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=---14. családsorozat: NOCTUOIDEA
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Ez a családsorozat a nagylepkék hatalmas csoportját, a bagolylepke-alka
túakat, azaz a szűkebb értelemben vett bagolylepkéket, a pamacsos szövő
ket, a gyapjaslepkéket, a medvelepkéket és az algaszövőket öleli fel. Az imá
gók többnyire erőteljes testalkatúak, dúsan szőrzöttek, nyelvük jól fejlett
(a medvelepkék kivételével); az erezet, bár az egye.s családokon belül többé
kevésbé egyforma, egészében véve csupán egyetlen bélyeggel jellemezhető:
a hátulsó szárnyon az se ér a tőnél rövidebb-hosszabb szakaszon egybeolvad
(anasztomizál) az rr erek fő ágával (a medvelepkék és a Beninae alcsalád tagjai
ettől ismét annyiban térnek el, hogy az összeolvadás nem a tőnél történik).
A szűkebb értelemben vett bagolylepkék mintázata többnyire elmosó
dott, színeik sötétek, a rajzolat ritkán élénk; velük szemben a rnedvelepkék
többség:: feltűnően színes, rajzolatuk éles.
A hernyók csupaszok (így a bagolylepkéké, néhány kis fajlétszámú
alcsalád kivételével), vagy pamacsokba rendezett szőrök díszítik őket, illető
leg egész testük egyenletesen szőrös (medvelepkék). A bábok vagy a föld fel
színén nyugszanak, vagy a felszín alatt találhatók.
A nagy családsorozat az egész Földön elterjedt. Legnagyobb a fajszámuk a meleg ég
övek alatt, sok képvisdöjük viszont a sarkvidékekig is előrehatol. Magyarországon 5 családnak
és 248 nemnek 551 faja él.
A családsorozatba tartozó kártevőket az egyes családok, illetve nemek tárgyalásánál
ismertetjük.

56. család: NOCTUIDAE - BAGOLYLEPKÉK
Fej ük a test többi részéhez mérten kicsi, szemük többnyire kerek, fél
gömb alakú, rendszerint csupasz, csak néhány alcsalád tagjaiét díszíti finom
szőrözet (Colocasiinae, Hadeninae, pl. 73. ábra: B), más alcsaládokban a csáptő
alól sze:npillaszerűen sorba rendezett szőrök hajolnak a szem fölé (Calpinae,
Plusiinae, Cuculliinae, pl. 57. ábra). Ajaktapogatójuk rendszerint nem hosz
szabb a fejüknél, többnyire az arc előtt fölfelé görbül, a Hypeninae alcsalád
ban azonban igen hosszú, előrenyújtott (pl. 1., 12., 16. ábra). Az ízeket rend
szerint sűrű, odasimuló pikkelyzet és olykor szőrök borítják, ritkább esetek
ben rendszertelenül szétálló serték fedik, a 2. íz vaskos, nagy, a csúcsíz rövid,
zömök. Nyelvük az esetek többségében jól fejlett és az ajaktapogatók között
feltekercselve rejlik (ezért az ábrák többségén nem ábrázoltuk). Csápjuk az
egyszerű fonalas alkatútól a pilláson át a kétoldalúan fésűs pillákkal vagy
fogakkal ékesítettekig változik (pl. 2., 73., 77. ábra). Toruk jellegzetes, bagoly-
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lepke alkatú: a gallér többnyire jól látható, nagy, a válltakarók szélesek, gyak
ran erősen megnyúltak, a gallérnak és a tor közepének szőrözete olykor csuk
lyaszerűen kiképzett (vö. 1. füzet, 2. ábra: E). Potrohuk rendszerint dúsan,
rásimulóan szőrözött, gyakran azonban a szőrözet gyapjassá vagy éppen bozon
tossá válik (pl. 76., 79. ábra), s nem ritkák az egyes potrohszelvényeken (felül
középen) fellépő pamacsok sem (pl. Plusiinae, pl. 59.- 70. ábra). Elülső szár
nyuk megnytílt, leghosszabb oldala a felső. a legrövidebb a külső szegély.
Mintázatuk többnyire a jól észlelhető Ún. bagolylepke-rajzolatból áll, amely
nek legje" bmzőbb részei a harántércn elhelyezkedő vesefolt, a sejt közepén
látható körfolt, az alatta a ráncban helyet foglaló csapfolt és a tőben elnyúló
ékfolt, ezenkívül a többnyire nyílfej alakú foltokból összetett és a külső sze
gély mögött végigfutó (suhmarginalis) hullámvcnal, valamint a belső (ante
mediana) és a külső (postmcdiana) kc1_:esztvcnal, s a szárny közepén húzódó
árnyékvonal (vö. 1. füzet: 9. ábra: B). Igy tehát az elülső szárny három, rend
szerint jól elhatárolható mezőre oszlik: a tőteret a belső keresztvonal, a közép
teret a külső keresztvonal zárja le, a hullámvonal a külső szegélytérben fut
le s azt a szegély tővcnala határolja, amelyre nyomban a rojt (az esetleg benne
lefutó választóvonallal) következik. Hátulsó szárnyuk lekerekített, rajtuk az
elülső szárny mintázatának folytatása látható, vagy legalábbis a szcgélytér
sötétebb, illetve az egész szárny rajzolatlan, dc a harántéren (a sejt végén)
elhelyezkedő holdfolt rendszerint észlelhető. Szárnyaik fonákján olykor a
felszín mintázatának többé-kevésbé pontos tükörképe látható, illetve annak
csupán egyes részei vagy attól eltérő rajzolati elemek (ezért a habitusképek
hal oldalán a szárnyak fonákját is ábrázoltuk); többnyire azonban a fonák
lényegében rajzolatmentes. Elülső szárnyuk erezetére a szűk felső szegély
térre összeszorított r erek jellemzők, amelyek közül az r3 +,<+s majd mindig
nyélen van, és az r2 vagy r:J ér tövénél az erek anasztomizálása következtében
az ún. areola vagy sejtecske jön létre. A családba tartozó fajok, illetve nemek
erezete igen hasonlít egymáshoz: ettől a sémától csak ke,·és eltérés tapasztal
ható, ezért e csoportban az erezet szerkezetének korántsincs akkora taxo
nómiai jelentősége, mint sok más, fóként molylepkecsaládban. A feloszt ás
szempon•jából azonban az egyébként egyszerű erezetszerkezet{í hátulsó szárny
egyik bélyege nagy jclentősé 1; ü, nevezetesen a harántérből (a sejtet lezáró
érből) kiinduló m 2 ér lefutásának mikén•jc. Az első 13 alcsaládban ugyanis
az m l ér messze a sejt közepén végigfutó és szabad szemmel is jól észlelhető
ránc - amely a sejten túl egészen a külső szegélyig hatol - alatt található, s
rendszerint az m 3 ér kiindulási pon•jához közel ered (vö. pl. 56. ábra). Ez az
alcsoport az ún. Noctuidae quadrifidae. A fennmaradó, törzsfejlődésileg maga
sabb rangú 7 alc.saládbé1n a:,; m 2 ér a harántér közepéből vagy ahhoz közel
ered, s vagy az említett ránchan, vagy annak alsó határán fut végig. Ezek
a fajok a Noctuiclae tnfidae alcsoportot alkotják. (E kétféle erezetszerkezet
jelentősége egyes határesetek miatt régóta vitás - pl. az Agrotis venustula
HBN. fajt erezete a Noctuidae trifidae csoportba [Amphipy rinae alcsalád],
más bélyegei viszont a Noctuidae quadrifidae csoportba []aspidiinae alcsalád]
utalják -, de gyakorlati értéke pl. a határozókulcsok felállításában kétség
bevonhatatlan). Lábuk - legalábbis a láhszárakig, a lábfejízek már kevéshhé
- szőrös, lábszáraikat ezen felül több alcsaládban tövisek sora is ékesíti
(lásd pl. 26. ábra: B); egyes nemekbcn az elülső lábszár végén nagy karom
látható, a tövisek pedig hiányoznak ( Melicleptriinae alcsalád), ismét más
alcsaládokhan nem minden lábszáron varrnak tövisek, csupán a 2.- és a 3.-on,
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vagy mindössze a 3.-on, amely azonkívül mindenkor 2 pár sarkantyút is
hord. l\Iindcn lábpár járóképes. Farpamacsuk sima vagy felálló (pl. Apateli
nae), egyes fajok nőstényérc (pl. Oxytrypiinae) a hosszú, kiálló tojócső jellemző,
a többségé azonban rejtett. Egyes fajok illatszcrvekkel is rendelkeznek, ame
lyek többnyire hosszú és szétterjeszthető szőrpamacsokként jelennek meg
(így a Hypeninae alcsalád több fajának lábain; pl. 10. ábra: B).
Az imágók többsége éjszaka repül, nappalra elrejtőzik rőzse, kövek, kidült fák, fakéreg
alá, avarlrn, fák repedéseibe, a talajban keletkező hasadékokba, sőt emberi létesítményekbe,
házakba. gazdasági épületekbe, kutakba, vermekbe, szobákban foggönyökbe, képek alá stb. is.
Kappa! <'sak kevés faj táplálkozik: főként a Noctuidae quadrifidae csoport tagjai közül a Cato
calinae, l'lusiinae, ]aspidiinae alcsaládokba tartozó fajok imágói, a Noctuidae trifidac csoport
ból alig néhány (ismertebb esetek az Actinotia radiosa EsP. és a Chloridea viriplaca Hun,.
nappali viráglátogatása). Cukortartalmú táplálékot vesznek fel, nektárt, fák csurgó nedvét,
levéltetvek édes váladékát, ezért többségük cukortartalmú mesterséges csalogatószerekkel is
gyííjthctő (csalétkezés !), főleg nagy szárazság idején. :\' em gyGjthetők csalétekkel annak a
néhány fajnak az imágói, amelyek nyelve táplálékfelvételre alkalmatlan (pl. a Brachionycha
Hs:-. és Episema 0. nemek tagjai).
Az imágók hár eltérő mértékben, de általában érzékenyek a fényre, ezért éjszaka mes
terséges fénnyel is gyííjthetők. Csak kivételesen repülnek azonban fényre a nappali órákban
aktív imágók, amelyek közül többet még" ;yáltalán nem figyeltek meg lámpán (pl. Actinotia
racliosa EsP„ Oxytrypia orbirnlosa EsP.). Sok faj imágói csak kivételesen reagálnak pozitíve a
fé-nyrc. mint pl. az Amphipyra 0. vagy Cucullia ScmtK. génuszok tagjai. Számos faj imágói
kizúrólag vagy többnyire csak meghatározott idópontban repülnek, így pl. a Hydraccia micacea
EsP. éjszaka 2 órakor jelrntkczik a fény körül.
A hernyók csupaszok. gyakran bihircsesek, s ezeken legfeljebb I � 2 sörte található,
míg az Apatclinae alcsalád lcgjellernziíbb bélyege a fajok pamacsosan vagy síírGn szőrözött
hernvcii. [s; iibő fo:::vasztók. len,lekcn, dudvákon. ritkábban száraz növényi részeken élnek
(ava;), egyes fojol/dndofág f!etmórlot folytatnak (pl. nádszárban), mások pei!ig ragadozók (pl.
Calymma Hn:\.). Szabadon vagy szövedékben bábozódnak. vagy a föld felszínén kövek. kérgek
stb. alatt. ,cagy a talajban.
A ba;:,:olylepkt'k az egész Fiilclrin elterjedtek. nagy résziik a mérsékelt égövek alatt
(főként a trifi,lac). de bií,·en akadnak képviselőik a trópusnkon is, így a }'lusiinae ,'s liypcninae
alcsaládok ott érik el a legnagvobb fajszámot. :Magvarorcszágról 20 alcsaLídot, 198 nemet és
477 fajt i.smeriink. A modern szerzők többsége az Othreinac ( = Ophiderinac) alcsaLiclot fel
oszlatta, s a palearktikus fajok többségét a Catocalinae alcs,d.ídl,a ,;c,rolta be: az Othreinae alcsa
lád a ddkclet-áz.siai és orientális régió egyik igen jelll��zetes netnén alapul, s ha e fajokra
fenntartható is. a hazai faunába n ennek az alcsaLí,!nak nia,·ser1 képviselője. A trópusokon
elterjedt, de a hazai faunisztikai irochlomban is említett Stictoperinae alcsal:ídot Európában
(a Fölclkiizi-tcagcr medencéjében) a 7ebeeba KIRBY ( = :Yyc t,ola HS.) falsa/is H:-,. képviseli,
mivel azonban elterjedésének északi határa a dalmát tengcqnrt, hazánkban e faj. nem és
alcsalád nem fordul elő.
,·\ családba több vesze,!elrnes, fiík,'nt mezőgazdasági kártevő tartozik. pl. az Autographa
g"rnma L. (emellett jellegzetes vándorlcpkefaj is!), a Chlorirlea maritima GH:iL.. ,\Jamestra
brassirne I.., )!. oleracea L., Scotia seget,an SCHIFF., ipsilon IllTN .. Euxna aquilirw SC!IIFF.,
ternerri llB:\ .. Spalcotis rai·ida ScmFF. és Amathes c-nigrum L. E fajok kártételét és az elhárítás
módját a ,·onatkozú nemek isrnerteté sénél tárgyaljuk.

Az
1

alc s a l á dok

ha t á r o zóku l c s a

(2) Elülső szárnyuk ,-állas. Az elülső szárny fcls fí szegélye ugyanis előbb
a tor szegélyé,-cl csaknem párhuzamo,;an fölfelé halad, majd hir
telen kifelé görbül és a belső szegéllyel párhuzamossá válik. A szárny
keskeny, lécszcrű (88-89. ábra). Az elüls ő szárnyon helyenk ént fel
meredő rikkclycsomók foglalnak helyet [ a családban ilyen még csak
az Abrostola 0. nemben (Plusiinae) és a C ryphia Hn'\'. nemben
(Apatelinae), ,·alamínt a ITypeninae alcsaláclban fordul elő, de ezek
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szárnyalakja más]. A hím retinaculum (az akasztósörte illeszkedési
helye az elülső szárny fonákján) keresztbarázdál_t (ez a jelenség még
csak a Beninae alcsaládban fordul elő, ezek szárnyalakja és pikkely
zete azonban egészen más). Az erezet quadrifid. A hernyóknak ritka
12. alcsalád: Nycteolinae
sertézete van ( = Sarrothripinae).
2

(1) Elülső szárnyuk nem vállas vagy alig észrevehetően az. A felső és a
belső szegély ugyanis a tőből kiindulva széttartó, ezért a szárny három
szögletes.

3

(8) Szemeik fölött (elölnézetben a csáptő alól) föléjük boruló hosszú ser
tékből 1 csomóban álló és szétterülő „szempilla" látható (pl. 57. ábra;
gondos vizsgálatot igényel, hogy a bozontos fejszőrözetű fajok rend
szertelenül szétálló szőrözetének szálaival össze ne tévesszük!). Gallér
juk és toruk az esetek többségében csuklyaszerűen kiképzett (pl.
58- 70. ábra), a potrohszelvényeken is többnyire szőrpamacsok lát
hatók. Ebbe a csoportba 3 jellegzetes szárnyalakú és mintázatú alcsa
lád tartozik.

4

(5) Elülső szárnyuk belső szegélye mély hullámot vet, erezete quadrifid.
Lábszáraikon nincsenek tövisek. Egyetlen hazai nemet és fajt fel
5. alcsalád: Calpinae
ölelő alcsalád (56. ábra).

5 (4) Elülső szárnyuk belső szegélye többé-kevé:Shé egyenes, legfeljebb a
tőnél látható rajta olykor pikkelyekből álló kiugró fogacska.
6

(7) Elülső szárnyukat élénk, fémesen csillogó arany- vagy ezüstszínű fol
tok, pettyek, sávok vagy egyih rajzolati elemek díszítik, a rojt soha
nem hófehér. Egy nemLen (Abrostola 0.) az arany- vagy ezüstszínű
rajzolati elemek hiányoznak, ehelyett felmPredő pikkelyek (főként a
foltok kereteként vagy a sötét keresztsávok mentén) díszítik őket
(ilyen még csak az előbb tárgyalt Nycteolinae és a következő Apateli
nae és Hypeninae alcsaládokban található, de az elsőben a felső és a
belső szegély párhuzamos, a második erezete trifid, a harmadikban
nincsenek a szárnyakon csillogó pikkelyek). Hátulsó szárnyuk quadri
fid. Szemük nagy, kerek, egyes nemekben az ajaktapogató igen nagy,
fölfelé görbülő, sarló alakú. Hátulsó lábszáraikon nincsenek, illetve
csak a 2. lábszáron akadnak tövisek ( _:_ Phytometrinae)
6. alcsalád: Plusiinae

7

(6) Elülső szárnyukon nincsenek arany- vagy ezüstszínű rajzolati elemek;
ha igen (2 hazai ezüstös rajzolatú fajon), akkor a szárny rojtja hófe
hér. A szárnyakon felmeredő pikkelycsomók sem fordulnak elő, ere
zetük trifid. Szemük csupasz, lábszáraikon nincsenek tövisek, a pot
18. alcsalád: Cuculliinae
roh olykor igen hosszú
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8 (3) Szemeik fölött nincsenek szempillák. A tor szőrözete egyszerűbb:
vagy bozontos, vagy a jellegzetes bagol ylepkepamacsokból áll, de
soha nem alkot a gallérral együtt felemelkedő csuklyát. Potrohuk
többnyire simán szőrözött.
9 (10) Elülső szárnyuk fonákján a sejtben (olykor fekete keretbe foglalt)
világos mezőben elhelyezkedő nagy fekete petty vagy folt látható.
Az elülső lábszár végén karmok vannak (és nem a lábszárakon , égig
vcnuló tövisek sora!), míg a 2. és 3. lábszáron (az ugyancsak trificl
Noctuidae vagy pl. a quadrificl Pantheinae és Catocalinae fajokéhoz
hasonló) rendes tövisek láthatók. Szemük csupasz, erezetük trifi<l
15. alcsalád: l\Ielicleptriinac
( = Heliothidinae)
10

(9) Elülső szárnyaik fonákján nincsen világos mezőben elhelyezkedő sötét
folt, legfeljebb világos gyíírú övez egy kisebb, szabálytalan alakú
sötét pettyet, s a többi bélyegek együttese is más. Az elülső lábszár
végén soha nincsen karom, legfeljebb a lábszárakon tövisek.

