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Rövid közlemények 

Kartierung ausgewählter Schmetterlings- und Libellenarten der 
FFH-Richtlinie im Rahmen des Interreg-Projektes „Vogelwarte 
Madárvárta 2” im Burgenland, östliches Österreich (Insecta: 
Lepidoptera, Odonata) 

Mapping of selected butterflies and dragonflies of the Habitats Directive in 
the context of the Interreg-project „Vogelwarte Madárvárta 2” in 
Burgenland, eastern Austria (Insecta: Lepidoptera, Odonata) 

Kiválasztott Natura 2000 lepke- és szitakötőfajok térképezése a „Vogelwarte 
Madárvárta 2” Interreg projekt keretében Burgenlandban, Kelet-Ausztria 
(Insecta: Lepidoptera, Odonata) 

HELMUT HÖTTINGER1 

Im Rahmen des Interreg-Projektes „Vogelwarte Madárvárta 2” wurden zehn 
ausgewählte Zielarten 2018 und 2019 an insgesamt 33 Tagen im Neusiedler See-
Gebiet im Burgenland kartiert. Dabei handelte es sich um vier Libellen- und sechs 
Schmetterlingsarten, welche bis auf den Enzian-Ameisen-Bläuling (Phengaris 
alcon) in der FFH-Richtlinie verzeichnet sind. Mit Ausnahme der Asiatischen 
Keiljungfer (Gomphus flavipes) und des Schwarzer Apollos (Parnassius 
mnemosyne) gelangen im Untersuchungszeitraum Nachweise aller Zielarten. 

Schmetterlinge 

Die Populationen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Phengaris 
nausithous), des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Phengaris teleius) und 
des Enzian-Ameisen-Bläulings (Phengaris alcon) auf den Zitzmannsdorfer 
Wiesen konnten bestätigt werden. Abseits davon konnte P. nausithous nur noch 
auf einer Wiese nahe Gols nachgewiesen werden. Die drei Arten sind aber in den 
letzten Jahrzehnten zurückgegangen, insbesondere P. teleius. Da viele der 
besiedelten und potenziell besiedelbaren Flächen zu einem für diese Arten 
ungünstigen Zeitpunkt gemäht werden, wurden detaillierte Vorschläge zur 
Optimierung des Managements ausgearbeitet. 

Vom Hecken-Wollafter (Eriogaster catax) konnten insgesamt nur drei 
Raupennester in bereits bekannten Populationen nachgewiesen werden (Oggau, 
Oslip). 

Die bekannte Population des Osterluzeifalters (Zerynthia polyxena) am 
Einserkanal in den Gemeindegebieten von Wallern, Tadten und Andau konnte 
bestätigt und einige zusätzliche Fundpunkte eruiert werden. Die 

 
1 A-1050 Wien, Siebenbrunnengasse 46/1/4, E-mail: helmut.hoettinger@gmail.com 
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grenzüberschreitenden Bestände der Osterluzei (Aristolochia clematitis) sind 
aber zu mehr als 95 % auf ungarischem Staatsgebiet zu finden. Zwei sehr 
kleinflächige Osterluzei-Standorte (Gols, Donnerskirchen), welche isoliert und 
weit abseits bekannter Populationen liegen, sind vom Falter nicht besiedelt. 

Libellen 

Die bekannten (relativ individuenarmen) Populationen der Vogel-Azurjungfer 
(Coenagrion ornatum) an einem Graben in Podersdorf sowie am Golser Kanal 
wurden bestätigt. Neue Nachweise einzelner Individuen gelangen in Tadten 
(Gräben in der Umgebung der Kläranlage) und am Parndorfer Bach. Vorschläge 
zur Pflege der Gräben wurden ausgearbeitet. 

Von der Grünen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) wurde eine bisher nicht 
bekannte Population an einem ca. 1.200 m langen Abschnitt der Wulka 
aufgefunden. Dort kommen auch die Gemeinen Keiljungfer (Gomphus 
vulgatissimus) und die Kleine Zangenlibelle (Onychogomphus forcipatus) vor und 
bestätigen damit die hohe naturschutzfachliche Wertigkeit dieses 
Flußabschnittes. 

Von der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) wurden 2018 an 
insgesamt sieben Standorten Nachweise erbracht, sowohl auf der Ost-, als auch 
auf der Westseite des Neusiedler Sees. Die Individuendichten waren aber 
durchwegs gering. 2019 gelangen witterungsbedingt aufgrund der Austrocknung 
vieler Gewässer infolge geringer Niederschläge keine Nachweise. Über die 
Larvalhabitate ist weiterhin wenig bekannt. 

 
 

A „Vogelwarte Madárvárta 2” elnevezésű Interreg projekt keretében tíz 
kiválasztott célfajt térképeztünk 2018 és 2019 között a Fertő-tó burgenlandi 
térségében összesen 33 napon. Ezek között négy szitakötő és hét lepkefaj volt, 
melyek a szürkés hangyaboglárka (Phengaris alcon) kivételével mindannyian 
közösségi jelentőségű fajok. A sárgás szitakötő (Gomphus flavipes) és a kis 
apollólepke (Parnassius mnemosyne) kivételével valamennyi fajt megtaláltuk a 
vizsgálati időszak alatt. 

