Plutellidae), pókhálós molyok 

(Yponomeutidae), araszolók (Geometridae), tollasmolyfélék (Pterophoridae), medvelepkefélék 

(Arctiidae), szövőlepkék (Lasiocampidae), sodrómolyfélék (Tortricidae), Erebidae.  

 A júniusban végzett csapdázás során mindig sikerült lepkét csapdába csalni, kivételt 

képez ez alól a 24-25-e, amikor is lepke nem érkezett a gyűjtőedénybe. A 12 család 72 egyedet 

és 27 különböző fajt adott. Egyes egyedeket nem szintig sikerült meghatározni, ezek a 
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következők: Mythimna spp., Procridinae spp., Pterophorus spp., Ipimorpha spp., Yponomeuta 

spp. 6 példánnyal járulva hozzá a hónap teljes egyedmennyiségéhez.  

 A bagolylepkék családja júniusban 9 fajjal és 2 nemzetséggel büszkélkedhet: Eucarta 

amethystina, Cosmia pyralina, Elaphria venustula, Autographa gamma, Aedia leucomelas, 

Lacanobia oleracea, Trachea atriplicis, Conisania luteago, Emmelia trabealis, Mythimna spp., 

Ipimorpha spp. A bagolylepkék családjába tartozó fajok és nemzetségek 18 egyedet adtak, ami 

az összegyedszám 25%-a.  

 A fényiloncafélék (Pyralidae) családjába 5 faj tartozott: Ostrinia nubilalis, Oncocera 

semirubella, Synaphe punctalis, Aphomia sociella, Hypsopygia costalis, amelyekbő 19 egyed 

érkezett a csapdába, ami 26,4%-nak felel meg.  

A sodrómolyok (Tortricidae) 2 faja került azonosításra, amelyekből 10 egyed volt 

kimutatható: Loxoterma rivulana, Agapeta hamana. 13,8%-nak felel meg. 

Az araszolók (Geometridae) esetében szintén 2 fajról beszélhetünk, valamint 5 egyedről, 

ami közel 7%-át teszi ki június hónap egyedszámának.  

A fűgyökérrágó molyok családjából 3 faj érkezett 4 egyedével: Pleuroptya ruralis, 

Chrysoteuchia culmella, Anania verbascalis. Az egyedszám 5,5%-nak felel meg az 

összegyedszámhoz viszonyítva. 

A többi család, illetve faj csekély mennyiségben érkezett a fényforrásra (1. táblázat; 7. 

melléklet). 
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18. ábra. Június hónap fajainak %-os megoszlása. 

 

Június hónap leggyakoribb faja az Oncocera semirubella volt, amely 9 egyedével az 

összmennyiség 12.5%-át adta, őt követte az Agapeta hamana faj 7 egyede közel 10%-os 

megoszlással. A hónap adatairól elmondhatjuk, hogy fajgazdag volt, tömegesen viszont egyik faj 

sem jelentkezett (18. ábra; 7. melléklet; 11 melléklet). 
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3.7. Július (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

2018 júliusában 13-szor végeztünk csapdázást. Egy alkalommal fordult elő, hogy lepkét 

nem izoláltunk. A 12 sikeresnek mondható csapdázás során 121 egyedet rögzítettünk. 11 

különböző lepkecsalád adta ezt az egyedszámot: Pyralidae, Noctuidae, Nymphalidae, 

Geometridae, Crambidae, Erebidae, Tortricidae, Yponomeutidae, Arctiidae, Notodontidae, 

Nolidae. A családok közül a legtöbb egyedszámot a Noctuidae – 33 egyed, Pyralidae – 26 

egyed, Geometridae – 18 egyed családok szolgáltatták. 54 különböző fajt azonosítottunk, illetve 

egyes egyedek, nem szintig lettek meghatározva.  

A családok eltérő fajszámmal rendelkeztek. A legnagyobb diverzitással a Noctuidae 

család rendelkezett, 17 faj tartozott ehhez a csoporthoz, aztán a Geometridae család 10 fajt, a 

Crambidae család 8 fajt, Pyralidae család 6 fajt, a Tortricidae család 5 fajt, a Nymphalidae 2 

fajt, az Erebidae család 2 fajt vonultatott fel. A Notodontidae-, Yponomeutidae-, Nolidae 

családba egyaránt 1-1 faj tartozott.  

 A fajok többsége alacsony egyedszámmal jelentkezett (1-2 egyed). A leggyakoribb faj a 

Tortricidae családba tartozó Loxoterma rivulana volt, 10 egyeddel, valamivel több, mint 8%-át 

adva a hónap egyedmennyiségének. Aztán Pyralidae családból 9 egyedet fogtunk az Ostrinia 

nubilalis-ból és szintén 9 egyedet az Oncocera semirubella fajból is. Utóbbi 2 faj közel 7,5-7,5 

%-át tette ki a hónap teljes egyedszámának. A 3 leggyakoribb faj mindegyike a Microlepidoptera 

csoport képviselője. 9 egyedet nem szintig határoztunk be (1. táblázat; 8. melléklet; 11 

melléklet).  

 

3.8. Augusztus (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

2018 augusztusában 14 fénycsapdázás történt, ez volt egyedszámot tekintve a 

leggazdagabb hónap, ekkor ugyanis 219 egyedet sikerült fényre csalni és elfogni. Minden 

gyűjtési napon érkezett lepke a csapdába.  

A családokat tekintve is változatos volt a hónap, 13 lepkecsalád vonzódott a fényhez 

ebben a hónapban. A lepkecsaládok a következőek: Noctuidae, Geometridae, Crambidae, 

Pyralidae, Lasiocampidae, Tortricidae, Arctiidae, Gelechiidae, Erebidae, Thyatiridae, 

Sphingidae, Hepialidae, Pterophoroidea. A családok a következő faj- és egyedszám 

gazdagsággal rendelkeztek: Noctuidae 41 egyed és 17 faj; Geometridae 60 egyed és 14 faj; 

Crambidae 28 egyed és 7 faj; Pyralidae 41 egyed és 6 faj; Lasiocampidae 1 egyed és 1 faj; 

Tortricidae 17 egyed és 2 faj; Arctiidae 15 egyed és 1 faj; Gelechiidae 1 egyed és 1 faj; Erebidae 

1 egyed és 1 faj; Thyatiridae 1 egyed és 1 faj; Sphingidae 1 egyed, amelyet faj szintig nem 

sikerült meghatározni; Hepialidae 11 egyed és 1 faj; Pterophoroidea 1 faj és 1 egyed. 
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A fajok számát tekintve 53 fajt mutattunk ki a hónapban, 53 faj 199 egyedét. A fajok 

közül a legtöbb nagyon alacsony egyedszámmal jelentkezett. A hónap leggyakoribb fajai: 

Timandra comae – 21 egyed; Oncocera semirubella – 17 egyed; Phragmatobia fuliginosa – 15 

egyed; Ostrinia nubilalis – 15 egyed.  

Ahogy a táblázat is mutatja, egyes egyedeket nem szintig sikerült beazonosítani, illetve 

egy egyedet család szintig. Ezek a következők: Anania spp. – 1 egyed; Scopula spp. – 12 egyed; 

Catocala spp. – 2 egyed; Abrostola spp. – 3 egyed; Amphipyra spp. – 1 egyed; Sphingidae – 1 

egyed (1. táblázat; 9. melléklet; 11 melléklet). 

 

3.9. Szeptember (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

Szeptemberben 12 alkalommal üzemeltettük a fénycsapdát, e hónap végén, az utolsó 

három csapdázás során lepke nem érkezett a csapdába, így kilenc sikeres gyűjtésről 

számolhatunk be.  

Nyolc különböző lepkecsalád adta a szeptember hónap 75 egyedét. A családok a 

következőek: Noctuidae 10 faj és 15 egyed, Hepialidae 1 faj és 13 egyed; Geometridae 5 faj és 8 

egyed, Pyralidae 3 faj és 16 egyed, Crambidae 4 faj és 13 egyed, Arctiidae 1 faj és 2 egyed, 

Tortricidae 2 faj és 8 egyed, Erebidae 1 faj és 1 egyed. Látható, hogy a fajszámok és 

egyedszámok között nincs nagy eltérés, ami arra enged következtetni, hogy egyik faj sem 

érkezett tömegesen a fényre. Összesen 27 különböző fajnak keltette fel az érdeklődését a 

fénycsapda (1. táblázat; 10. melléklet; 11 melléklet).  
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19. ábra. Szeptember hónap fajainak %-os megoszlása. 