11 (24) A hátulsó lábszárak mindig (pl. 26. ábra: B), többnyire azonban a
középső, sőt az elülső lábszár is tövises.
12 (21) Hátulsó szárnyaik erezete quaclrifi<l, azaz az m 2 ér messze a szárny
közepén végig futó ránc alatt (és többnyire az m 3 érhcz közel) halad.
13 (18) Ajaktapogatójukat alul elálló szőrök és serték díszítik. Hátulsó szár
nyuk soha nem sárga vagy ,·örös (amelyen fekete vagy kék szalag
fut le). A hímek csápja tollas, dc a nőstényeké is kétoldalúan tolla,;
vagy pillás.
14 (17) Szemük csupasz.
15 (16) Arcuk szőrös, bozontos. Ilátul5ó szárnyukon nincsen sötét szalag, a
nőstény potrolffége rendes. Ehhc az alcsaládba csak 2 hazai nem és
9. alcsalád: Pantheinae
faj tartozik (79., 80. ábra)

16 (1.:i) Arcuk nem hozoutosan szőrös. Hátulsó szárnyukon széles, sötét szalag
fut végig. A nőstények potroha hosszú, kiálló tojócsőben végződik.
Egyetlen hazai nemet és fajt felölelő alcsalád (75. ábra)
7. alcsalád: Oxytrypiinae
17 (14) Szemük szoros. Egyetlen hazai nemet és fajt felölelő alcsalád (76.
ábra) ( = Nlominae auct.)
8. alcsalád: Colocasiinae
18 (13) Ajaktapogatójukon nincsenek alul elálló serték.
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19 (20) Elülső szárnyuk világoszöld, 2 fehéres keresztvonallal, hátulsó szár
nyuk hófehér ( = Acontiinae auct., Hylophilinae, Eariinae, Wester
10. alcsalád: Beninae partim
manniinae)
20 (19) Elülső szárnyuk más színű és rajzolatú, hátulsó s;z;árnyuk többnyire
sárga, piros vagy fekete, amelyet kék vagy fekete szalag díszít; ha
nem ilyen, akkor a hímek csápja mindig egyszerű, fonalas, az esetleges
pillák igen aprók, csak erős nagyítással láthatók. Szemük csupasz,
a 2. lábszáron a tövisek többnyire megvannak ( = Ophiusinae)
3. alcsalád: Catocalinae partim
21 (12) Hátulsó szárnyaik erezete trifid azaz az m2 ér a szárny hosszában
végigfutó ránc közepén, vagy annak alsó szegélyén halad végig.
22 (23) Elülső szárnyuk széles felső szegélye, a sejt tövi fele, a vesefolt és
annak alsó sarkából kiinduló, a szárny csúcsa alatt a külső szegélyre
húzódó hosszú, ék alakú folt sötétbarna, egyébként a szárny világos
okkersárga (vö. 12. füzet: 1. ábra). Egyetlen hazai nemet és fajt fel
14. alcsalád: Axyliinae
ölelő alcsalád
23 (22) Elülső szárnyuk mintázati és rajzolati elemeinek összessége más
20. alcsalád: Noctuinae
( = Euxoinae, Agrotidinae)

24 (11) A hátulsó lábszárakon nincsenek tö,-isek, legfeljebb sűrű szőrözet
borítja őket.
25 (26) Szemük szőrös, a szőrözet apró és felfelé vagy előreálló (gondosan
vizsgálandó; legcélszerűbb a példányt fehér papírlap fölött tartva
felülről vizsgálni. Ilyenkor a félgömbszcrűen kidudorodó szem vizs
gálatát nem akadályozza sem az arc, sem az ajaktapogató szőrözete).
Erezetük trifid
19. alcsalád: Hadeninae

26 (25) Szemük csupasz.
27 (28) A 4. potrohszclvényen (felül, középen) fehér, a többin pedig rozsda
színű pikkelypamacs foglal helyet, amelyek közül a 2. és a 3. párna
szerűen kidomborodik. A hím tömött farpamacsának 2 oldalán 1-1
szarvszerű szőrpamacs nyúlik hátrafelé vagy oldalra (a potroh vége
villás; 86. ábra). Az erezet quadrifid. Az alcsaládot hazánkban egyet
11. alcsalád: Euteliinae
len nem és faj képviseli ( = Eurhipinae)
28 (27) A potrohszelvényeken esetleg fellépő szőr- vagy pikkelypamacsok más
félék, a hím farpamacsa nem villás.
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29 (40) Erezetük quadrifid, azaz hátulsó szárnyukon az m2 ér messze a szárny
közepén végigfutó ránc alatt (és többnyire az m3 érhez közel) halad.
30 (31) Ajaktapogatójuk igen hosszú: vagy egyenesen előremered, 2. íze
lécszerűen lapos, vagy sarló alakúan felgörbül; a 2. íz a szem átmérő
jének legalább háromszorosa. Az araszolólepkékhez hasonló szabású
és rajzolatú fajok. A hímek· lábán gyakoriak az illatszőrökből álló
nagy pamacsok
1. alcsalád: Hypeninae
31 (30) Ajaktapogatójuk kicsi, a 2. íz nem lécszerűen lapos és legfeljebb két
szerese a szem átmérőjének.
32 (33) Elülső szárnyuk világoszöld, rajzolata többnyire 2 fehéres kereszt
sávból áll. A hímek retinaculuma keresztirányban barázdált. Ebbe
az alcsaládba csak 4 hazai faj tartozik ( = Acontiinae auct., Hylophili
nae, Eariinae, Westermanniinae)
10. alcsalád: Beninae partim
33 (32) Elülső szárnyuk nem .-ilágoszöld, a hím retinaculuma nem kereszt··
barázdált.
3,1. (35) Elülső szárnyának külső szegélye erősen zegzúgos, legnagyobb kiugrása
az m 2 ér végződésénél van. Nagy faj: 36-40 mm. Hazánkban csak
egyetlen nem és faj képviseli (55. ábra) ( = Gonopterinae)
4. alcsalád: Scoliopteryginae
35 (34) Elülső szárnyuk külső szegélye nem zegzúgos; ha esetleg kivájt(Laspey
ria HBN. a Catocalinae alcsaládban), akkor méreteik csak fele akkorák.
36 (37) Elülső"szárnyának alapszíne szalmasárga, a sejt végén fekete foltocska
látható (23. ábra). Az alcsaládot hazáknban egyetlen nem és faj kép
2. alcsalád: Rivulinae
viseli
37 (36) Elülső szárnyuk színe és rajzolata más.
38 (39) Szárnyaik fesztávolsága 30 mm-nél nagyobb; ha kisebb (2 hazai faj),
akkor alapszíne szürkésbarna vagy szürkésvörös, 2 okkersárga kereszt
3. alcsalád: Catocalinae p artirn
vonallal
39 (38) Szárnyainak fesztávolsága 30 mrn·nél kisebb. Az ide tartozó hazai
fajok között nincsen szürkésbarna vagy szürkésvörös alapszínű és
2 okkersárga kcresztvonallal díszített faj ( = Erastriinae, Acontiinae
13. alcsalád: J aspidiinae
auct., Noctuophaleninae)
40 (29) Erezetük trifid, azaz az m 2 ér a hátulsó szárny hosszában végigfutó
ránc közepén, vagy annak alsó szegélyén halad végig.
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41 (42) A hernyó szőrös, jellegzetes és gyakran színes, dús szőrpamacsok díszítik ( = Acronyctinae)
17. alcsalád: Apatelinae*
42 (41) A hernyó csupasz, legfeljebb 1-2 sertc ékesíti
16. alcsalád: Amphipyrinae*
l. alcsalád: Hypeninae
Fejszőrözetük előrcborul, arcukon olykor előreállóan kúp alakba
búb alakúra rendezett. Ajaktapogatójuk igen hosszú, rendszerint a
á1 mérőjének legalább háromszorosa, egyenesen előrcmered vagy sarló
ban fölfelé görbül. A 2. íz a leghosszabb, lapos, rásimuló vagy fölfelé és

vagy
szem
alak
lefelé

A

E

F

G

l. ábra. A: Hypenodes, B: Schrankia és C: Hypena feje - D: Schrankia humidalis DBLD. ajak
tapogatója - E: Hypenodes, F: Schrankia és G: Hypena szárnyerezete (Eredeti)

* Az Apatelinae és Amphipyrinae alcsaládokat nem lehet röviden és az imágók külső
alaktani bélyegei alapján elhatárolni (ezért egyes angol szerzők össze is vonják őket!), mivel
a rendszertani különbség a hernyó szőrösségében, ill. annak hiányában áll. Ezért a 'nem
tenyésztésből nyert imágók határozásakor tanácsos mind a 2 alcsalád génnszknlcsán végigmenni.
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elálló hosszú szőrök díszítik, a csúcsíz is viszonylag hosszú (pl. 1. ábra: A-D,
16. ábra: B-C). Szemük kerek, csupasz, szempillájuk nincsen. Csápjuk hosszú,
rendszerint szintén hosszú pillák vagy tollágak ékesítik (2. ábra). Toruk sima,
válltakaróik igen hosszúak, a tor mögé nyúlnak. Potrohuk sima, bár az első
szelvények közepén olykor apró szőr- vagy pikkelypamacsok láthatók. Elülső
szárnyaik megnyúltak, gyakran magasak és háromszögletűek, csúcsuk ilyen
kor éles, hegyes, erczetükhen az r3 + 4 mindig nyélen van, gyakran csatlakozik
hozzájuk az r5 , vagy ritkábban az r2 ér is, az arcola megyan vagy hiányzik, sőt
egyetlen nemen (Zanclognatlza Ln.) vagy fajon belül (Herminia barbalis CL.)
is megjelenhet vagy eltíínhct (12. ábra: D, F, 16. ábra: D). Hátulsó szárnyuk
megnyúlt vagy lekerekített, igen nagy, tőtcriik: olykor túlnyúlik a potrohon

K

L

2. ábra. A: Hypena proboscidalis L., B: Bomolocha crassalis F., C: Schrankia humidalis DBLD ..
D: Sch. Kalchbergi STGR. ssp. orientalis STGR., E: Ilypenodes taenialis HBN., F: Chytolitha

cribrumalis HB:-.., G: Simplicia rectalis Ev., H: Zanclognatha grisealis SCHIFF., I: Z. tarsicris
talis HS., J: Z. lunalis Se. (oldalról), K: ivlacrochilo tentacularia L. és L: Ilerminia barba/is CL.

hím csápostorok néhány ízének sematikus rajza (a könnyebb szemléltethetőség érdekében az
ízeket fedő pikkelyeket csak néhány ízen ábrázoltuk). (Eredeti)
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is, az rr és az mi , valamint az m3 és a cu1 érpárok a sejt felső és alsó csúcsából
erednek, az m2 jellegzetesen quadrifid helyzetben van (pl. 1. ábra:
B, 8. ábra: D), és többnyire párhuzamos az m;J érrel. Lábszáraikon nincsenek
sem karmok, sem tövisek. A bagolylepke-mintázat az esetek többségében
még nem jelent meg teljes kifejlettségében, így a jellegzetes foltok (vese-, kör
folt stb.) gyakran hiányoznak, illetve a vescfoltot a vékonyké', sötét hold
foltocska helyettesíti, amely gyakran 2 részre vagy akár 2 pontra szakadhat.
A rajzolat uralkodó elemei a belső és a külső keresztvonal, valamint az egyszerű,
gyakran teljesen egyenes vagy egyenletesen ívelő hullámvonal, továbbá
az árnyékvonal; ezek közül némelyek a hátulsó szárnyon is folytatódnak.
Színük többnyire sárgás- vagy szürkésbarna, a mintázat egyszerű, gyakran
homályos.
A hernyók ,·áltozatos alakúak, csupaszok, legfeljebb néhány sörte díszíti őket, 12, 14
vagy 16 lábuk van. Többnyire száraz vagy fonnyadó levelekkel, növényi részekkel táplálkoznak.
Az alcsalád az egész Földön elterjedt, de a fajok nagy része a meleg égöv lakója. Magyar
országról 14 nemet és 24 fajt mutattak ki. A Rhynchodontodes antiqualis HBN. Dalmáciától
Kisázsiáig és a turáni alföldig terjedt el, hazánkban nem fordul elő.
Az ide tartozó fajok között nem tartunk nyilván hazai kártevőt, bár irodalmi adatok
szerint a Hypena rostra/is L. tömeges fellépése esetén komlóültet,·ényekben kárt okozhat.
Az imágók az esti és éjszakai órákban repülnek, mind a mesterséges fény, mind a csalétek
vonzza őket. Röptük gyenge, lomha és zegzugos, nappal vagy a fiíben. vagy dudvák. apró
növények között rejtőzködnek, némely faj imágója (Zanclognatha LD.) áttelel.
A

nem e k

határoz ókulc s a

1

(2) Elülső szárnyán a vesefolt nagy, jól látható, világos okkersárga·
Alapszíne sötét szürkés- vagy barnásfekete (21. ábra) ( = Helia GN.)
15. nem: Epizeuxis HBN.

')

(1) Elülső szárnvukon nmescn nagy. okkersárga vesefolt.
(6) Elülső szárnyukon a kcresztvonalak ne� folyamatosak, hanem az
érközökre korlátozott apró félhold vagy nyílhegy alakú foltocskákra
bomlottak. A szárny csúcsa lekerekített, soha nem hegyes, és a szárny
nem megnyúlt, hanem magas.

4

,)

(5) Szárnyainak alapszíne sötét fekctésharna, sárga rajzolati elemek
tarkítják (20. ábra) ( = Boletobia B.)

14. nem: Parascotia HBN.

(4) Szárnyainak alapszíne világos hamu- vagy fchéresszürke, a rajzolati
13. nem: Orectis Lo.
elemek barnásszürkék (19. ábra)

6

(3) Elülső szárnyukon a keresztvonalak folyamatosak, még akkor i;;, ha.
esetleg félhold alakú ívccskék sorozatából állnak. Ha esetleg szakado··
zottak, akkor a szárny csúcsa hegyes, a szárny megnyúlt (4. ábra: B)

7

(8) Elülső szárnyának alapszíne sötét, bársonyos fekete- vagy rozsda··
barna, a külső kercsztvonal fehéresszürke, a hullámvonal ék alakú
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fehéres foltokra szakadozott, s a belső szegély fölött is magas fehér
hullám látható (5. ábra)
2. nem: Bomolocha HBN.
(7) Elülső szárnyuk alapszíne nem sötét feketés- vagy rozsdabarna. Ha
igen, akkor rajzolatuk más.
9 (16) Elülső szárnyuk rajzolata - főként a külső keresztvonal - nem
folytatódik a hátulsó szárnyon. Ez utóbbi az esetleg fellépő sejtvégi
folttól eltekintYe rajzolatmente:-.
10 (11) Elülső szárnyának rajzolata az érközi pontokra felbomlott sötét
külső keresztvonalhóL hullá1m:onalból és a sejt"v-égi foltoeskából áll,
egyébként rajzolatmentes, fehéres- vagy világos sárgásszürke (10.
ábra: A)
7. nem: Chytolitha GROTE

11 (10) Elülső szárnyuk rajzolata bonyolultabb, alapszínük sötétebb.
12 (13) Nagy fesztávolságú fajok: 20 mm-nél nagyobbak. Arcukon a szoro1. nem: Hypena ScHRK.
zet kúp alakúan összeborul (1. ára: C)

B (12) Kis fe,-ztán>lságú fajok: 20 mm-nél kisebbek. Arcukon a sz6rözet
rendes, e lőrehorul (pl. 1. ábra: A-- B).
14 (1.5) Elüls6 szárnyán az rH3+-1 nyélen van (1. ábra: E), ajaktapogatója
hossztÍ, el6rrnyújtott (1. ábra: A)
3. nem: Hypenodes G:-,r.

15 (14) Elüls6 szárnyán az r3 + -1 egyheoh·adt és nyélen van az r2 érrel (1.
ábra: F), ajaktapogatója sarló alakúan folgörbül (1. ábra: B, D)
4.ncm: Schrankia HB'i.
( = Tholorniges Lo.)

16

(9) Elülső szárnyuk rajzolata -- főként a külső kercsztvonal - töbhé
kevéshé jól észlelhetően a hátulsó szárnyon is folytatódik.

17 (18) Elüls6 szárnyának mintázata az alapszínnél világosabb 2 keresztvo
nalból és a sejtvégi foltocskáhóL a hátulsóé a külső keresztvonalból
áll (9. ábra: B) ( = Aethia HBN., Zanclognatha Lo. partim, Standfussia
6. nem: Trisateles Tu1s
SPuL.)

18 (17) Elülső szárnyának mintázatában a keresztvonalak sötétebbek az
alapszíunél, ha a kiilső kereszt-vonal világosabb is annál.
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19 (22) Elülső szárnyukon a külső keresztvonal finoman hajló ívet ír le a sejt
végi foltocska körül, és nem éles törésekkel ve�zi körül azt (pl. 9.
ábra: A, 11. ábra). Kérdéses esetekben a hullámvonal hiányzik vagy
apró pontocskákra bomlott, vagy világosabb az alapszínnél.
20 (21) Elü!ső s�árnyán a hullámvonal világcsabh az als_pzírnél, egyenes,
8. nem: Simplicia GN.
széles (11. ábra)

21 (20) Elülső szárnyán a hullámvonal hiányzik vagy apró, sötét pontocskákra
oszlott (9. ábra: A) ( = Herminia LATR. partim)
5. nem: Paracolax HBN.
22 (19) Elülső szárnyukon a külső keresztvonal éles törésekkel kerüli meg a
sejtvégi foltocskát. Kérdéses esetekben a hullámvonal sötétebb az
alapszínnél.
23 (24) Elülső szárnyán a külső keresztvonal nem széles kanyarral veszi körül
a sejtvégi foltot, hanem szinte egyenes vcnalként fut le a sejt alól
a belső szegélyre, tehát a belső és a külső keresztvcnal, valamint a
hullámvonal alsó fele szinte párhuzamos (17. ábra: A) ( = Herminia
auct.)
10. nem: l\facrochilo RBi�.

24 (23) Elülső szárnyukon a külső keresztvonal széles kanyarral veszi körül
a sejtvégi foltot, alatta többnyire zegzugosan vagy törésekkel fut le
a belső szegélyre, tehát a belső és a külső keresztvonal, valamint a
hullámvonal alsó fele nem tekinthető párhuzamosnak.
25 (28) Elülső szárnyukon a külső keresztvonalnak a holdfolt körüli kanyaru
lata egyenletesen ívelő (13-15. ábra).
26 (27) Hátulsó szárnyán a 2 keresztvonal nem hajlik fokozatosan össze a
belső szöglet felé, a külső keresztvonal a szöglet előtt élesen megtörik
(13-15. ábra); a hím csápján az egyes tollágak csúcsából nem ered
önálló, erős sörte
9. nem: Zanclognatha Ln.

27 (26) Hátulsó szárnyán a 2 keresztvonal egyenletesen ível és fokozatosan
egymás felé hajlik a belső szöglet irányában; a hím csápján az egyes
tollágak csúcsa mögül hosszú, erős sörte ered (vö. 2. ábra: F)
12. nem: Pechipogo HBN.
28 (25) Elülső szárnyán a külső keresztvonal kanyarulatának felső része a
szárny csúcsa felé erősen kiugrik (17. ábra: B) ( = Pechipogo auct.)
11. nem: Herminia LATR.

xn.
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1. nem: H yp cna ScnRK.
Arcán a szőrök és a pikkelyek kúp alakú csomóba borulnak össze. Ajak
tapogatója messze előrenyúlik, igen hosszú, lapos, durva szőrözetc fölfelé és
]efelé áll, csúcsízc hegyes, ferdén fölfelé mutat (1. ábra: C). A hím csápja
pillás, minden csápíz tövéből 1 � 1 pár erős és hosszú sörte ered, a pillák itt
csomóban ülnek. de az ízek második felén egymás mellett sorakoznak (2. ábra:
A). A nőstény csápja cgyszeríí. Gallérja széles, tora sima, válltakarói hosszúak,

.·.1
(

I

A
.'l. ábra. A:

f'.

