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1. BEVEZETÉS ÉS ELŐZMÉNYEK 

 

A XX. század végére a természetes élőhelyek nagymértékű átalakítása a biológiai sokféleség 

erőteljes csökkenését eredményezte. A biodiverzitás csökkenés egyik bizonyítéka egyes 

indikátor fajok csökkenő populációmérete. Ilyen indikátor fajok többek között a lepkék 

(Lepidoptera). 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) működési területén régóta végeznek 

célirányos lepkészeti kutatásokat. A vizsgálatok intenzitása azonban erősen eltérő az egyes 

területegységek között. A Lepidoptera kutatások leginkább frekventált célterülete a Soproni-

hegyvidék volt, ahol faunisztikai (Ambrus 1977, Leskó & Ambrus 1998, Sáfián 2001, Sáfián 

& Szegedi 2008, Sáfián et al. 2009), közösségi ökológiai (Ambrus 1979a, Horváth 2013, 

Horváth et al. 2013, 2016, Horváth & Lakatos 2014) és állatföldrajzi (Horváth 2016) 

kutatásokat egyaránt folytattak. A Soproni-hegyvidék erdei mellett a fertőrákosi felhagyott 

mészkőbánya (Sáfián & Hadarics 2005, Sáfián et al. 2006), a Soproni-dombság (Szárhalom) 

(Ambrus 1979b) a soproni botanikuskert (Horváth 2007, Knábel 2009, Sáfián & Horváth 2011), 

a Kópháza környéki erdők (Horváth & Ambrus 2017a, b, Horváth et al. 2017), az Ikva menti 

területek (Madarász 2017), a hidegségi és ebergőci láprétek (Csepregi-Rimóczi 2009, 

Motajcsek 2013, Patalenszki et al. 2015, Schnellenberger 2016), a Fertő-tó környéki nádasok 

(Mészáros & Szabóky 1981), Sopron környéki félszáraz cserjések (Sáfián et al. 2012), a 

fertőszéplaki Rongyos-erdő (Ambrus & Szita 2017) és a Hansági láprétek (Ambrus 2012a, b) 

is a lepkekutatások célterületei közé tartoztak. 

Az eddigi kutatások magas száma és széles tudományköre jól szemlélteti, hogy a FHNPI az 

élőhelykezelési és fajvédelmi tevékenysége során eddig is nagy figyelmet fordított a 

természettudományos kutatómunkák eredményeire és tapasztalataira. Ugyanakkor az 

igazgatóság illetékességi területének egyes részei kevesebb figyelmet kaptak a lepkefauna 

korábbi vizsgálatai során. Ilyen terület többek között, a Határmenti-erdők, a Rábaköz, a 

Szigetköz, a Pannonhalmi-dombság és a Hanság egy jelentős része. 

Jelen vizsgálat célja a lepkefauna szempontjából alulreprezentált területek nappali és éjszakai 

lepkekutatása volt, különös tekintettel a Natura 2000 fajokra. Emellett figyelmet fordítottunk a 

korábban is aktívan kutatott területek lepkefaunájának további vizsgálatára. A projekt 

megvalósítása során GPS alapú adatokat gyűjtöttünk, így az adatsor ponttérkép összeállítására 

alkalmas minőségben készült. 

A munkát 2017-ben kezdtük el, az eredményekről három részjelentés formájában számoltunk 

be. Jelen tanulmány a Madárvárta 2 projekt keretein belül, az FHNPI működési területén 

végzett lepkekutatás eredményeit foglalja össze 2017-től 2020-ig tartó időszakra vonatkoztatva.  
 
 

2. TERÜLET ÉS MÓDSZER 

2.1. A vizsgált területek bemutatása 

 

 

A mintavételeket a FHNPI illetékességi területén lévő Natura 2000 területekre koncentráltuk. 

Ugyanakkor kívánatos volt a vizsgált fajok térképezése a Natura 2000 területeken kívül is. Ezért 

a vizsgált területegységeket kistáj szinten értelmeztük, Dövényi (2010) munkáját követve. 

 

(1) Soproni-hegyvidék: több mint 5000 hektár kiterjedésű kistáj, melyben az erdős területek 

aránya magas. A Sopron környéki erdőkben már a 12–13. században intenzív erdőhasználat 

volt jellemző. Az 1850-es évek után a leromlott sarjerdők feljavítása érdekében nagy területű 

átalakítás kezdődött (Szmorad 2011), melyben jelentős szerepet kaptak a fenyők is. A 
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lombhullató erdők aránya csak az 1980-as évek után kezdett ismét növekedni, amihez a 

lucosokban bekövetkezett nagyarányú pusztulás is hozzájárult (Lakatos 1997). Ennek 

köszönhetően a Soproni-hegyvidék erdőállományainak fafajösszetétele napjainkban is 

folyamatosan változik (Szmorad 2011). A vizsgálatokat elsősorban a hegyvidék DK-i 

tömbjében, gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban, illetve a Fáber-réten 

végeztük (1. ábra). 

 

 
1. ábra: Soproni-hegyvidék kistáj és a mintavételi helyek. 

 

 

(2) Soproni-medence: a Soproni-hegység és a Fertőmelléki-dombság között húzódó, mintegy 

5600 hektár kiterjedésű kistáj. Napjainkra a terület nagy részén eltűnt a természetes vegetáció, 

melyet főként épített környezet váltott fel. Jelentősebb kiterjedésű erdők jelenleg elsősorban 

Kópháza környékén találhatóak. A természetközeli állapotú erdők nagy részét cseres-tölgyesek 

és gyertyános tölgyesek alkotják. Mintavételeket elsősorban a Kópháza környéki erdőkben és 

az Ikva-patak mentén végeztünk (2. ábra). 
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 2. ábra: Soproni-medence kistáj és a mintavételi helyek. 

 

(3) Fertőmelléki-dombság: Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz klímájú kistáj, melynek 

területe 6700 ha. Potenciális társulásai a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és cseres-

tölgyesek, de edafikus hatásra a mészkedvelő és mészkerülő tölgyesek is jelen vannak. A 

dombság északi lejtőin extrazonális bükkösök és sziklaerdők jellemzők. Az egykori igen 

intenzív erdőhasználat és tájhasználat (kőfejtők) nyomán a kistáj tisztásokkal, szikla- és 

sztyeprétekkel szabdalt. A Kőhidai-medencében lápi társulásokkal találkozhatunk. A 

kutatásokat elsősorban a fertőrákosi felhagyott mészkőbánya területén végeztük. A területen 

nem tudott egybefüggő talajréteg kialakulni, ezért az egyik fő vegetációtípus a nyílt 

sziklagyepek. Emellett ruderális növényzettel, illetve a fásszárúak közül főként a spontán 

megjelenő feketefenyő (Pinus nigra) és fehérakác (Robinia pseudoacacia) jellemzi (3. ábra). 
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3. ábra: Fertőmelléki-dombság kistáj és a mintavételi helyek. 

 

(4) Répce-sík: Vegetációjának jelenlegi képét az egykori tájhasználat erősen befolyásolta. A 

Répce-menti ligeterdők nagy része napjainkra eltűnt. Jelentősebb erdőállományok az osztrák 

határ mentén (Határmenti erdők) találhatóak, de az idegenhonos erdőállományok aránya magas. 