Lepkék 

A sötét hangyaboglárka (Phengaris nausithous), a vérfű hangyaboglárka 
(Phengaris teleius) és a szürkés hangyaboglárka (Phengaris alcon) populációit a 
Zitzmannsdorf-i réten sikerült igazolnunk. Ezen kívül a P. nausithous-t csak egy 
réten, Gols közeklében sikerült kimutatnunk. A három faj az utóbbi évtizedekben 
visszaszorulóban van, különösen a P. teleius. Mivel sok, a fajok által már elfoglalt 
vagy potenciális élőhelyet (területet) a fajok szempontjából alkalmatlan időben 
kaszálnak, a gyepkezelés optimalizálására részletes javaslatokat dolgoztunk ki. 

A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) már ismert populációiban mindössze 
három hernyófészket találtunk (Oggau, Oslip). 
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A farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) ismert populációit a Hansági 
főcsatorna mentén Wallern, Tadten és Andau térségében igazoltuk és néhány 
további lelőhelyet is találtunk. A közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis) 
határon átnyúló állományai több mint 95%-ban Magyarország területén 
lelhetőek fel. Két igen kis kiterjedésű, izoláltan elhelyezkedő farkasalma 
állományban (Gols-nál és Donnerskirchen-nél), amelyek az ismert populációktól 
messze találhatóak, nem találtunk lepkét. 

Szitakötők 

A díszes légivadász (Coenagrion ornatum) ismert (relatív kis egyedszámú) 
állományait egy podersdorfi árokban, illetve a Golser csatornában találtuk meg. 
Szórványos új előfordulást észleltünk Tadten-ben (a szennyvíztelep környéki 
árkokban) és a parndorfi patakban. Az árkok kezelésére vonatkozóan javaslatokat 
dolgoztunk ki. 

Az erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) egy ezidáig nem ismert 
állományára bukkantunk a Wulka kb 1200m hosszú szakaszán. Ugyanitt 
találtunk feketelábú szitakötőt (Gomphus vulgatissimus) és csermelyszitakötőt 
(Onychogomphus forcipatus) is, amelyek ennek a folyószakasznak a magas 
természetvédelmi értékét támasztják alá. 

A lápi szitakötőt (Leucorrhinia pectoralis) 2018-ban összesen hét helyen 
találtuk, a Fertő-tó keleti és nyugati partján is. Az egyedsűrűség általában 
alacsony volt. 2019-ben nem volt adatgyűjtés, mivel esőhiány miatt sok víztest 
kiszáradt. A lárvaélőhelyekről továbbra is kevés ismerettel rendelkezünk. 

 
 

Within the Interreg project „Vogelwarte Madárvárta 2” ten target species of 
butterflies and dragonflies were mapped on 33 days in the years 2018 and 2019 
in the area of lake Neusiedl in Burgenland. Four species of dragonflies and six 
butterfly species were treated, all except Phengaris alcon mentioned in the 
Habitats Directive. Except Gomphus flavipes and Parnassius mnemosyne all 
species were found in the investigation period. 

Butterflies 

Populations of Phengaris nausithous, P. teleius and P. alcon could be 
confirmed at the Zitzmannsdorfer meadows. P. nausithous additionally was 
discovered at a meadow near Gols. The three species have declined in the last 
decades, especially P. teleius. Because many of the sites are mowed at 
inconvenient times, detailed recommendations optimizing the management are 
given. 

From Eriogaster catax only three larval nests in already known populations 
(Oggau, Oslip) could be found. 

The known population of Zerynthia polyxena at the „Einserkanal” in Wallern, 
Tadten und Andau was confirmed and some more distribution points explored. 
The cross-border stands of the foodplant Aristolochia clematitis belong to more 
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than 95 % to the territory of Hungary. Two small and isolated Aristolochia-stands 
(Gols, Donnerskirchen) were not colonised by the species. 

Dragonflies 

The known small populations of Coenagrion ornatum at a ditch in Podersdorf 
and at the Golser channel were confirmed. New records of some single specimens 
succeeded in Tadten (ditches near the wastewater treatment plant) and at the 
Parndorfer brook. Recommendations for maintaining ditches were elaborated. 

An untill yet unknown population of Ophiogomphus cecilia has been found at 
a 1.200 m long section at the Wulka river. The high nature conservation value of 
this section is strengthened by the presence of Gomphus vulgatissimus and 
Onychogomphus forcipatus. 

Leucorrhinia pectoralis was detected at seven sites at the eastern side and 
western side of lake Neusiedl as well. Population densities were generelly small. 
2019 no records were made because of desiccation of many waterbodies due to 
lack of rain. There still is limited information about the larval habitats of the 
species. 