 

A fajok közül a leggyakoribbak: Triodia sylvina – 13 egyeddel, amely az 

összegyedszámhoz viszonyítva 17%-nak felel meg. Második legtöbb egyede az Oncocera 

semirubella fajnak érkezett – 10 egyed, amely a hónap egyedmennyiségének 13%-át teszi ki, őt 

követte a Pleuroptya ruralis – 9 egyede, ami 12%-át adja a hónap egyedmennyiségének. A 

Loxoterma rivulana 6 egyede pedig 8%-nak felel meg. A többi faj ettől kevesebb egyeddel jelent 

meg (10. melléklet; 11. melléklet; 19. ábra).  
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6. táblázat 

3.10.  Október (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

Gyűjtési 

idő 

Latin 

családnév 

Magyar 

családnév 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2018.10.07-

08. 

Noctuidae Bagolylepkék Conistra 

erythrocephala 

Vörösfejű őszibagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Helicoverpa armigera Gyapottok-bagolylepke 1 

2018.10.09-

10. 

Noctuidae Bagolylepkék Allophyes oxyacanthae Galagonyabagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Mythimna albipuncta Fehérpettyes rétibagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Helicoverpa armigera Gyapottok-bagolylepke 1 

2018.10.11-

12. 

Noctuidae  Catocala spp.  1 

Noctuidae Bagolylepkék Agrochola litura Tarka őszibagoly 1 

2018.10.12-

13 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Allophyes oxyacanthae Galagonyabagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Xestia c-nigrum C-betűs fűbagoly 1 

2018.10.14-

15. 

Noctuidae Bagolylepkék Allophyes oxyacanthae Galagonyabagoly 1 

2018.10.15-

16. 

0 0 0 0 0 

2018.10.17-

18. 

0 0 0 0 0 

2018.10.19-

20. 

Noctuidae Bagolylepkék Allophyes oxyacanthae Galagonyabagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Agrochola lota Kecskefűz őszibagoly 1 

Geometridae Araszolók Agriopis bajaria Kökény téliaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Conistra vaccinii Változó őszibagoly 1 

10.27-28. Geometridae Araszolók Agriopis bajaria Kökény téliaraszoló 3 

10.29-30. Geometridae Araszolók Agriopis bajaria Kökény téliaraszoló 3 

2018.10.31-

01. 

Geometridae Araszolók Agriopis bajaria Kökény téliaraszoló 3 

Lasiocampidae Pohókok Poecilocampa populi Nyárfa-pohók 1 

 

 2018 októberében 11 alkalommal működött a fénycsapda. A hónap közepén két 

alkalommal nem sikerül lepkét fogni. A családok, fajok és egyedek számában is látható a 

csökkenés az elmúlt hónapokhoz képest. Ebben a hónapban 3 család 25 egyedét sikerült 

azonosítani a gyűjtési területen. A fajszámot és egyedszámot tekintve is a Noctuidae család a 

legváltozatosabb: 13 egyedével kiteszi a hónap egyedszámának több mint felét, ezen pedig 8 

különböző faj osztozott. 1 egyedet rendszertanilag a nem szintig sikerült meghatározni - 
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Catocala spp. (1 egyed). A Geometridae család 11 egyedet és 2 fajt adott. A Lasiocampidae 

család 1 egyedével és egy fajával mutatta meg magát (1. táblázat; 6. táblázat).  

 

 

20. ábra. Október hónap fajainak %-os megoszlása. 

 

 A kimutatott 3 család 11 lepkefajt adott. A fajok közül kiemelkedik az Agriopis bajaria 

10 egyedével, ami az összegyedszámnak 42%-át adja. Az Allophyes oxyacanthae 4 egyede 17 

%-nak felel meg. 2 egyede érkezett még a Helicoverpa armigera fajnak. A többi faj kivétel 

nélkül 1 egyeddel képviseltette magát (6. táblázat; 20. ábra; 11. melléklet).  
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7. táblázat 

3.11. November (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma 

Gyűjtési 

idő 

Latin 

családnév 

Magyar 

családnév 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2018.11.04-

05. 

Lasiocampidae Pohókok Poecilocampa populi Nyárfa-pohók 4 

Geometridae Araszolók Erannis defoliaria Nagy téliaraszoló 1 

Geometridae Araszolók Agriopis bajaria Kökény téliaraszoló 2 

Geometridae Araszolók Colotois pennaria Tollascsápú araszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Mythimna l-album L-betűs fűbagoly 1 

2018.11.05-

06. 

Noctuidae Bagolylepkék Allophyes 

oxyacanthae 

Galagonyabagoly 1 

2018.11.07-

08. 

Noctuidae Bagolylepkék Conistra rubiginosa Téli bagolylepke 1 

Geometridae Araszolók Operophtera 

brumata 

Kis téliaraszoló 2 

2018.11.09-

10. 

Geometridae Araszolók Operophtera 

brumata 

Kis téliaraszoló 1 

Geometridae Araszolók Erannis defoliaria Nagy téliaraszoló 2 

2018.11.11-

12. 

Lasiocampidae Pohókok Poecilocampa populi Nyárfa-pohók 5 

Geometridae Araszolók Operophtera 

brumata 

Kis téliaraszoló 3 

2018.11.13-

14. 

Lasiocampidae Pohókok Poecilocampa populi Nyárfa-pohók 13 

Geometridae Araszolók Agriopis aurantiaria Aranysárga téliaraszoló 1 

Geometridae Araszolók Operophtera 

brumata 

Kis téliaraszoló 8 

2018.11.14-

15. 

Geometridae Araszolók Operophtera 

brumata 

Kis téliaraszoló 2 

2018.11.17-

18. 

Geometridae Araszolók Operophtera 

brumata 

Kis téliaraszoló 3 

2018.11.19-

20. 

Geometridae Araszolók Operophtera 

brumata 

Kis téliaraszoló 3 

 

 Novemberben 9 csapdázás valósult meg, a hónap végén a csapdázásokat az időjárás 

nagyban befolyásolta. Minden csapdázás alkalmával érkezett lepke a fényforrás csalogató 

hatására. Novemberben 3 lepkecsalád 54 egyede mutatott aktivitást. A Geometridae család 29 

egyede és 5 faja vonzódott a fényhez. A Noctuidae család 3 fajának 3 egyede mutatott aktivitást 

a késő őszi időszakban. A Lasiocampidae család mindössze egy fajból állt, de ez az egy faj 

érkezett a legmagasabb egyedszámban, a maga 22 egyedével (1. táblázat; 7. táblázat). 
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21. ábra. November hónap fajainak %-os megoszlása. 

 

Mint ahogyan a diagram is mutatja, 2018 novemberében 9 fajt határoztunk meg. A 

legmagasabb egyedszámmal az Operophtera brumata és Poecilocampa populi fajok 

rendelkeztek, ez 22 egyedet jelent. A két faj az összegyedszám 41%-át adja és ezzel jelentősen 

lefedik a hónapot (82%). 3 egyede érkezett a fénycsapdába az Erannis defoliaria fajnak, ez 5 %-

nak felel meg. Az Agriopis bajaria 2 egyedével pedig az összegyedszám 3%-át fedi le. A többi 

faj 1 egyeddel képviseltette magát (7. táblázat; 21. ábra; 11 melléklet). 

 

3.12. A fénycsapdával kimutatott lepkecsaládok fajszám szerinti megoszlása és a 

leggyakoribb fajok 

A fénycsapda segítségével befogott lepkeanyagból 19 családot mutattunk ki. Összesen 

603 egyed 122 faját határoztuk meg, amelyen 17 család osztozik. Voltak egyedek, amelyeket 

nem szintig sikerült meghatározni, illetve 1 egyedet család szintig (14. ábra; 11. melléklet). A 

családok fajgazdagságát az alábbi diagram ábrázolja:  

41% 

5% 3% 

2% 2% 2% 2% 

41% 

2% 

Fajok %-os megoszlása az egyedszám 
alapján 

Poecilocampa populi

Erannis defoliaria

Agriopis bajaria

Colotois pennaria

Mythimna l-album

Allophyes oxyacanthae

Conistra rubiginosa

Operophtera brumata

Agriopis aurantiaria
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22. ábra. Családok megoszlása a fajszámuk alapján (fénycsapdázás). 