A gyepterületek száma a természetes állapotokhoz képest szintén erősen lecsökkent. A nedves 

rétek maradványai a Répce mentén találhatóak. A szárazabb legelők legnagyobb része 

beerdősült. Maradványfoltjaik Hövej, Himód, Gyóró, Cirák és Csapod települések környékén 

még fellelhetőek. Ezeken a helyeken a szukcesszió nyomán megjelenő kökényes és galagonyás 

foltok élőhelyet biztosítanak több védett lepkefaj számára is. Vizsgálatainkat elsősorban a 

felsorolt települések környékén lévő cserjés területeken végeztük (4. ábra). 
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4. ábra: Répce-sík kistáj és a mintavételi helyek 

 

 

(5) Ikva-sík: Legjellemzőbb természetközeli vegetációtípusa a cseres-kocsánytalan tölgyesek 

és a gyertyános-tölgyesek. Az egykori mészkedvelő tölgyesek és az Ikva menti ligeterdők mára 

eltűntek. A kistáj legnagyobb részét jelenleg szántók, szőlők és lakott területek foglalják el. A 

természetszerű gyepek száma igen alacsony. Néhol a szántók szegélyében virágos méhlegelő 

is előfordul, de ezek aránya jelentéktelen és a növényzet fajösszetétele legfeljebb 

nektárforrásként funkcionál a kutatott lepkefajok számára.  A mezőgazdasági művelés mellett 

erős nyomást jelent az akác növekvő részaránya. Vizsgálatokat elsősorban az Ikva-patak 

mentén végeztünk (5. ábra), melynek célfajai elsősorban a Lycaena dispar és a Zerynthia 

polyxena voltak. 
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5. ábra: Ikva-sík kistáj és a mintavételi helyek 

 

(6) Hanság: Egykori természetes vegetációját minden bizonnyal a láprétek, lápi cserjések és 

láperdők, ligeterdők, gyertyános-kocsányos tölgyesek alkották. A kistáj azonban jelentősen 

átalakult, elsősorban a 19. században kezdődő lecsapolások következtében. Jelenleg jellemző 

az erdők magas területaránya, de a kultúrállományok dominálnak (nemesnyárasok, 

feketediósok). Az egykori természetes vegetáció erősen visszaszorult, de nyomokban még 

fellelhető. Ilyenek például az égerlápok (lábas égeres) és a zsombéksásosok (ÉK-Hanságban, 

foltokban). A természetközeli élőhelyeken azonban erős az inváziós növényfajok okozta 

terhelés. Lepkekutatást elsősorban Az Osli és Tőzeggyármajor települések közötti erdős 

területeken végeztünk (Ny-i Hanság) (6. ábra). 
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6. ábra: Hanság kistáj és a mintavételi helyek 

 

 

(7) Szigetköz: potenciális vegetációját a síkvidéki, folyó menti élőhelyeket jellemző növényzet 

alkotja. A magasabban fekvő területeken a száraz-félszázat növényzet is kialakult. A Szigetköz 

jelenlegi tájképének kialakulását nagyban befolyásolták az egykori vízrendezések, melyek 

eredményeként a természetes folyómenti vegetáció erősen beszűkült. Helyüket gyakran 

kultúrállományok váltották fel, melyek aránya ma jóval nagyobb, mint a természetes 

élőhelyeké. A kaszálók jelentős részét mezofil rétek jelentették, ezek szinte teljesen eltűntek, 

jelenleg főleg a kaszált töltésekkel találkozhatunk. Vizsgálatainkat elsősorban a vízfolyások 

környékén végeztük Lipót. Dunaremete és Püspöki térségében (7. ábra). 
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7. ábra: Szigetköz kistáj és a mintavételi helyek 

 

(8) Mosoni-sík: A kistáj potenciális vegetációja meglehetősen heterogén, a száraz cseres 

tölgyesektől a mocsári vegetációig, sokféle vegetációtípust feltételezünk. Napjainkban 

ennek már csak maradványaival találkozhatunk, a tájra elsősorban a szántóföldi művelés 

jellemző. A természetes erdők jelentős része eltűnt, helyettük faültetvények (nyarasok, 

akácosok) jellemzők. Főként a vízfolyások közelében jelentős az özönfajok aránya is. 

Mintavételeket Feketeerdő település mellett található erdőtömbben végeztünk, ahol a 

természetközeli állapotú, őshonos fafajú erdők még jelen vannak (8. ábra). 
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8. ábra: Mosoni-sík kistáj és a mintavételi helyek 

 

 

 

(9) Csornai-sík: Potenciális vegetációjára mezofil élőhelyek lehettek jellemzők, főként 

puhafás- és keményfás ligeterdők, mocsárrétek, láprétek. Napjainkban a szántóföldi 

kultúrák dominálnak. A természetes élőhelyek átalakítása napjainkban is tart. 

Ugyanakkor a vízfolyások környékén (az invazív fajok okozta nyomás ellenére) még 

fellelhető a természetközeli állapotú vegetáció. Lepkészeti vizsgálatokat a Rába és a 

Marcal térségében végeztünk (9. ábra). 

 



  

13 
 

 
9. ábra: Csornai-sík kistáj és a mintavételi helyek 

 

 

(10) Pápa-Devecseri-sík: Potenciális vegetációját üde lomberdők alkotják, főleg gyertyános-

tölgyesek, de a vízfolyások mentén sok helyen még napjainkban is jellemző a puhafás- 

és keményfás ligeterdők jelenléte. Az erdők jelentős részét megszűntették a legeltetés 

miatt, majd az állattartás visszaszorulásával idegenhonos fafajokkal telepítették be 

(akácosok, erdeifenyvesek). A kistájnak csak az északi része tartozik a Fertő-Hanság 

Nemzeti Parkhoz, ezért vizsgálatokat itt végeztünk, a Győrszemere környéki erdőkben 

(10. ábra). 
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5. ábra: A Pápa-Devecseri-sík északi része és a mintavételi helyek 

 

 

 

Az előzőkben felsorolt és bemutatott kistájak mellett szórvány adatokat gyűjtöttünk a Kapuvári-

sík és Pannonhalmi-dombság területéről. Mivel ezek csak egy-két megfigyelést jelentenek, 

rendszeres mintavételek nem történtek, térkép ábrázolásuktól eltekintünk. A 2017-2020 

időszakban végzett lepkefelmérések mintavételi pontjainak átnézeti térképét az 11. ábra 

szemlélteti. 
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11. ábra: a 2017-2020 időszakban végzett lepkekutatás mintavételi pontjai a Fertő-Hanság nemzeti Park 

működési területén 

 

 

 

2.2. A mintavételi módszer ismertetése 

 

A kutatás során többszempontú mintavételi eljárásokat alkalmaztunk, amely kiterjedt a nappali- 

és éjszakai lepkék imágóinak térképezésére, illetve a különböző fejlődési stádiumok 

vizsgálatára is. 

 

(1) Nappali lepkék: vizsgálatuk elsősorban nappali egyelés módszerével történt, a potenciális 

élőhelyfoltok bejárásával. Egyes fajok esetében állománybecslési eljárást végeztünk, jelölés-

visszafogás módszerrel (pl.: Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena), melyek eredményeit 

a Soproni Egyetemen készült szakdolgozatok ismertetik (Drahanovszki 2018, Madarász 2018), 

az aktuális kutatási jelentésnek ne képezi részét. 

 

(2) Éjszakai lepkék: vizsgálatuk elsősorban személyes lámpázással (alkalmi lámpázás) és kis 

teljesítményű hordozható fénycsapdákkal (vödörcsapda) történt. A személyes lámpázások 

során különböző típusú és erősségű fényforrásokat használtunk: 125 W HGLI izzó, 60-150 W 

fémhalogén izzók, 35 W (12 V) xenon izzók, UV fénnyel kiegészítve. 

 

(3) Pete keresés: nappali egyelés módszerével végeztük. Csak bizonyos fajok esetében 

alkalmazható eredményesen, ugyanakkor tapasztalataink szerint hatásosabb is lehet, mint az 

imágók keresése. A módszert elsősorban az Eriogaster catax térképezéséhez használtuk. 
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(4) Hernyó keresés: nappali egyelés módszerével történt. Csak egyes fajok esetében volt 

eredményesen alkalmazható. Azoknál az éjszakai lepkéknél használtuk az eljárást, melyek 

kevésbé vonzódnak a mesterséges fényforrások felé, így fénycsapdás térképezésük nem volt 

célravezető. Ilyen faj az Eriogaster catax, amely keresésének leghatásosabb módja a 

hernyófészkek felkutatása. Emellett a lárvák keresésének módszerét alkalmaztuk a Zerynthia 

polyxena esetében is. 

 

A vizsgált fajok esetében alkalmazott mintavételi módszereket, időpontokat és helszíneket az 

1. táblázat tartalmazza. 

Az adatgyűjtéshez Android rendszerű készülékeket és az EpiCollect Five applikációt 

használtuk. 

 
1. táblázat: A vizsgált fajok esetében alkalmazott mintavételi módszerek, időpontok és területek. 