B
J-fypcna probosciJalis

L. J és B: :;' (Eredeti)

potroha sima, ám az első 3zclvényck közepén olykor apró pikkelycsomó lát
ható. Elülső szárnya hosszú és keskeny, Yagy magas és háromszögletes, csúcsa
kihcg::,czet t, erezet ében az r 5 az r:;+.1 nyelén ül, ezek közös nyelével az r 2 arcolát
hoz létre. Hátulsó szárnya nagy, kerek, a tőtér igen széles, a harántér mindkét
szárnyon hcfolt' törik (l. ábra: G). Az alapszín sárgás-, szürkés- ,agy feketés
harna, a rajzolal többnyire bonyolult, a külső kcresztvonal olykor jól látható,
néha a hullámvonallal együtt darabokra szakadozott és homúlyos.
A hernyóknak l l lábuk van, az első hasi pár csökevényes, a bibircseken apró sörték
láthatók. Csalánféléken, komlón élnek, laz,i, könnvű szövedékben bábozódnak.
A lepkék éjszaka repülnek, a mesterséges
" fénv" és a csalétek eavaránt vonzza őket,
második nemzedékük áttelel.
A holarktikus. de az o,ientalis régióban is elterjedt nemhiíl Magyarországon 3 faj él.
A H. obsitalis Hn:-,. a Földközi-tenger mellékén honos, míg a hasonló elterjedésií H. extensalis
Gx. (=pulpa/is Iln:-;.) még Kisázsián és Szíriún út i\Iezopotárniáig nyomul eliíre; hazánkban
egyik sem fordul elií.
Irodalmi adatok szerint csupún a II. rostra/is L. okozhat tömeges elszaporodása esetén
kártételt nagyobb komló,iltel vt'·nyckben.
0•
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(2) Elülső szárnyán a külső keresztvonal ép, jól látható. Alapszíne vál
tozatos: a hímek különféle árnyalatú szürkésbarnák, a nőstények
többé-kevésbé sárgásbarná,·al tarkítottak. A belső keresztvonal
többnyire jól látható, egyenes vagy kétszer ívben meghajlott. A szárny
legsötétebb része a tő- és a középtér, a külső keresztvonal mögött
világosabb, a sejtvégi folt homályos, gyakran alig észlelhető, a homá
lyos, zegzugos hullámvonalat a szárny felső részében olykor fehér
külső udvarral körülvett fekete pontok díszítik. A legvilágosabb rész
a szárny csúcsa, alatta mély árnyék húzódik a külső szegély mentén,
a tővonal szaggatott, a rojt választóvonala rendszerint elmosódott.
Hátulsó szárnya az eliilsőnél világosabb árnyalatú szürkésbarna, a
szegély mentén gyakran jól látható vonalkás behintéssel, a tővonal
erős, a rojt világos (3. ábra). Fonákja halvány szürkésbarna, a külső
keresztvonal homályos, de rendszerint látható, a hullámvonal ritkáb
ban, a sejtvégi foltok erősek. 32-38 mm.
Az eurázsiai és észak-afrikai faj ,\!agyarországon is mindenütt előfordul. Két
nemzedéke V -VII. és VIII-X. repül, a második nemzedék imágói kisebb méretűek.
.A hernyó zöld, hátvonala sötétzöld, háti oldalvonalai világosabb árnyalatúak.
oldalánsárgás sáv látható, feje, lábai és bibircsei zöldek. Tápnövényei csalánfélék Or m ányos k a rcsúb ago ly

prohoscidalis L.

2

(1) Elülső szárnyukon a külső keres7tvonal nem éles és nem egyenes:
homályos foltokra vagy ékekre, félhold alakú ívecskékre szakadozott.

3

(4) Kis fesztávolságú faj: 22-25 mm. Elülső szárnyának alapszíne igen
változó árnyalatú barnásszürke, amelyben hol a barna, hol a szürke
szín nyomul előtérbe; olykor erős a fekete behintése is. A szakado
zott keresztvonalakat okkeres árnyalat kíséri: a sejtben több fekete
foltocska látható, a vesefoltot 3 fekete petty képviseli, a csúcstér
világos, alatta sötét behintés fekszik, a tővonal szaggatott. A nősté
nyek elülső szárnyának belső fele rendszerint jóval sötétebb a külső
nél. Hátulsó szárnya világosabb árnyalatú, mint az elülső (4. ábra: A).
Akadnak teljesen rajzolatmentes példányok is. Fonákja egyszínű,
világos szürkésbarna, legfeljebb a külső keresztvonal üt át rajta.
Az eurázsiai faj .Magyarországon is mindenütt előfordul, főként nedves terü
leteken (mocsarak, láperdők és rétek). Két nemzedéke VI-VIII. és IX-XI. (majd
áttelelve III-V.) repül. Hernyója zöld, oldalain 2-2 fehéressárga vonallal, a bibir
csek kicsik, feketék, udvaruk ,·ilágos, feje kicsi, kerek, barnássárga. Tápnövényei
c_salánfélék és a komló, amelyet a levelek lukacsossá rágásával alkalmasint károsít.
Attetsző, szürke szövedékben alakul bábbá - K ö z ö n s ég e s k a r e súb a
gol y

rostralis L.

4

(3) Nagy fesztávolságú faj: 32-38 mm. Elülső szárnyának alapszíne
helyenként sárgával borított sötét barnásszürke, főként a szárny
felső fele; a 2 keresztvonal igen zegzugos, töredezett, a hullámvonal
apró fekete ívekre szakadt, ezeket kívülről fehér rátét kíséri. A leg
jellemzőbb rész a csúcstér kettős ovális foltja; a tővonal szaggatott,
a rojt tarka. Hátulsó szárnya világos barnásszürke, a tővonal szintén.
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jól látható (4. ábra: B). Fonákja világos szürkésbarna, a külső kereszt
vonal és a hullámvonal széles, zegzugos, teljes, de igen homályos.
A sejtvégi foltok mind a szárnyak felszínén, mind a fonákján jól lát
hatók.

B

A

4. ábra. A: Ilypena rostralis L. 0 és B: l-l. obesalis TR.

+ (Eredeti)

A Közép-Európától az Urál hegységig elterjedt fajt .Magyarországon Buda
pest környékén (Budai-hegyek, Szentendre) és az északi Középhegység n{hány pcnt
ján (.\Iohora, Szécsény, Kompolt, Bükk-hegység; Bálvány, és Szentlélek) fogták.
Egyetlen nemzedéke VII., VIII., majd áttelelés után V., VI. repül. Hernyója fiízöld,
háta szürkés, oldalain sárga betétek láthatók, a sárga légzőnyílások fehér oldalsávban
helyezkednek el. A bibircsek feketék, fejét fekete pontok díszítik, a torlábak barnás
szürkék. a többiek zöldek, 1--1 hosszanti fekete vonallal. Társasan él csalánféléken
és összeszőtt le,·elek között alakul át karcsú, feketésbarna bábbá.
obesalis TR.
2. nem: Bomofocha HB::-..
Fejszőrözete n�ndes, előreboruló, ajaktapogatója igen hosszú, előre
mered, a 2. íz vaskos, a csúcsíz kicsi, hegyes (5. ábra: A). A hím csápja fino
man pillás, s minden íz tövénél 1-1 erős sörte látható ('.2. ábra: B). Tc-ra sűrűn,
szinte gyapjasan szőrös, a végén középen vaskos pikkelycsomó mered föl, az
első potrohszeh·ényekcn hasonló, dc kisebb csomók láthatók, a válltakarók
hosszúak, szélesek. Elülső szárnya magas, csúcsa kissé kifelé görbül, hegyes,
erczctében az r 5 ér is az r3+4 nyeléhez csatlakozott, az r 2 érrel areolát alkotnak.
Hátulsó szárnya kerek (5. ábra: B).
A gazdag fajszámú holarktikus nemet (főként délkelet- és kelet-ázsiai, valamint észak
amerikai fajok) Európában és hazánkban 1 faj képviseli.
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Elülső szárnyának tő- és középterc bársonyos fekete vagy rozsda
barna, hullámos keretét a belső szegély és a külső keresztvonal fehéres
csíkja alkotja. A vesefoltot holdsarló alakú ke�keny fekete foltocska,
a körfoltot hasonló vonal képYiseli, a hullámvonal fekete foltokká
és az őket kísérő fchéresszürkc ékecskékre szakadozott. A külső
szegélytér hamvasszürke (a hímen gyakran szürke, a nőstényen kréta-

B

e

5. ábra. Bomolocha crassalis F. A: feje, B: erezete és C: ';' (Eredeti)

fehér), a sötét alapszín háromszögletes foltokként a csúcs alatt és a
külső szöglet mögött lép fel újra, a szaggatott fekete tővonal homá
lyos, sötét pc ttyekben hcl yczkeclik cl, a rojt egyszerű. Hátulsó szár
nya ·vöröses árnyalatú barna (hím) vagy szürkésfehér, illetve világos
barna (n6stény), a sejtvégi foltocska homályos (S. ábra: C). Fonákja
világos szürkésbarna, csupán a csúcstér és a homályos külső kereszt
vonal sötétebb. 23-25 mm.
Az Észak- és Közép-Európában, valamint Olaszországban és az Örmény SZSZK
ban elterjedt fajt hazánkban a nyugati határszél néhány pontján (Sza1.o 1yfalu,
Sopron, Kőszeg) fogták. Egyetlen nemzedéke V-VII. repül. Az imágó nappal fenyő
törzseken pihen, éjszaka repül, a mesterséges fény vonzza. A hernyó élénkzöld, finom,
sötét és homályos hosszanti vonalak díszítik, a szelvényhatárok sárgásak, a háti
bibircsek fehérek, közepükön fekete pont látható, amelyből 1-1 fekete szőrszál ered.
A légzőnyílások feketék, feje zöld, fekete pontok tarkítják. Tápnövényei Erica-,
Calluna-, Vaccinium- és csalánfélék; a talajon feb·ő szövedékben alakul át vöröses
barna és áttelelő bábbá ( = fontis Tmrnc.)

crassalis F.
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3. nem: Hypenodes Gr-.-.
Fcjszőrözcte rendes, előreboruló, ajaktapogatója igen hosszú, előrenyúló,
lapos, szőrözete és pikkelyei fölfelé és lefelé állnak, csúcsízc meredek, cgy
szcn'.í, kicsi (l. ábra: A). A hím csápja pillás, a pillák örvösen helyezkednek cl
az egyes ízeken, amelyek tövén még 1-1 erős sörte látható (2. ábra: E).
Tora sima, a válltakarók hosszúak. Elüls6 szárnya megnyúlt, erczetében az
r2 , :i-H nyélen ül, areola nem képz6clött. Hátulsó szárnya szintén kissé mcg
nytÍlt, de széles, a sejt hosszú (l. ábra: E). Az imágók aprók, mintázatuk
homályos, egyszeríí, sárgásbarna, fehér hehintéssel ,-agy rajzolati elemekkel.

A
6. ábra. A: Hypenodes taenialis Hn:-,;. -5 és B:

B
Jf. costaestrigalis

STPI!. ') (Eredeti)

A hernyók főként Thynrns-féléken c'lnek.
A lepkék éjszaka repülnek, főként r:eJves tt·rület,·ken tahílhatók, a 111estn-igcs fény
vonzza őket és a csalétket is gyakran felkeresik .
.-\z európai eltcrjedéslÍ nemből :\Iagrnrországon 2 faj él.

1

(2) Elülső szárnván a külső kPrc,;zt vonal széle.s . fekete, 1'. p. kh-ülrfíl
fehéres csík ·kíséri. Alapszíne ,ilágosbarna, a szárny ,-állán frkcte
,-onal láthatú, a belső kereszt ,-onal zegzugos, szakadozott, fcket,�,
a scjtvégi folt nagy. dc homályos, feketés, a szárny kiils6 harmada
j6val ,-ilágosabb árnyalattÍ, csak a szegély felé sötétedik cl i�rnét.
A hullámvonal fehéres, vékony, homályos, gyengén h-dő, a tÓnlna!
fekete pontokra bomlott, a rojt kis�é tarka. Hátulsó szárnya világos
szürke, a scjtvégi folt hiányzik (6. ábra: A). Fonákja világosszürke,
csak a homályos külső kcrcsztnrnal és a sötét rojt élénkíti. 17 -19
mm.

A faj a Kanári-szigetektől Koreáig terjedt cl. _\[agyarországon föleg erdő
vidékeken él (hegy- és dombvidék, az Alföld déli része [Gerla, Tompa, Kunfehértó]).
Két nemzedéke V � Y II. és VI[ � IX. repül. A hernyó sötétszürke, feje barna, test
tartása araszolóhernyóéra emlékeztető módon meggörbült. Tápnövényei a Calluna
vulgaris és a Thymus serpyllum virágai
taenialis IfBN.
2 X\'L 11
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(1) Elülső szárnyán a külső keresztvonalnak csak a felső része látható.
amely egészen a csúcs mögé húzódik, kh·ülről vi_lágos csík szegélyezi,
A hím alapszíne okkersárgás barna, szárnya a felső szegély alatt a
legsötétebb, ahol sötétbarnává válik, a legvilágosabb a belső szegély
fölött és a külső keresztvonal alsó részének területén. A nőstény alig
tarka vagy egyszínű sötétbarna. A vállfolt homályos, a belső kereszt
vonal rendszerint alig látható, a sejtvégi folt területe elsötétedett, a
hullámvonal homályos, világos vagy sötét foltocskákra szakadozott,
a tővonal fekete, szaggatott, a rojt egyszerű. Hátulsó szárnya fehéres
sárga, a sejtvégi folt homályos, a tővonal éles (6. ábra: B). Fonákja
világosszürke, csak a sejt és a rojt sötétebb. 17-19 mm.
A Kanári-szigetektől a Káspi-tóig elterjedt faj Magyarországon csaknem
mindenütt előfordul, nagyobb számban lápvidékeken gyűjthető. Legalább 2 nem
zedéke van, V-X. csaknem folyamatosan repül. A hernyó áttetsző, felül sötét és
csillogó bíborbarna, "ilágos hát- és barna oldalcsíkokkal, oldala és hasa sárgás,
feje feketés. Tápnövényei főként Thymus-félék. Bábja barna
costaestrigalis STPH.

4. nem: Schrankia HB?\'.
Fejszőrözetc rendes, előreboruló, ajaktapogatója sarló alakúan felgör
bül, a 2. íz vaskos, olykor bozontosan pikkelyes, csúcsíze sima (1. ábra: B, D).
Csápja pillás, az egyik faj ízeinek tövén 1-1 nagy sörte látható (2. ábra:
C, D). Tora, potroha sima, válltakarói nem hossz1íak. Szárnyai megnylÍltak,
a szegélyek kissé hullámosak. az elülső szárny nezetében az r;;c 4 ér összeoh-adt
és nyélen van az r� érrel (1. ábra: F). Az imágók mintázata egyszerű, világoc
okker- vagy szürkésbarna.
A hazai fajok hernyói ismeretlenek, föltehetően mocsári növényeken élnek.
A lepkék éjszaka repülnek. a mesterséges fény vonzza őket.
A nembe csak 3 európai faj tartozik. közülük 2 hazánkban is honos.
l

(2) Elülső szárnyán a külső keresztnmal felső része előtti terület is elsöté
tedett, egészen a cs1íc,; mögé, így a szárny rézsutosan kettévágott sötét
szürkésbarna tö,i és középtéri, valamint a ...-ilágos okkersziirkés küls6
szegélytéri részre oszlik. A vállfolt jól látható, a belső kereszhonal
egészen elmosódott, a sejtvégi folt fekete, nagy, kívülről fehér vonal
határolja, fölötte a külső kcresztvonal felső része széles, sötét, a hullám
vonal kissé ívelt, ,·ilágos, mögötte sötét árnyék látható, a tővonal
igen szaggatott, a rojt egyszerű. Hátulsó szárnya szürke (7. ábra: A).
Fonákja rajzolatmentes, világosszürke, csak a töYi részek sötétebbek.
15-17 mm.
Az eurázsiai fajt Magyarországon a Baláta-tó környékén, Mikepércsen és
Bátorligeten gyűjtötték; igen ritka. Egyetlen nemzedéke \"IL VIII. repül. Hernyója
és tápnövénye ismeretlen ( = turfosalis WcKE.)
humidalis DBLD.

XVI.
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(1) Elülső szárnyán a külső keresztvonal keskeny, többé-kevésbé egyenes,
kívül széles fchéresszürke sáv kíséri. Az alapszín fehéresszürke, a váll
folt nagy, feketés, a belső keresztvonal hullámos, keskeny, a sejtvégi
folt kettős, a hullámvonal háromszor erősen megtörik, mögötte széles
sötét árnyék húzódik. A szegélytér ismét világosabb, a tővonal fekete,
szaggatott, a rojt egyszerű. Hátulsó szárnya világosszürke, a tővonal
jól látható (7. ábra: B). Fonákja rajzolat mentes, világosszürke. 12-14
m.n1

A

B

ábra. ,\: -"chranki" humid"lis flBLll. ,n\rnvai és B: Sch. K"lchbergi STCH. ssp. oriPT,t11lis
STGH. 5 ·(Eredeti)

.·\ Balkántól a K.áspi-tóig elterjedt fajnak ,\!agyarországon kisebb és világo
,abb szürke alfaja honos: Bátorligeten. Csarodán és Gerlán gyűjtötték. Egyetlen
nernzecl{•ke Y[f., \"Ilf. rPpiil 1-frrnyója f:s tápnövfnye i,meretlf'n.

Kalchbergi STGH. ,;sp. orientalis STGH .

. ). nem: Paracolax Hn>;.
:\reán a �zi"írözct kúp alakú lníbot alkot, ajaktapogatója ferdén fölfelé
nyúlik, hossztÍ. �- ízét a �zéírözct t;s pikkelyzet orsó alakiívá szélesíti, cstÍcsíze
fölálló. hegyes. A hím c>'ápja alul fogazott, az ízeken :2 sorban álló pillák lát
hatók (8. ábra: A). Tora ,;ima, válltakarói keskenyek és igen hosszlÍak, potroha
sima. farpamacsa nagy. Elülsií szárnya magas, cstÍcsa hegyes, erezetéhen az
r0, a nyélén ülő r3 c. 1 és az r2 ér alkotja az areolát. Hátulsó szárnya kerek (8.
ábra: C).
Az eurázsiai nembe egyetlen faj tartozik. amely hazánkban is honos.
2*
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Elülső szárnyának alapszíne szürkésokker, amelyet barna behintés
tarkít (esetenként még az alapszínt is elnyomja!). A belső és a külső
keresztvonal barna, a tő felé ívben meghajlott, többé-kevésbé párhuza
mosak, a sejtvégi foltocska holdsarló alakú, a hullámvonal rendszerint
elmosódott, legfeljebb apró pontocskák jelzik a helyét, a tővonal
szaggatott, jól látható, a rojt egyszerű. Hátulsó szárnya olykor kissé
világosabb árnyalatú az eliilsőnél, a sejtvégi holdfolt és a külső kereszt
vonal jól látható, a tŐYonal erős (9. ábra: A). Fonákja világossárgás,
a külső keresztvonal homályos, de a hullámvonal jobban kivehető,
mint a szárnyak felszínén. 25-27 mm.
Az eurázsiai elterjedésű faj Magyarországon mindenütt gyűjthető, nyirkos
erdőkben tömegesen. Első nemzedéke V - VIII. repül, meleg években részleges máso
dik nemzedéke is van (VIII. vége-X.), amelyik jóval kisebb. Az imágókat vonzza
a mesterséges fény. A hernyó sötét sárgásbarna, fekete hát- és oldalbibircsei között
fehér pontocskák vannak. Feje sötétbarna, nyakpajzsa barna, szegélye fehér, közepét

B

e

D

E

8. ábra. A: Paracolax és B: Trisateles feje és a hím csápostor részlete (oldalról), - C: Para
colax, D: Trisateles és E: Chytolitha szárnyerezete (Eredeti)
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is fehér csík osztja ketté, torlábai barnák, haslábai fehérek, tövükön háromszögletes,
barna foltocskák láthatók. Főleg lehullott, fonnyadó vagy száraz leveleken él (első
sorban akácon, tölgyön, fűzön, málp.án) ( = derivalís HBN.) - S ár g á s k a re s ú b a g oly

glaucinalis

A

SCHIFF.

B

9. ábra. A: Paracolax glaucínalís SCHIFF. cS és B: Trisateles emortualis SCHIFF. e;, (Eredeti)

6. nem: Trisateles TAMS
Fejszőrözete rendes, ajaktapogatója viszonylag rövid, sarló alakúan
fölfelé görbül, 2. íze vaskos, esúcsíze hegyes. A hím csápját rövid pillák díszí
tik, minden íz tövében 2-2 hosszú sörte látható (8. ábra: B). Gallérja nagy,
válltakarói viszonylag rövid pikkelyekből állnak, potroha egyszerű. Elülső
szárnya magas, csúcsa hegyes, erezetében a sejt az m 1 és m2 ér között nyitott,
az areola alakulása megegyezik az előző neméével. Hátulsó szárnya kerek
(8. ábra: D).
A kis fajszámú palearktikus nemből Magyarországon 1 faj honos.
A hernyók első hasi lábpárja csökevényes, hullott lombon élnek.