 

A fajok számát tekintve az 5 leggyakoribb család, amelyet fénycsapdával Nagyberegen 

azonosítottunk, a következők: Noctuidae családba tartozott (46), a Geometridae (28), Crambidae 

(12), Pyralidae (9), Torticidae (7) (22. ábra, 11 melléklet).  

A fénycsapdás gyűjtés során a leggyakoribb fajok (egyedszám szerint): lucernamoly 

(Oncocera semirubella) – 45 példány, kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) – 32 példány, 

dudvasodró tükrösmoly (Loxoterma rivulana) – 31 példány, piroscsíkos csipkésaraszoló – 

(Timandra comae) – 28 példány, kis gyökérrágólepke (Triodia sylvina) – 24 pédány, nyárfa-

pohók (Poecilocampa populi) – 23 példány, kis téliaraszoló (Operophtera brumata) és a füstös 

medvelepke (Phragmatobia fuliginosa) egyaránt 22 példánnyal érkezett (1., 2., 3., 4., 5., 6. 

melléklet; 11. melléklet). 

A gyűjtési hónapok adatait megfigyelve elmondhatjuk, hogy a fényhez jó néhány 

lepkecsalád, illetve lepkefaj vonzódik. A fénycsapdázásról kijelenthetjük, hogy kiválóan 

alkalmas faunisztikai vizsgálatokra. A lepkék diverzitásához alacsony példányszám 

kapcsolódott, ezt betudhatjuk annak is, hogy a vizsgálati időszakban egy fénycsapdát 

használtunk, több fénycsapda alkalmazása valószínűleg megmutatkozna a fajok egyedszámának 

gyarapodásában.  

A legtöbb lepkét a nyári hónapok adták, egyedszámban és fajszámban egyaránt 

felülmúlták a tavaszi és őszi hónapok sokszínűségét. A nyári hónapokban 36 gyűjtés valósult 

meg és 412 pédány került befogásra (7., 8., 9. melléklet).  
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A tavaszi gyűjtések többsége 2019-ben valósult meg, a tavaszi hónapokban 27 csapdázást 

hajtottunk végre és 76 egyedet fogtunk be (2. táblázat; 3. táblázat; 4. táblázat; 5. táblázat). 

Az ősz 34 csapdázása során 154 példányt csaltunk csapdába. Az őszi és tavaszi 

csapdázások során sokkal inkább a Macrolepidoptera csoport képviselői voltak jelen, míg nyáron 

nagyobb aktívitást mutattak a Microlepidoptera csoport képviselői (10. melléklet; 6. táblázat; 7. 

táblázat).   

 

3.13. A fénycsapdázás leggyakoribb fajainak rajzásfenológiai vizsgálata 

A területen a leggyakoribb fajokat az egyedszámok alapján határoztuk meg. A 

leggyakoribb fajok között találkozhatunk olyanokkal is, amelyek kártevőként vannak 

feljegyezve. Emiatt célszerűnek éreztük, hogy ezen fajok rajzásfenológiáját ismertessük, amely 

segítséget nyújthat az ellenük való védekezésben. Leggyakoribb fajként a lucernamolyt 

(Oncocera semirubella) detektáltuk – 45 példánnyal. Jellegzetes szárnyszínezetéről könnyen 

felismerhető, tápnövényei főképpen a pillangósok. Kártevőként számon tartott faj, de kártétele 

nem jelentős (MÉSZÁROS ÉS SZABÓKY, 2005).  

23.  ábra. Oncocera semirubella faj rajzási ideje. 

 

A lucernamoly (Oncocera semirubella) a fénycsapdába legnagyobb egyedszámban 

repülő faj volt a vizsgálati időszak alatt. A rajzása június elején kezdődött és június közepéig 

tartott. Ezt követően nem mutatott aktivitást, egészen július közepéig, ekkortól egy hónapon át 
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26 egyedét regisztráltuk. Ezt követően ismét inaktív állapotot mutatott, majd szeptemberben 

ismét csapdázhatóvá vált (23. ábra; 1. melléklet). 

A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) őshonos polifág kártevő, amely több mint 240 

tápnövénnyel rendelkezik. Kártételét a klimatikus viszonyok befolyásolják, ugyanis a melegebb 

téli időszak segítheti áttelelésüket. Kukoricán okozott kárképe változatos, levélen, szárban és a 

csutkában is rág a hernyója (KESZTHELYI, 2010). A kukoricán kívül kártétele ismeretes a 

paprikán, kölesen és kenderen is. Jellemző rá az ivari dimorfizmus, a hím színezetében 

különbözik a nősténytől (MÉSZÁROS ÉS SZABÓKY, 2005). A kukoricamoly kutatásunk során a 

második legtöbb példánnyal jelentkezett a fénycsapdában (24. ábra; 6. melléklet). 

 

 

24. ábra. Ostrinia nubilalis faj rajzási ideje. 

 

Rajzása már május végén elkezdődött és szeptemberben is fogható volt. Ez időszak alatt 

32 egyedét gyűjtöttük be. Legnagyobb mennyiségben július végén és augusztus elején volt 

kimutatható. Egy csapdázás során 6 egyed volt a legmagasabb szám, amit regisztráltunk (24. 

ábra; 6. melléklet). 
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25. ábra. Operophtera brumata faj rajzási ideje. 

 

Az Operophtera brumata fajt az észak-európai területeken a gyümölcs és lomblevelű fák 

legjelentősebb kártevőjeként tartják számon (RAJAEI et al. 2010).  

Petéit az őszi és téli időszakban rakja le, amelyek tavasszal kelnek ki. Kártétele 

változatos, a növények fenológiai fázisainak előrehaladtával, más és más növényi részek jelentik 

táplálékát. Az imágó megjelenése a késő őszi időszakra tehető. Tölgyesekben domináns kártevő 

fajként jegyzik (KÚTI et al. 2010). 

Európában elterjedt faj révén, Nagyberegen is fogható. Megjelenése a késő őszi 

időszakhoz köthető, a vizsgálati területen első példányait november 7-8 környékén regisztráltuk. 

A faj valószínűsíthetően az utolsó vizsgálati időponton túl is rajzik (25. ábra; 5 melléklet). 
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26. ábra. Triodia sylvinia faj rajzási ideje. 

 

A kis gyökérrágó (Triodia sylvinia) lepke a Hepialidae családba tartozó faj. Viszonylag 

nagy termetük miatt ez a csoport korábban a Macrolepidoptera-hoz tartozott, de mostanság a 

Microlepidoptera közösség tagja. Nevükből adódóan ezek a lepkék különböző növények 

gyökereiben rágnak (MÉSZÁROS ÉS SZABÓKY, 2005). 

A kis gyökérrágó lepke Nagybereg településen fénnyel csapdázható faj. Első példányait 

2018 augusztusában detektáltuk. Aktivitást mutatott 2018 szeptemberének közepéig, rajzási ideje 

egy hónapig tartott. Augusztusban 11 példányt észleltünk, szeptemberben 13 egyede kereste fel a 

fényforrást.  Ez időszak alatt 24 egyedét jegyeztük le (26. ábra; 4. melléklet). 

 

3.14. Illatanyagcsapdába és fénycsapdába érkező fajok összehasonlítása 

A fénycsapdás vizsgálatok során 88 különböző nagylepkefajt (Macrolepidoptera) sikerült 

leírni a területről. A Microlepidoptera csoportból 34 fajt sikerült beazonosítani, ezek a fajszámok 

azt is jelentik egyben, hogy Macrolepidoptera 72%-ban és a Microlepidoptera 28%-ban volt 

leírható a területről.  

Az illatanyagcsapdázás során kapott nagylepkék fajösszetételét összehasonlítottuk a 

fénycsapdázás során kapott nagylepkék fajösszetételével. 