 

Faj Stádium Módszer Dátum Vizsgált terület 

Zerynthia polyxena Imágó Nappali egyelés 

2017. 05. 15; 

2017. 05. 16; 

2017. 05. 17; 

2017. 05. 18; 

2018. 05. 09; 

2018. 05. 23; 

2018. 05. 29; 

2019. 04. 10; 

2020. 04. 22; 

2020. 04. 23; 

2020. 05. 01 

Ikva-mente (Kópháza, 

Nagycenk, Ebergőc, 

Röjtökmuzsaj, 

Fertőszentmiklós, Petőháza, 

Fertőendréd), Csornai-sík 

(Marcal-mente, Koroncó), 

Szigetköz, Kapuvári-sík 

Zerynthia polyxena 

    
Lárva Nappali egyelés 

2017.06. 16; 

2017.06. 17; 

2017. 06. 18; 

2020. 06. 10; 

 

Ikva-mente (Kópháza, 

Nagycenk, Ebergőc, 

Röjtökmuzsaj, 

Fertőszentmiklós, Petőháza, 

Fertőendréd), Csornai-sík 

(Marcal mente, Koroncó) 

Coenonympha oedippus  Imágó Nappali egyelés 2017.07.04 Kelet-Hanság 

Lycaena dispar Imágó Nappali egyelés 

2017. 06. 16; 

2017. 08. 13; 

2017. 08. 28; 

2018. 05. 10; 

2018. 08. 28; 

2019. 06. 04; 

2019. 07. 05; 

2019. 08. 10; 

2019. 08. 11 

Fertőboz, Nyugat-Hanság, 

Hanság (Osli), Szigetköz 

(Dunaremete), Csornai-sík 

(Koroncó), Ikva-sík, Répce-sík 

Parnassius mnemosyne Imágó Nappali egyelés 

2017. 05. 08; 

2018. 05. 22; 

2018. 05. 23; 

2018. 05. 24; 

2018. 05. 26; 

2019. 04. 27 

Kópháza-Sopron közötti erdők, 

Csornai-sík (Rábapatona), 

Kapuvári-sík 

Euphydryas maturna Imágó Nappali egyelés 

2017. 05. 20; 

2018. 05. 07; 

2018. 05. 09; 

2018. 05. 26; 

2018. 05. 27; 

2019. 05. 29; 

2020. 05. 02; 

Nyugat-Hanság, Csornai-sík 

(Koroncó), Répce-sík, Ikva-sík, 

Pannonhalmi-dombság 
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2020. 05. 12; 

2020. 05. 27; 

2020. 05. 30 

Maculinea teleius, 

Maculinea nausithous 
Imágó Nappali egyelés 

2018.08.11; 

2018.08.12 
Szigetköz 

Euplagia quadripunctaria Imágó Vödörcsapdázás 

2017. 08. 12; 

2017. 08. 24; 

2018. 08. 11; 

2018. 08. 12; 

2018. 08. 23; 

2018. 08. 24; 

2019. 08. 07 

Soproni-hegyvidék, Nyugat-

Hanság, Pápa-Devecseri-sík 

(Győrszemere), Szigetköz, Ikva-

sík, Fertő-mente 

Eriogaster catx   Lárva Nappali egyelés 

2017. 04. 10; 

2018. 04. 07; 

2018. 04. 15; 

2018. 04. 16 

Rábaköz, Répce-sík 

Proserpinus proserpina Imágó Alkalmi lámpázás 
2018.05.10; 

2018.05.30 
Szigetköz 

 
 
 

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

2017-ben 8 faj vizsgálatát végeztük el, melyek közül 7 faj esetében találtunk új előfordulást, 

vagy erősítettük meg korábbi adatait. A sápadt szemeslepke (Lopinga achine) előfordulását 

nem sikerült megerősíteni, így annak csak történelmi adata ismert a térségből. 2018-ban 9 

közösségi jelentőségű lepkefaj állományainak felmérését végeztük el. Néhány esetben szintén 

sor került korábbi adatok megerősítésére. Ugyanakkor több olyan előfordulást detektáltunk, 

melyek korábban nem voltak ismertek. A 2019-es vizsgálatok elsősorban olyan területek 

felmérésére irányultak a vizsgálatok, melyekről nem, vagy csak kevés adattal rendelkezünk az 

első két kutatási év után. Néhány esetben olyan lepkefajokat is vizsgáltunk, melyek nem 

közösségi jelentőségűek, viszont megőrzésük fontos a hazai természetvédelem számára. 

Számos olyan előfordulást detektáltunk, melyek korábban nem voltak ismertek. 2020-ban a 

farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) és díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) térképezését 

végeztük el. A következőkben fajonkként ismertetjük eredményeinket. 
 

 

3.1. Csíkos medvelepke - Euplagia quadripunctaria  

 

Előfordulását a Soproni-hegyvidéken, a Hanságban, a Pápa-Devecseri-sík északi részén, a 

Győrszemere környéki erdőkben, a Szigetközben, a Fertő-medencében és az Ikva-síkon 

detektáltuk. Korább ismereteink szerint a FHNPI illetékesség területén sokfelé előforduló, 

gyakori faj, melyet korábbi vizsgálataink is alátámasztottak (12. ábra). 

 

Természetvédelmi helyzet: A faj polifág, élőhelye elsősorban magaskórós vegetáció, így 

életfeltételeit a vizsgálati terület számos pontján megtalálja. Akár vágásterületeken, erdei 

tisztásokon, árokpartokon is kifejlődik. A vizsgált populációk stabilak, megőrzésük nem 

igényel célzott intézkedéseket. 
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12. ábra: Az Euplagia quadripunctaria megfigyelt előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 

 

 

3.2. Nagy tűzlepke - Lycaena dispar rutilus 

 

A faj előfordulása több láprétről is ismert volt a vizsgálatot megelőzően (pl.: Ebergőc, 

Hidegségi láprét stb.) A terepi munkák során elsősorban szórványos, egyesével előforduló 

adatai kerültek elő Fertőboz, Nagycenk, Röjtökmuzsaj, Csér és Hegyfalu települések 

környékéről, a Hanságból, a Szigetközből és a Csornai-síkról (13. ábra). 

 

Természetvédelmi helyzet: Az ismert lápréti populációk esetében a veszélyeztető tényezők és 

az élőhelyek kezelésének módja kellően feltárt (Ambrus 2012a). A vizsgálat során előkerült 

szórvány előfordulások esetében konkrét veszélyeztető tényező és élőhely kezelési javaslat nem 

ismert. A faj jó röpképességű, így nem tudjuk, hogy a megfigyelt példányok a szórványosan 

előforduló tápnövényfoltokon tenyésztek, vagy populációk között vándoroltak. Javasolt a 

megfigyelési helyek környékén a tápnövény foltok (Rumex sp.) kímélete a vegetációs 

periódusban, illetve sásos foltok meghagyása – melyeket szívesen használnak pihenőhelyként, 

vagy territóriumként. A megkímélt élőhelyfoltok ugrókövekként (stepping stones) is 

funkcionálhatnak a populációk közötti vándorlás során.  
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13. ábra: A Lycaena dispar rutilus megfigyelt előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 

 

 

3.3. Díszes tarkalepke - Euphydryas maturna 

 

A faj előfordulása a vizsgálati területen szórványos, ugyanakkor stabil populációt is találtunk. 

Aktív kutatás történt a Hanság területén, de a többszöri visszatérés ellenére sem sikerült igazolni 

az előfordulását. Csornai-sík erdőterületein csak alacsony egyedszámban figyeltük meg a díszes 

tarkalepkét. Koroncótól keletre, a Marcal és a Sós-ér közötti erdőben viszont a faj rendszeresen 

és stabilan jelen van. Emellett ismerté vált Győr környékéről és a Pannonhalmi-dombság 

területéről is (14. ábra). Saját kutatási eredményeinken kívüli megfigyelést tett Ambrus 

András, Röjtökmuzsaj környéki stabil populációról. Javasoljuk a díszes tarkalepke állományok 

további feltérképezését a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, mivel 

véleményünk szerint még vannak ismeretlen populációi. Zala- és Somogy megyei tapasztalatok 

alapján érdemes lehet a jellemző élőhelyeken kívül, akácosok szegélyében is keresni a fajt, ahol 

valószínűleg fagyalon (Ligustrum vulgare) fejlődő állományai előfordulhatnak. 