Elülső szárnyának alapszíne fakó zöldessárga, sárga alapon szürk,·
behintéssel, rajzolata a széles, okkerfehéres, meredek belső és kül,D
keresztsávból, valamint a holdfoltból áll. A külső keresztsh- a,:
elülsőhöz hasonló színű hátulsó szárnyon folytatódik (9. ábra: B).
Fonákja világos sárgásfehér, a külső keresztvonal gyengén átiit rajta.
22-25 mm.
Az eurázsiai faj Magyarországon a Dunántúl hegyes és dombos vidékén,
Budapest környékén és az északi Középhegységben a leggyakoribb; fogták az Alföld
déli részén (Tompa, Gerla) is. Két nemzedéke V.,VI. és VII-IX. rep.ül. .Az imágokat
vonzza a mesterséges fény. A hernyó barnássárga, hátvonala barna, bibircsei feke-
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ték, oldalán feketés vonalak vagy foltok sorakoznak, feje vörösesbarna. szegélye
fekete. Tápnövényei főként tölgy- vagy bükklevelek, a fonnyadó vagy száraz avart
szitaszerűen átluggatva fogyasztja; könnyű szövedékben alakul át sárgásbarna
bábbá
emortualis SCHIFF.
7. nem: Chytolitha

GROTE

Fejszőrözete rendes, aj aktapogatója igen hosszú, a szem szélességének
5-6-szorosa, egyenesen előrenyúlik, 2. íze lapos, alul és felül elálló szőrök
díszítik, csúcsíze is sima, hosszú. A hím csápja tollas, első harmadában a csáp
ostorra boruló vagy arról felmeredő pikkelyek duzzanatot okoznak rajta (10.
ábra: C), az egyes tollágak 2-oldalúan pillásak s a pillák hegyén 1-1 erős,
hosszú sörte foglal helyet (2. ábra: F). Tora sima, -..-álltakarói hosszúak. Elülső
szárnya magas, csúcsa kihegyezett, erezetében az areola igen hosszú, keskeny,
az r5, az r3 + 4 és az r2 erek a tetejéről erednek. Hátulsó szárnya kerek, a sejt
mindkét szárnyon nyitott (8. ábra: E). Elülső lábszárának végén ernyőszerűen
szétnyíló, szőrökből álló illatpamacs -..-an (10. ábra: B). Potroha egyszerű.
A holarktikus nembe I hazai faj tartozik.
Elülső szárnya világos csontszínű, ritkás barna hehintéssel. A belső
keresztvonal csak ritkán látszik, a külső pedig apró, homályos érközi
pettyekre szakadozott. akárcsak a hullámYonal, amelynek íve azon
ban ke-..-ésbé görbe. A holdfolt apró, petty alakú. a tővonal szaggatott,
igen finom. Hátulsó szárnya fehéressárga. a holdfolt apró. a szegély
és a tővonal alig sötétebb az alap.színnél (10. ábra: A). Fonákja vilá
gos sárgásszürke. 25--27 mm.

A

B

e

10. ábra. A: Chytolitha cribrumalis HBN., B: elüho lába az ernyő- vagy legyező,zeríien kiter
jesztett illatszörökkel. C: hímjének csápja (Eredeti)
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A közép-európai elterjedésű faj Magyarországon síkságori és dombvidéken
lápok környékén gyűjthető (hegyvidéki példányt eddig nem ismerünk). Egyetlen
nemzedéke VI., VII. repül. a csalétek és a mesterséges fény egyaránt vonzza. A her
nyó orsó alakú. háta szürkészöld. cldala szürke, finom okkersárga behintés díszíti,
a bibircsek feketék, udvaruk világcs. Mocsári füveken, Carex-féléken él, s összeszőtt
moha- vagy fűszálak között alakul át fekcté,barna bábbá

crihrumalis HBN:

8. nem: Simplicia G::-..
Fcjszőrözete rendes, ajaktapogatója hosszú, sarló alakúan felgörbül,
2. íze a homlokánál magasabbra nyúlik, viszonylag karcsú és pikkelyek fedik,
csúcsíze hosszú, hegyes, sima (12. ábra: A). A hím csápja sűrűn pillás, az egyes
ízek tövén 1-1 crőteljes sörte foglal helyet (2. ábra: G ). Gallérj a nagy, tora

11. ábra. :Simplicia rewilis E, .. J (Eredeti)

sima, válltakarói mérsékelten hosszúak. potroha sima. Elüls6 szárnya megnyúlt,
csúcsa lekerekített, erczctéhcn nincsen arcola. az r :, és az r2 is az r304 nycléről
ered. Hátulsó szárnya kerek (12. ábra: B). A hím elülső lábszárán vályúban
elhelyezkedő gyapjas pikkelycsomó látható (illatpikkelyek?).
A palearktikus nembe l faj tarto,:ik. amely hazánkban 1s honos.

Elülső szárnya sötét sárgásszürke, a belső és a külső keresztvonal
széles, sötét szürkésbarna, a belső meredek, olykor azonban szinte
párhuzamos a külsővel. A holclfolt jól látható, sötét, a hullámvonal
meredek, egyenes, sárgásfehér, a tővonal homályos. Hátulsó szárnya
világos sárgásszürke, a holdfolt homályos, akárcsak a (gyakran hiányzó)
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külső keresztvonal. A hullámvonal világos, belülről sötét árnyék kíséri,
az an ér végződésénél megtörik, íve onnan egyenletes. Fonákja világos
sárgásszürke, a holdfoltok homályosak, a külső keresztvonal szintén,
a hullámvonal alig észlelhető (11. ábra). 27-31 mm.
A palearktikus faj Magyarországon mindenütt előfordul, a mesterséges fény
vonzza és a csalétket is látogatja. Két nemzedéke VI., VII. és VIII., IX. repül.
A hernyó 16 lábú, megnyúlt orsó alakú, sárgászöld vagy földbarna, szelvényhatárai
sárgásak, hátvonala vékony, szürkésbarna, oldala világos, oldalvonalai sötéttel
szegettek. Bibircsei feketék, udvaruk zöldessárga, feje földbarna, rövid szőrök fedik,
nyakpajzsa feketésbarna, hasa és lábai világos zöldessárgák. Tölgyfélék és egyéb
növények száraz levelein él, laza szövedékben moha között bábozódik. Bábja kékes
zöld - T ö 1 g y - k a r e s ú b a g o l y

rectalis Ev.

9. nem: Zanclognatha Ln.
Fejszőrözete rendes, előreboruló, olykor búbosan kiképzett. Ajaktapo
gatója igen hosszú, sarló alakúan vagy meredek ívben fölfelé emelkedő, 2.
ízét felül elálló serték díszítik, egyébként pikkelyes, csúcsíze hosszú, hegyes

e

B

D

12. ábra. A-B: Simplicia, C-D: Zanclognatha lunalis Se.
feje és szárnyerezete (Eredeti)

E

F
és E-F: Z. grisealis ScmFF.
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(12. ábra: C, E). A hím csapja pillás, az ízek tövén 1-1 nagy sörte, egyes
fajokén ezenfelül még 1-1 pamacsszerű pillacsomó is látható (2. ábra: H-J).
A Z. lunalis Se., tarsicristalis HS. és tarsiplumalis TR. hímje csápjának tövi
egyharmadában erős duzzanat is észlelhető, amelyből 2-3 fogszerű tövis
bukkan elő (vö. 15. ábra: B). A hímek elülső lábán hosszú szőrcsomó van, amely
legyezőszerűen széttcrjeszthctő (vö. 10. ábra: B). Tora, potroha egyszer{í,
válltakarói igen hosszúak. Elülső szárnya megnyúlt, olykor magas, csúcsa
többé-kevésbé kihegyesedő, crczetében az r 2 + 3cH5 nyélen ül (12. ábra: F),
V az r.-,_-;, tövi része areolát zár körül (12. ábra: D). Hátulsó szárnya kerek.
va'"
l'.J.,
Az imágók mintázata sárgás- vagy szürkésbarna alapon a 2 kereszt- és a hullánn-onalból áll, s az árnyékvonal is többnyire látható. A belső és a külső
kercsztvonal a hátulsó szárnyakon is folytatódik, a külső pedig az an ér vég
ződésénél jellegzetesen megtörik.

13. ábra. Zanclognatha grisealis SCHIFF. ; (Eredeti)
A hernyók 16-lábúak, orsó alakúan rnegvastagodottak, fejük kicsi, gömbölyíí, csupaszok,
!egfrljebb 1--- 2 sörte díszíti őket. Fonnyadó, száraz vagy penészedő leveleken és apró dudvákon
élnek. laza szövedékben bábozódnak. Fonnyadó salátával ,·agy Lcontodon-levelekkel könnyen
felncvelhetők.
Az imágók éjszaka repülnek, a mesterséges fény vonzza őket, olykor a csalétket is fel
keresik. :\appal az aljnövényzetben rejtőzködnek. Több faj imágója áttelel.
Az cgrsz holarktikus és orientális területen elterjedt gazdag fajszámú nemből Magyar
or,zúgoIJ 6 faj honos. A r égi hazai irodalomból i,rnert Z. stramentacealis BRE�I. kelet-ázsiai
faj. Magyarországon nem fordul elő. A Z. bidentalis IIF.I,,,-_ pedig a Z. tarsipennalis TR. egyik
gyakori formája, és nem önálló faj.

(4) Elülső szárnyán az egyenletesen heléí hullámvonal pontosan a szárny
csúcsában végződik.
(3) Elülső szárnyán a belső kcrcszt\·onal egyenes, meredeken vagy kissé
frrdén fut a belső szegélyre, s ugyancsak jól látható a hosszú holdfoltot
többszörösen megtört, dc egyenes szakaszokban körülkanyarító
külső kereszt ,·onal is, amelyet belülről a széles, sötét árnyékvonal kísér;
a tővonal szaggatott. Alapszíne szürkésbarna, rendszerint némi sárgás
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árnyalattal, a vonalak sötétbarnák. Hátulsó szárnya szürke, a 2 vonal
viszonylag homályos, de jól látható, a belső ér végződésénél megtört
hullámvonalat kívülről fehéres csík kíséri.· Fonákja világos szürkés
barna, a hátulsó szárny világosabb árnyalatú, mint az elülső, a vona
lak és a holdfoltok jól észlelhetően átütnek rajtuk (13. ábra). 23-26
mm.
Az európai elterjedésű faj .Magyarországon is mindenütt, főként nedves jellegű
területeinken megtalálható. Két nemzedéke V -VII. és YII-IX. repül. A hernyó
feketésszürke, a hátán fekete, hátulról sárgásszürkével szegett háromszögletű foltok
sorakoznak. oldalán rézsntos, fekete vonalkák láthatók, feje fekete. Tápnövényei
Rubus-félék. Carpinus, és a Chrysosplenium alternifolium; kövek alatt vagy moha
között alakul át karcsú. csillogó, sárgásbarna bábbá ( = nemoralis F.) - Ligeti
ka r csú bago ly

grisealis ScmF 1i'.

3

(2) Elülső szárnyán a belső keresztvonal nem egyenes, hanem 2 lapos
hullámot vet, vagy legalább a felső része megtört. A külső kereszt
vonal nem széles kanyarral veszi körül a holdfoltot, hanem szintén
(a felső szegély alatt) - csak ferdén - megtörik, s a holdfolthoz kö
zel fut le. Alapszine sötét szürkésbarna, sohasem sárgás árnyalatú.
Egyébként mindenben megegyezik az előző fajjal. 22-26 mm.
A Dél-Európában és az Amur vidékén elterjedt fajnak :\!agyarországon egyet··
len példányát gyűjtötte a kisvaszari fénycsapda (IX. 15.). Valószínűleg nyári és
őszi nemzedéke van. Hernyója és tápnövénye ismeretlen

tenuialis RBL.

4

•-:>

6

(1) Elülső szárnvukon a hullámvonal nem pontosan a szárnv csúcsában,
hanem némiÍeg mögötte végződik.
(8) Elülső szárnyukon a belső és a külső keresztvonal többször megtörik,
de egyenes szakaszokból áll, nem csipkések vagy hullámosak.
(7) Elülső szárnyán a hullámvonal íve nem egyenletes, főként a w 2 és
az an ér közötti ráncban törik meg kissé. Az árnyéb·onal széles, j6!
látható, gyakran a holdfoltot is magában foglalja, a szárny a cslÍcs
alatt kissé heöblösödik. Alapszíne világos szürkésbarna, sárga árnya
lata sokkal erősebb, mint a következő faj esetében, a vonalak barnák,
a belső a szegélyalatti éren erősen megtörik, a hullámvonal környéke
is árnyékszerűen elsötétedett, a tővonal szaggatott. Hátulsó szárnya
világos szürkésbarna, a külső keresztvonal és a hullámvonal jól lát
ható, ez utóbbi törése igen éles. Jellemző e fajra a hímek ecsetszerű,
hosszú farpamacsa is (14. ábra: A). Fonákja világo5 sárgásszürke,
a vonalak jól láthatók, kiváltképpen a külső keresztvonal. 23-26
mm. A második nemzedék kisebb, sokszor sötétszürke.
Az eurázsiai faj .Magyarországon is mindenütt előfordul, főként nyirkos erdők
ben, ligetekben. Két nemzedéke V -VII. és VII-IX. repül. A hernyó szürkésbarna.
sűrű sárga behintéssel, hátán fekete. háromszögletes foltok sorakoznak, amelyeket
2 oldalról S alakban hullámzó fehér vonal kísér. Oldalain rézsútos fekete vonalkák
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láthatók, bibircsei feketék. feje fekete. sárga pettyek díszítik. Tápnövényei málna„
és szederfélék, valamint egyéb növények száraz levelei. Bábja sárgásbarna Szörö s l á b6 karcsúbagoly

tarsicrinalis KNOCH

A

B

14. ábra. A: Zanclognatha tarsicrinalis KNOCH :S és B: Z. tarsipennalis TR.

7

ö

(Eredeti)

(6) Elülső szárnyán a hullám vonal íve egyenletes, kifelé homorú, az árnyék
vonal csak ritkán látható, akkor is igen homályos, a külső szegély
meredek vagy gyengén ívelő. Alapszíne sötétebb szürkésbarna, mint
az előző fajé, sárga árnyalata igen gyenge vagy hiányzik. A belső ke
resztvonal homályos, törése nem annyira éles, az árnyékos csíkok
hiánya miatt a mintázat sokkal nyugodtabb, egyszerűbb. Hátulsó
szárnyán a hullámvonal törése tompa. A hím esápduzzanata igen
apró, gyakran alig észlelhető (14. ábra: B). Fonákja az előző fajéhoz
hasonlít. 25-29 mm.
Az eurázsiai elterjedésű faj Magyarországon mindenütt megtalálható. de
sehol sem gyakori. Két nemzedéke YI.. VII. és VIII., IX. repül. A hernyó tompa
szürke, hátán sárgászölddel kerített fekete. oldalán szürkésfekete bibircsek láthatók,
hasa vörösesszürke, feje feketésbama. A talajon rejtözve füveken és apró növényeken
él, hullott növényi részeket is fogyaszt. Bábja vörösessárga ( = tarsicrinalis Hsx.
nec KNOCH) - T o 11 a s l á b ú k a r e s ú b a g ol y

tarsipennalis TR.
8

(5) Elülső szárnyukon a belső. de főként a külső keresztvonal csipkés
vagy hullámos.

9 (10) Elülső szárnyán a külső keresztvonal erősen csipkés, a holdfolt apró,
sötét petty körül ível, ezért szemfoltszerű. Alapszíne tompa sárgás-
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szürke, a 2 keresztvonal bar.qa, a belső is erősen csipkés. Az árnyék
vonal többé-kevé„bé jól látszik. A hullámvonal széles, sárgás, két
oldali sötét árnyé_ka mély, a tővonal szaggatott. Hátulsó szárnyának
mintázata éles, a belső keresztvonal is többnyire jól látható, a hul
lámvonal széles, sárgás. A hím csápduzzanata erős (15. ábra: A).
25-27 mm.

A

B

e

15. ábra. A: Zanclognatha tarsicristalis HS. ö' - B: Z. lunalis Se. hím felnagyított csápostora,
alsó harmadában a csápi duzzanattal és fogaival, C: ()' (Eredeti)
Németországtól Magyarországon át a Földközi-tenger medencéjének középső
és keleti részére kiterjedt faj. Hazánkban Pécsett, Sümegen, Szentendrén, Vácott,
Mátraházán és Makkoshotykán gyűjtötték. Két nemzedéke V., VI. és VII., VIII.
repül. A hernyó sárgásszürke, finom fekete behintés tarkítja, hát- és oldalvonalai
vörösesek, a bibircsek feketék, világos udvar veszi őket körül, feje sárgásbarna,
csillogó, nyakpajzsa sárgásbarna, fekete pontok díszítik. Polifág, fonnyadó lombon és
apró növényeken él

tarsicristalis HS.

10

(9) Elülső szárnyán a külső keresztvonal inkább fogazott, mint csipkés,
a holdfolt egyszerű. Alapszíne sötét szürkésbarna, gyenge bíborszínű
árnyalattal, a keresztvonalak sötétbarnák, a belső nem annyira hullá
mos, mint az előző fajé. A hullámvonal keskenyebb, az árnyékok
többnyire mélyek, a tővonal szaggatott. Hátulsó szárnyának rajzo
lata hah-ányabb, a külső keresztvonal olykor alig látható (15. ábra:
C). A hím csápduzzanata erőteljes (15. ábra: B). Fonákja olyan, mint
az előző fajé. 26-32 mm.
Az eurázsiai faj l\Iagyarországon mindenütt előfordul, főként napos bozót
erdőkben. meleg lejtőkön. Repülési ideje VI-VIII. Kivételesen meleg években kevés
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egyedszámú és apró termetű példányokból álló második nemzedéke is fellép (IX
X.). A hernyó vörösessárga, hátán 3 kígyózó és gyakran foltokra szakadt vékony,
világospiros vonal húzódik, bibircsei feketék. A légzőnyílások alatt kettős, kígyózó,
szaggatott oldalvonal látható, feje sötét vörösessárga, lábai éshasa zöldesek. A talajon
fonnyadó levelekkel és apró növényekkel táplálkozik ( = tarsiplumalis HnK.) Pe l yh e s l ábú k a r c súbago l y

lunalis Se.

10. nem: l\Iacrochilo HBN.
Arcán a szőrözet kúp alakú búbbá borul össze, ajaktapogatója igen hosz
szú, egyenesen előrenyúlik, lapos, felül és alul elálló szőrözete van, csúcsízc
ferde vagy fölálló (16. ábra: B). A hím csápja tollas, az ízek és a tollágak is
kétoldalúan pillásak (2. ábra: K). Tora, potroha sima, válltakarói igen hosszúak.
Elülső szárnya magas, crczetében az r2 és az r5 ér areolát zár közre, az r3+ 4
nyélen ül. Hátulsó szárnya lekerekített, az rr
m 1 nyélen foglal helyet (16.
ábra: A). A hím elülső lábain nincsenek illatszőrök, dc csápja középen kissé
megvastagodott.

+

Az eurázsiai nemet Magyarországon 1 faj képviseli.