57 fajt azonosítottunk a nagyberegi erdészet kiválasztott területén, 16 csapdával és 3 

különböző illatanyagtípussal. Az 57 fajból 19 olyanról is beszámolhatunk, amelyek a 
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fénycsapdákat is felkeresték, ezek a fajok a következőek: foltos fésűsbagoly (Orthosia gothica); 

változékony fésűsbagoly (Orthosia incerta); barna levélaraszoló (Ligdia adustata); erdei 

szemeslepke (Pararge aegeria); vörös csipkésbagoly (Scoliopteryx libatrix); sárga 

kökényaraszoló (Angerona prunaria ); gyakori csuklyásbagoly (Cucullia umbratica); 

gammabagoly (Autographa gamma); nyári zöldbagoly (Trachea atriplicis); hamvas zúzmószövő 

(Pelosia muscerda); rózsafoltos szövő (Thyatira batis); sóska-bagoly (Acronicta rumicis); kis 

lombbagoly (Cosmia affinis); barnás ezüstbagoly (Ambrostola triplasia); hamvas zúzmószövő 

(Pelosia muscerda); csepfoltú ezüstbagoly (Macdunnoughia confusa) galagonyabagoly 

(Allophyes oxyacanthae); változékony őszibagoly (Conistra vaccinii) rozsdabarna télibagoly 

(Eupsilia transversa). Következésképpen az itt leírt fajokról ki lehet jelenteni, hogy a fényhez és 

az általunk alkalmazott illatanyagokhoz is vonzódnak, és kimutathatóak erdei és mezőségi 

területeken is. 

38 faj kizárólag csak az erdei területen jelent meg és illatanyagcsapdára: tölgyfa 

őszibagoly (Spudaea ruticilla); közepes tavaszi-fésűsbagoly (Orthosia cerasi); kis tavaszi-

fésűsbagoly (Orthosia cruda); kétfoltos barkabagoly (Anorthoa munda); anker-araszoló (Erannis 

ankeraria); sárgás tavaszi-araszoló (Agriopis marginaria); citromlepke (Gonepteryx rhamni); 

pápaszemes pihésszövő (Tethea ocularis); zöldes csipkésbagoly (Phlogophora meticulosa); 

bélyeges pihésszövő (Tethea or); nagy foltosbagoly (Minucia lunaris); feketés faaraszoló 

(Hypomecis danieli); ligeti kacsúbagoly (Herminia grisealis); nagy sárgafűbagoly (Noctua 

pronuba); fehérpettyes álcsüngőlepke (Amata phagea); háromsávos vacakbagoly (Charamyca 

trigammica); szurokbarna nyáribagoly (Dypterygia scabriuscula); fahéjszínű zsírosbagoly 

(Amphipyra pyramidea); közönséges övesbagoly (Catocala elocata); nagy tölgyfa-övesbagoly 

(Catocala dilecta); déli zuzmószövő (Eilema caniola); szürke zúzmószövő (Eliema griseola); 

tölgyyfa-övesbagoly (Catocala sponsa); kökénybagoly (Acronicta auricoma); piros övesbagoly 

(Catocala nupta); kis tölgyfa-övesbagoly (Catocala promissa); ritka ezüstbagoly (Abrostola 

agnorista) közönséges zúzmószövő (Eilema complana); sötét homokibagoly (Lacanobia aliena); 

foltos sárgafűbagoly (Noctua orbona); vörhenyes szegfűbagoly (Sideridis rivularis); pusztai 

földibagoly (Actebia fugax); kis sárgafűbagoly (Noctua comes); vetési bagolylepke (Agrotis 

segetum); sárga rétibagoly (Mythimna vitellina); könnyű őszibagoly (Agrochola laevis); 

világosbarna őszibagoly (Agrochola circellaris); Chlorodysta siterata (VASS, 2017). 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Kutatómunkánkat Nagybereg településen végeztük, egy saját tervezésű és készítésű 

fénycsapdával, illetve a korábbiakban varsás illatanyagcsapdákkal. A fénycsapdás gyűjtések 

2018 májusában vették kezdetüket és 2019 májusában fejeződtek be (téli hónapokban nem 

történt csapdázás). Tehát a kutatás 9 különböző hónapjában 97 csapdázás valósult meg. Az 

illatanyagcsapdákkal 2016 márciusától 2016 novemberéig vizsgálódtunk. 

A fénycsapdás vizsgálat eredményeképpen 19 lepkecsalád 122 fajáról és 642 egyedéről 

számolhatunk be. 603 egyedet sikerült faj szintig meghatározni, 38 egyed határozása nem szintig 

valósult meg, egy egyedet pedig család szinten sikerült detektálni. 

Az általunk alkalmazott fénycsapdát felkereste a Macrolepidoptera és Microlepidoptera 

csoport egyaránt, 72% : 28%-os arányban.  

A családok megoszlását ha a példányszámok alapján értelmezzük, kijelenthetjük, hogy a 

területen fénycsapdázással a legtöbb egyedet a bagolylepkék (Noctuidae) családja biztosítja - 

156 példányt, őket követi a sorban az araszolók (Geometridae) családja – 140 példánnyal, a 

fényiloncafélék (Pyralidae) pedig – 105 egyeddel jelentkeztek. A lepkecsaládok fajösszetételét 

tanulmányozva hasonló sorrendet kapunk, mint a példányszám megfigyelése során. Ebben az 

aspektusban a legdiverzebb családnak a bagolylepkék (Noctuidae) mondhatóak, 46 faj érkezett 

ebből a csoportból. Utána az araszolók (Geometridae) következnek 28 fajjal és ebben a sorban 

harmadik a fűgyökérrágó molyok (Crambidae) családja, 12 fajára volt csalogató hatással a 

fénycsapda.  

A fénycsapdázás során a leggyakoribb fajok a következők voltak (példányszám alapján): 

lucernamoly (Oncocera semirubella) – 45 példány, kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) – 32 

példány, dudvasodró tükrösmoly (Loxoterma rivulana) – 31 példány, piroscsíkos csipkésaraszoló 

– (Timandra comae) – 28 példány, kis gyökérrágólepke (Triodia sylvina) – 24 pédány, nyárfa-

pohók (Poecilocampa populi) – 23 példány, kis téliaraszoló (Operophtera brumata) és a füstös 

medvelepke (Phragmatobia fuliginosa) egyaránt 22 példánnyal érkezett. Az itt felsorolt fajok 

többségének bemutattuk a rajzásfenológiáját, amely hasznos információkkal szolgálhat a 

növényvédelem számára. 

Korábbi kutatásunk 2016 márciusától 2016 novemberéig tartott. Ekkoriban 

illatanyagcsapdákkal vizsgálódtunk Nagybereg település határában lévő kiválasztott 

erdőrészlegen. Ez a kutatás a nagylepkéket célozta meg, 57 fajról számolhattunk be. Az 

illatanyagcsapdás kutatás eredményeként szolgáló fajlistát összehasonlítottuk a fénycsapdás 

vizsgálatok során kapott nagylepkék fajlistájával. Fénycsapdázás során a nagylepke fajok száma 
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elérte a 88-at. 19 olyan fajról számolhatunk be, amely sikeresen kimutatható mindkét 

módszerrel, mindkét területen: foltos fésűsbagoly (Orthosia gothica); változékony fésűsbagoly 

(Orthosia incerta); barna levélaraszoló (Ligdia adustata); erdei szemeslepke (Pararge aegeria); 

vörös csipkésbagoly (Scoliopteryx libatrix); sárga kökényaraszoló (Angerona prunaria ); 

gyakori csuklyásbagoly (Cucullia umbratica); gammabagoly (Autographa gamma); nyári 

zöldbagoly (Trachea atriplicis); hamvas zúzmószövő (Pelosia muscerda); rózsafoltos szövő 

(Thyatira batis); sóska-bagoly (Acronicta rumicis); kis lombbagoly (Cosmia affinis); barnás 

ezüstbagoly (Ambrostola triplasia); hamvas zúzmószövő (Pelosia muscerda); csepfoltú 

ezüstbagoly (Macdunnoughia confusa); galagonyabagoly (Allophyes oxyacanthae); változékony 

őszibagoly (Conistra vaccinii); rozsdabarna télibagoly (Eupsilia transversa). 

A fénycsapdázás jó példa arra, hogy számos Macrolepidoptera faj és Microlepidoptera faj 

egyaránt vonzódik a mesterséges fényforrásokhoz, változatosabb rovaranyagot biztosít, mint az 

illatanyagcsapdázás, az alacsonyabb egyedszámok pedig a csapdák számával hozhatók 

összefüggésbe.  

Összességében a kutatásunk céljait sikerült elérni. Létrehoztunk egy fénycsapdát, amely 

eredményesen használható, a kapott fajlistával pontosabb képet alkothatunk Nagybereg település 

lepkefaunájáról, illetve megismerhetjük a különböző módszerek hatékonyságát is.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Мої дослідження проводились в селі Великі Береги, за допомогою світлової пастки 

власного виготовлення та раніше ароматичними пастками. 