 

Természetvédelmi helyzet: A díszes tarkalepke megőrzését elsősorban a megfelelő 

erdőfelújítási módok és erdészeti nevelővágások biztosíthatják. A nevelővágások során a 

kőrisen erdőszegélyek és erdőfoltok kímélete szükséges, míg az erdőfelújítások során lehetőleg 

folyamatos erdőborítást kell biztosítani, különös tekintettel a fagyalos és kőrises erdőszegélyek 

kíméletére. Tapasztalataink szerint a többkorú, elegyes erdőkben nagyobb eséllyel maradnak 

fent a stabil populációk.  
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14. ábra: Az Euphydryas maturna előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 

 

3.4. Farkasalmalepke - Zerynthia polyxena 

 

A fajt a vizsgálati terület több pontján is detektáltuk, elsősorban vízfolyások menti töltésekről 

(Ikva, Kardos-ér, Vámhéz-ér, Marcal), de Koroncó és Dunasziget térségben erdei élőhelyek 

környékén is. Tápnövénye a farkasalma (Aristolochia clematitis), amely bolygatott főként 

területeken fordul elő, ahol a talaj tápanyag-feldúsulása jellemző (15. ábra).  

 

Természetvédelmi helyzet: A Z. polyxena állománya Nyugat-Európában csökkenő trendet 

mutat. Hazai állományai nagyobb folyóink mentén általában stabilnak tekinthetők. A jövőben 

várhatóan a projektterületen lévő vízfolyások mentén több helyről is elő fog még kerülni a faj. 

Legfontosabb veszélyforrás a magas aranyvessző (Solidago gigantea) és japánkeserűfű 

(Fallopia japonica) terjedése, melyek kiszoríthatják a lepke lárvális tápnövényét, illetve a 

mederrendezési munkák. Az állományok megőrzése érdekében a töltéseken a farkasalmás 

foltok kaszálását mérsékelni szükséges. 
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15. ábra: A Zerynthia polyxena előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 

 

 

3.5. Kis-apollólepke - Parnassius mnemosyne 

 

A faj jelenlétét a Soproni-medencében, a Csornai-síkon, a Kapuvári-síkon és a Répce-síkon 

figyeltük meg. Jelenléte üde erdőállományokhoz köthető, de szórványos előfordulású (16. 

ábra).  

 

Természetvédelmi helyzet: A P. mnemosyne néhány előfordulási helyén rendszeresen 

végeznek állománynevelési és erdőfelújítási munkákat. A kora tavaszi aspektusban végzett 

állománynevelési munkák és közelítések, illetve a tarvágásos üzemmód erősen veszélyezteti a 

populációit. Fontos lenne, hogy bármilyen erdőneveléssel kapcsolatos munkát csak a 

vegetációs időszakon kívül végezzenek. A kis apolló lepke megőrzésének egyik feltétele a 

folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módok alkalmazása, ezért a bizonyított 

előfordulási helyeken kerülendő lenne a tarvágás. 
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16. ábra: A Parnassius mnemosyne előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 

 

3.6 Ezüstsávos szénalepke - Coenonympha oedippus 
 

A faj vizsgálatát a Hanság ÉK-i részén, az ismert populációkkal szomszédos területeken 

végeztük. Új előfordulást nem figyeltünk meg. 

 

Természetvédelmi helyzet: Mivel új előfordulást nem detektáltunk, csak a korábban ismert 

populációk termszetvédelmi helyzetéről rendelkezünk ismeretekkel, melyeket Ambrus (2012a, 

b) foglalt össze. Legfontosabb elemei a következők: (i) vízelvezetés következtében a faj 

élőhelyei kiszáradnak, megszűnik a zsombékoló jelleg, majd a szukcesszó nyomán zárt fás 

vegetáció váltja fel a zsombéksásosokat; (ii) nádasodás: a sűrűbb nádas szegélyekben a 

gyepszerkezet gyorsan átalakul; (iii) invazív növényfajok terjedése: elsősorban a Solidago fajok 

okznak problémát, de megjelennek más invazív növények is (pl.: Asclepias syriaca); (iv) 

művelés ágak: a faj élőhely foltjai közül több erdő művelési ágú, ezért ezekre a területekre 

erdősítési kötelezettség áll fenn. A beerdősítés még akkor is veszélyezetti a fajt, ha sikertelen, 

mivel a talajelőkészítéssel átalakítják a vegetáció szerkezetét. 

 

3.7 Vérfű- és sötétaljú hangyaboglárka - Maculinea teleius, M. nausithous 
 

E két faj előfordulása és állománynagyságai a Fertő-Hanság Nemezti Park működési területén 

jól ismertek. Az abundáns populációk régóta feltártak és a populáció-ökológiai vizsgálatok 

rendszeres alanyai. 2018-ban a Szigetközben végeztünk vizsgálatokat. Ismereteink szerint a 

kistáj déli területein, néhány mezofil gyepben tenyészik a két faj, de a középső és északi 

részekről kevesebb információval rendelkezünk. Munkánk során nem detektáltuk 
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előfordulásukat a mintavételi pontokon, aminek oka a megfelelő minőségű élőhelyek hiánya 

volt (17. ábra). 

 

 
17. ábra: A Maculinea teleius és M. nausithous mintavételi pontjai. A vizsgálat során csak negatív mintavétel 

történt. 

 

Természetvédelmi helyzet: Mivel nem figyeltük meg a két faj jelenlétét a mintavételek során, 

nem releváns a veszélyeztető tényezőket és ajánlott kezelési módokat tárgyalni. A Maculinea 

fajok általános élőhelykezelési kritériumai jól feltártak, amelyet a vizsgálati területen ismert 

populációk esetében is alkalmaznak (Ambrus 2012a).  
 

 

3.8 Metelka medvelepke - Rhyparioides metelkana 

 

A fajnak történelmi adatai ismertek a Hanság területéről, ezért több ponton történő mintavétellel 

ellenőriztük a potenciálisnak gondolt élőhelyeken a jelenlétét. Vizsgálataink negatív 

eredménnyel zárultak, de érdemesnek gondoljuk tovább folytatni a lepke kutatását. A 

mintavételi pontokat a 18. ábra szemlélteti. 
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18. ábra: A Rhyparioides matelkana mintavételi pontjai. A vizsgálat során csak negatív mintavétel történt. 

 

3.9 Törpeszender - Proserpinus proserpina 
 

Két területen (Fertőrákos, Nyugati-Hanság) vizsgáltuk a faj előfordulását. A fertőrákosi 

felhagyott mészkőbányában a korábbi évekből származó adatok megerősítése volt a cél. Több 

alkalommal folytattunk mintavételt, amely során megállapítható a faj rendszeres jelenléte és 

stabil állománya a területen. A Hanság nagy része potenciálisan szintén alkalmas a faj 

tenyészéséhez. Vizsgálatokat a terület nyugati részén végeztünk, pozitív eredménnyel 19. 

ábra). További mintavételeket is végeztünk a vizsgálati területen (pl.: Szigetköz, Répce-sík), 

de nem figyeltük meg a fajt.   
 

