
Abstract  – Date are  reported on  the geographical distri‐
bution  of  Ectoedemia  amani  Svensson,  1966,  Trifurcula 
beirnei  Puplesis,  1984,  Tinagma  anchusellum  (Benander, 
1936),  Coleophora  succursella  Herrich‐Schäffer,  1855, 
Scythris  emichi  (Anker,  1870)  and  Scythris  gozmanyi 
Passerin  ďEntrèves,  1986  in  Hungary.  The  distribution 
maps, habitat and adults are illustrated. 
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Bevezetés  – Introduction 
 
Sok külföldi  lepkész szívesen  jön gyűjteni Magyar‐
országra kedvező  földrajzi  és klimatikus viszonyai 
és néhány helyen már szinte szubmediterrán jellegű 
lelőhelyei, és az ott található rovarfajai miatt. Sokan 
közülük publikálják  is az  itt begyűjtött  fajokat. Fe‐
lettébb  érdemes  figyelemmel  kísérni  az  elért  ered‐
ményeiket, sok fontos adatot, információt szerezhe‐
tünk lepkefaunánkról.  

Szlovák nyelvtudásomnak köszönhetően és  lak‐
helyemet tekintve (bár szerintem a Duna nem határ, 
csak  folyó) már  évtizedekben  számolható  a  szoros 
baráti  és  szakmai  együttműködésem  szlovák  és 
cseh  lepkészekkel,  főleg „molyászokkal“.   Ez nem‐
csak  számos  közös  gyűjtésben,  de  folyamatos 
szakmai  irodalom  cserében  is  megnyilvánul.  Az 
utóbbi  időben  számos  a  magyar  faunára  új  fajt 
sikerült  az  ő  adataik,  példányaik  és  nem  utolsó 
sorban  az  egyes  fajok  meghatározásában  nyújtott 
segítségük  által  feljegyeznünk.  Kis  ízelítő  a 
közelmúlt „közös gyümölcsei” közül:   
 
Ectoedemia amani Svensson, 1966 (Nepticulidae) 
Idén, Hollandiában Nieukerken és a cseh Laštůvka 
fivérek  tollából  megjelent  egy  cikk,  mely  többek 
között    tartalmazza    az  Ectoedemia  amani  konkrét  
magyarországi előfordulását. Bizonyító adat: „Hun‐
gary: Győr both Gánt,  25.IX.1994, mines on Ulmus 

laevis  (Aleš  Laštůvka)”.  A  faj  magyarországi  elő‐
fordulását  elsőként  Laštůvka‐ék  jelezték  a  Nep‐
ticulidae Mitteleuropas című kötetükben  (Laštůvka 
& Laštůvka 1997), de konkrét adatok nélkül. Sem a 
korábbi  hazai  szakirodalomban,  sem  a  közel‐
múltban  megjelent  molylistákban  (Fazekas  2002, 
Szabóky et al. 2002, Pastorális 2007) nincs említve a 
faj, csak idén vált a magyar fauna tagjává (Pastorális 
2010). 

A  faj egynemzedékes, VI–VIII. hónapokban    re‐
pül. A hernyók tápnövénye a szil (Ulmus), adatokat 
a  faj  elterjedéséről  a www.faunaeur.org   webolda‐
lon olvashatunk. 

Trifurcula beirnei Puplesis, 1984 (Nepticulidae) 
Egy másik Nepticulidae  faj Magyarországi  előfor‐
dulását is sikerült hiteles adatok, példányok segítsé‐
gével  bebizonyítani.    A  Trifurcula beirnei  fajról  ez 
idáig csak egyetlen publikált adatot ismertünk – az 
északnyugat‐európai  Nepticulidae  család  fajait  is‐
mertető cikkben (Johansson & al., 1990) a fajnál sze‐
repel egy „Budapest“ adat, további részletek nélkül. 
Ezeket sajnos nem sikerült kikutatnom. Viszont Jan 
Liška prágai  lepkész gyűjteményében örömmel  lát‐
tam,  hogy  van  egy  hím  példánya  „Mór–Csák‐
berény, 11. IX. 2005.”  cédulával. A másik bizonyító 
példány  Buschmann  Ferenc  gyűjteményét  ékesíti: 
Mátra hegység, Kékes tető, 2007. VII. 17., det. Tokár. 