Збори світловими пастками розпочались в травні 2018 року і тривали до травні 

2019 року (зимою не ставили пастки). Отже дослідження проводились протягом дев'яти 

місяців і готували 97 пасток. Теж я використав ароматичні пастки ще раніше з березня 

2016 року по листопаду цього ж року. 

В результаті рослідування світловими пастками ми можемо повідомити про 19 

родин метеликів, 122 видів та 642 об'єктів. 

Ми визначили 603 представників, до якого виду вони відносяться, 38 представників 

лише до роду, і одного представника до родини. 

В нашій світловій пастці були виявлені види Macrolepidoptera та Microlepidoptera, в 

співвідношеннях 72% : 28%. 

Якщо розглядаємо розподіл родин за кількістю представників, то можемо сказати 

що в спітлових пастках найчастіше виявлені види із родин Noctuidae – 156, на другому 

місці Geometridae – 140, Pyralidae – 105. 

Дослідивши видовий склад родин метеликів ми отримуємо ідентичниу 

послідовність, таку яку і за розподілом родин. 

Найбільш різноманітна родина – це Noctuidae, 46 видів із цієї групи. Далі 

Geometridae - 28 видів, а на третьому місці Crambidae – 12 видів.  

В світлові пастки найчастіше попали наступні види (за кількістю представників): 

Oncocera semirubella – 45, Ostrinia nubilalis – 32, Loxoterma rivulana – 31, Timandra comae 

– 28, Triodia sylvina – 24, Poecilocampa populi – 23, Operophtera brumata та Phragmatobia 

fuliginosa однаково 22 представників. 

В цій роботі ми показали фенологічні состереження більшості вище перерахованих 

видів, які можуть надати корисну інформацію для захисту рослин. 

Попередні дослідження тривали з березня 2016 по листопаду 2016 року. В той час 

ми використали ароматичні пастки на території лісу в околицях села Великі Береги. 

Ці дослідження були спрямовані на великі метелики, виявили всього 57 видів.  

Я порівняв список видів виявлених в ароматичних пастках із списком видів в 

світлових пастках. Протягом використання світлових пасток зібрали 88 великих 

метеликів. 19 видів знайдені в обох пастках, на обох територіях: Orthosia gothica, Orthosia 

incerta, Ligdia adustata, Pararge aegeria, Scoliopteryx libatrix, Angerona prunaria, Cucullia 
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umbratica, Autographa gamma, Trachea atriplicis, Pelosia muscerda, Thyatira batis, Acronicta 

rumicis, Cosmia affinis, Ambrostola triplasia, Pelosia muscerda, Macdunnoughia confusa, 

Allophyes oxyacanthae, Conistra vaccinii, Eupsilia transversa. 

Ми можемо зробити висновок, що чимало видів Macrolepidoptera та 

Microlepidoptera однаково були приваблені до джерел штучного світла, це дає нам більшу 

різноманітність комах ніж ароматичні пастки, а нижча кількість представників може бути 

пов'язана з кількістю пасток. 

Загалом, цілі нашого дослідження були досягнуті. Виготовили світлову пастку, що 

можна результативно використати, і за допомогою списку отриманих видів ми можемо 

створити більш точну картину про фауну метеликів села Великі Береги, а також можемо 

дізнатися про ефективність різних методів. 
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MELLÉKLET 

 

1. melléklet. Lucernamoly (Oncocera semirubella), saját felvétel. 

 

 

2. melléklet. Nyárfa-pohók (Poecilocampa populi), saját felvétel. 
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3. melléklet. Piroscsíkos csipkésaraszoló (Timandra comae), saját felvétel. 

 

 

4. melléklet. Kis gyökérrágólepke (Triodia sylvina), saját felvétel. 
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5. melléklet. Kis téliaraszoló (Operophtera brumata), saját felvétel. 

 

 

6. melléklet. Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis), saját felvétel. 
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7. melléklet. Június (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma. 

Gyűjtési 

időpontok 

Latin 

családnév 

Magyar 

családnév 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2018.06.01-

02. 

Noctuidae Bagolylepkék Eucarta amethystina Ametisztbagoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 3 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Cosmia pyralina Tölgyfa-lombbagoly 1 

Pterophoridae Tollasmolyfélék Cnaemidophorus 

rhododactylus 

Rózsabogyó-

tollasmoly 

1 

 Lasiocampidae Szövőlepkék Malacosoma neustria Gyűrűsszövő 1 

Yponomeutidae Pókhálós molyok Yponomeuta spp.  1 

2018.06.03-

04. 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Elaphria venustula Tarka törpebagoly 2 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

 Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Autographa gamma Gammabagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Aedia leucomelas Kis fekete-övesbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Cosmia pyralina Tölgyfa-lombbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Lacanobia oleracea Salátabagoly 1 

2018.06.06-

07. 

Noctuidae Bagolylepkék Cosmia pyralina Tölgyfa-lombbagoly 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Arctiidae Medvelepkefélék Miltochrista miniata Piros medvelepke 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Agapeta hamana Közönséges 

sárgamoly 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Anania verbascalis Aranyszínű 

dudvamoly 

1 

2018.06.09-

10. 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 2 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 3 

Noctuidae Bagolylepkék Cosmia pyralina Tölgyfa-lombbagoly 1 

 Pterophoroidea Tollasmolyfélék Pterophorus spp. 

(pentadactyla) 

 1 

Noctuidae Bagolylepkék Ipimorpha spp.  1 
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Tortricidae Sodrómolyfélék Agapeta hamana Közönséges 

sárgamoly 

6 

Noctuidae Bagolylepkék Mythimna spp.  1 

Erebidae  Pelosia muscerda Hamvas zúzmószövő 1 

2018.06.14-

15. 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia 

fuliginosa 

Füstös medvelepke 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Pterophoridae Tollasmolyfélék Cnaemidophorus 

rhododactylus 

Rózsabogyó-

tollasmoly 

1 

2018.06.15-

16. 

Noctuidae Bagolylepkék Trachea atriplicis Nyári zöldbagoly 1 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Conisania luteago Sárgás szegfűbagoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 2 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Geometridae Araszolók Chiasmia clathrata Rácsos rétiaraszoló 1 

2018.06.18-

19. 

Noctuidae Bagolylepkék Conisania luteago Sárgás szegfűbagoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 2 

Noctuidae Bagolylepkék Emmelia trabealis Zebrabagoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Chrysoteuchia 

culmella 

Kerti fűgyökérmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

2018.06.19-

20. 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Yponomeutidae Pókhálós molyok Yponomeuta 

plumbella 

 2 

Plutellidae Tarkamolyok Plutella xylostella Káposztamoly 5 

Pyralidae Fényiloncafélék Synaphe punctalis Hosszúlábú 

fényilonca 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Conisania luteago Sárgás szegfűbagoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Aphomia sociella Méhviaszmoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Mythimna spp.  1 

Zygaenidae Csüngőlepkefélék Procridinae spp.  1 

2018.06.24- 

25. 

0 0 0 0 0 
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8. melléklet. Július (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma. 

Gyűjtési 

időpontok 

Latin családnév Magyar családnév Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2018.07.1-2. 0 0 0 0 0 

2018.07.2-3. Pyralidae Fényiloncafélék Synaphe punctalis Hosszúlábú 

fényilonca 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Hydraecia micacea Barna nőszirom-

bagolylepke 

1 

Nymphalidae Tarkalepkefélék Vanessa atalanta Atalanta lepke 1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Chrysoteuchia culmella Kerti 

fűgyökérmoly 

1 

2018.07.4-5. Erebidae  Scoliopteryx libatrix Vörös 

csipkésbagoly 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Anania hortulata Tarka csalánmoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Rivula sericealis Sárga apróbagoly 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Agapeta hamana Közönséges 

sárgamoly 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Diasemia reticularis Betűmintás 

tűzmoly 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Catoptria falsella  1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Hedya nubiferana Rügysodró 

tükrösmoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Myelois circumvoluta  2 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Synaphe punctalis Hosszúlábú 

fényilonca 

1 

Yponomeutidae Pókhálós molyok Yponomeuta plumbella  1 

2018.07.5-6. Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 2 

Geometridae Araszolók Thalera fimbrialis Csipkésszélű 

zöldaraszoló 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Emmelia trabealis Zebra bagolylepke 1 

Noctuidae Bagolylepkék Ipimorpha subtusa Barnásszürke 

mocsáribagoly 

1 

2018.07.12-

13. 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

2 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 1 
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csipkésaraszoló 

Noctuidae Bagolylepkék Macdunnoughia confusa Cseppfoltú 

aranybagoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Noctuidae Bagolylepkék Hydraecia micacea Barna nőszirom-

bagolylepke 

1 

Geometridae Araszolók Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 1 

Nymphalidae Tarkalepkefélék Pararge aegeria tircis Erdei szemeslepke 1 

Noctuidae Bagolylepkék Tyta luctuosa Fekete 

nappalibagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Elaphria venustula Tarka törpebagoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote pygarga Fehérsávos 

apróbagoly 

1 

Arctiidae Medvelepkefélék Spilosoma spp.  1 

Geometridae Araszolók Scopula spp.  1 

Yponomeutidae Pókhálós molyok Yponomeuta spp.  1 

Noctuidae Bagolylepkék Agrotis exclamationis Felkiáltójeles 

bagoly 

1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 1 

2018.07.13-

14. 