Természetvédelmi helyzet: A P. proserpina állományainak konkrét veszélyeztető tényezői a 

vizsgált területeken nem ismertek. Potenciális veszélyforrás az inváziós növényfajok terjedése 

lehet, melyek átalakítják az élőhelyet és kiszorítják a lepke tápnövényeit. A fertőrákosi 

felhagyott mészkőbányában a fekete fenyő (Pinus nigra) és a fehérakác (Robinia pseudoacacia) 

spontán terjedése jelenthet gondot. Kívánatos az említett fafajok visszaszorítása. A Hanság 

területén a magas aranyvessző (Solidago gigantea) és a bíbor nebáncsvirág (Impatiens 

glandulifera) terjedése erős hatást gyakorolhat a P. proserpina állományaira. Az inváziós 

növényfajok visszaszorítása mechanikus módszerrel lenne ideális, de a gyors terjedésük és jó 

versenyképességük miatt ez nehezen megvalósítható. Ajánlott a mechanikai védekezést a 

törpeszender ismert előfordulási/fejlődési helyeire összpontosítani. 
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19. ábra: A Proserpinus proserpina előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 
 

3.10 Sárga gyapjasszövő - Eriogaster catax 

 

Korábbi adatok megerősítése céljából folytattunk vizsgálatokat Gyóró, Cirák, Csapod ás 

Vitnyéd települések környékén. A Ciráktól DNy-ra fekvő cserjésedő területen csak néhány 

hernyófészket figyeltünk meg. Ugyanakkor a Gyórótól nyugatra található, kis kiterjedésű 

kökényes-galagonyás területen több évben is jelentős állománynagyság volt jellemző. A Balf 

és Fertőrákos településeket összekötő út K-i oldalán korábban több helyről is előkerült az E. 

catax hernyófészke, de ezeket az előfordulásokat nem sikerült megerősíteni. 

További szórványos adatokat a Répce-sík kistájon figyeltünk meg, de csak 2 mintavételi 

pontban detektáltuk a faj jelenlétét, kisebb kökényes-galagonyás foltokban/szegélyekben (20. 

ábra). 

Az olykor magas vagy alacsony hernyófészek denzitás oka lehet a faj populációméretének erős, 

akár évről-évre bekövetkező fluktuációja. A faj állományainak felmérése során ezért egyes 

területekre több egymást követő évben is visszatértünk, a jelenlét-hiány vizsgálat elvégzéséhez. 

 

Természetvédelmi helyzet: A vizsgált állományok többségét veszélyezteti a természetes 

szukcesszió és az agrár-támogatások által indukált cserjeírtás. Mindkettő nyomait megfigyeltük 

a vizsgálati pontokon. Szükséges lehet az átmeneti jellegű (még nem záródott, ugyanakkor 

cserjékben gazdag) kökényes-galagonyás élőhelyek fenntartása. Kívánatos továbbá az érintett 

gazdálkodók meggyőzése arról, hogy a teljes cserjeírtás nem mindig feltétele az agrár 

támogatásoknak. Meg kell ismertetni velük a cserjés foltok megőrzésének lehetőségeit és 

feltételeit az agrár-támogatási rendszerekben. 

Azokhoz az átmeneti élőhelyfoltokhoz melyekben csak a faj szórvány adatait figyeltük meg, 

részletes kezelési terv elkészítését nem tartjuk indokoltnak. Azonban szükséges lehet a hasonló 
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kisebb kökényes-galagonyás cserjefoltok megőrzése hosszú távon is, mivel úgynevezett 

„stepping stone”-ként funkcionálhatnak és segíthetik a populációk közötti génáramlást. 

 

 
20. ábra: Az Eriogaster catax előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 

 

3.11 További védett fajok 

 

A terepi munkák során a közösségi jelentőségű fajok térképezése közben feljegyeztük az egyéb 

védett, vagy ritka fajok előfordulását is. Összesen 12 további lepkefajról gyűjtöttünk adatot, 

ezek a következők: Boloria selene, Heteropteus morpheus, Carterocephalus palaemon, 

Apatura ilia, Nymphalis polychloros, Nymphalis urticae, Iphiclides podalirius, Papilio 

machaon, Acherontia atropos, Hyles livornica, Catocala fraxini, Saturnia pyri. A 

megfigyelések a Pápa-Devercseri-síkon (Győrszemere: N. polychloros), a Csornai-síkon 

(Koroncó: A. atropos, S. pyri, N. urticae, A. ilia, C. palaemon), a Szigetközben (Dunaremete: 

H. morpheus, B. selene, P. machaon, I. podalirius)t és a Mosoni-síkon (Feketeerdő: C. fraxini) 

örténtek (21. ábra). 
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21. ábra: Egyéb védett lepkefajok előfordulási pontjai a vizsgálati területen (2017-2020) 

 
 

 

 

A vizsgálat eredményeit összefoglaló táblázatot az 1. melléklet tartalmazza. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kutatás során elsősorban közösségi jelentőségű lepkefajokat faunisztikai vizsgálatát végeztük 

el, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén. Emellett számos esetben 

gyűjtöttünk előfordulási adatokat egyéb védett fajokról is. A térképezés célja a vizsgált fajok 

előfordulásának pontosítása és eddig ismeretlen populációk detektálása, amely hozzájárul a 

fenntartási és kezelési tervek elkészítéséhez.  A Coenonympha oedippus újabb előfordulását 

nem sikerült kimutatni (csak az ismert hansági élőhelyeken figyeltük meg), ugyanakkor 9 

közösségi jelentőségű és 12 védett faj esetében új előfordulást detektáltunk. A Lopnga achine 

(Szárhalom) és a Rhyparioides metelkana (Hanság) történelmi adatát nem tudtuk megerősíteni. 

Számos faj esetében gyakori volt a szórványos előfordulás (csak 1-1 példányt észleltünk). 

Valószínűleg a nagyobb élőhelyfoltok és stabil populációk jelentős része (melyek intenzív 

vizsgálata nem szerepelt a jelen tanulmány célkitűzései között) már ismertek. Ugyanakkor a kis 

méretű populációk, vagy kóborló egyedek adataiból további következtetéseket vonhatunk le a 

vizsgálati területre vonatkoztatott állományviszonyokról, egyes fajok diszperziós képességéről, 

vagy a stabil élőhelyek közötti kisebb élőhelyfoltok elhelyezkedéséről (stepping stones). 

Tapasztalataink alapján a vizsgálati terület jelentős része a humán hatásnak erősen kitett. Az 

egykori természetes vegetációt sok helyen mezőgazdasági kultúrák, invazív növényfajok 

összefüggő állományai és/vagy idegenhonos fafajokból álló erdők váltották fel. Ez a hatás az 

Ikva-sík, Mosoni-sík, Csornai-sík és a Pápa-Devecseri-sík területén volt leginkább jellemző. 

Ugyanakkor a Natura 2000 területek határain belül – illetve néhány esetben azokon kívül is – 

még fellelhetők azok az élőhelyek, amelyek alkalmasak a kutatott fajok számára. Ilyen pl. az 

Euphydryas maturna és a Zerynthia polyxena, melyeknek stabil állományát detektáltuk 

Koroncó környékén. 

A mezőgazdasági kultúrák magas aránya mellett jelentős méretű erdőállomány is jellemző a 

Répce-sík kistájra, amely északi részén előfordul az E. maturna (Röjtökmuzsaj környéke, 

Határmenti-erdők Natura 2000 terület). Emellett a cserjésedő legelőkön több helyen ismert az 

Eriogaster catax előfordulása. A kistáj déli határán, a Répce menti mezofil gyepekben a 

Lycaena dispar elődordulását rögzítettük. 

A Soproni-hegyvidék területe már korábban is jól kutatott volt, így intenzív vizsgálatot nem 

folytattunk, de néhány közösségi jelentőségű és védett lepkefaj előfordulását rögzítettük (pl.: 

Eupagia quadripunctaria, Limenitis camilla, Nymphalis polychloros, Nymphalis antiopa). 

A Soproni-medence nagy része beépített, legfontosabb élőhelyei a Kópháza és Balf környéki 

erdők, ahol a Parnassius mnemosyne jelentős állománya tenyészik. 

A Fertőmelléki-dombság kistájban az erdős területek mellett száraz és mezofil gyepek is 

találhatóak. A melegebb mikroklímájú fertőrákosi kőfejtő területén korábban is történtek 

kutatások. A közösségi jelentőségű Proserpinus proserpina mellett számos védett lepkefaj 

előfordulását erősítettük meg (pl.: Saturnia pyri). 

