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Az Agriphila latistria (Haworth, 1811) magyarországi előfordulásáról
Review of the Hungarian data of Agriphila latistria (Haworth, 1811)
(Lepidoptera: Crambidae)

Abstarct – During the past 25 years the author has examined
in detail the taxonomy and geographical distribution of
the Agriphila latistria. Data from Hungary, Slovenia and
Austria are doubtful. Unfortunately Agriphila latistria has
not been found in collection. Varga’s (2006) record is
doubtful if we consider today’s knowledge (Fazekas 1990,
1996) about distribution of species in Agriphila genus.

Kew words – Lepidoptera, Crambidae, Agriphila
latistria, distribution, Hungary.

2010] (in litt.) arról tájékoztatott, hogy ezek a hírek
megalapozatlanok voltak, s már az új szlovén listá‐
ba sem került be (Lesar & Govedič 2010). A burgen‐
landi (Csáva= Stoob), és a boszniai (Csáva= Čava,
Bužim) adatokat az újabb kutatások nem erősítették
meg. Az is lehetséges, hogy az Agriphila latistria‐t a
hozzá igen közelálló Agriphila tristella ([Denis &
Schiffermüller], 1775) egyik formájával (pl. f.
fascelinella) keverték össze.
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Bevezetés
Az Agriphila latistria publikált földrajzi elterjedése a
Pannon életföldrajzi régióban, s az avval szomszé‐
dos térségekben igen ellentmondásos és pontosítás‐
ra szorul. Szent‐Ivány (1942) a Kárpát‐medencei
pyraloideák faunisztikai alapvetésében csupán a
következő adatokat közölte: „II. Csáva. – VIII.
Zengg. –Flugz.: 30. VIII. 14. IX.” (= 35. Crambus
latistrius Hw.). Gozmány (1963) átvette Szent‐
Ivány (1942) csávai adatát, s faunakötetében a
taxont szögletes zárójelbe helyezte, amely arra utalt,
hogy Magyarországon nem ismert. A „Csáva” ne‐
vet a faunisták sokáig nem tudták területileg azono‐
sítani. Feltételezhető, hogy a burgenlandi Csáva
(Stoob) földrajzilag téves értelmezés, s a Szent‐
Ivány‐féle Csáva helységnév alatt inkább a bosznia‐
hercegovinai Buzsin települést kell értenünk (vö.
Lelkes 1998: p. 141.).
Korábbi taxonómiai és chorológiai revíziós ta‐
nulmányaimban (Fazekas 1990, 1996) rámutattam,
hogy a faj délnyugaton Istriánál, nyugaton pedig
Burgenlandnál közelíti meg a trianoni államhatára‐
inkat, s jelenleg Magyarországról semmilyen bizo‐
nyító példányunk nincs, sem a hazai, sem pedig a
külföldi gyűjteményekben. Ez idő tájt bizonyos in‐
formációk arról is szárnyra keltek, hogy Szlovéniá‐
ban is él tenyésző populációja, de Tone Lesar [†