Elülső szárnyának alapszíne csontsárga, amelyet dús barnássárga
beporzás fed (a nőstények szárny·a tisztább). A vonalak barnák: a
belső keresztvonal fent megtörten vagy ívelten hajlik, a külső szé
lesebb, egyenes szakaszokból áll, dc nem nyúlik mélyen az apró és
homályos holclfolt alá. l\Iinclkét ninal alsó fele meredek, egyenes, a
hullámvonal helyenként kissé megtörik, az árnyék,·onalak hiányoz
nak, a szárny a külső szegély felé kissé sötétedik, a tővonal ép. Hátulsó
szárnya ugyanolyan vagy kissé ú!ágosabh árnyalatú, mint az elülső,

A

D

16. ábra: A: i1facrochilo tentawlaria L. szárnycrezete és B: feje - C: Ilerminia barba/is CL.
feje és D: szárnyerezete (az elülső szárny fölött az egyes példányokon fellépő apró areola rész
letrajza) (Eredeti)
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a vonalak homályosak, gyakran csak nyomaik láthatók, a hullám
vonal törése tompa (17. ábra: A). Jellemző a szárnyak sötét, feketével
sűrűn behintett fonákja. A nőstények ,jóval kisebbek a hímeknél.
23-28 mm.
Az eurázsiai faj lllagyarországon is közönséges, főként ligeterdőkben. Két
nemzedéke V -VII. és VII-VIILrepül. A hernyó világos barnásszürke, fehér pontok
tarkítják, hátvonala sötét, a bíbircseken 1-1 hátrafelé dőlő fehér sörte látható,
feje sötét földbarna. Tápnövényei füfélék, apró növények és a 1-Iieracium pilosella Sötéta ljú k a rcslÍb ago ly

tentacularia L.

B

A

J 7. ábra ...\: _\l acrochilo ten111c11/aria L. -:; és B: 1-Ierminia barba/is CL. :;- (Eredeti)

11. nem: Herminia LATR.
Feje az előző fajéhoz hasonlít, dc ajaktapogatója meredekebb, a 2. íz
!;ZŐrözete dtísabb, nagyobb (16. ábra: C). A hím csápjának minden ízén 1-1,
váltakozva hosszabb vagy rövidebb ,:örte látható, amelyek hónaljából 1-1
pillás pamacs ered (2. ábra: L); a csápon nincsen duzzanat. Tora, potroha
egyszeríí, Yálltakarói igen hosszúak, a hím elülső lábán illatszőrökből álló,
szétteríthető pamacs van (vö. 10. ábra: B). Elülső szárnya magas, az rz+3+4+ 5
nyélen üL olykor igen apró areolát zárnak körül. Hátulsó szárnya kerek, az
m 1 hosszabb, az m 3
rr
cu 1 rövidebb nyélen ül (16. ábra: D).

+

+

Az eurázsiai nembe egyetlen faj tartozik, amely hazánkban is honos.

Elülső szárnya piszkosszürke, a barnássárga bchintés egyenetlen.
A kercsztvonalak homályosak, a belső hullámos, a külső széles ívet
ír le a holdfolt körül, de felső része megnyúlik a csúcs felé, külső sza-

XVI.

BAGOLYLEPKEK 1. -

::,;ocTUIDAE

11 31

I.

kasza fogazott vagy csipkés. A hullámvonal egyenes, az árnyékvona
lak helyett a keresztvonalakat kísérő sötét hehintés látható, a tővonal
szaggatott. Hátulsó szárnya világos sárgásszürke, a keresztvonal és
a hullámvonal igen homályos, zegzugos, a hullámvonal törése hegyes,
a tővonal töredezett (17. ábra: B). Fonákja a felszínéhez hasonlít,
a tőtér sötét, a vonalak homáJyosak. 26-30 mm.
Az eurázsiai faj Magyarországon főleg a hegy- és dombvidékeken él, az Alföld
nek csak egyes peremvidékein találták. Két nemzedéke V -VII. és VII., VIII. repül.
A hernyó rozsdabarna vagy barnásszürke, hátvonala fekete, mellette minden szel
vényen 2-2 fekete pont látható, oldalát sötét, apró vonalkák díszítik, feje sötét
barna. Főként lombosfák (tölgy, nyír, éger) lehullott, száraz levelein él és laza szöve
dékben alakul át barnásfekete bábbá - H o s s zú e sáp ú ka r e sú b a g o I y

harbalis CL
12. nem: Pechipogo HBN.

Feje a Chytolitha GROTE nem fejszerkezetéhez hasonlít, s a csáp szer
kezetében is csupán annyi az eltérés, hogy az egyes tollágakhan az erős,
hosszú sörte kissé a tollág csúcsa mögül, annak hátoldalából ered {vö. 2·.
ábra: F). Erezete ugyancsak a fenti nemééhez hasonlít, de a sejtek zártak.

D

E

F

G

H

18. ábra. A: Epizeuxis, B: Orectis és C: Parascotia feje - D: Epizeuxis szárnyerezete és E:
hím csápostorának részlete - F: Orectis proboscidata HS. és G: Parascotia fuliginaria L. hím
csápostorának részlete - H: Parascotia szárnyerezete (Eredeti)
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A nembe egy hazai faj tartozik. A Pechipogo plumigeralis HBN, ( = crinalis
TR.) balkáni és kisázsiai faj, hazai faunalistáinkba téves határozások folytán került.
Elülső szárnyának alapszíne élénk, világos sárgásbarna, némi pirosas
hehintéssel. A rajzolat mindhárom vonala éles, jól látszik, zegzugosak,
még a hullámvonal is szokatlan élességgel törik meg a külső szöglet
fölött. A holdfolt erős, a rojt tővonala finom, sötét keretként zárja
le a szárny külső szegélyét. Hátulsó szárnya világosabb sárga, némi
szürkés behintéssel, a 2 keresztvonal erős, éles, inkább durván ívelő,
mint töredezett, kissé összetartók a belső szöglet felé; a holdfolt
alig látszik, a tővonal szintén éles és erős. A szárnyak fonákja sárgás
barna, a barna behintés jóval erősebb, mint a szárnyak felszínén, a
rajzolati elemek jól láthatók. Feje, tora, vállfedői, potroha olyan
világossárgák, mint a szárnyak tőtere. 23-28 mm.
A Dél-Európától (Tirol, Ausztria, Dalmácia) Szibériáig (Usszuri Korea) elter
j.-,dt fajnak Magyarországról egyetlen példánya ismeretes, amelyet fénycsapda
gyííjtött Erdősmecskén (Mecsek hegység). Egyetlen nemzedéke VII. repül. A hernyó
ismeretlen
gryphalis HS.
13. nem: Oreetis Lo.
Fejszőrözetc rendes, ajaktapogatója hosszú, középső íze vaskos, ferdén
fölfelé mered, a pikkelyek rásimulók, csúcsíze igen vékony, hegyes, fölálló
(18. ábra: B). A hím csápja fonalas, sűríín, dc szabad szemmel alig észlelhetően
pillás (18. ábra: F). Tora, potroha sima, válltakarói igen hosszúak. Elülső
szárnya megnyújtott, s bár csúcsa hegyes, a rojt lekerekíti. Erezctében csak
az r2 +3+4 van nyélen, az r5 szabad, areola nem jön létre. Hátulsó szárnya
m 1 apró nyélen ,·an (19. ábra).
megnyúlt, szegél)·e lekerekített, az rr

+

19. ábra. Orectis proboscidata HS. J és szám yerezete (Eredeti)
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A 4 fajt felölelő európai nemből Magyarországon 1 fordul elő.

Elülső szárnya krétás- vagy sötétebb- (hamu-) szürke, rajzolata
sötét, füstös- vagy barnásszürke, a belső, a külső és a hullámvonal
foltokra és ívecskékre szakadozott, ugyanígy az árnyékvonal is. A felső
szegélyen ezenkívül több sötét folt foglal helyet, a holdfolt nagy, a
külső ·szegély mentén több fehér foltocska látható, a tővonal szagga
tott, a rojt olykor tarka. Hátulsó szárnyának mintázata hasonlít
az e!illsőéhez, de kissé halványabb (19. ábra). Fonákja rajzolatlan,
egyszín{í szürke. 18-20 mm.
A Földközi-tenger medencéjének északi részében és a Balkánon elterjedt fajt
Magyarországon VIERTL szerint Pécsett gyűjtötték. Egyetlen nemzedéke VI., VII.
repül. Romániai adatok szerint barlangokban húzódik meg (?áttelel). Hernyóját nem
írták le, fonnyadt levelek között, a_varban rejtőzik, s szÖYedék nélkül alakul át bábbá

prohoscidata HS
14. nem: Parascotia HBN.
Arcán a szőrözet búbot alkot, ajaktapogatója hosszú, előrenyúlik, alul
szőrözet vastagítja meg, csúcsíze rövid, szőrös (18. ábra: C). A hím csápja
tollas, a tollágak kétoldalúan pillásak s hegyükön 1-1 hosszú sörtében vég
ződnek (18. ábra: G). A nőstény csápja fogas, minden íz tövén 2-2 erős sörte
látható. Tora, potroha sima, válltakarói nr.gyok, szélesek. Elülső szárnya
magas, erczetében az r3+ HS nyélen van, amely az r2 érrel areolát alkot. Hátulsó
m 1 és az m 3
cu 1 érpárok okkor apró nyélen foglal
szárnya kerek, az rr
nak helyet (18. ábra: H).

+

+

A hernyók araszolószeriíek, s csak 2 pár haslábuk van.
A palearktikus nemből Magyarországon csak 1 faj él.

Szárnyainak alapszíne barnásfekete vagy csokoládébarna, a rajzolati
elemek okkersárgák. A belső keresztvonal homályos, kívülről fekete
szegélye van, a külső igen zegzugos vagy csipkés, belül fekete, kívül
sárga hehintés kíséri, a holdfolt egyenes, fekete. A hullámvonal többé
kevésbé egyenes és az érközökhen kialakult ékekre vagy ívecskékre
bomlott, kifelé sötét árnyéka van. A tővonal szaggatott, igen erős
és háromszögletes darabokra szakadt, ezek csúcsain sárga vonalkák
láthatók, a felső szegély mentén több sárga foltocska jelenik meg, a
rojt tarka. Hátulsó szárnyán a rajzolat hasonló, de a hullámvonal és
a tővonal még díszesebb, apró fekete pontok jelentkeznek bennük,
a holdfolt erős, a rojt tarka. A szárnyak legsötétebb része a tő- és a
középtér. Fonákja barnássárga, a belső és a külső keresztvonal mély
és széles árnyékként jelentkezik, kívülről sárgásfehér szegélyük van,
a hullámvonalat sárgásfehér foltocskák képviselik, a tővonal ék vagy
nyílhegy alakú foltok sorából áll, a rojt tarka (20. ábra). Akadnak
egészen elfeketedett és alig rajzolt, illetve "ilágossárga és alig rajzolt
egyedek is (pl. ssp. magna Drósz., amely nyilván az I. nemzedék
nősténye; Retyezát). 18-28 mm .
.3 XVI. 11
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Az Észak- és Közép-Európában, Olaszországban és az Urálig honos faj
Magyarországon csaknem mindenütt előfordul. Két nemzedéke VI., VII. és VIII -X.
repül; az első nemzedék imágói általában nagyobbak. A hernyó fekete, hátvonalai
fehérek, középvonala fekete, oldalain hullámos, szaggatott fehér vonalkák láthatók.
Bibircsei nagyok, serték díszítik, az oldalsók és az egyes szelvények hátulsó bibircs
párjai narancsszínűek, feje fekete, sárga vonalak ékesítik. Gombákban és korhadú
(főként tölgy- és bükk-) fában él - K é m én y s e p r ö I e p ke

fuliginaria L.

20. ábra. Parascoti« jlllig inaria L. 3 (Eredeti)

15. nem: Epizeuxis HBN.
Fcjszőrözctc rendes, ajaktapogatója nagy, sarló alakúan fölfelé görbül,
kc,zépső íze vaskos, sűrűn pikkelyezett, csúcsízc hosszú, kihegyesedő (18. ábra:
A). A hím csápja kétoldalúan fésiís, minden íz tövén 1--1 pár fésűfog ered.
hónaljukban 1---1 szőrpamacs látható (18. ábra: E). Gallérja nagy, válltaka
rói hosszúak, sertékkel elegyes pikkelyekből állnak, tora, potroha sima.
Elülső szárnya megnyúlt, crezctében az r5 és az r2 areolát fog közre, amely
nek felső csúcsából ered a nyélen ülő r3 + 4• Hátulsó szárnya kissé megnyúlt,
de lekerekített, az rr
m 1 apró nyélen van (18. ábra: D).

+

A hernyó első hasi lábpárja csökevényes.
A föként Észak-Amerikában sok fajjal fellépő holarktikus nemet Magyarországon l faj
képviseli.

Elülső szárnya barnásfekete, többé-kevésbé sűrű fehér behintéssel.
A belső és a külső keresztvonal széles, nagyon hullámos vagy csipkés,
2 oldalról széles fehér bchintés kíséri, az árnyékvonal szintén széles.
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A sejt közepén szögletes fehér folt foglal helyet, a holdfoltot a jelleg
zetes vesefolt váltja fel, ez okkersárga, belsejében van a fekete hold
folt. A hullámvonal igen zegzugos, fehér, a külső szegélytér barnás
fekete, csupán a szegély világosabb, a tővonal homályos, sötét és három
szögletes foltokra szakadozott, a rojtban sötét választóvonal látható.
Hátulsó szárnya sötét barnásszürke, 3 hullámzó, a belső szegélytől
a felső szegélyig egyre homályosuló sötét szalaggal, amelyeket kíviil-

21. ábra. Ep i:euxis rnlrnria F. �e: (Eredeti)

ről fehér heh int t>S vagy fol toeskú k szegé! yeznck, a tővonal fekete,
szakadozott. Fonákja barnásszürke, ,; keresztvonalak homályosak,
zegzugosak, a fehéres erek és kere,ztsávok miatt a szárnyak kocká
zottnak lLÍnnek (2l. ábra). 26 32 mm .
.-\ Kéizép-Európúban és Olnszorszúgtól Iránig elterjedt fajt Magyarországon
Sopronbnn, Eap11s,úrott, Pécsett. Budapesten és a Bükk hegységben gyűjtötték;
hegyi r:s dornh,-ir!éki erdőkben talúlható_ Fc!:yetlen nemzedéke VI--- \' III. repül.
.-\ hernyó csllkolád,'· ,-a,ry vörösesbarna. hátán 2, oldalán 1 sor nao-y, fekete hibircs
lútható: feje, nyakpajz:,; egyszíníí siititbarna. Fonnyadó vagy �;áraz leveleken,
avaron él és eriis -- földszemcsékkeL rógökkel, levélclarnbkákkal fedett -- szövedék
ben alakul át tonna alakú sárgásbarna bábbá

calvaria F.
2. alcsalád: Rivulinae
Az alcsaládot a hernyókuak a bagolylepkék hernyói körében egyedül
álló alaktani ismér-n;i alapján (tüskés ajak, a rágók szerkezete, a hasi lábak
sertézetc stli.) a legújabb időkben állították fel.
Eddig csnpán egyetlen, }!agyarországon is előforduló nem és faj tartozik ide .
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1. nem: Rivula GN.
Fejszőrözete rendes, ajaktapogatója nagy, előrenyúló vagy kissé ferdén
fölfelé áll, felül rövidebb, alul hosszabb serték díszítik, csúcsíze rövid, apró,
tompa (22. ábra: B). A hím csápja pillás, az egyes ízek tövén 1-1 pár hosszabb
sörte ered (22. ábra: F). Gallérja nagy, tora, potroha sima, válltakarói hosz
szúak, karcsúak. Elülső szárnya megnyúlt, csúcrn hegyes, az r3 + 4 +a nyélen
ül, areola nincsen. Hátulsó szárnya lekerekített, szegélye kissé hullámos,
erczetében a sejt olykor nyitott, az m 3 + cu 1 apró nyélen foglal helyet (23.
ábra).
A holarktikus nemet Magyarországon 1 faj képviseli.

Elülső szárnyának alapszíne szalmasárga; a tőtéren majdnem fehér,
a külső szegély felé egyre mélyedően sárga árnyalatú. A belső kereszt
vonal alig látható vagy hiányzik, a külső mély hullámot vet, szintén
homályos, a vesefoltot barnásfekete folt képviseli, amelyben 2 fekete
petty foglal helyet, a szegély és a rojt rozsdabarnás. Hátulsó szárnya
világos sárgásszürke, szinte áttetsző, a szegélyek felé sötétebb, a külső
keresztvonal folytatása homályos, alig észlelhető (23. ábra). Elülső
szárnyának fonákja sárga, a sejt és a középtér szürke, a hátulsóé
világosabb árnyalatú, a rajzolat al g látható. 21-22 mm.

D

E

F

G

H

22. ábra. A: Colobochyla, B: Rivula és C: Laspeyria feje -D: Colobochyla szárnyerezete - E:
Colobochyla, F: Rivula és G: Laspeyria hím csápostorának részlete - H: Laspeyria szárny
erezete (Eredeti)
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Az eurázsiai faj Magyarországon is mindenütt előfordul. Két nemzedéke V VII. és YII- IX. repül (IX., X. részleges harmadik nemzedéke is előfordulhat).
A hernyó zöld, bibircsein néhány sörte látható, hátán 2 fehéres vonal fut végig, feje
tompabarna. Fiíféléken, főleg a Brachypodium pinna!ILm-on él

sericealis Se.

23. ábra. Rirnla sericealis

Se. -; és szárnyerezete (Eredeti)

3. alcsalád: Catocalinae
Fejszőrözctük rendes, olykor rövid búbbá gyűlik össze, dr az arc alsó
részét szabadon hagyja. Szemük csupasz, pillátlan, ajaktapogatójuk nem
olyan hosszú, mint az előző 2 alcsaládban, sarló alakban az arcukhoz közel
fölfelé görbül, a csúcsíz általában rövid. A hímek csápja fonalas, alul tompán
fogazott és vagy egyenletesen eloszló, vagy apró pamacsokban álló, dc min
denkor rövid pillák díszítik. Gallérjuk nagy, válltakaróik szélesek és több
nyire rövidek, toruk, potrohuk sima. Elülső szárnyuk magas, az r 3+ ; erek több
nyire nyélen ülnek és az r� érrel együtt areolát hoznak létre. Hátulsó szárnyuk
kerek, erezetük rendes. A 2. lábszáron az esetek többségében tö\·isek sora
látható, s ez alól csak 6 hazai nem (Laspeyria GER;\!., Colobochyla HB:>., Arytrura
ZAHN, Aedia HBN., Cetephia 0., Lygephila BrLLBG.) alkot kivételt; farpamacsuk
nagy. Az imágókra a többnyire díszes mintázat és a színes (fehér, sárga, piros)
hátulsó szárny, valamint annak többnyire fekete szalagjai jellemzőek. Az ese
tek többségében a vese folt már teljes kifejlettségében Iá tható, csak néhány
fajon nyomja cl a rajzolat vagy jelenik meg még holdfolt, illetve apró pontocs
kák képében.
A hernyók csupaszok, csak ritkán találunk rajtuk néhány sörtét; araszolóhernyókra
emlékeztetnek, amennyiben nyúlánkok, és megriasztott állapotban vagy ívben meggörbülve,
vagy kiegyenesedve fagallyacskákhoz hasonlítva megmerevednek. Rendszerint 16-lábúak,
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.a talajszinten laza szövedékben bábozódnak összeszőtt levelek, növényi hulladékok, moha
között. Táplálékuk általában bokrok vagy fák lombozata.
Az imágók egy része nappali verőfényben repül, virágokat látogatnak, mások az éjszaka
folyamán kelnek szárnyra. Mindannyian szívesen látogatják a csalétket és a mesterséges fény
is vonzza őket; mind e csalogató szerekről, mind pihentükből könnyen felriadnak, igen éberek
és nyugtalanok. Röptük zegzugos és sebes.
_Az igen sok fajt felölelő alcsalád az egész Földön elterjedt, a palearktikus nemek több
sége Eszak-Amerikában is előfordul (holarktikusak), a trópusokon sok igen díszes képviselő
jük van, bár az ún. övesbaglyok (Catocala ScHRK.-csoport) a forró égövekről hiányoznak.
Magyarországról 15 nem és 30 faj ismeretes. A Zethes insularis R1'IB. a Földközi-tenger meden
céjében, az Anophia leucomelas L. ugyanitt, de Iránig hatolva, az Apopestes spectrum EsP. és
az Autophila HBN. ( = Spintherops B.) fajok pedig a Földközi-tengertől egészen az Amúr
vidékéig és Indiáig nyomulva fordulnak elő. Elterjedésüknek északi határa az Adriai-tenger
partvidéke, ezért Magyarországon nem honosak. A Mormonia HBN. pedig más fajokat ölel
fel, mint amilyeneket eddig egyes európai 5zerzők beléje soroltak, az e génuszban említett
hazai fajok más nembe tartoznak.
Az alcsaládnak Magyarországon előforduló fajai között gazdasági kártevő nincsen.