A  faj  egynemzedékes, VII–IX.  hónapokban    re‐
pül.  A  hernyók  oligofágok,  a  rekettye‐féléken 
(Genista  tinctoria, G. pilosa, G. germanica)  táplálkoz‐
nak  (Laštůvka &  Laštůvka  1997).    Sajnos  ennek  a 
ténynek nem felel meg a faj magyar neve: zanótrágó 
törpemoly.  

Adatokat  a  faj  elterjedéséről  a  www.fauna‐
eur.org weboldalon olvashatunk. 

Sajnálatos módon Szőcs József ( 1908–1987) halá‐
la  óta Magyarországon  senki  nem  foglalkozik  ér‐
demlegesen a Nepticulidae  család    fajainak elterje‐
désével,  bionómiájával.    Az  utóbbi  évtizedekben 
csupán  A.  Laštůvka    (Enteucha  acetosae,  Stigmella 
dorsiguttella, Ectoedemia  amani),  Szabóky  (Trifurcula 
magna)  és  jómagam  (Trifurcula josefklimeschi)  publi‐
káltunk  a magyar faunára új fajokat. 
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Tinagma anchusellum (Benander, 1936)  
(Douglasiidae)  –  atracél‐legyezősmoly 
Egy másik külföldön megjelent cikkben,  R. Gaedike 
(2010) ad hírt a Tinagma anchusellum  magyarországi 
előfordulásáról.  B.  S.  Larsen‐nek  akadt  a  hálójába 
egy  nőstény  példány  leányfalusi  gyűjtései    (1997. 
VII.  5‐10.)  során. A  faj  a környező  országok  közül 
már  csak  Szlovákiából  nincs  kimutatva.  Az  adat 
megjelenése  után  pár  hónappal  sikerült meghatá‐
rozni Buschmann Ferenc gyűjteményében újabb két 
példányt:  Jászberény,  Újerdői  homokterület  2005. 
VI. 8., 1♀, gen. prep. 11 071 et det.  Z. Tokár;  2007. 
V. 21, fénycsapda, 1  ♂, gen. prep. 11086, et det.  Z. 
Tokár.  

1. ábra – Fig. 1. Tinagma anchusellum  imágó—adult 
 
Coleophora succursella Herrich‐Schäffer, 1855 
(Coleophoridae) 
A  negyedik  említésre  méltó  faj  a  Coleophora 
succursella  Herrich‐Schäffer,  1855.  Első  magyaror‐
szági példányát nemrég Szabóky   Csaba publikálta 
(Szabóky,  Tokár,  Pastorális  2007)  a    soroksári 
botanikuskertből. Még 2008. V. 31‐én  Zdenko Tok‐
ár  (Šaľa, SK),  Ignác és  Ivan Richter  (Prievidza, SK) 
társaságában  egy  gyűjtést  szerveztem  Örkény 
közelébe.  Fűhálózás  közben  az Artemisia campestris 
bokrain  nagy  számban  találtunk    Coleophora  zsá‐
kokat.  Néhány  példány  kinevelése  és  ivarszervi 
vizsgálata  beigazolta,  hogy  a  Coleophora succursella 
fajról  van  szó. Meglepőnek  tartom,  hogy  ez  idáig 
senki  nem  gyűjtötte  és  publikálta  (de  lehetséges, 
hogy nem  tudta meghatározni) a  fajt, mert Örkény 
környéke  tudtommal  gyakran  válik  a  molyászok 
gyűjtési  célpontjául.  A  faj  elterjedt,  lásd  a 
www.faunaeur.org weboldalon. 
 
 

 

2. ábra – Fig. 2.  Coleophora succursella H.‐S. imágó – 
adult;  15.VI.2008, Örkény, leg., det. et coll. Ivan 
Richter,  fotó – photo:  F. Slamka. 