1. ábra – Fig. 1. Agriphila latistria; Istria

Az elterjedés és a faunaelem kérdése
Varga (2006) A Kárpát‐medence faunatörténete és
állatföldrajza c. új munkájában, az Angliából leírt
Agriphila latistria‐t, mint holomediterrán faunaele‐
met, a magyar fauna tagjának tekintette. Sajnos, a
faj magyarországi, sőt a tágabb Kárpát‐medencei
előfordulását a vizsgálatok eddig nem igazolták.
Az A. latistria előnyben részesíti a homokos te‐
rületeket, s főleg a tengerparti homokdűnés tájakon
gyakoribb. A lárvák Bromus‐féléken élnek, áttelel‐
nek, a következő év júniusában bábozódnak, s a
lepkék júliustól szeptemberig repülnek. Irántól Kis‐
Ázsián és a Ny‐Balkánon át Portugáliáig, Skóciáig,
északon a norvég és svéd tengerpartig kimutatható,
sőt gyűjtötték az észak‐oroszországi Fehér‐tenger
partvidékén, ugyanakkor megtalálták Algériában
is. Közép‐Európa legtöbb országában nem ismert:
Magyarország, Ausztria, Svájc Csehország, Szlová‐
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2. ábra. Az Agriphila latistria földrajzi elterjedése Európában (eredeti)
Fig. 2. Distribution of Agriphila latistria in Europe (original)
kia, Lengyelország. Az chorológia adatokból látha‐
tóan egy viszonylag nagy elterjedésű faj areaképe
bontakozik ki, amely jól alkalmazkodott a mediter‐
rán, az atlantikus, a skandináviai és a sarkkör közeli
klímához, amely a holomediterrán faunakör tagjaira
nem jellemző. Meg kell azonban jegyeznem, hogy
Sinev (2008) orosz faunakatalógusában már semmi‐
lyen adatot nem közöl az A. latistria‐ról, így minden
korábbi oroszországi irodalmi adatot fenntartással
kell kezelnünk.
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Az Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811) új előfordulási adatai
Magyarországon
New records of Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811) in Hungary
(Lepidoptera: Pterophoridae)
Abstract – The author announces two new localities of
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811) in Hungary, the
first records of the taxa in Western‐Hungary. The female
genitalia and distribution maps are illustrated with
imago.
Key words – Lepidoptera, Pterophoridae, Amblyptilia
punctidactyla, new records, Hungary.
A szerző címe – Author’s address – Fazekas Imre,
Regiograf Intézet – Regiograf Institute, H–7300 Komló,
Majális tér 17/A, Hungary.
E‐mail: fazekas@microlepidoptera.hu

Bevezetés – Introduction
A magyarországi Amblyptilia Hübner, [1825] fajok
taxonómiájáról, földrajzi elterjedéséről a 20. század
közepén igen ellentmondásos közlemények jelentek
meg. Gozmány (1963), faunakötetében, a „cosmo‐
dactyla Hbn.” név alatt valójában az A. acantha‐
dactyla (Hübner , [1813]) fajt ismertette, miközben az
Alucita cosmodactyla Hübner, [1819] név szinonimá‐
ja. Nem tudjuk, hogy az általa zárójelben szereplő
nevet – „(= acanthodactyla TR.)” – milyen forrásból
merítette. Ugyanis arról nincs tudomásunk, hogy
Treitschke lenne az acanthodactyla leírója.
A hazai és a nemzetközi irodalomban egyaránt
megtalálható acanthodactyla és acanthadactyla név
eltérő írása, vagyis az „o” és az „a” betű felcserélé‐
se. A név írásával kapcsolatban Hannemann (1977)
a következőket jegyezte meg: „Loc. cit. als acant‐
hadactyla bezeichnet. Im Verz. bek. Schmett.: 430
schreibt HÜBNER acanthothactyla. Gebräuchlich ist
die Schreibwiese acanthodactyla, der hier gefolgt
wird.”.
Gielis (1996, 2003) határozó könyvében és
„World” katalógusában következetesen az
acanthadactyla nevet használja. Nem tudjuk, hogy az
előbb nevezéktani anomáliák, vagy a két közel ro‐
kon faj habitusbeli hasonlósága volt ezen oka an‐

nak, hogy sokáig alig néhány lelőhelyről mutatták
ki (lásd Gozmány 1963). Tény viszont az, hogy az A.
acanthadactyla és A. punctidactyla fajpár a magyar
tollasmoly fauna igen ritka, s alig ismert taxonja
(Fazekas 2003).
Az eddig ismert, revideált magyarországi elterje‐
dés:
– A. acanthadactyla: „Budapest”, Eger, Kaposvár,
Komló, Ócsa; Nagyerdő (Fazekas 2003, 2007;
Gozmány 1963).
– A. punctidactyla: Badacsony, „Budapest, Pável”,
Budapest; Hűvös‐völgy, Fonyód, Kaposvár,
Kétvölgy, Komló, Ócsa, Újszentmargita, So‐
mogysárd, Szécsény; Várkert (Fazekas 2003,
2007; Gozmány 1963, Szabóky 1982). Bizonyító
példányok: in coll. MTM Állattára Budapest és
Regiograf Intézet, Komló.