Noctuidae Bagolylepkék Agrotis exclamationis Felkiáltójeles 

bagoly 

1 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 1 

Noctuidae Bagolylepkék Axylia putris Vonalkás 

apróbagoly 

1 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Geometridae Araszolók Chiasmia clathrata Rácsos rétiaraszoló 1 

Arctiidae Medvelepkefélék Spilosoma spp.  1 

Noctuidae Bagolylepkék Eucarta amethystina Ametisztbagoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Nomophila noctuella Közönséges 

vándormoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Elaphria venustula Tarka törpebagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote pygarga Fehérsávos 1 
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apróbagoly 

2018.07.16-

17. 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote bankiana Ezüstcsíkos 

baglyocska 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Eucarta amethystina Ametisztbagoly 1 

Geometridae Araszolók Scopula flaccidaria Alföldi 

sávosaraszoló 

1 

Geometridae Araszolók Thetidia smaragdaria Smaragd-

zöldaraszoló 

1 

Notodontidae Púposszövők Gluphisia crenata Kormos 

púposszövő 

1 

2018.07.24-

25. 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori 

apróaraszoló 

1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Elaphria venustula Tarka törpebagoly 2 

Geometridae Araszolók Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Eucarta amethystina Ametisztbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Trachea atriplicis Nyári zöldbagoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Mecyna spp.  1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Metacrambus carectellus  5 

Tortricidae Sodrómolyfélék Cydia pomonella Almamoly 1 

Yponomeutidae Pókhálós molyok Yponomeuta spp.  1 

2018.07.25-

26. 

Noctuidae Bagolylepkék Emmelia trabealis Zebra bagolylepke 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 2 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Pseudeustrotia candidula Fehéres 

apróbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Mythimna albipuncta Fehérpettyes 

rétibagoly 

1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Eucosma conterminana Salátatükrösmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Homoeosoma sinuella  1 

2018.07.26-

27. 

Noctuidae Bagolylepkék Diachrysia stenochrysis  1 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote bankiana Ezüstcsíkos 

baglyocska 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Cydalima perspectalis Selyemfényű 

puszpángmoly 

1 
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Geometridae Araszolók Angerona prunaria Sárga 

kökényaraszoló 

1 

Erebidae  Eilema lutarella Narancsszínű 

zuzmószövő 

1 

Geometridae Araszolók Scopula spp.  1 

Noctuidae Bagolylepkék Lacanobia spp.  1 

2018.07.28-

29. 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote bankiana Ezüstcsíkos 

baglyocska 

2 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori 

apróaraszoló 

2 

Geometridae Araszolók Scopula immorata Szürkesávos 

rétiaraszoló 

1 

2018.07.29-

30. 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 3 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Anania hortulata Tarka csalánmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

2018.07.30-

31. 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

5 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

2 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pyrausta spp.  1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Ochropleura plecta Fehérszegélyű 

fűbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Agrotis exclamationis Felkiáltójeles 

bagoly 

1 

Nolidae  Earias clorana Fűzfa-zöldbagoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 5 

Noctuidae Bagolylepkék Axylia putris Vonalkás 

apróbagoly 

1 
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9. melléklet. Augusztus (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma. 

Gyűjtési 

idő (2018) 

Latin 

családnév 

Magyar családnév Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2018.08.02-

03. 

Noctuidae Bagolylepkék Emmelia trabealis Zebrabagoly 2 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

2 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Diasemia reticularis Betűmintás tűzmoly 3 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 3 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote bankiana Ezüstcsíkos 

baglyocska 

1 

Lasiocampidae Pohókok Lasiocampa quercus Tölgyfa-pohók 1 

Geometridae Araszolók Epione repandaria Narancsszínű 

csücskösaraszoló 

1 

Tortricidae Sodrómolyok Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

3 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Homoeosoma sinuella  2 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote pygarga Fehérsávos 

apróbagoly 

1 

2018.08.03-

04. 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 3 

Tortricidae Sodrómolyok Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

2 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pyrausta aurata Aranyló bíbormoly 1 

Geometridae Araszolók Hypomecis roboraria Nagy tölgyfaaraszoló 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Anania spp.  1 

Tortricidae Sodrómolyok Pandemis cerasana Kerti sodrómoly 3 

Geometridae Araszolók Scopula spp.  6 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Crambidae Fűgyökérrágó Dolicharthria punctalis  1 
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molyok 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote pygarga Fehérsávos 

apróbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Elaphria venustula Tarka törpebagoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Axylia putris Vonalkás apróbagoly 1 

Gelechiidae Sarlósajkú-

molylepkefélék 

Dichomeris limosellus Lucernarágó 

sarlósmoly 

1 

Erebidae  Pelosia muscerda Hamvas zúzmószövő 1 

2018.08.04-

05. 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 2 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Diasemia reticularis Betűmintás tűzmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 2 

Geometridae Araszolók Ascotis selenaria Holdas faaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Eucarta amethystina Ametisztbagoly 2 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Tortricidae Sodrómolyok Pandemis cerasana Kerti sodrómoly 1 

Geometridae Araszolók Chlorissa cloraria Barnaszegélyű 

zöldaraszoló 

1 

Geometridae Araszolók Scopula spp.  6 

2018.08.06-

07. 

Tortricidae Sodrómolyok Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

3 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 3 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Diasemia reticularis Betűmintás tűzmoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Emmelia trabealis Zebrabagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote bankiana Ezüstcsíkos 

baglyocska 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 1 

2018.08.09-

10. 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Diasemia reticularis Betűmintás tűzmoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Catocala spp.  1 

Thyatiridae Pihésszövők Thyatira batis Rózsafoltos 1 
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pihésszövő 

Geometridae Araszolók Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 2 

Tortricidae Sodrómolyok Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

3 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Eurhodope rosella  1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 6 

Tortricidae Sodrómolyok Pandemis cerasana Kerti sodrómoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Catoptria falsella  4 

Noctuidae Bagolylepkék Helicoverpa armigera Gyapottok-

bagolylepke 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Lacanobia oleracea Salátabagolylepke 1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 2 

Pyralidae Fényiloncafélék Dioryctria sylvestrella Tobozrágó 

karcsúmoly 

1 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

2018.08.10-

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.08.12-

Noctuidae Bagolylepkék Trachea atriplicis Nyári zöldbagoly 1 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 1 

Geometridae Araszolók Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 2 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Tortricidae Sodrómolyok Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 4 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Diasemia reticularis Betűmintás tűzmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote pygarga Fehérsávos 

apróbagoly 

1 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 4 
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13. Geometridae Araszolók Chiasmia clathrata Rácsos rétiaraszoló 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Sphingidae Szenderfélék   1 

Geometridae Araszolók Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Mythimna turca Félholdas bagoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 1 

2018.08.17-

18. 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

3 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pyrausta purpuralis Közönséges 

bíbormoly 

2 

Noctuidae Bagolylepkék Abrostola spp.  1 

Hepialidae Gyökérrágólepke-

félék 

Triodia sylvina Kis gyökérrágólepke 1 

Geometridae Araszolók Camptogramma bilineata Kétvonalas 

sávosaraszoló 

1 

2018.08.19-

20. 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

3 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Cydalima perspectalis Selyemfényű 

puszpángmoly 

2 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Hepialidae Gyökérrágólepke-

félék 

Triodia sylvina Kis gyökérrágólepke 1 

Geometridae Araszolók Scopula rubiginata Vörössávos 

rétiaraszoló 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Acronicta rumicis Sóska-

szigonyosbagoly 

1 

Geometridae Araszolók Chlorissa cloraria Barnaszegélyű 

zöldaraszoló 

2 

Noctuidae Bagolylepkék Autographa gamma Gammabagoly 1 

2018.08.21-

22. 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 4 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 1 
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csipkésaraszoló 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 2 

Geometridae Araszolók Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Cydalima perspectalis Selyemfényű 

puszpángmoly 

1 

Hepialidae Gyökérrágólepke-

félék 

Triodia sylvina Kis gyökérrágólepke 4 

Noctuidae Bagolylepkék Macdunnoughia confusa Cseppfoltú 

aranybagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Autographa gamma Gammabagoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Diachrysia stenochrysis  2 

Noctuidae Bagolylepkék Acronicta rumicis Sóska-

szigonyosbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Helicoverpa armigera Gyapottok-

bagolylepke 

1 

2018.08.24-

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.08.26-

27. 