3. ábra – Fig. 3. A kikelt Coleophora succursella her‐
nyójának zsákja,   fotó F. Slamka 
Case larva of Coleophora succursella, 
photo F. Slamka.  

4. ábra – Fig. 4. A Coleophora succursella habitatja 
Örkénynél és Ivan Richter gyűjtés közben  
Habitat of Coleophora succursella in Örkény 
 
Scythris emichi (Anker, 1870) (Scythrididae) 
További  fontos  momentuma  ennek  a  jól  sikerült 
gyűjtésnek  az  volt,  amikor  Zdenko  Tokár  kicsit  
távolabbra  elkószált  tőlünk  és  mikor  a  fűhálózás 
után  visszatért  közénk,  büszkén  mutatott  egy 
Scythris  fajt, melyet  nem  ismert. Nagy  örömömre 
láttam, hogy egy Scythris emichi példány  
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5. ábra. A  Scythris emichi habitatja  Örkényben 
Fig. 5. Habitat of Scythris emichi in Örkény 
(photo: Z. Tokar) 
 

van  a  fiolában.   A megdöbbenésemet még  tovább 
fokozta, amikor kijelentette, hogy van még további  
4  példánya.   Megjegyzem,  hogy  tudtommal  ezt  a 
nagyon  ritka  fajt  évtizedek  óta  nem  gyűjtötték 
Magyarországon.   A S. emichi mindeddig csak Lett‐
országból és Magyarországról ismert. Schult szerint 
a  hernyó  tápnövénye  a  Gypsophila  fastigiata 
(Bengtsson 1997).  Szabóky Csaba nagyon megörült 
egy  példánynak, melyet Tokár‐tól  kapott  egy  nála 
tett  látogatásakor.  Én  is  kaptam  egy  példányt,  az 
bekerült a MTM állatárába, mert ott még nem volt 
bizonyító példány. 

 
Scythris gozmanyi Passerin ďEntrèves, 1986 
(Scythrididae) 
Zdenko Tokár kutatásaihoz kapcsolódik a követke‐
ző értékes  információ  is. Legutóbbi személyes  láto‐
gatásomkor elmondta, hogy „meggenezett” néhány 
régebben  fogott  lepkét,  és  talált  közöttük  egy  hím 
Scythris  gozmanyi  példányt.  A  fajt  ez  idáig  csak 
Magyarországon,  Lengyelországban  és  az  Uraltól 
délre  találták.  A  meleg,  mészköves  helyeket 
kedveli.  Ezt  bizonyítja  az  is,  hogy  a  példányt 
Csákberénynél  a  Bucka‐hegyen  gyűjtötte  2004. VI. 
19‐én.  A  faj  méretét  tekintve  kicsi,  csak  8‐9  mm, 
egyszínű  sötét,  barnás‐fekete.  Tápnövényére 
vonatkozó információkat nem találtam.  
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Folyóiratszemle –  Review of periodicals  

A Magyarországon  is  ismert Argyresthia abdominalis 
Zeller,  1839‐hez  (Yponomeutidae)    nagyon  közel 
álló fajt írt le Peter Huemer (A‐Innsbruck), az olasz‐
országi Udine melletti Monte Canin dolomit karszt‐
ról. Bár az elülső szárnyak rajzolata alig mutat elté‐
rést, a szerző a genitáliák morfológiában különbsé‐
geket mutatott be. Az új európai faj leírása a követ‐
kező tanulmányban olvasható. 

Huemer, P. 2010: Argyresthia friulii sp. n. a new spe‐
cies from the Julian Pre‐Alps, Northern Italy 
(Lepidoptera, Yponomeutidae). –  Gortania, 
Botanica, Zooologia 31: 137–142. 
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Könyvszemle – Book reviews  

 

SZABÓKY CSABA – CSÓKA GYÖRGY: Sodrómolyok. 
Tortricids.  – Erdészeti Tudományos Intézet,  Sár‐
vár, évszám nélkül, 191 pp. 12,8 x 21,5 cm) 