1. ábra – Fig. 1. Amblyptilia punctidactyla; Soproni‐
hegység, Szt. István‐akna (fotó: Soproni J.)
Új Amblyptilia punctidactyla adatok
New records of Amblyptilia punctidactyla
– 1♀, H‐Pécs, Lázár Vilmos utca, 2010. 10. 21. leg. et
gen. prep. No. 3210. Fazekas, I.; in coll. Regiograf
Intézet, Komló. – H‐Soproni‐hegység, Szt. István‐
akna, 2010. 03. 27., fotó Soproni János. – Székesfe‐
hérvár, 2010. október (Szeőke in litt.)
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1. ábra. Az Amblyptilia acanthadactyla és az A. punctidactyla elterjedése Magyarországon
Fig. 1. Distribution of Amblyptilia acanthadactyla and A. punctidactyla in Hungary

Jegyzet – Remarks
Korábban a Mecsekből csak Komlóról volt ismert.
Új pécsi lelőhelye a belváros egyik forgalmas, kert‐
városias utcájából, az orvosi egyetemtől néhány
méterre származik, ahol a példány a napsütéses
késő délutáni órában (+ 14°C), egy ezüstszínű VW
Golf karosszériáján ült. Nyugat‐Magyarországról
eddig nem volt gyűjtési adata (vö. Fazekas 2003),
így fotódokumentáció alapján új faj az Alpokalján.
Köszönet – Acknowledgements
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A Cnephasia pasiuana (Hübner, [1796–99]) és a C. pumicana (Zeller, 1847)
fajpár taxonómiai státusza és magyarországi elterjedése
The taxonomic status and distribution of Cnephasia pasiuana (Hübner, [1796–99]) and
C. pumicana (Zeller, 1847) in Hungary
(Lepidoptera: Tortricidae)
Abstract – Data are given on the diagnosis, biology and
geographical distribution of Cnephasia pasiuana. Structure
of genitalia and morphological characteristics of wings
are illustrated by figures of species. According to the au‐
thor, the record of C. pumicana from Hungary is probably
erroneous. For identity of Hungarian populations see
remarks to C. pasiuana. With 4 figures.
Summary – In the late 19th and early 20th century three
Hungarian authors (Joanne Pável, Ferdinando Uhrik and
László Gozmány) studied species of Hungarian Tortrici‐
dae. After that period very little was published until the
late 20th century, when authors like Imre Fazekas, Csaba
Szabóky, Kálmán Szeőke and András Kun started their
studies on this fauna. According to Pastorális (2010), 466
species of Tortricidae are currently known in Hungary, of
which there are only of 11 species of Cnephasia.
The taxonomic status of C. pumicana is still unclear
and further studies are needed. According to Józef Ra‐
zowski (in e‐mail, 10.11.2010), C. pumicana is a synonym
of C. pasiuana, a view confirmed by his DNA investigation
of specimens. C. pasiuana shows some external and genital
variation.
Langmaid & Agassiz (2010), regard C. pumicana as a
valid species which has been recorded from, Cyprus,
Greek islands, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Aus‐
tria, Germany, France and Britain. The record for Hun‐
gary probably erroneous, and there are no known confir‐
matory specimens. For identity of Hungarian populations
see under C. pasiuana. Larval foodplants of C. pasiuana
recorded in Hungary are autumn wheat, autumn barley
and oats (Szeőke 1995). However, the larva is poly‐
phagous and recorded elsewhere from a great number of
foodplants, including Agropyron, Brassica, Humulus,
Linum, Medicago, Pisum. The primary braconid
(Braconidae) parasitoids of C. pasiuana, species of Choeras
and Celonus, are host‐specific, Also known is one ichneu‐
monid species (see Szeőke 1995; det. J. Papp, in Natural
History Museum, Budapest). Adults are on the wing in
late May and June. Hungarian specimens have been taken
from 27 May to 17 June, and all records to date are from
central Hungary.
The pictures of Cnephasia pasiuana and the genitalia
are illustrated in colour.

Key words – Lepidoptera, Tortricidae, Cnephasia pasiuana,
taxonomic status, biology, distribution, Hungary.
Author’s address – A szerző címe: Fazekas Imre, Regio‐
graf Institute – Regiograf Intézet, H‐7300 Komló, Majális
tér 17/A, Hungary.
E‐mail: fazekas@microlepidoptera.hu.