A n eme k h a t á r o zóku l c s a
1

(4) Szárnyaik fesztávolsága 30 mm alatt van.

2

(3) Elülső szárnyának külső szegélye ép (vö. 24. ábra) ( = Madopa STPH.)
1. nem: Colohochyla HBN.

3 (2) Elülső szárnyának külső szegélye a csúcs alatt sarló alakban kikanyarított (25. ábra) ( = Aventia DuP.)
2. nem: Laspeyria GER'.\'f.
4

(1) Szárnyaik fesztávolsága 30 mm, ,·agy annál jóval nagyobb.

5 (14) Hátulsó szárnyuk alapszíne sárga, piros vagy égszínkék, amelyet
fekete vagy barnásfekete szalagok díszítenek.
6

(9) Szárnyaik fesztávolsága legfeljebb 30 mm.

7

(8) Hátulsó szárnyán csak egyetlen (a meredek külső) keresztvonal lát
ható, a hullámvonalnak csak egyetlen kiugró hulláma van (az m 1 -m i
érközben) (27., 28. ábra) ( = Euclidia auct., Gonospileia HBN.)
3. nem: Ectypa BrLLBG.

8 · (7) Hátulsó szárnyán 2 szalag (a külső keresztvonal és a hullámvonal)
látható, amelyek mindegyike 2 igen mély hullámot vet (az m 1 -m 2 és
a cu2 -an érközökben) (29. ábra) ( = Euclidia auct.,Euclidimera HAMPS.)
4. nem: Callistege HBN.
9

(6) Szárnyaik fesztávolsága legalább 35 mm, de ennél rendszerint jóval
nagyobb.

10 (11) Hátuhó lábszárán nincsenek tövisek, hátulsó szárnya sárga (42-45.
13. nem: Ephesia HBN
ábra) ( = Catocala auct.)

BAGOLYLEPKÉK I. - NOCTUIDAE I.

11 39

11 (10) Hátulsó lábszárukon tövisek sora látható, hátulsó szárnyuk piros (2
fekete szalaggal) vagy fekete (égszínkék szalaggal).
12 (13) Hátulsó lábszára végig tövises. Piros hátulsó szárnyán a belső kereszt
vonalat képviselő fekete szalag 2 igen mély hullámot vet (53. ábra)
( = Catocala auct., Mormonia auct.)
15. nem: Astiotes HBN.
13 (12) Hátulsó lábszárán csak a 2 sarkantyúpár között vannak tövisek.
Hátulsó szárnyán a belső keresztvonalat képviselő fekete szalag mere
dek, ívelt, vagy csak 1 mélyebb hullámot vet. Olykor a szárny sárgás
árnyalatú, ha fekete, akkor a szalag égszínkék
14. nem: Catocala ScHRK.
14

(5) Hátulsó szárnyuk alapszíne más: szürke, szürkésbarna vagy feketés,
olykor fehér rajzolati elemekkel.

15 (20) Hátulsó szárnyukon éles, fehér rajzolati elemek láthatók.
16 (19) Hátulsó szárnyukon a többé-knésbé kör alakú tőtér fehér.
17 (18) Elülső szárnyán a felső szegély közepéről a vesefoltig nagy, nagyp
hól háromszög vagy trapéz alakú, világos folt nyúlik le (40. ábra.)
11. nem: Aedia HBN.
18 ( 17) Elülső szárnya többé-kevésbé egyöntetűen sötét, nincsen rajta szembeszökően nagy, világos folt (41. ábra)
12. nem: Catephia 0.
19 (16) Hátulsó szárnyán a tőtér sötét, amelyet meredek, hosszú, fehér, ék
alaktí csík zár le (31. ábra) ( = Leucanitis auct., Ophiusa auct.)
S. nem: Grammodes GN.
:20 (15) Hátulsó szárnyukon nincsenek <ilcs. fehér rajzolati elemek.
:21 (:24) Fejük, gallérjuk fekete.
2:2 (23) Minden lábszárán tövisek sora látható. Elülső szárnya hosszú, keskeny,
alacsony (33. ába)
7. nem: Eccrita Ln.

:23 (22) Lábszárain nincsenek tövisek, csak szőrözet. Elülső szárnya magas,
bár olykor megnyúlt (34-36. ábra) ( = Toxocampa GN.)
8. nem: Lygephila BrLLBG.
24 (21) Arcuk, gallérjuk nem fekete.
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25 (26) Elülső szárnyának tőtere csokoládébarna, s ugyanilyen színű nagy
folt van a középtéren is (32. ábra) ( = Parallelia l-IBN ., Grammodes
auct.)
6. nem: Ophiusa 0.
26 (25) Elülső szárnyuk tőtere nem csokoládébarna, rajzolatuk is más.
27 (28) Elülső szárnyának külső szegélye egyenesen ívelt, a vesefolt fekete
10. nem: Minueia MoüRE
(38. ábra) ( = Pseudophia GN.)
28 (27) Elülső szárnyának szegélye az m 3 ér végződésénél erősen kicsüeskö
södik, a vesefolt hold alakú, világos (37. ábra) ( = Jllegazethes WARR.)
9. nem: Arytrura ZAHN

24. ábra. Colobochyla salicalis SCHIFF :5 (Eredeti)

1. nem: Colohochyla }hL,.
Fejszőrözete a homlokán hegyes búbként nyúlik előre, ajaktapogatója
hosszú, ferdén fölfelé áll, a 2. íz vaskos, felülről rásimuló serték szegélyezik,
csúcsíze vaskos, tompa, kicsi (22. ábra: A). A hím csápja egyszerű, finom,
apró pillák díszítik (22. ábra: E). Gallérja nagy, válltakarói szélesek, rövidek,
tora, potroha sima. Elülső szárnya magas, az areolát az r5 €s a nyélen ülő
r314 erek határolják, az r2 érrel együtt. Hátulsó szárnya lekerekített (22. ábra:
D). A rajzolat meredek vonalakból áll.
A palearktikus nemet Magyarországon 1 faj képviseli.
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Elülső szárnya összhatásban szürkének tűnik, valójában tompa sötét
barna, s{írű fehér hchintésscl. A vonalak rozsclabarnák, szegélyük
rozsdasárga. A kcresztvonalak egyre jobban ferdülnek a csúcs felé,
a belső egyenes, csak a felső szegély alatt törik meg, a külső kissé haj
lott, keresztülfut a 2 apró scjtvégi pcttycn, a hullámvonal a külső
szegély felé homorú ívben hajlik meg; e 2 utóbbit kívülről sötét árnyék
kíséri. A tővonal egyenletes, mögötte az érközökhen apró fekete pon
tok láthatók, a rojt fehéresszürke. Hátulsó szárnya világos szürkés
barna, legsötétebb a szegélye s annak is a belső szöglete. Belülről
a hullámvonal folytatásaként fellépő elmosódott, kissé hullámos
fehér csík határolja, a holclfolt alig látható, a tővonal szaggatott, a
rojt fehéres. Elülső szárnyának fonákja világos szürkésbarna, legvilá
gosabb része a felső szegély és a külső szcgélytér, rojtja sötét. A hátulsó
szárny fonákját durva sötét beporzás élénkíti (24. ábra). 22-25 mm.
A palearktikus faj Magyarországon is gyakori, főként füzeseinkben, ned-ves
lápréteken. Két nemzedéke IV -VII. és VII-IX. repül. A hernyó alma- -vagy
szürkészöld, a szelvényhatárok sárgák, hasa zöldesszürke. Tápnövényei főleg fözfélék,
de a rezgő és a jegenyenyár is. Bábja csillogó feketéslrnrna - I-I á r o m s á Y o s
apr óbag o l y

salicalis SCHIFF.

2. nem: Laspeyria GEIDI.
Fejszőrözete rendes, ajaktapogatója vaskos, a 2. íz széles, pikkelyek és
sörték borítják, esÚe3Íze rövid, tompa (22. ábra: C). A hím csápja finoman pillás,
s rninden íz közepéről 1-J pár hosszabb sörte ered (22. ábra: G). Gallérja nagy,
válltakarói szélesek, rövid t,k, sörték és pikkelyek alkotják, tora és potroh a ren
des. sima. Elülső szárnya kissé megnyúlt, a felső szegély előbb homorú, majd
az élesen metszett hegye;; csúcsig domhorlÍ, alatta szinte félkör ídJen ki,·ájt;
erezet ében az r 5 a vele egy pou tból eredő r3 , 4 érpárral és az r1 érrel együtt alkotja
az arcolát. Hátulsó szárnya kerek (22. ábra: II).
A palearktikus nemet c\[agvarországon l faj képviseli.

Elülső szárnya szürkés őzharna. sfüíí és dun·a barna pikkclyhehin
tés fedi. Jfo]s,'í és kül�ő kcresztvonala sötétbarna, okkersárga szín
tölti ki őket. a fclsó" szegély alatt mindkettő élesen megtörik. A sejt·
végi 2 fekete pont éles, a hullámvonal keskeny, homályos, 2 hullámot
Yet, az erek itt világosak. A külső szegélytcret .-ilágos okkcrsárgás
árnyalat deríti. a szárny cs LÍcsa feketés, a rojt sötét választó \·onala
éles, a tfí,,onalat csak a szárny alsó felében képviselik apró fekete
pontok. Hátulsó szárnya világos okkerszürkés, a szegély felé erősödő
feketés bchintéssel. A beL-6 keresztvonal egyenes, a hullám,·onal
ívelt, mindkett6 h<) mályos, legélesebbek a belső szöglet táján, a tő\·o
nal pontokra bomlott. Fonákja okkersziirke, a külső kercsztvonal és
a hullámvonal homályos, hátulsó szárnyán a tó"vonal pontjai is jól
láthatók, a holclfoltok azonban homályosak (25. ábra). 25-27 mm.
0

A Dél-Skandináviától Közép-Európán át Olaszországig és az Usszuri folyásáig
elterjedt faj ;\{agyarországon föként hegy· és dombvidékeinkröl ismeretes. Két
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25. ábra. Laspeyria flexula SCHIFF. 3 (Eredeti)
nemzedéke V., VI. és VII., VIII. repül. A. hernyó zöld ,·agy szürke, középvonala szürke,
oldalain szaggatott oldalvonalakkal és ferde vonalkákkal. A 11. testszelvényen fekete
keresztvonal, a 12.-en 6 fekete bibircs látható, feje szürke, 4 fekete folttal. Fenyő
félék és lombosfák zuzmóin él, és sárga szövedékhen alakul át kicsi, szürkésbarna
bábbá - C s i p k é s z u z m ó b a g o I y

flexula Sem FF.

A

B

e

D

F

'.!6. ábra. A: Ectypa szárnyerezete - B: Callistege mi Cl. középső lábának combja, lábszára (a
tövisek sorával és az 1 pár sarkantyúval), valamint tövises első lábfejíze - C: Ectypa triquetra
F. és D: Callistege mi CL. hím csápostorának részlete (oldalról) - E: Ectypa és F: Cal/isteg�
feje (Eredeti)
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3. nem: Ectypa BrLLBG.
Fejszőrözete rendes, ajaktapogatója Yaskos, ferdén fölfelé emelkedik,
a 2. ízet rásimuló pikkelyek és szőrök borítják, csúcsíze sima, rövid, arca
csupasz (26. ábra: E). A hím csápja egyszerű, fonalas, röviden és egyenle
tesen pillás (26. ábra: C). Tora, potroha sima. Elülső szárnya magas, ereze
tében az r;, együtt ered a nyélen ülő r3 +4 párral, s az r2 érrel közösen alkotják
az areolát. Hátulsó szárnya kerek, erezete rendes, mindkét szárny külső

2,. ábrn. Ectypu glyphicu L.

-5 (Eredeti)

szegélye kissé hull ámos (26. ábra: A). Elülső lábszárán nincsenek tövisek, a
hátulsón is csak a 2 sarkantyúpár között fordulnak elő. Az imágók tarkák,
elülső szárnyukon sötét foltok Yatrnak. hátulsó szárnyuk sárga. a külső
keresztrnnal jól látható, a belső alig.
A hernyók első hasi lábpárja csökevénye,. a hernyó sima, megnyúlt. feje nagy. apró
növényeken élnek, moha és törmelék között a talajon bábozódnak.
A holarktikus nemet Magyarországon 2 faj képvi,;eli.

1

(2) Elülső szárnyának mintázata homályos. hátulsó szárnyának tőtere
sötét. Az alapszín szürke, amelyet világosbarna behintés fed, vagy az
egész szárny barnássá -..-álik. A belső keresztsá-..- széles, barna, henne
szürke beporzás látható. A külső keresztsá-..- hasonlóan széles, körül
öleli a homályos, szürke vesefoltot, a hullámvonal szaggatott, elmosó
dott, a szegélytér a legvilágosabb, a sötét rajzolati elemek a felső
szegélyen a legsötétebbek, a tővonal ép. hullámos. Hátulsó szárnya
sárga, a szárny belső fele egészen a holdfoltig és a belső szögletig sötét-
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barnás szürke, az erek sötétek, a hullámvonal kissé zegzugos és az.
m1_2 érközben hegyes foggal ugrik ki a szegély felé, a szegé1y.ér sötét,
a tővonal homályos. Fonákja világos narancssárga, a fekete vescfolt
szembeszökő, a csúcselőző fekete háromszög homályos, a szegély men
tén világos foltocskák sorakoznak. A tővonal ép, hátulsó szárnyán a
holdfolt homályos, a hullámvonal elég jól észlelhető. Mindkét szárny
rojtja tarka (27. ábra). 24-28 mm.

28. ábra: Ectypa triquetra F. ő (Eredeti)
A palearktikus faj l\Iagyarországon is mindenütt előfordul, főként napsütötte
réteken, erdei tisztásokon, tarlókon. Az imágó nappal repül, de a fény is vonzza.
Két nemzedéke IV - VI. és VII., VIII. repül. A hernyó 14-lábú, sárgás- vagy vöröses
barna, hátvonala sötét, hasa sötétbarna, feje sárgásbarna. 2 sötétbarna csíkkal.
Lóhereféléken él, és tojás alakú, eléggé síírű szövedékben alakul át barna bábbá
Kö z ö n s éges nap p a l iba g o l y

glyphica L.

2

(1) Elülső szárnyának mintázata igen éles, hátulsó szárnyának tőtere is
sárga. Elülső szárnyának alapszíne világos ibolyásszürke, némi olaj
szürke behintéssel. A tőtér előtt elhelyezkedő nagy, három.zögletes
folt és a középtér előtt látható kettős, szabálytalan alakú folt fekete,
az árnyékvonal széles, sötét olajbarna, ugyanilyen színű az egyenes
de homályos hullámvonal is, amely csak a felső szegélyen terjed szét
feketésbarna és szögletes folttá. A szegély sötét ibolyaszürke, a tővo
nal ép, a rojt sötétszürke. Hátulsó szárnya sárga, belső szegélytere
szürkés, a hullámvonal széles, szerkezete megegyezik az előző fajé
val, a szegéllyel együtt szürke, rojtja sárgásszürke. Fonákja narancs
sárgás, a keresztvonalak igen homályosak (28. ábra). 24-28 mm.
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A Délkelet-Európától l\"yugat-Szibériáig elterjedt faj Magyarországon főként
napsütötte réteken található, főleg nappal repül. dc fényre is száll. Két nemzedéke
IV -YI. és VII., VIII. repül. A hernyó 12-lúbú. barna pontokkal behintett rozsda
sáro-a, 2 hátvonala s(íríí pontokból áll, háti bibircsci feketék, kifelé fehérrel derítettek.
Légzőnyílásai okkersárgák, fekete keretGek és fcht'-r udvarban foglalnak helyet,
hasa feketés, feje fehéresszürke, 2 barna sá,-,-al. Tápnövénye az Astragalus ono
brychis; növényi törmelékekből készült sGríí sziis-edékhen alakul át sima, vöröses
barna bábbá - H á r o m s z ö g e s n a p p a l i b a g o l y

triquetra F.

29. ábra. Callistegr mi Cr..

( Eredeti)

4. nem: Callistcge H 1n.
Fr:j:;z(írözetc rendes, arca csupasz, ajaktapogatéija az arc előtt fölfelé
görbül, a má5odik íz szfírözetc igen dun-a, alul elálló, a tőízé igen hossztí,
a cslÍcsíz rövid, sima, hegyes (26. ábra: F). A hím csápja alul fogazott, a rövid
pillák nyalábokhan helyezkednek d (26. áhra: D). Szárnyainak szabása és
erezete megegyezik az előző neméivel (vö. 2ú. ábra: A), minden lábszárán
tö,·isck sora foglal helyet (2ú. ábra: B).
A holarktikus nemet '>!agyarországon 1 faj kép,·i�eli. A ssp. litterala CYR. olaszországi
alfaj. hazánkban nem fordul elő.

Elülső szárnyának alapszíne fekete, súrú szürke és fehér behintéssel.
A rajzolat igen bonyolult: a belső és a küléú kne,ztyonal fehér, kígyózó,
belülről széles fekete árnyék kíséri fíket. a tD fekete, akárcsak a kör
és a vesefolt; ez utúhhil;ól rendszerint fehú vonal nyiílik a szegély
felé. A hullámvonal fehér, kígyózó, hcliilrf:íl szintén fekete szalag hatá-
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rolja, amelyet a fehér erek metszenek át, a szegély szürke, a tővonal
homályos, hullámzó, a rojt tarka (fekete és fehér). Hátulsó szárnya
halvány okkersárgás, rajzolata fekete, a holdfolt nagy, éles, a külső
keresztsáv és a hullámvonal széles, igen zegzugos, 2 mély hullámot
vetnek. Az erek feketével behintettek, ezért az alapszín kockás mezőkre
bomlik, a tősáv fekete, széles, a rojt töve sötét, maga a rojt tarka.
Fonákja sárga, a szakadozott rajzolat homályos, fekete, a rojt tarka,
a jellegzetes foltok jól láthatók (29. ábra). 26-28 mm.
A palearktikus faj hazánkban mindenütt gyakori, főként napsütötte réteken.
nappal szálldos. Egyetlen nemzedéke IV -VI. repül. A hernyó 12 lábú, sárga, számos
finom, kissé kígyózó hát- és oldalvonallal. A Iégzönyílások fehérek, keretük fekete,
széles, sötét vörösesbarna sávban foglalnak helyet, a bibircsek igen aprók, feje sötét,
fehér vonalkákkal. Tápnövényei fű- és herefélék; bábja feketével pontozott vöröses
sárga - L ó h e r e - n a p p a l i b a g o l y

mi CL.

5. nem: Granunodes GN.
Fejszőrözete rendes, arca csupasz, ajaktapogatója az arc előtt fölfelé
görbül, második íze vaskos, pikkelyezett, csúcsíze közepes hosszúságú (30.
ábra: A). A hím csápja fonalas. Válltakarói szélesek, tora, potroha sima.
Elülső szárnya magas, csúcsa kihegyesedő, erezete megegyezik az előző és
következő nemekéével. Hátulsó szárnya lekerekített; a második lábszár tövises.
_\ palearktikus nemet l\Iagyarországon l faj képviseli. A G. geometrica F. elterjedésének
északi ha tára a dalmát tengerpart: eddig még ,,ándorlásai során sem érte el hazánk területét.