Noctuidae Bagolylepkék Trachea atriplicis Nyári zöldbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Catocala spp.  1 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 2 

Noctuidae Bagolylepkék Xestia c-nigrum C-betűs fűbagoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 1 

Noctuidae Bagolylepkék Abrostola spp.  1 

Noctuidae Bagolylepkék Diachrysia stenochrysis  1 

Noctuidae Bagolylepkék Deltote pygarga Fehérsávos 

apróbagoly 

1 

Geometridae Araszolók Peribatodes rhomboidaria Ékköves faaraszoló 1 

Geometridae Araszolók Scopula rubiginata Vörössávos 

rétiaraszoló 

1 

Hepialidae Gyökérrágólepke-

félék 

Triodia sylvina Kis gyökérrágólepke 2 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

4 

Noctuidae Bagolylepkék Mamestra brassicae Káposzta 

bagolylepke 

1 
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Noctuidae Bagolylepkék Acronicta rumicis Sóska-

szigonyosbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Amphipyra spp.  1 

Geometridae Araszolók Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 1 

2018.08.27-

28. 

Hepialidae Gyökérrágólepke-

félék 

Triodia sylvina Kis gyökérrágólepke 1 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

3 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Cydalima perspectalis Selyemfényű 

puszpángmoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Rivula sericealis Sárga apróbagoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Helicoverpa armigera Gyapottok-

bagolylepke 

1 

Geometridae Araszolók Catarhoe rubidata Piros tarkaaraszoló 1 

2018.08.30-

31. 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 1 

Hepialidae Gyökérrágólepke-

félék 

Triodia sylvina Kis gyökérrágólepke 2 

Pterophoroidea Tollasmolyfélék Pterophorus pentadactylus  1 

Noctuidae Bagolylepkék Abrostola spp.  1 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Rivula sericealis Sárga apróbagoly 1 

Geometridae Araszolók Scopula immorata Szürkesávos 

rétiaraszoló 

1 

 

 

10. melléklet. Szeptember (2018) hónap fajlistája és a fajok egyedszáma. 

Gyűjtési 

idő 

Latin 

családnév 

Magyar 

családnév 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyed-

szám 

2018.09.01-

02. 

Noctuidae Bagolylepkék Xestia c-nigrum C-betűs fűbagoly 1 

Hepialidae Gyökérrágó 

lepkefélék 

Triodia sylvina Kis-gyökérrágólepke 1 

Noctuidae Bagolylepkék Ochropleura plecta Fehérszegélyű 

fűbagoly 

1 

Geometridae Araszolók Chiasmia clathrata Rácsos rétiaraszoló 1 
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Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Cydalima perspectalis Selyemfényű 

puszpángmoly 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 4 

2018.09.04-

05. 

Hepialidae Gyökérrágó 

lepkefélék 

Triodia sylvina Kis-gyökérrágólepke 5 

Arctiidae Medvelepkefélék Phragmatobia 

fuliginosa 

Füstös medvelepke 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 2 

Geometridae Araszolók Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 1 

Geometridae Araszolók Peribatodes 

rhomboidaria 

Ékköves faaraszoló 1 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

2018.09.06-

07. 

Erebidae  Diacrisia sannio Vörösszélű 

medvelepke 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Helicoverpa armigera Gyapottok-

bagolylepke 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

2 

Hepialidae Gyökérrágó 

lepkefélék 

Triodia sylvina Kis-gyökérrágólepke 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Diasemia reticularis Betűmintás tűzmoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Acronicta rumicis Sóska-

szigonyosbagoly 

1 

Noctuidae Bagolylepkék Rivula sericealis Sárga apróbagoly 2 

2018.09.07-

08. 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Cydalima perspectalis Selyemfényű 

puszpángmoly 

1 

Hepialidae Gyökérrágó 

lepkefélék 

Triodia sylvina Kis-gyökérrágólepke 3 

Noctuidae Bagolylepkék Macdunnoughia 

confusa 

Csepfoltú 

ezüstbagoly 

1 
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Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 4 

Noctuidae Bagolylepkék Phragmatobia 

fuliginosa 

Füstös medvelepke 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Hypsopygia costalis Szénailonca 1 

Noctuidae Bagolylepkék Diachrysia 

stenochrysis 

 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Clepsis pallidana Aranysárga 

sodrómoly 

1 

2018.09.10-

11. 

Geometridae Araszolók Timandra comae Piroscsíkos 

csipkésaraszoló 

1 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Hepialidae Gyökérrágó 

lepkefélék 

Triodia sylvina Kis-gyökérrágólepke 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Rivula sericealis Sárga apróbagoly 1 

Geometridae Araszolók Peribatodes 

rhomboidaria 

Ékköves faaraszoló 1 

2018.09.12-

13. 

Hepialidae Gyökérrágó 

lepkefélék 

Triodia sylvina Kis-gyökérrágólepke 1 

Noctuidae Bagolylepkék Abrostola triplasia Barnás ezüstbagoly 2 

2018.09.14-

15. 

Hepialidae Gyökérrágó 

lepkefélék 

Triodia sylvina Kis-gyökérrágólepke 1 

Noctuidae Bagolylepkék Rivula sericealis Sárga apróbagoly 1 

Tortricidae Sodrómolyfélék Loxoterma rivulana Dudvasodró 

tükrösmoly 

2 

Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pyrausta purpuralis Közönséges 

bíbormoly 

1 

Geometridae Araszolók Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 1 

Pyralidae Fényiloncafélék Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 1 

2018.09.17-

18. 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

Noctuidae Bagolylepkék Tholera decimalis Közönséges 1 
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fésűsbagoly 

09.19-20. Pyralidae Fényiloncafélék Oncocera semirubella Lucernamoly 2 

Noctuidae Bagolylepkék Mythimna albipuncta Mythimna albipuncta 1 

Noctuidae Bagolylepkék Tholera decimalis Közönséges 

fésűsbagoly 

1 

Crambidae Fűgyökérrágó 

molyok 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 1 

09.25-26.      0 

09.27-28.     0 

09.29-30.     0 

 

11. melléklet. Teljes fajlista, egyedszámmal (fénycsapdával detektált fajok). 