Bevezetés – Introduction
Razowski (1989) a Cnephasia pumicana‐t néhány
mondatos megjegyzéssel, alapos indoklás és meg‐
felelő genitália illusztráció nélkül a C. pasiuana szi‐
nonimái közé sorolta be. Ugyanezt a státuszt talál‐
juk a szerző 2002‐ben megjelent európai kötetében
is (Razowski 2002).
Langmaid és Agassiz (2010) az angliai populáci‐
ók morfológiai vizsgálata során arra a megállapítás‐
ra jutottak, hogy a pumicana formák hím‐ és nős‐
tény genitáliái eltérnek a pasiuana‐tól, s a pumicana‐t
valid fajnak tekintik. Ezután megvizsgáltam Szeőke
Kálmán (1995) C. pumicana‐nak identifikált példá‐
nyait. Az eredményekről tájékoztattam Langmaid
és Razowski kollégákat. John Langmaid a hím ma‐
gyar példányokat a pumicana‐val azonosította, míg
Józef Razowski szerint azok egyértelműen a nagyfo‐
kú genitália variabilitást felmutató C. pasiuana‐hoz
tartoznak. Razowski DNA vizsgálatokat is végzett
(nem publikált adatok) a két “formakörben”, s meg‐
állapította, hogy az ún. pumicana név alá besorolt
példányok mind C. pasiuana ‐k.
Az általam eddig megvizsgált magyarországi
anyagban egyetlen egy olyan példányt sem talál‐
tam, mely genitálmorfológiailag azonosítható lenne
Langmaid és Agassiz (2010) által leírt C. pumicana
jegyekkel. Itt jegyzem meg, hogy az angol szerzők
által kiemelt specifikus hím genitália jegyek egyike
sem alkalmas a taxonómiai státusz eldöntésére. A
nőstényeknél az antrum szélessége és hosszúsága
valóban differenciális jellegű, de a földrajzi terüle‐
tek nagyobb sorozatainak összehasonlítása nélkül
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1. ábra. Cnephasia pasiuana: a) ♂ imágó, b) ♂‐genitália (No. 3209); c) ♀ imágó, ♀‐genitália (No. 3208)
Fig. 1. Cnephasia pasiuana: a) ♂ adult, b) ♂‐genitalia (No. 3209); c) ♀ adult, ♀‐genitalia (No. 3208).
H‐Székesfehérvár, gen. prep. Fazekas, I., No. 3208, 3209.

még nem tartom megalapozottnak a pumicana faji
státuszát. A vizsgálatok hiányossága az is, hogy a
Szicíliából leírt pumicana típusokat még senki nem
vizsgálta meg. Ebből következően Razowski véle‐
ményével értek egyet, s a pumicana‐t egyenlőre nem
tekintem a magyar fauna tagjának.

Cnephasia pasiuana (Hübner, [1796–99])
[Tortrix] pasiuana Hübner, [1796–99], Sammlung eur.
Schmett., Tortrices, pl. 16, fig. 99. Locus typicus:
“Europe”.
Syn.: Olethreutes pascuana Hübner,
[1822]; Cnephasia obsoletana Stephens 1829; Sciaphila
pumicana Zeller, 1847; Sciaphila obscurana Reuter,
1900; Cnephasia crassifasciana Joannis, 1920; Cnephasia
pyrophagana rebel, 1939; Cnephasia linophagana Rebel,
1939; Cnephasia pumicana hagiosana Razowski, 1959.