A kutatott lepkefajok és a potenciális vegetáció szempontjából a Hanság különösen fontos 

vizsgálati terület volt. Ugyanakkor a jelenlegi vegetáció jelentős aránya már intenzíven művelt 

és idegenhonos fajokból álló faültetvény (főleg nemesnyarasok és feketediósok). Ugyanakkor 

a nyáras állományok élőhelyet jelenteken például a védett Catocala fraxini-nek, amely a kistáj 

több pontján is előfordul. Kis területen kőrises erdőszegélyek is előfordulnak, de ehhez kötötten 

az E. maturna előfordulását nem sikerült bizonyítani. A területen a közösségi jelentőségű 

Proserpinus proserpina, Lycaena dispar és a védett Saturnia pyri stabil populációit figyeltük 

meg. 
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4. SUMMARY 

 

A mapping of Lepidoptera species with community importance was carried out in the Fertő-

Hanság National Park Directorate working area, between 2017-2020. Our goals were to specify 

the known distributions and collect new data from the less studied areas; it supports the 

management practice and the written of maintenance plan documents. We concentrated on the 

Natura 2000 species, but collected data even from the protected Lepidoptera species. The 

Coenonympha oedippus one of the most important butterfly for nature conservation. It has some 

well-known and stable population in the Hanság region. Samplings were performed in less 

studied marsh meadows and damp vegetation in canal margins, but we could not find new 

occurrence. Rhyparioides metelkana also was surveyed in the Hanság, which has some 

historical data around the Eszterházy Madárvárta. Several sampling with different methods 

were carried out, but the present of the species was not confirmed. We often found single data 

of the investigated species, some of them definitely migrant specimens between the populations 

or beading in a very low number in the actual habitats (stepping stone). Stable and larger 

populations would be indicated by higher abundance of the surveyed species. We believe, most 

of these larger populations become known before our investigations. However, the sporadic 

data gave information about the metapopulation structure, stepping stones, or the migration 

ways of each species. 

Huge part of the study area is under a strong human impact. Natural vegetation often had 

changed to intensive agriculture lands or strongly infected by invasive species, such as Solidago 

gigantea, Robinia pseudoacacia. Very low proportion of natural and semi-natural habitats were 

found in the Ikva-sík, Mosoni-sík, Csornai-sík and Pápa-Devecseri-sík regions. However, 

within the Natura 2000 lands (and sometimes outside from them) we can find potential habitats 

for the study species. For example, around Koroncó settlement (Csornai-sík region) stable 

populations of Zerynthia polyxena and Euphydryas matura were found. 

Mixed forests with Turkey oak (Quercus cerris) are maintaining populations some of the study 

species in the Répce-sík region. Euphydryas maturna is known in the Határmenti-erdők Natura 

2000 site and near to Röjtökmuzsaj as well. Abandoned pastures and mowed meadows with 

Prunus and Crataegus shrubs are suitable habitats for Eriogaster catax (e. g. Himód, Gyóró, 

Dénesfa, Pusztacsalád, Iván). Southern part of the region in damp meadows (among the Répce 

stream) Lycaena dispar rutilus was found. 

Sopron Mountains region has a high proportion of forests, which have a well-known lepidoptera 

fauna. Intensive investigation was avoided in recent survey, but we collected some data of 

protected and Natura 2000 species, for example: Euplagia quadripunctaria, Limenitis camilla, 

Nymphalus polychloros, Nymphalis antiopa. 

Sopron Basin mainly covered by built-in area. Most important forest habitats lay between 

Kópháza and Balf; it ensures habitat for a stable population of Parnassius mnemosyne. 

Forests, semi-dry and damp meadows are the most characteristic habitats in the Fertőmelléki-

dombság region; Proserpinus proserpina and further protected species (e.g. Saturnia pyri) were 

recorded. 

The Hanság was one of the most interesting regions in the project. However, recent vegetation 

has high proportion of non-indigenous forests (Juglans nigra, Populus spp.) and invasive herbs 

(Solidago gigantea, Impatiens glandulifera). Populus plantations are suitable habitats for 

example for the protected Catocala fraxini. Forest edges with Fraxinus species are also occur, 

but Euphydryas maturna was not recorded. The Natura 2000 Proserpinus proserpina, Lycaena 

dispar rutilus and the protected Saturnia pyri were found on several spots. 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Während unseres Forschungsprojektes haben wir auf dem Areal unter der Zuständigkeit der 

Direktion des Fertő-Hanság Nationalparks vor allem die faunistische Untersuchung von 

gemeinschaftlich bedeutsamen Schmetterlingsarten durchgeführt. Dabei haben wir in 

zahlreichen Fällen auch Daten über das Vorkommen sonstiger geschützter Arten gesammelt. 

Zweck der Kartierung/Aufnahme war es das Vorkommen der untersuchten Arten genauer 

einzugrenzen, und bisher unbekannte Populationen zu erfassen, wodurch zu der Erstellung von 

Erhaltungs- und Behandlungs/Nutzungsplänen beigetragen werden kann. Kein neues 

Vorkommen der Coenonympha oedippus konnte nachgewiesen werden (wir haben sie nur in 

bereits bekannten Vorkommensgebieten in der Hanság beobachtet), jedoch haben wir im Fall 

von 9 gemeinschaftlich bedeutsamen und 12 geschützten Arten neue Vorkommen detektiert. 

Historische Daten über das Vorkommen der Lopnga achine  (im Szárhalom) und der 

Rhyparioides metelkana (in der Hanság) konnten von uns nicht belegt werden. 

Bei zahlreichen Arten war das Vorkommen oft sporadisch (wir haben nur je 1 Exemplar 

beobachtet). Die größeren Verbreitungsareale und die Mehrzahl der stabilen Populationen 

(dessen intensive Untersuchung nicht unter den Zielen dieser Studie ist) sind wahrscheinlich 

bereits bekannt. Jedoch können wir aus den Daten der kleinen Populationen oder der vereinzelt 

herum schweifender Exemplare weitere Schlussfolgerungen bezüglich der 

Bestandsverhältnisse auf dem Untersuchungsgebiet, der Dispersionsfähigkeit der einzelnen 

Arten oder der kleineren Verbreitungsflecke zwischen den stabilen Populationen (stepping 

Stones, „Sprungsteine“) machen.  

Wir fanden, dass der überwiegende Teil des untersuchten Gebietes stark unter humanem 

Einfluss steht. Die einstige natürliche Vegetation wurde durch/von Ackerkulturen, 

zusammenhängendem Bestand invasiver Pflanzenarten und/oder Wälder aus standortsfremden 

Gehölzarten ersetzt. Dieser Einfluss war auf dem Gebiet der Ikva-, Moson-, Csorna- und Pápa-

Devecser-Ebenen vor allem typisch. Trotzdem sind noch innerhalb der Natura 2000 Gebiete – 

und in manchen Fällen sogar außerhalb dieser –Lebensräume aufzufinden, die den untersuchten 

Arten entsprechen. Zum Beispiel haben wir stabile Bestände von der Euphydryas maturna und 

der Zerynthia polyxena in der Umgebung der Koroncó detektiert.  

Neben dem hohen Anteil der Ackerkulturen ist auch ein Waldbestand von bedeutender Fläche 

typisch für die Kleinregion der Répce-Ebene, in derer Norden (in der Umgebung von 

Röjtökmuzsaj und in den grenznahen Natura 2000 Wäldern) die E. maturna vorkommt. Des 

Weiteren ist auch das Vorkommen der Eriogaster catax auf mehreren aufgelassenen, 

strauchigen weiden bekannt. An der Südgrenze der Kleinregion, auf den mesophilen Wiesen 

entlang der Répce haben wir das Vorkommen der Lycaena dispar aufgezeichnet. 

Das Gebiet des Ödenburger Gebirges war bereits früher gründlich erforscht worden, also haben 

wir keine intensive Untersuchung durchgeführt, aber das Vorkommen einiger gemeinschaftlich 

bedeutsamen und auch einiger geschützten Arten festgehalten (z.B. Eupagia quadripunctaria, 

Limenitis camilla, Nymphalis polychloros, Nymphalis antiopa).  

Der Ödenburger Becken ist überwiegend bebaut, die wichtigsten Lebensräume sind die Wälder 

um Kópháza und Balf, wo ein beträchtlicher Bestand von Parnassius mnemosyne gedeiht. 

In der Kleinregion der Neusiedler Hügellandschaft sind neben den Wäldern auch trockene und 

mesophile Wiesen zu finden. Auf dem wärmerem mikroklimatischem Gebiet des Steinbruchs 

von Fertőrákos gab es bereits früher Untersuchungen. Neben der gemeinschaftlich bedeutsamen 

Proserpinus proserpina haben wir auch das Vorkommen zahlreicher geschützter 

Schmetterlingsarten bestätigt (z.B. Saturnia pyri). 