D

E

F

30. ábra. A: Grammodes, B: Ophiusa, C: Eccrita, D: Lygephila, E: Arytrura és F: Minucia.
feje (Eredeti)
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Elülső szárnyának töve, a felső szegély. a sejt közepe és a külső szegély
tér szürkésbarna. A belső keresztsáv széles, meredek, világos okker
sárga, mögötte nagy, ék alakú sötétbarna csík áll. A középtér ugyan
ilyen színű, egészen a meredek és szintén világos okkersárga külső
kercsztsávig, amely a felső szegélyen élesen megtörik s egy nyúl
ványa a sejt alá kanyarodik. A hullámvonalat a külső szegély felé
homorú, sötétbarna, szaggatott csík képviseli, amely a csúcs mögött
nagv folttá terebélyesedik, s amelvet a barna csúcstól világosabb, szür
ké�;árga, csipkés ninal ·dlaszt eÍ. A külső szegély ismét sötétbarnás,

31. úbra. Crnmmo<Ír"s swlida F. cJ (Eredeti)
a rojt tih-c ,·ilágos. egyéf.ként sötéL csak a szárny csúcsáhan fchércs
$Ziirke. Hátulsó szárnya olajl1arna. a szegély felé feketedik, a tőtcrct
a belső keresztvonal folytatásaként felfogható fehér csík zárja le.
A csúcs körül 3 elmosódott. fchéresszürkc petty, a cu erek közében
pedig 1 éles, fehér petty látható. A rojt élénkfchér, csak az m:3 �cu�
erek között sötétszürke. Fonákja fehér, a téí felé sárgás árnyalatú,
a felszínről átütéídó, homályos és szaggatott rajzolat barnásszürke
(31. ábra) 30--35 mm.
A Dél-Európától tszak-Afrikán át Iránig terjedő faj északi irányú vándorlásai
során olykor :Magyarország területére is eljut, de meghonosodni eddig még nem tudott.
Az eddig ismert példányokat Bajon. Budapesten, Fóton, Szécsényben és Kecskeméten
fogták. Két nemze,h'ke V., VI. és '\'II.. VIII. repül. A hernyó sárgásvörös, háta és a
légzőnyílások környéke sárga. A finom, fekete hosszanti vonall,ák mellett a hátán az
5. szelvénytől kiszélesedő sötétszürke sáv, oldalain pedig az 1. szelvénytől kezdve
egyforma széles csíkok Iáthatók; a hátoldali hibircsek fehér ud \ ara nagy, fej e világos
sárga. Tápnövényei a Paliurus aculentus. a Rubus fruticosus, a Coriaria rnyrtifolia és
tölgy félék
stolida F.
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6. nem: O p hiusa 0.
Fejszőrözete rendes, arca csupasz, ajaktapogatója hosszabb az előző
neménél, az arc előtt sarló alakúan fölfelé görbül, 2. íze vaskos, csúcsíze hegyes;
a nőstényé hosszabb, mint a hímé (30. ábra: B). A hím csápja szinte fonalas,
igen apró pillákkal. Válltakarói igen szélesek, tora, potroha sima, középső láh
szára tövises. Elülső szárnya magas, csúcsa hegyes, erezete megegyezik az
előző neméével, hátulsó szárnya kerek.
A palearktikus nemet Magyarországon 1 faj képviseli.

32. ábra. Ophiusa algira L. ssp. europa ScHAW. ,] (Eredeti)

Elülső szárnyának alapszíne sötét ibolyabarna; a tőteret középen
befűződött, széles világosszürke vagy barnásszürke szalag választja
el a középtértől. Ez utóbbinak külső határa képviseli a külső kereszt
vonalat, amelynek felső része fehér ívként jelenik meg a felső szegély
alatt, innen a csúcsig 3 fehér foltocska jelentkezik rajta. A csúcson
sötét ibolyabarna, csepp alakú folt foglal helyet, belőle indul ki az
igen homályos, de erősen csipkés vékony hullámvonal. A szegély vilá
gosszürke, csipkés, az érközökben fekete pontok ülnek, a rojt töve
világos, a r.:>jt szürke. Hátulsó szárnya sötétbarna vagy barnásszürke,
a tőter"et halványabb szürke sáv zárja le. A hullámvonal belső határa
a szárny legsötétebb része, a szegély ismét világosabb, az érközökben
fekete pontok vannak, a rojt világosszürke vagy fehéres. Fonákja
világos rozsdaszürkés vagy barnás, a keresztirányú vonalak és csíkok
homályosak, hullámosak, kiváltképpen a hátulsó szárny hullámvonala.
Az elülső szárny holdfoltja jól látható, a legmarkánsabb a külső kereszt-
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vonal, a szegély világosszürke, az érközi pontok élesek, a rojt szürke
(32. ábra). 35-'38 mm.
A Dél-Európában (Tiroltól a Krím félszigetig) és a Kanárai-szigetektől Észak
Afrikán át, Kisázsián és az ázsiai hegyvidékeken keresztül Japánig elterjedt faj
::\Iagyarországon legfeljebb a Dunántúl délnyugati részén honos, egyebüvé csak északi
irányú vándorlásai során jut el. Hendszcrcscn csak a Dnnántúl déli részén fordul elő,
egyebütt alkalmilag. A Mii-európai popubiciónak e képviselői szürkébb és világosabb
színezetükkel térnek el a feketésbarna alapszínű és a szürke helyett fehér behintéslÍ és
rajzolatú szíriai törzsalaktól. Egyetlen nemzedéke V., VI. repül. A hernyó sárgásszürke,
háta sötétebb árnyalatú, finom, feketés, hosszanti irányú vonalak díszítik, hasa
,·il:ígosszürkc, légzönyílásai feketék, feje sárgásszürke. Tápnövényei Rubus-félék;
moha között alakul át vörösesbarna bábbá

algiraL. ssp. europa Scru.w.

/�4f�

'iirt

•,,S

�

33. ábra. Eccrila ludicra IIu:-. S (Eredeti)

7. nem: Eccrita LD.
F('jsz6rözctc rendes, arca csupasz, ajaktapogatója sarló alakú, fölfelé
görbül, vi5zonylag rövid, 2. íze igen vaskos, szinte bárd alakú, pikkelyes és
szőrös, csúcsíze széles de igen apró, alig cmelhdik ki a 2. ízből (30. ábra: C).
A hím c�ápja fonalas, pillázata igen rövid. Válltakarói szélesek, torán gyen
gén fejlett gerinc látható, potroha sima. Elülső szárnya keskeny, megnyúlt,
csúcsa tompa, erezete egyezik az alesaládra jellemző szerkezettel. Hátulsó
szárnya széles, lekerekített. Minden lábszára tövises. Igen közeli rokona a
következő nemnek, amely csupán tövistelen lábaival tér el tőle.
A palearktikus nem egyik faját Magyarországon is gyiíjtötték.

Feje, gallérja fekete, elülső szárnyának alapszíne világos hamuszürke,
amelyet sűrű barna és sötétbarna, keresztirányú vonalkázás borít.
A belső keresztvonal alig észlclhet6, az árnyékvonal széles, dc homá-

4 xn.

11

11 50

DR. GOZ)LÍ.'.\Y L-Í.SZLÓ
-------------·----------

XVI.

lyos és több ágra szakadva jelenik meg, a vesefolt homályos, sötét,
benne ék alakú fekete foltocskák láthatók. A külső keresztvonal
homályos, alig észlelhető, előtte sötét árnyék húzódik, amelynek
legsötétebb része a világos, dc igen homályos hullámvonalat határolja,
a tővonal szaggatott, alig látható, a rojt szürke, töve világosabb.
Hátulsó szárnya barnásszürke, a szegélytér szé,Ies, sötétehb barna
árnyalatú. Fonákja világos, meleg barnásszürke, legsötétebb része a
középteret lezáró csík és a szegélytér, a holdfoltok alig észlrlhrt{ík
(33. ábra). 38-42 mm.
A palearktikus régió középső sávjában, Ausztriától Dél-Mongóliáig elterjedt
fajt l\Iagyarországon - régebbi adatok szerint - Budapesten és Sopronban gyííj
tötték; mintegy 4 évtizede nincsenek újabb megfigyelések. Egyetlen nemzedéke
YI-VIII. repül. Az imágók száraz, napos, hegyi és dombvidéki réteken repülnek.
könnyen felzavarhatók, röptük gyors, de hamar levágódnak a talajra és egymá,ru
csukott szárnyakkal nöy{,nyek alá rejtőznek. A hernyó barna Yagy sárgásszürke. hátán
széles, sötétbarna, feketével finoman szegélyezett csík fut le, oldalán fehéres, majd
sötétbarna szalag követi, ez alatt pedig a légziínyílások fehér sávban foglalnak helyet.
Feje Yörösesbarna, fehér csíkokkal és foltokkal. Tápnövényei bükkönyfélék. de fők{>ut
az Onobrychis riciaefolia

ludicra HB'\.

8. nem: Lygephila BILLEG.
Bélyegeinek többségében egyezik az előző nemmel, de ajaktapogatója
hosszabb, nem annyira vaskos és széles, csúcsíze is nyújtottabb (30. ábra: D).
EliiLő szárnya kissé magasabb, külső szegélye az m 3 -w 2 ér közében llC!ll
annyira kiugró. Potrohán középen gyenge gerinc fut végig, lábszárain nincse
nek tih-i�ck. Az ide tartozó fajok szintén mind barnásszürkék, a vesefoltot
töbhnyire töredezett fekete pettyek képYiselik, a keresztirányú rajzolati
elemek szintén igen homályosak, fejük és gallérjuk ugyancsak fekete.
A hernyók karcsúak, 16-lábúak, de az elsií hasi lábpár szintén kissé csökevényes. Túp
növényeik hüvelyes tcrrnésG növények. laza szövedékben levelek között bábozódnak.
Az in1ágók éjszaka repülnek, a csalétek és a mesterséges [('.ny iránt viszonylag ki·izi_irn
bi;sek. :\"appl kijnnyen felzavarhatók, röptük gyors, nyilaló.
A holarktikns nemet Magyarországon .5 faj képviseli.

(4) Elülső szárnyukon a vescfolt nagy, fekete, fordított szögfejhez hasullló,
nem feldarabolt vagy pettyekre szakadozott. Hátulsó szárnyuknak
fonákján a belső keresztvonal árnyéka is látható. azaz a szárnv tú
és középtere nem rajzolatlanul fehéres.
2

(3) A. legnagyobb feszth·olságú hazai faj: 38 �42 mm. Elülső szárnyán
a vesefolt nagy, széles, szögfcjszerű, a sejtben még egy apró fekete
pont is látható. Alapszíne meleg, világos okkerbarnás szürke, a belső
kere:sztvonal elmosódott, az árnvékvonal a vesefolt alá szorult, széles,
meredek, a külső keresztvonal · hiányzik, előtte a felső szegély felé
egyre szélesedő és sötétedő, harnássziirke árnyék látható, amelynek
külső határa alkotja a hullámvonalat. A tővonal szaggatott, vonal
kákból vagy pettyekből áll; az egész szárnyfclületre sűrü, de finom,
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keresztirányú vonalkázás borul, a rojt színe egyezik az alapszínnel.
Hátulsó szárnya világos okkerbarnás szürke, a szegély felé sötétebb,
akárcsak a középtéren. Fonákján az elülső szárny sötétebb árnyalatú,
a hátulsó világosabb, a tő- és a középtér is homályos és sötéttel behin
tett; nemcsak a külső szegélytéren végigfutó árnyék, hanem a tővonal
i" :'zaggatott, a holdfolt jól látható (34. ábra).

3.i_ ábra. Lygephila lttsoria L. s-p. _fosrn KYSELA 8 (Eredeti)

.·\ Közép-Európától Kisázsiáig és a Szovjetunió európai részér_iek déli hatá
rmg elterjedt faj Magyarországon a Dunántúli dombvidéken és az Eszaki Közép
hegységben él, az Alföldről - kivéve az északkeleti részt - hiányzik. :\ Bécsi
medencé,·el közös hazai populációk melegebb, okkereseLb színiíkkel térnek el az
egérszürke színií és igen homályos rajzolattÍ törzsalaktól. Egyetlen nemzedéke V.,
VII. repül. A hernyó krkes harnu.,zürke. hátán a piros középvonal fehér csík köze
pén fut le, ezt 2 oldalról fekete vonal szegélyezi. Oldalán 2-2 piros vonal látható,
közöttük fekete és fehér pontozás díszlik, hasa és lábai feketésszürkék. feje barna.
Tápnövényei Vicia- és Astraga!Its-félék: szövedékben alakul át igen vaskos. feketés
barna bábbá ( = orobi Du.) - :-· a g, e s ii cl f íí bagoly

lusoria L. ssp. fusca K YSELA
(2) KiseblJ faj, mint ez előző: fesztá\olsága 33-35 mm, a második nem
zedéké még kisebb. Elülső szárnyán a vesefolt jóval keskenyebb,
kíYiilről erősen behorpadt, mellette lent rendszerint még 1 apró fekete
pont látható; a sejt közepén helyet foglaló fekete pont is megvan
(36. ábra: A). Alapszíne világosszürke, némi sárgás árnyalattal, a ke
resztirányú vonalkákból álló behintés nem annyira sűríí, de határo
zottabb, s a belső és a külső kereszt vonal is jobban kivehető. A hullám
vonal sötét belső árnyéka élesebb, erőteljesebb. Hátulsó szárnya vilá
gos barnásszürke, rajzolata és fonákja egyezik az előző fajéval.

3

4*
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A palearktikusfaj Magyarországonfőként lápréteken és ritkás, nedves erdők�
hen él, csaknem mindenütt előfordul. Két nemzedéke V., VI. és VII-IX. repül.
A hernyó háta világos sárgásszürke, fekete pontok tarkítják, közepén nagyobb,
oldalán kisebb sárga foltok sora fut végig. Oldalain felül széles és fehér, de feketével
pontozott csík, ez alatt fehérrel pontozott narancssárga sáv, majd a lábak fölött
fekete vonal húzódik. Itt minden szelvényen 3 sötét bibircs látható, amelyeken 1-1
fehér sörte foglal helyet, hasa sárga, feje sárgás, fekete és fehér foltok tarkítják.
Tápnövényei Aslragalus-, Coronilla- és Vicia-félék; bábja karcs1'.i sötétbarna - Ki s
csü dfűbago l y

pastinum Tn.

35. ábra. Lygephila craccae F. éJ (Eredeti)

4

(1) Elülső szárnyukon a vesefolt apró fekete pettyekre szakadozott
( esetleg árnyékszerű, homályos folttá alakult). Hátulsó szárnyuk
fonákja a sötét szegélycsík mögött egészen a tőig rajzolatlan piszkos
fehér vagy szürkés.

5

(6) Elülső szárnyán a vesefolt 5 apró, fekete pettyre töredezett, hátulsó
szárnyának fonákján a tő- és a középtér - egészen a sötét szegélyig rajzolatlan fehéressárga. Alapszíne hamvasszürke, némi ibolyás árnya
lattal, a sötét, szürkésbarna behintés és keresztirányú vonalkázás
igen gyér. Az erek homályosak, de világosak, a keresztvonalak elt{ín
tek, csak a hullámvonal mögött álló sötét árnyék szembetűnő, a csip
kés tővonal homályos, a felső szegélyen feketés foltocskák láthatók.
Hátulsó szárnya világos sárgásszürke, szegélytere széles, barnásszürke.
Elülső szárnyának fonákja világos szürkésbarna, legsötétebb része a
szegélytéri árnyék, akárcsak a hátulsó szárnyán, amely egyébként
fehéres, fehéressárga. A holdfoltok homályosak (35. ábra). 30-41 mm.
A palearktikusfaj Magyarországon gyakori. Repülési ideje VI., VII. és VIII
XI. A hernyó agyagsárga vagy szürke, széles hátvonala szürkésbarna, amelynek
közepén finom, sötétbarna középvonal fut végig. Oldalán az 5-7. és 10. szelvényen
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1-1 fekete vonal látható, a 12.-enpedig háromszögletes, sárgásfehér folt. Hasa vilá
gosabb, közepén sötétbarna vonal van, feje szürke, ,i fekete vonalkával. Tápnövényei
Vicia-, Coronilla- és Astragalus-félék; bábja vörösesbarna - B ük k ö ny b a g o I y

craccae F.

Y á I t o z a t a i:
1. Alapszíne szürke, sárgásbarna árnyalattal, az erek világosak. - Főleg karszt
bokorerdők tisztásain a Középhegység déli lejtőin található. Repülési ideje VII
IX. eleje.

craccac F. ssp. lutosa WARR.

2. Alapszíne szürke, barna árnyalat nélkül, keresztvonalai élesek, jól láthatók. Erdély

[craccae F. ssp. perstrigata RBL.]

6

(5) Elülső szárnyukon a vesefolt még több apró fekete pontra szaka
dozott, esetleg csupán sötét, árnyékszerű folt képviseli. Hátulsó
szárnyuk fonákján a tőteret is többnyire sötét behintés tarkítja.

7

(8) A nem legkisebb hazai faja: 30-33 mm. Hátulsó szárnyának fonákja
hasonlít a rokon craccae F. fonákjára, azaz majdnem teljesen rajzolat
mentes, fehéres, legfeljebb néhány sötét pikkely tarkítja. Elülső

,,...------i:.
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36. ábra. A: l,ygephila pastirwm Tn. és B: L. viciae Hns. elülső szárnyának körvonala (azo
nos nagyításban) a vesefolt részletrajzával - C: L. �iciae Hn:-.-. vesefolt nélküli példányának
elülső szárnya és D: L. limosa TR. elülső szárnya (Eredeti)
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szárnyának alapszíne tompa sötétbarna, suru, sötét keresztvonal
kázás borítja, amely a legsötétebb a felső szegély mentén, szegélytere
felé már füstösharna. A vesefoltot sötét, árnyékszerű folt képviseli,
benne olykor elmosódott holdfolt látható, a kereszt,·onalak alig észlel
hetők, a tővonal szaggatott (36. ábra: D). Hátulsó szárnya barnás
szürke, a szegélytéren sötétebb.
A dél-európai faj M:::gyarországon főként a Középhegység déli lejtőin talál
ható. Két nemzedéke Y., VI. és VII., VIII. repül. A hernyó világos barnásszürke.
finom és sűrű feketés behintés fedi. hátvonala és 2 - 2 oldah·onala narancssárga.
Lábai fölött széles sárgásbarna, afölött pedig keskeny fehér csík vonul végig, feje
világosszürke, fekete pontozással. Tápnövényei Vicia- és Coroni/la-félék, sőt a Colutea
arborescens is; finom szövedékben a talajon alakul át barna bábbá

limosa TR.

8

(7) Nagyobb faj, mint az eléízí-í, fesztá,·ols,íga: 34-36 mm. Hátulsó szár
nyának fonákján a tő- és a középteret is sötét hehintés tarkítja, akár a
rokon lusoria L. fajon. Elülső szárnyának alapszíne világos iholyás
szürke, sűrú olaj- és sötétbarna keresztvonalkázással és hehintésscl.
A keresztirányú csíkok és vonalak homályosak, szélesek, olajbarnák,
a vesefolt vagy sok apró fekete pontocskára szakadt, vagy homályo;;
és árnyékszerű. Az erek világosak, a hullámvonal szintén világos és elég
jól látható, a tővonal szaggatott (36. ábra: B-C). Hátulsó szárnya
világos olajbarnás szürke, a szegély felé sötétebb. Elülső szárnyának
fonákja majdnem teljesen rajzolatmentes, sötét, hátulsó szárnyáé
világosabb.
A palearktikus faj Magyarországon ritka, eddig a Mátrában. a Bükkben. a Zemp·
!éni hegységben, valamint a Dunántúl középső és nyugati részein találták. Egyetlen
nemzedéke VI-VIII. repül. ,\ hernyó világosszürke, hátán sötét, oldalain 1-� l
fehéresszürke csík fut végig. Háti bibircsei feketék, keretük fehér. oldalain sötét,
ferde vonalkák is láthatók. feje szürkésbarna, Tápnövényei Vicia- és Coronilla-félék;
bábja csillogó, barna

neme

HB".