Diagnózis – Diagnosis: A szárnyak fesztávolsága:
14–20 mm. Az alapszín világos szürkés, barnás, a
mintázat lehet redukált vagy élesen rajzolt. A
szárnytő vonalak (postbasalis fascia) a costánál ha‐
tározott, a középtéri szalagot (median fascia) a
csúcstér felől apró fekete pikkelyek zárják le. A
subterminális‐ és subapikális foltban szintén fekete
pikkelyek jelennek meg.
A hím genitáliában az uncus nyújtott, az
aedeagus enyhén hajlott, vastagsága változó, a
valva apexe lehet kissé kihúzott, ventrálisan homo‐
rú. A sacculus nyúlvány pásztorbotszerűen megha‐
jolhat.
A nőstény genitáliában a papilla analis erőteljes,
a sterigma ettől szélesebb, az antrum fejlett,
szklerotizált, signum csíkja bazálisan kiszélesedik,
a fogak sűrűen állnak.
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2. ábra. A Cnephasia pasiuana ismert magyarországi elterjedése
Fig. 2. Known Hungarian distribution of the Cnephasia pasiuana
Biológia – Biology: Európában az imágók május
végétől augusztus elejéig repülnek, június közepi
rajzáscsúccsal. Magyarországról főleg júniusi adata‐
ink vannak. A mezőgazdasági területektől távol,
füves, erdei tisztásokon is repül (Szeőke in litt.;
Szentbékkála).
Az irodalmi adatok szerint tojásaikat Agropyron,
Brassica‐, Humulus‐, Linum‐, Medicago‐, Pisum‐
félékre, pázsitfüvekre illetve a termesztett árpára,
búzára és zabra rakják le. A hernyók életciklusát, a
gabonatáblákban okozott kártételét részletesen
Szeőke (1995) tanulmányában olvashatjuk, ahol a
szerző a Choeras és a Celonus genuszba tartozó
gyilkosfürkész parazitiodok kineveléséről is beszá‐
molt.
Szeőke (1995 et in litt.) szerint számos megfigye‐
lés alapján nem lágyszárúakra, hanem fás szárúakra
helyezik tojásaikat a lepkék. A lárvák még abban az
évben kikelnek, de nem fejlődnek tovább. A leg‐
gyakrabban megfigyelt telelő fájuk az akác. Tavasz‐
szal (a diapauza oldódását követően) aktívvá váló
kis hernyókat a szél fújja szerteszét és azok egyszi‐

kűeken (gyakran kalászosokon) telepednek meg.
Kezdetben a levéllemezben aknáznak, majd kirág‐
ják magukat és általuk összesodort leveleken há‐
mozgatnak. Ezután berágják magukat az előbúvó
kalász szárába, több nóduszt is keresztülrágva a
kalászban fejezik be lárvális időszakukat. A bábozó‐
dás fehér szövedékben a besodrott (és rágott) levél‐
ben, de még inkább a kalászban történik. Ekkorra
már a növény száradni kezd, kifehéredik és növeke‐
désben is lemarad. Eközben az egészséges növé‐
nyek még zöldek és túlnőnek a károsodottakon. A
rajzás a lemaradt, kényszerérett kalászokból június‐
ban történik leginkább.
Földrajzi elterjedés – Distribution: Európán
kívül Egyiptomban, Líbiában, a Közel‐Keleten, Kis‐
Ázsiában és a transzkaukázusi vidékeken gyűjtöt‐
ték. Európában a Balkán félszigettől egészen a Brit‐
szigetekig számos országban ismert (vö. Razowski
2002, Aarvik 2010).
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Magyarországi elterjedés
Distribution in Hungary
Revideált magyarországi adatok: ♀, Síkfőkút,
2003.06.13. leg. Szeőke K.; 1♂ , 4 ♀, Székesfehérvár,
1994.06.09; 1994.06.14; 1994.06.16; 1994.06.17., ex
larva Triticum aestivum, leg. Szeőke K. ; ♀, Velence,
1995.05.27., ex larva Hordeum sativum, leg. Szeőke
K., in coll. Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazga‐
tási Hivatal Növény‐ és Talajvédelmi Igazgatóság,
Velence és Regiograf Intézet, Komló; gen. prep. et
det. Fazekas I., No. 3207, 3208, 3209; gen. prep.
Hreblay M., Nr. 001, 002, 003, det. Szeőke K. (=
Cnephasia pumicana Zeller, 1847);
Szentbékkála
(Fekete‐hegy) (Szeőke in litt.).
Irodalmi adatok: Annamajor, Füle, Kajászó, Ká‐
lóz, Lovasberény, Mátyásdomb, Pázmánd, Polgárdi,
Seregélyes, Szabadbattyán,
Székesfehérvár [=
Cnephasia pumicana] (Szeőke 1995); Farmos
(Buschmann 2005); Gyűrűfű (Szeőke 2009).
Megjegyzés – Notes: A C. pasiuana [?pumicana]
taxont keresni kell a Cnephasia asseclana (Denis &
Schiffermüller, 1775), C. genitalana
Pierce &
Metcalfe, 1922 név alá besorolt példányok között is,
mivel azok habitus képe igen közellálló.
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