Aus der Sicht der untersuchten Schmetterlingsarten und der potentiellen Vegetation war die 

Hanság ein besonders wichtiges Untersuchungsgebiet. Jedoch besteht ein großer Anteil der 

Vegetation bereits aus intensiv bewirtschafteten Wäldern mit standortsfremden Gehölzarten 
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(hauptsächlich Hybridpappeln und Schwarznuss). Allerdings bieten die Pappelbestände einen 

Lebensraum z.B der geschützten Catocala fraxini, die an mehreren Stellen der Kleinregion 

vorkommt. Kleinflächig kommen auch Waldränder mit Eschen vor, das Vorkommen der damit 

verbundenen E. maturna konnte aber nicht nachgewiesen werden. Wir haben stabile 

Populationen der gemeinschaftlich bedeutsamen Proserpinus proserpina und Lycaena dispar, 

und der geschützten Saturnia pyri beobachtet. 
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1. melléklet: A vizsgálat során megfigyelt lepkefajok előfordulásai és negatív mintavételi 

eredményei. 

 

Faj EOV X EOV Y Dátum Számosság 

Zerynthia polyxena 248693 483120 2017.05.15 jelenlét 

Zerynthia polyxena 250622 495632 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 250614 495633 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 250603 495703 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 250603 495703 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 250620 495716 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 253143 496166 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 253175 496155 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 253175 496155 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 253400 496106 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 252418 496389 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 244982 496690 2017.05.19 jelenlét 

Zerynthia polyxena 248678 483136 2017.06.15 jelenlét 

Zerynthia polyxena 248688 483112 2017.06.15 jelenlét 

Zerynthia polyxena 252530 487170 2017.06.15 jelenlét 

Zerynthia polyxena 252332 487101 2017.06.15 jelenlét 

Zerynthia polyxena 253844 489005 2017.06.15 jelenlét 

Zerynthia polyxena 248996 482800 2017.06.15 hiány 

Zerynthia polyxena 250180 480535 2017.05.15 hiány 

Zerynthia polyxena 251728 478274 2017.05.18 hiány 

Zerynthia polyxena 251364 478552 2017.05.18 hiány 

Zerynthia polyxena 253905 474303 2017.05.18 hiány 

Zerynthia polyxena 253908 473878 2017.05.18 hiány 

Zerynthia polyxena 255218 472857 2017.05.19 hiány 

Zerynthia polyxena 257288 470952 2017.05.19 hiány 

Zerynthia polyxena 258855 469484 2017.05.19 hiány 

Proserpinus proserpina 268070 469888 2017.05.22 jelenlét 

Proserpinus proserpina 268108 469931 2017.05.22 jelenlét 

Proserpinus proserpina 268055 469890 2017.05.27 jelenlét 

Eriogaster catax 237429 496071 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 237523 496068 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 251258 493129 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 251262 493133 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 251300 493112 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 251313 493112 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241405 495675 2017.04.10 jelenlét 
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Eriogaster catax 241282 495668 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241276 495690 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241345 495683 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241354 495676 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241371 495678 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241384 495687 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241408 495673 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241408 495667 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241387 495666 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241400 495657 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241455 495676 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241431 495664 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241434 495660 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241467 495682 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241458 495663 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241476 495644 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241481 495695 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241502 495660 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241501 495668 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241503 495661 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241502 495662 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241528 495680 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241533 495657 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241562 495653 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241563 495654 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241562 495653 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241510 495635 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241492 495637 2017.04.10 jelenlét 

Eriogaster catax 241064 495671 2017.04.10 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 259189 469849 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 258984 469978 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 259245 469791 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 259184 469841 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 259083 469770 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 259839 469355 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 259880 469492 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 258964 469989 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 260374 469117 2017.05.08 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 260231 469170 2017.05.08 jelenlét 

Proserpinus proserpina 262659 496884 2017.05.23 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 260884 462776 2017.08.11 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 260787 463616 2017.08.11 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 259067 459399 2017.08.11 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 261535 461823 2017.08.11 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 264137 499492 2017.08.23 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 261847 499363 2017.08.23 jelenlét 
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Euplagia quadripunctaria 261296 506083 2017.08.23 jelenlét 

Lycaena dispar 258317 472761 2017.08.13 jelenlét 

Lycaena dispar 264356 502193 2017.08.28 jelenlét 

Lycaena dispar 259898 506251 2017.08.28 jelenlét 

Lycaena dispar 259002 505532 2017.06.16 jelenlét 

Euphydryas maturna 261847 499363 2017.05.20 hiány 

Euphydryas maturna 261296 506083 2017.05.21 hiány 

Euphydryas maturna 259898 506251 2017.05.22 hiány 

Euphydryas maturna 264558 504638 2017.05.23 hiány 

Euphydryas maturna 264137 499492 2017.05.24 hiány 

Euphydryas maturna 262672 496877 2017.05.25 hiány 

Coenonympha oedippus 269993 515733 2017.07.04 hiány 

Coenonympha oedippus 270695 514716 2017.07.04 hiány 

Coenonympha oedippus 271539 515317 2017.07.04 hiány 

Coenonympha oedippus 273410 518290 2017.07.04 hiány 

Coenonympha oedippus 272435 519744 2017.07.04 hiány 

Eriogaster catax 238068 495402 2017.04.10 hiány 

Eriogaster catax 236527 495402 2017.04.11 hiány 

Eriogaster catax 237583 494980 2017.04.12 hiány 

Eriogaster catax 238012 494968 2017.04.13 hiány 

Eriogaster catax 244485 490681 2017.04.14 hiány 

Eriogaster catax 248800 493785 2017.04.15 hiány 

Eriogaster catax 249592 494337 2017.04.16 hiány 

Parnassius mnemosyne 259916 469128 2017.05.08 hiány 

Parnassius mnemosyne 260074 469406 2017.05.09 hiány 

Parnassius mnemosyne 259541 469540 2017.05.10 hiány 

Parnassius mnemosyne 260613 469032 2017.05.11 hiány 

Euplagia quadripunctaria 260145 468592 2017.08.29 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 259661 468909 2017.08.29 hiány 

Lycaena dispar rutilus 261629 496035 2017.08.28 hiány 

Lycaena dispar rutilus 263689 497072 2017.08.29 hiány 

Lycaena dispar rutilus 261822 499346 2017.08.30 hiány 

Lycaena dispar rutilus 261521 502055 2017.08.31 hiány 

Lycaena dispar rutilus 261766 504252 2017.09.01 hiány 

Eriogaster catax 245627 485515 2018.04.07 jelenlét 

Eriogaster catax 245749 485682 2018.04.07 hiány 

Eriogaster catax 246583 484883 2018.04.07 hiány 

Eriogaster catax 245921 485194 2018.04.07 hiány 

Eriogaster catax 232413 482801 2018.04.15 hiány 

Eriogaster catax 232223 482855 2018.04.15 hiány 

Eriogaster catax 234960 484731 2018.04.15 hiány 

Eriogaster catax 235482 486506 2018.04.15 hiány 

Eriogaster catax 235359 486239 2018.04.15 jelenlét 

Eriogaster catax 235615 485345 2018.04.15 hiány 

Eriogaster catax 236155 485907 2018.04.15 hiány 

Eriogaster catax 241413 488201 2018.04.16 hiány 
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Eriogaster catax 241729 488178 2018.04.16 hiány 

Eriogaster catax 241573 487975 2018.04.16 hiány 

Eriogaster catax 242001 487820 2018.04.16 hiány 

Eriogaster catax 242049 487327 2018.04.16 jelenlét 

Eriogaster catax 242244 486719 2018.04.16 hiány 

Eriogaster catax 241004 485945 2018.04.16 hiány 

Euphydryas maturna 249485 473119 2018.05.07 jelenlét 

Euphydryas maturna 249162 473331 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 248410 473764 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 248060 473531 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 247877 473716 2018.05.07 jelenlét 

Euphydryas maturna 246734 474407 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 246034 473756 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 244418 473826 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 245795 475121 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 246294 475570 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 245210 477312 2018.05.07 hiány 