Mivel a Magyarország Állatvilága – Fauna Hunga‐
riae  sorozatban  ez  idáig  még  nem  jelent  meg  a 
Tortricidae kötet, csak üdvözölni tudjuk a szerzőpá‐
ros  úttörő  jellegű  vállalkozását  magyar  és  angol 
nyelven.  A  szerzők  szerint  „…egy  kis  fényképes 
útikönyv,  mely  segít  eligazodni  a  sodrómolyok 
csodaországába tett utazás során”. A keményfedelű, 
zsebkönyvméretű  kötet  valóban  kiváló  képes  átte‐
kintést nyújt a magyar  fauna gyakoribb  fajairól. A 
fényképek jól sikerültek, a páros oldalon elhelyezett 
szöveg és a páratlan oldalon azonnal látható imágó‐ 
és hernyófotók az átgondolt szerkesztői gyakorlatot 
dicsérik.   Sajnos néhány képtáblán egyes  fajok  for‐
dított nézetben  láthatók, ami némileg zavaró  lehet. 
Ezen  a  technikai  szerkesztő  könnyen  segíthetett 
volna. Gondban van az olvasó, ha az  impresszum‐
ban  kutakodik.  Gondban,  mert  még  utalást  sem 
talál a könyv kiadásának évszámára. Most még tud‐
juk,  hogy  2010‐ben  adták  ki,  de mi  lesz  20‐50  év 

múlva? Egy  gyakorlott  nyomdának,  szerkesztőnek 
ezt illett volna észrevenni. 
  Míg  a könyv képanyagával nagyon  elégedettek 
lehetünk,  addig  a  fajok  leírásánál  erős  hiányérze‐
tünk  támad. Nem  tudjuk, hogy a szerzők mit érte‐
nek azon, hogy „18‐24 mm”. Talán a kifeszített szár‐
nyak  fesztávolságát?  Ilyen  sodrómollyal  a  termé‐
szetben  járó  azonban  nem  találkozik,  legfeljebb  a 
gyűjteményekben. Alig,  vagy  semmit  sem  tudunk 
meg arról, hogy milyen fajok magyarországi elterje‐
dése,  ugyanakkor  leginkább  ezt  olvashatjuk  „…
Közép‐Európában  mindenütt  közönséges…”  vagy 
„…Közép‐Európában gyakori…”. Az európai szak‐
irodalomban  járatos kutató hamar  rájön arra, hogy 
nem  másról  van  szó,  mint  Józef  Razowski  „Die 
Tortriciden  (Lepidoptera,  Tortricidae)  Mittel‐
europas” c. könyvének interpretálásról, amivel nem 
is  lenne  semmilyen  különösebb  baj,  ha  szerzők, 
mint  irodalmi  forrást  feltüntetnék.  A  lengyel  J. 
Razowski a palearktikus sodrómolykutatás megke‐
rülhetetlen szaktekintélye, akinek ezekben az évek‐
ben  sorozatban  jelennek meg  az  átfogó  európai  és 
palearktikus  könyvei. Még  nem  találkoztam  olyan 
angol,  holland,  német,  dán  stb.  Tortricidae  kiad‐
vánnyal,  ahol  ne  szerepelt  volna  legalább  egy‐két 
tucat Razowski hivatkozás. 
  Igen  érdekes a  szerzők  rendszertani megközelí‐
tése  is  (vö.  13. oldal),  amikor  „…hivatalos magyar 
molylepke  fajlistáról…”  írnak,  s  egy  2002‐ben  ki‐
adott publikációt citálnak. Nos, azóta már több revi‐
deált,  átdolgozott,  aktualizált  magyar  molylepke‐
lista is kiadásra került, más szerzőtől és kiadótól, de 
a szerző kerülte a rossz hangzású „hivatalos” jelzőt, 
mert  ilyen  egyszerűen  nem  létezik,  s  nem  is  volt 
soha. 
   Reméljük,  hogy  a  szerzők  a  második,  javított 
kiadásban pótolni fogják a hiányosságokat, s a sok‐
szor háromnegyed részben üres szöveges oldalakon 
(lásd 60, 62, 136 stb.) bővebb ismertekkel örvendez‐
tetik meg az olvasót. 

Fazekas Imre 
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