Latin fajnév Magyar fajnév Egyedszám Család 

Conistra rubiginosa Téli bagolylepke 1 Noctuidae 

Orthosia opima Hegyesszárnyú fésűsbagoly 4 Noctuidae 

Orthosia gothica Foltos fésűsbagoly 12 Noctuidae 

Orthosia incerta Változékony fésűsbagoly 7 Noctuidae 

Cerastis rubricosa Vörhenyes tavaszibagoly 4 Noctuidae 

Lycia hirtaria Közönséges tavasziaraszoló 5 Geometridae 

Eupsilia transversa Rozsdabarna télibagoly 2 Noctuidae 

Lithophane ornitopus Közönséges fabagoly 1 Noctuidae 

Orthosia  gracilis Karcsú-fésűsbagoly 1 Noctuidae 

Cleora cinctaria Körfoltos faaraszoló 6 Geometridae 

Egira conspicillaris Változékony szürkebagoly 3 Noctuidae 

Phragmatobia fuliginosa Füstös medvelepke 22 Arctiidae 

Hypoxystis pluviaria Hegyesszárnyú lápiaraszoló 1 Geometridae 

Chiasmia clathrata Rácsos rétiaraszoló 6 Geometridae 

Ligdia adustata Barna levélaraszoló 2 Geometridae 

Lacanobia oleracea Salátabagoly 3 Noctuidae 

Acronicta rumicis Sóska-bagoly 5 Noctuidae 

Xanthorhoe ferrugata Kerti tarkaaraszoló 11 Geometridae 

Elaphria venustula Tarka törpebagoly 10 Noctuidae 

Ochropleura plecta Fehérszegélyű fűbagoly 4 Noctuidae 

Anticlea derivata  1 Geometridae 

Agrotis exclamationis Felkiáltójeles földibagoly 5 Noctuidae 

Cucullia umbratica Közönséges csuklyásbagoly 1 Noctuidae 

Anania hortulata Tarka csalánmoly 3 Crambidae 

Chlorissa cloraria Barnaszegélyű zöldaraszoló 4 Geometridae 

Plutella xylostella Káposztamoly 7 Plutellidae 
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Hypsopygia costalis Szénailonca 16 Pyralidae 

Tyta luctuosa Fekete nappalibagoly 2 Noctuidae 

Ostrinia nubilalis Kukoricamoly 32 Pyralidae 

Homoeosoma sinuella  4 Pyralidae 

Diaphora mendica Felemás medvelepke 1 Arctiidae 

Eucarta amethystina Ametisztbagoly 6 Noctuidae 

Oncocera semirubella Lucernamoly 45 Pyralidae 

Cosmia pyralina Tölgyfa-lombbagoly 4 Noctuidae 

Cnaemidophorus rhododactylus Rózsabogyó-tollasmoly 2 Pterophoridae 

Malacosoma neustria Gyűrűsszövő 1  Lasiocampidae 

Idaea dimidiata Gyakori apróaraszoló 13 Geometridae 

Loxoterma rivulana Dudvasodró tükrösmoly 31 Tortricidae 

Pleuroptya ruralis Csalánevő tűzmoly 18 Crambidae 

Autographa gamma Gammabagoly 4 Noctuidae 

Aedia leucomelas Kis fekete-övesbagoly 1 Noctuidae 

Miltochrista miniata Piros medvelepke 1 Arctiidae 

Agapeta hamana Közönséges sárgamoly 8 Tortricidae 

Anania verbascalis Aranyszínű dudvamoly 1 Crambidae 

Pelosia muscerda Hamvas zúzmószövő 2 Erebidae 

Trachea atriplicis Nyári zöldbagoly 4 Noctuidae 

Conisania luteago Sárgás szegfűbagoly 3 Noctuidae 

Emmelia trabealis Zebrabagoly 6 Noctuidae 

Chrysoteuchia culmella Kerti fűgyökérmoly 2 Crambidae 

Yponomeuta plumbella  3 Yponomeutidae 

Synaphe punctalis Hosszúlábú fényilonca 3 Pyralidae 

Aphomia sociella Méhviaszmoly 1 Pyralidae 

Hydraecia micacea Barna nőszirom-bagolylepke 2 Noctuidae 

Vanessa atalanta Atalanta lepke 1 Nymphalidae 

Scoliopteryx libatrix Vörös csipkésbagoly 1 Noctuidae 

Rivula sericealis Sárga apróbagoly 7 Noctuidae 

Diasemia reticularis Betűmintás tűzmoly 11 Crambidae 

Catoptria falsella  5 Crambidae 

Hedya nubiferana Rügysodró tükrösmoly 1 Tortricidae 

Myelois circumvoluta  2 Pyralidae 

Thalera fimbrialis Csipkésszélű zöldaraszoló 1 Geometridae 

Ipimorpha subtusa Barnásszürke mocsáribagoly 1 Noctuidae 

Timandra comae Piroscsíkos csipkésaraszoló 28 Geometridae 

Macdunnoughia confusa Cseppfoltú aranybagoly 3 Noctuidae 

Ematurga atomaria Barna rétiaraszoló 8 Geometridae 
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Pararge aegeria tircis Erdei szemeslepke 1 Nymphalidae 

Deltote pygarga Fehérsávos apróbagoly 6 Noctuidae 

Axylia putris Vonalkás apróbagoly 3 Noctuidae 

Nomophila noctuella Közönséges vándormoly 1 Crambidae 

Deltote bankiana Ezüstcsíkos baglyocska 6 Noctuidae 

Scopula flaccidaria Alföldi sávosaraszoló 1 Geometridae 

Thetidia smaragdaria Smaragd-zöldaraszoló 1 Geometridae 

Gluphisia crenata Kormos púposszövő 1 Notodontidae 

Metacrambus carectellus  5 Crambidae 

Cydia pomonella Almamoly 1 Tortricidae 

Pseudeustrotia candidula Fehéres apróbagoly 1 Noctuidae 

Mythimna albipuncta Fehérpettyes rétibagoly 3 Noctuidae 

Eucosma conterminana Salátatükrösmoly 1 Tortricidae 

Diachrysia stenochrysis  5 Noctuidae 

Cydalima perspectalis Selyemfényű puszpángmoly 7 Crambidae 

Angerona prunaria Sárga kökényaraszoló 1 Geometridae 

Eilema lutarella Narancsszínű zuzmószövő 1 Erebidae 

Scopula immorata Szürkesávos rétiaraszoló 2 Geometridae 

Earias clorana Fűzfa-zöldbagoly 1 Nolidae 

Lasiocampa quercus Tölgyfa-pohók 1 Lasiocampidae 

Epione repandaria Narancsszínű csücskösaraszoló 1 Geometridae 

Pyrausta aurata Aranyló bíbormoly 1 Crambidae 

Hypomecis roboraria Nagy tölgyfaaraszoló 1 Geometridae 

Pandemis cerasana Kerti sodrómoly 5 Tortricidae 

Dolicharthria punctalis  1 Crambidae 

Dichomeris limosellus Lucernarágó sarlósmoly 1 Gelechiidae 

Ascotis selenaria Holdas faaraszoló 1 Geometridae 

Thyatira batis Rózsafoltos pihésszövő 1 Thyatiridae 

Eurhodope rosella  1 Pyralidae 

Helicoverpa armigera Gyapottok-bagolylepke 6 Noctuidae 

Dioryctria sylvestrella Tobozrágó karcsúmoly 1 Pyralidae 

Mythimna turca Félholdas bagoly 1 Noctuidae 

Pyrausta purpuralis Közönséges bíbormoly 3 Crambidae 

Triodia sylvina Kis gyökérrágólepke 24 Hepialidae 

Camptogramma bilineata Kétvonalas sávosaraszoló 1 Geometridae 

Scopula rubiginata Vörössávos rétiaraszoló 2 Geometridae 

Xestia c-nigrum C-betűs fűbagoly 3 Noctuidae 

Peribatodes rhomboidaria Ékköves faaraszoló 3 Geometridae 

Mamestra brassicae Káposzta bagolylepke 1 Noctuidae 
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Catarhoe rubidata Piros tarkaaraszoló 1 Geometridae 

Pterophorus pentadactylus  1 Pterophoroidea 

Diacrisia sannio Vörösszélű medvelepke 1 Erebidae 

Clepsis pallidana Aranysárga sodrómoly 1 Tortricidae 

Abrostola triplasia Barnás ezüstbagoly 2 Noctuidae 

Tholera decimalis Közönséges fésűsbagoly 2 Noctuidae 

Conistra erythrocephala Vörösfejű őszibagoly 1 Noctuidae 

Allophyes oxyacanthae Galagonyabagoly 5 Noctuidae 

Agrochola litura Tarka őszibagoly 1 Noctuidae 

Agrochola lota Kecskefűz őszibagoly 1 Noctuidae 

Agriopis bajaria Kökény téliaraszoló 12 Geometridae 

Conistra vaccinii Változó őszibagoly 1 Noctuidae 

Poecilocampa populi Nyárfa-pohók 23 Lasiocampidae 

Erannis defoliaria Nagy téliaraszoló 3 Geometridae 

Colotois pennaria Tollascsápú araszoló 1 Geometridae 

Mythimna l-album L-betűs fűbagoly 1 Noctuidae 

Operophtera brumata Kis téliaraszoló 22 Geometridae 

Agriopis aurantiaria Aranysárga téliaraszoló 1 Geometridae 
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