Euphydryas maturna 251653 493050 2018.05.26 hiány 

Euphydryas maturna 251947 493146 2018.05.26 jelenlét 

Euphydryas maturna 252246 493231 2018.05.26 hiány 

Euphydryas maturna 251815 493555 2018.05.26 hiány 

Euphydryas maturna 251515 493486 2018.05.26 hiány 

Euphydryas maturna 251646 494144 2018.05.26 hiány 

Euphydryas maturna 251253 493977 2018.05.27 hiány 

Euphydryas maturna 251460 493191 2018.05.27 hiány 

Euphydryas maturna 251061 493785 2018.05.27 hiány 

Euphydryas maturna 249829 544674 2018.05.22 jelenlét 

Euphydryas maturna 288179 518038 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 288971 519465 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 289336 520279 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 289559 520007 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 289464 520396 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 289634 517146 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 289718 516768 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 292317 517524 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 293743 518186 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 293836 518825 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 294225 519355 2018.05.09 hiány 

Euphydryas maturna 262556 545765 2018.05.29 jelenlét 

Euphydryas maturna 262965 545661 2018.05.29 hiány 

Euphydryas maturna 262904 545708 2018.05.29 hiány 

Euphydryas maturna 263247 545517 2018.05.29 hiány 

Euphydryas maturna 264010 544770 2018.05.29 hiány 

Euphydryas maturna 264141 544577 2018.05.29 hiány 

Euphydryas maturna 264181 544272 2018.05.29 hiány 

Euphydryas maturna 276721 531013 2018.05.29 hiány 
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Euphydryas maturna 281877 532527 2018.05.29 hiány 

Euplagia quadripunctaria 248697 483125 2018.08.12 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 249216 483533 2018.08.12 hiány 

Euplagia quadripunctaria 250144 480578 2018.08.12 hiány 

Euplagia quadripunctaria 250109 480734 2018.08.12 hiány 

Euplagia quadripunctaria 278846 534362 2018.08.11 hiány 

Euplagia quadripunctaria 278889 534451 2018.08.11 hiány 

Euplagia quadripunctaria 278197 534797 2018.08.11 hiány 

Euplagia quadripunctaria 257262 474673 2018.08.23 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 257784 472784 2018.08.23 hiány 

Euplagia quadripunctaria 255746 481757 2018.08.24 hiány 

Euplagia quadripunctaria 255747 477762 2018.08.24 hiány 

Lycaena dispar 231609 491953 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 232359 491271 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 233545 490686 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 233387 489480 2018.08.28 jelenlét 

Lycaena dispar 232360 490222 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 230764 490504 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 230390 490346 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 229607 489157 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 229237 488395 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 228394 487776 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 227826 486753 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 226788 487268 2018.08.28 jelenlét 

Lycaena dispar 226696 487388 2018.08.28 hiány 

Lycaena dispar 254795 473173 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 254111 473651 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 253903 473916 2018.05.10 jelenlét 

Lycaena dispar 252761 476220 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 252840 476069 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 252627 476589 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 251729 478303 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 251813 478185 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 251615 478416 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 250153 480722 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 250096 480719 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 250060 480493 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 248742 483029 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 248639 483603 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 248656 483788 2018.05.10 jelenlét 

Lycaena dispar 252102 487114 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 252022 487024 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 253699 488926 2018.05.10 hiány 

Lycaena dispar 254051 489158 2018.05.10 hiány 

Maculinea teleius 278163 535256 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 278183 534843 2018.08.11 hiány 
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Maculinea teleius 278273 534548 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 278723 534433 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 279069 533966 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 279288 533640 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 279660 533566 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 280442 533634 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 280914 533463 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 281239 533245 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 281843 532890 2018.08.11 hiány 

Maculinea teleius 278149 533326 2018.08.12 hiány 

Maculinea teleius 277973 532104 2018.08.12 hiány 

Maculinea teleius 277036 531984 2018.08.12 hiány 

Maculinea teleius 277238 529783 2018.08.12 hiány 

Maculinea nausithous 278163 535256 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 278183 534843 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 278273 534548 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 278723 534433 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 279069 533966 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 279288 533640 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 279660 533566 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 280442 533634 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 280914 533463 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 281239 533245 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 281843 532890 2018.08.11 hiány 

Maculinea nausithous 278149 533326 2018.08.12 hiány 

Maculinea nausithous 277973 532104 2018.08.12 hiány 

Maculinea nausithous 277036 531984 2018.08.12 hiány 

Maculinea nausithous 277238 529783 2018.08.12 hiány 

Parnassius mnemosyne 247521 499356 2018.05.22 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 247500 499370 2018.05.22 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 246829 499370 2018.05.23 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 243919 499292 2018.05.26 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 231660 501956 2018.05.24 jelenlét 

Parnassius mnemosyne 231638 501985 2018.05.24 jelenlét 

Zerynthia polyxena 246894 510591 2018.05.23 jelenlét 

Zerynthia polyxena 288179 518038 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 288971 519465 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 289336 520279 2018.05.09 jelenlét 

Zerynthia polyxena 289559 520007 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 289464 520396 2018.05.09 jelenlét 

Zerynthia polyxena 289634 517146 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 289718 516768 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 292317 517524 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 293743 518186 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 293836 518825 2018.05.09 hiány 

Zerynthia polyxena 294225 519355 2018.05.09 hiány 
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Zerynthia polyxena 262556 545765 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 262965 545661 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 262904 545708 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 263247 545517 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 264010 544770 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 264141 544577 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 264181 544272 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 276721 531013 2018.05.29 hiány 

Zerynthia polyxena 281877 532527 2018.05.29 hiány 

Proserpinus proserpina 289336 520279 2018.05.10 hiány 

Proserpinus proserpina 294352 519419 2018.05.10 hiány 

Proserpinus proserpina 276687 531004 2018.05.30 hiány 

Proserpinus proserpina 281957 532533 2018.05.30 hiány 

Lycaena dispar 259481 503095 2019.07.05 hiány 

Lycaena dispar 260786 504938 2019.07.05 hiány 

Lycaena dispar 283293 531106 2019.08.10 hiány 

Lycaena dispar 282974 531706 2019.08.11 hiány 

Lycaena dispar 253051 534779 2019.06.04 hiány 

Euphydryas maturna 252529 537126 2019.05.29 jelenlét 

Rhyparioides matelkana 259872 506252 2019.07.05 hiány 

Rhyparioides matelkana 260754 506808 2019.07.05 hiány 

Rhyparioides matelkana 261364 505378 2019.07.05 hiány 

Rhyparioides matelkana 262654 503801 2019.07.05 hiány 

Rhyparioides matelkana 262189 508039 2019.07.05 hiány 

Rhyparioides matelkana 268147 516525 2019.07.18 hiány 

Rhyparioides matelkana 259799 506240 2019.07.18 hiány 

Rhyparioides matelkana 262206 503458 2019.07.18 hiány 

Parnassius mnemosyne 255787 530617 2019.04.29 jelenlét 

Zerynthia polyxena 251052 534409 2019.04.10 jelenlét 

Euplagia quadripunctaria 249080 535756 2019.08.07 jelenlét 

Zerynthia polyxena 252959 534875 2020.04.22 jelenlét 

Zerynthia polyxena 252874 534679 2020.04.22 jelenlét 

Zerynthia polyxena 252412 534493 2020.04.22 jelenlét 

Zerynthia polyxena 251162 534420 2020.04.23 jelenlét 

Zerynthia polyxena 250469 534165 2020.04.23 jelenlét 

Zerynthia polyxena 249550 533537 2020.04.23 jelenlét 

Zerynthia polyxena 248509 532659 2020.04.23 jelenlét 

Zerynthia polyxena 252731 536724 2020.04.22 jelenlét 

Zerynthia polyxena 248778 535566 2020.05.01 jelenlét 

Zerynthia polyxena 254005 536761 2020.05.02 jelenlét 

Euphydryas maturna 253106 536806 2020.05.12 jelenlét 

Euphydryas maturna 252668 537014 2020.05.27 jelenlét 

Euphydryas maturna 252400 536903 2020.05.30 jelenlét 

 