9. nem: Arytrura Z:UIN
Fejszőrözetc rendes, arca c�upasz, ajaktapogatója sarló alaklÍan felgör
bül, 2 íze széles, rásimuló pikkelyek fedik, cstÍcsíze rövid, hegyes (30. ábra: E).
A hím csápja röviden pillás, minden ízen 1-1 sörte látható. Yálltakarói
széles(:k, tora, potroha sima. Elülső szárnyának csúcsa megn:-últ, hegyes, a
külső szegély hullámos, az m3 ér végződésénél kiugrik, erezete az alcsaládra
jellegzetes szerkezetet mutatja. Hátulsó szárnyának szegélye szintén hullá
mos, az m 3 végződésénél szintén kissé kicsiicskösödik, erezete rendes, mindkét
szárny tőtere keskeny (37. ábra). Az imágók rajzolata egyszerú, ívelt vagy
hullámos keresztvonalakb61 áll.
A hernyók többnyire ismeretlenek.
A főként Kelet-Ázsiában elterjedt nemet hazánkban 1 faj kép,·iseli.

Elülső szárnyának alapszíne tompa ibolyássziirke, legsötétebb a közép
téren, ám olykor ugyanolyan sötét a tőtér is, gyakran sötétbarna árnya-

xvr.
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lat borítja. A 2 keresztvonal világos sárgásszürke, a belső a sejt alsó
határán megtörik, onnan meredeken fut a belső szegélyre, a külső
finoman hajló í-v et ír le a sejt előtt, innen kifelé a szárny világosabb
ibolyásszürke, határa ferde és éles, a tőtől idáig az erek világosak.
A szegélytér ...-ilágos szürkésbarna. a benne ...-égigfutó sötét és zegzu
gos, ...-ékony hullámvonal homályos, a holdfolt kicsi, világosszürke,

37. áhni. Arytrura nwsrnlus :'tIE:-i. :; és ,zárnyerezete (Eredeti)

a tővonal apró fekete háromszögekre szakadozott, a rojt sötét. Hátulsó
szárnya olyan színű, mint az elülső szárny, a szegély felé világosabb,
a belső kcresztvonal nem látható, a holdfolt homályos. A külső kereszt
vonal meredek, a hullámvonal tompaszögben megtört, mindkettő
homályos, a tővonal szaggatott (37. ábra). Fonákja tompa szürkés
barna, a külső keresztvonal sötét, dc homályos. a szegélytér alig vilá
gosabb a szárny többi részénél, a holdfoltok halványak. 46-50 mm.
Az Amúr vidékén, Koreában és Japánban elterjedt faj Magyarországon csak
ősi lápjainkban honos: a Kisbalaton területén, Debrecenben, és a bátorligeti lápon
gyiíjtötték. Jellegzetes példája a jégkor utáni diszjunkt elterjedésnek, de a hazai
populáció még nem árul el alfaji elkülönítő bélyegeket. Az imágókat vonzza a
mesterséges fény. Egyetlen nemzedéke VI.. VII. repül. }, hernyó a legnagyobb va!ó
színííség szerint a Salix cinerea leveleit fogyasztja

musculus i\IE�.
10. nem: Minucia MooRE
Fején a szőrözet meredek búbbá alakult, arca csupasz. Ajaktapogatója
nagy, sarló alakúan va1;y igen ferdén az arc előtt fölfelé emelkedik, a 2. íz vaskos,
rásimuló pikkelyek b·nítják, csúcsízc előre mutat, hegyes (30. ábra: F). A hím
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csapp fonalas, pillái igen aprók. Válltakarói igen szélesek, torán gyenge
gerinc van, potroha sima. Elülső szárnya megnyúlt, dc széles, csúcsa hegyes.
Hátulsó szárnya lekerekített, a szárnyak erezete egyezik az alcsaládra jelleg
zetes szerkezettel. A fajok rajzolata egyszcríí, keresztirányú vonalakból, a vese
és a körfolthól áll.
A palearktikus nemet Magyarországon 1 faj képviseli.
Az imágókat a fény és a csalétek egyaránt igen vonzza, �öptük szilaj, csapongó. Nappal
rejtőzködnek, éjszaka repülnek.

38. ábra. J\,finucia lunaris SCHIFF. éí (Eredeti)

Elülső szárnyának alapszíne a tompa okkersárga fcdésíí világos hamu
szürkétől az cgérszürkén át a vöröses- vagy fcketésbarnáig változik.
A belső keresztvonal az an éren megtörik, a külsőnek finom íve közé
pen a tő felé kissé behorpadt, mindkettő okkersárga, vékony, kifelé
széles sötét árnyék kíséri őket. A körfolt apró, a vesefolt jellegzetes
alakú, feketék, a hullámvonal kacskaringós, előtte a szegélytér olykor
elsötétedik, a tővonalat fekete pontok sora képviseli. Hátulsó szárnya
Yilágosharna, a széles sötétbarna szegély mögött keskeny, világos közép
Yonal húzódik (38. ábra). Fonákja rajzolatmentes sárgásszürke, csak
a homályos holdfoltok láthatók. 48-52 mm.
A közép- és Dél-Európában valamint Észak-Afrikában é" Kisázsiában elter
jedt faj Magyarországon is mindenütt előfordul, főként meleg tölgyeseinkben közön
séges. Egyetlen nemzedéke IV - VI. repül. A hernyó sárgás, a sötétbarna és rend
szertelenül kígyózó sorokban sűriín fellépő pettyek miatt vörösesbarnának tűnik.
Oldalvonalai vörösesbarnák, a 4. szelvényen 1-1 szögletes, sárga folt van, a bibircsek
kicsik, feketék, udvaruk sárgásfehér, feje vörösesbarna, 4 sárga csíkkal. Tölgyfélék
fiatal hajtásain él, laza szövedékben moha vagy levelek között alakul át feketésbarna
bábbá - N a g y f o I t o s b a g o I y
lunaris SCHIFF.
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11. nem: Acdia HnN.
Fejszőrözcte rendes, ajaktapogatója meredeken fölfelé görbül, 2. íze
vaskos, csúcsíze hegyes, hosszú (39. ábra: A). A hím csápja fonalas, a pillák
igen aprók, az ízeken 1-1 nagyobb sörte látható. Yálltakarói szélesek, rövidek,
tora sima, potrohán pamacsos gerinc fut végig. Elülső szárnya magas, de meg
nyúlt, külső szegélye hullámos, erczetébcn az r3-,- .1 igen rövid nyélen van, a
szegély hullámos (39. ábra: B). A lábszárakon nincsenek tövisek.
Az egyetlen fajt felölelő palcarktikus nem Magyarországon is előfordul.

Elülső szárnyának alapszíne bíborfényú fekete. A belső keresztvonal
3 hegyes hullámot vet, a külső kacskaringós és csipkés, mindkettő
tusfekete. A felső szegély közepétől a csúcs mögé terjedően s egészen
a vcsefolt határát jelzéi fekete vonalig hatolóan hússzínú nagy folt
fekszik. A külső szegélytér sötét, olykor feketével behintett vöröses
sárga, mögötte a hullánnonalat az érközökben elhelyezkedő fekete
háromszögletú vagy nyílhegy alakú foltok hclyettt'sítik, a téivonal
fekete, ép, a rojt feketésszürke. Hátulsó szárnya fekete, a tőtér fehér,
kör alakú, de a szegélyek még feketék, a rojt hófehér, csak az m3 -cu2
erek között fekete. Fonákja az elülső szárnyon szürkésfekete, a külső
keresztvonalat a mögötte húzódó ÍYelt fehér c,ík jelzi, a vesefolt is
fehér, a szárny sötét külső felében az erek feketék, a tővcnal ép, a rojt
sötét. A hátulsón a fehér tőtér a belső szf'gélyrc is kiterjed, a rojt
olyan, mint a szárny felszínén (40. ábra). 30-35 mm.

;,.,,��
l',r.,,

\'.''

.
./
. ff'I
,/

A

B
39. ábra. A·-B: Aeclia. C

D

F

D: Catcphia és E� F: Catocala feje és szárnyerezetc (Eredeti)
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A Közép- és Dél-Európától Iránig terjedő faj �[agyarországon is mindenün
előfordul, főként szulákfélékkel benőtt ruderáliákon, erdei tisztásokou. erdőszegélye
ken. Az imágókat a mesterséges fény vonzza. Y-IX. elejéig folyamatosan. de egyre
gyérebb egyedszámban repül, valószínííleg 2 nemzedéke van, amelyek közül a máso
dik részleges. A hernyó barna, fehéressárgáYal keretezett síírií fekete pettyek borít·
ják, hátvonala vékony, narancssárga, oldah·onalai hasonlók. de csak az első szel
,·ényckcn láthatók jól. A bibircsek kicsik, feketék, széles narancssárga udvaruk ,·,111,
a légzőnyílások alatt széles fehéressárga csík húzódik, hasa frhér. minden szeh·ényeu
1-1 siHétlila folt látható. feje barna. Tápnövényei szulákfélék: földdarabkákkal
borított súivcdékhen alakul át vörösesbarna bábbá -· F o I v 6 f ií ha g o ly
funcsta Es P.

·Hl. ábra. Aedia _(un,·sw E,,;p_ 5 (Ereddi)

12. nem: Catephia 0.
Fcjszőrözete rendes, arca csupasz. Ajaktapogatója hossztí. közwtleniil
az arc előtt meredeken fölfelé görbül, 2. íze a rásimuló pikkelyek miatt vaskos,
a csúcsíz majdnem ugyanolyan hosszú. mint a 2., ,-ékon)-, sima. botszerű.
messze a feje fölé emelkedik (39. ábra: C). A hím csápja fonalas. az apró pil
lák nyalábokban helyezkednek el. Yálltakarói szélesek. tora sima, potrohának
közepén pikkelypamacsokból álló gerinc húzódik végig, a lábszárakon nincse
nek töYisek. Elülső szárnya megnyúlt, csúcsa tompa, hátubó szárnya kerek,
erezctük egyezik az alcsaládéra jellegzetes szerkezettel (39. ábra: D) .
.-\ palearktikus nembe 2 faj tartozik, az egyik közülük Magyarországon is honos.
Elülső szárnyának alapszíne fiistfckete. A belső kcrcsz t vonal kígyózó.
a ráncban mélyen kiugrik a szegély felé, a külső kereszt nrnal kanyar
gós, helyenként fogazott. mindkettő tusfckete, az árnyékvonalat
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is töredezett ívekből álló koromfekete Yonalak ké1n-isclik. A kör
és vesefolt koromfekete, a Yonalakat helvcnként kh·ülről sötétbarna
foltocskák tarkítják. A hullámYonal -,,-ilágosbarna, zegzugos, kh·ül
ről finom. sötét árnyék kíséri, a szegély rozsdabarnás. olykor azonban
az is fekete, a tővonal ép. hullámos akárcsak a rojt. Hátulsó szárnyá
nak tőtcrc fehér, kiYén• a beLő szegélyt. egyébként tompa fekete,
a belső szöalct
möaött
fehér folt \·ac,\·
b
o
r. rö,·id csík látható. itt és a szárny
csúcsában a rojt is hófehér. Pg,éhként fekctt·. a tő,·onal fehér. Fonákja

t ! . úlira. Catcphia uich_\

1slu ::,( H[F.F.

(Er,·Jeti)

sötétsziirkt·. a jellcgzete, kt-re:':d, onalak homályosak. füstösfeketék.
mindkét szárnyon a hulláun onal a legszembeszökőbb rajzolati elem.
A hátulsó szárny a középtérig frht�r. a holdfolt jól látható. a rojt
olyan, mint a szárnyak fel,-zín,�n ( n. ábra). 39�4:2 mm.
0

A 1'.,iúp- i:-s l){,l-Eurúp,ílól Bcléií-.-\"iáig elterjedt faj .\L.1g, arországon ftíkélll
tölgyeseinkben l,·p frl, az Alföld közép,ií r,·sút ki,·(,ve cs<1knem mindenütt eliifordul.
Ki:-t nemzed,-·kc n· -- \.!. és \"II.. \. [ l l. repül. . -\ mesterséges féli,. ,onzza. alkalmilag
a csalétket is felkeresi. :\ hernyó szürke vagy \·iirösesszürke. sz�llnos fekete pont
tarkítja ..-\ 1iag:,· háti és a kiseLL olrlalbibircsek sárgák. a -L , .. B. és 11. szeh·én1
oldalain l I fehé·r ,·agy ,·iirös folt van. ezekben fekete pontok láthatók. Feje szürke.
mögötte sárg:a kercsztcsík fekszik. amelyet szintén fekete pontok tarkítanak. Tölgv
f..léken él. föle;.>: kiseLb bokrokon. , laza szüvcdékhcn alakul út barna bábbá -F e k e t e ö , ·;. s l, a g: o l y
alchvmista SCHIFF.
13. nem: Ephesia HB:\'.
Fcjszőrözctc d6rcborul, arca csupasz. Ajaktapogatója fölfelé irányul,
2. Íze yaskos, duna pikkelyek borítják, csúcsíze rövid, tompa (,·ö. 39. ábra: E).
A hím csápja fonalas. Yúlltakarói rövidek. szélesek, tora sima. potroha sima,
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hosszú, farpamacsa nagy, hátulsó lábszárán nincsenek tövisek. Elülső szárnya
megnyúlt de magas, hátulsó szárnya kerek, a szárnyak szegélye hullámos,
erezetük megfelel az alcsaládra jellemző erezetszerkezetnek (vö. 39. ábra:
F). Az ide tartozó fajok elülső szárnya mán-ányos, az övesbaglyokra jellemző
mintázattal, hátulsó szárnyuk sárga, 2 ínlt fekete szalaggal. Külön jellemző
az övesbaglyokra a külső keresztvonalnak a vesefolt alá bekanyarodó nyül
ványa, amely gyakran le is szakad és az ún. hurokfoltot alkotja.

42. ábra. Ephesia diversa HB:'i. 0 (Eredeti)
A hernyók színezete és rajzolata fák kérgére emlékeztet; kissé laposak, oldalukon
apró, húsos kinövések sora látható, megzavarva megmerevednek és az araszolóhernyókéra
emlékeztető testtartást vesznek föl. Bábjuk falevelek közötti laza szövedékben található.
Tápnövényeik főként tölgyfélék.
Az imágók éjszaka repülnek, a mesterséges fény és a csalétek is igen Yonzza őket.
'.\"agyon éberek és fürgék, még nappali pihenésükböl is könnyen felzayarhatók és gyors, sur
ranó, zegzugos repüléssel menekülnek. Pikkelyzetük könnyen lekopik.
A nagy fajszámú holarktikus nemnek a Palearktikumban is sok képviselője rnn. Magyar
országon 4 faja honos.
Gazdasági kártevők nincsenek közöttük.

1

(4) Hátulsó szárnyukon a fekete szegélysáv folyamatos, szinte egyenes
folytatása az elülső szárny fekete belső keresztvonalának.

2

(3) Elülső szárnyán a hurokfolt kör alakú és teljesen lefííződött a külső
keresztvonalról, fonákja tiszta sárgásfehér, a hátulsó szárnyé narancs
sárgás. Elülső szárnyának alapszíne barnásszürke, a szinte megkettő
zött, zegzugos, tusfckete belső keresztvonal mögött a tőtér nagy
részén sötét olajbarna szalag húzódik. A keresztvonal előtt a szár
nyat sűrű fehér behintés fedi, főként a felső szegély alatt és a belső
szegély fölött. A vesefolt többnyire elmosódott, máskor jól látható.
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A külső keresztvonal villám alakúan zegzugos vagy fogazott, henne
fehér pontocskák láthatók, az m 1_2 en:k magasságában kiugrik a külső
szegély felé, környéke sötétszürkés fekete. A hullámvonal ép, fekete,
apró ínkből áll, belülről fehér pikkelyek derítik, a szegélytér sötét
barnásfekete, az erek feketék, a tővonalat éles fehér pettyek alkotják,
a rojt barna, külső harmada fehér. Hátulsó szárnya narancssárga,
a IH'lső ,:zalag hosszlÍ hurkot vet a tő- és a középtér egy része körül,
a felsf-í szt�gélyen széles, a belső felé eg:--rc keskenyedik és eléri a
szegélyt. A kiils6 szegély öve hasonló szerkczetíí, a rojt szürke, a
csúcs körül sárgásfehér. Fonákján az elülső szárny fekete rajzolati
elemei igen tcrjcclelmcsck, a 2 fekete szalag és a tőtér által szaba
don hagyott sárgásfehér alapszínen is sok a fekete pikkely. A hátulsó
szárny fonákjának rajzolata a felszínnek a tükörképe, a fekete behin
tés itt is dús. A válltakaróknak fekete szegélye van, a tor színe
egyezik a ti'-ítérévcl, potroha sárgásbarna (42. ábra). 36-38 mm.
A Dél-Európában Spanyolországtól, Magyarországon és a Balkánon át Kur
disztánig elterjedt faj hazánkban viszonylag ritkán található; ismert lelőhelyei a
Tihanyi-félsziget, P0cs kiirnyéke, Szentendre, a Bu,iai-hegy,-idék. Vác, Gödöllő, Monor;
karsztLokorcrdcinkre jellernő faj, Tihanytól a Bükk hegységig fordul elő. Egyetlen
nemzedéke VII., YIII. repül. A hernyó rozsdabarnás, hátvonala sárga, kerete fekete,
lábai fölött fekete csík hi',zódik, amelyet felül és alul sárgi'\s foltok kísérnek. Minden
szelvényen 2- 2 fekete hiuircs van, amelyeken 2-2 szétálló sörte látható. Tölgyön
és kőrisen él -·· K ő r i s f a - ö v e s b a g o I y

di versa Hni'i _

3

(2) Elülsó szárnyán a hurok.folt teljes összeköttetésben áll a küls(5 kercszt
vonallal, fonákja sárgásszürke vagy fos•össárga. Alapszíne szürke,
amelyet igen �ún'.í harnásfckete behintés frd, olykor az alapszín csak
apró fol,okban ütközik ki a ti'-ítércn, továbbá a hcls6 kcrcsztvonal
el6tt a fclsi'-í szegélyen és a hullámvonal közepén. A belsíS keresztvonal
széles, bársonyfekete, viszonylag meredek és alig hullámos, a vcsefolt
éles, kerete frkete, belül és környékén, .-alamint a bcls6 szegély köze
pén barnásfekete. A külsi'-í keresztvonal bársonyfekete, széles és éles, az
m erek környék,Sn messze kiugrik a külső szegély felé, a hullámvonal
viUlgos, keret1; mindkét oldalon sötét barnásfekete, crfísen fogazott.
A kül,éi szegély i.smét világosabb barna, a ti'-ívonal apró holdacskák
hól áll, a rojt választón,nala sötét, hullámos. Hátulsó szárnya sötét
sárgásbarna, a bels6 fekete csík elkcskenvecléí, meredek, a ráncban
élc;cn megtörik és többnyire a hcls6 sz(gélyig halad, a ránctéren
créís a :ö�ét hehintés. A szegélycsík szintén fekc�e, igen széles; tö;>bé
,
,
,
kcvcshc cp vagy a rancban clkcskcnycd1k, a szarny csucsa sargas, a
rojt sárgásfehér, hullámos, a csík mentén sötétszürke. Fonákján a
tompa szürkésfekete részek sötétek, az elülső szárny középs6 fekete
csíkja egyenletes, a külsőn az erek .-ilágosak, a ti'-ítér sötét behintése
viszonylag gyér. A hátulsó szárny fonákja a felszínnek tükörképe (43.
ábra). 36-40 mm.
A Dél-Európától Kurdisztánig elterjedt faj .\[agyarországon a Középhegység
meleg, száraz tölgyeseiben, főleg karsztbokorerdőkben él. Egyetlen nemzedéke Vl-
VIII. repül. A hernyó sárga, számos vörösesbarna foltocska tarkítja, ezért inkább
barnásvörösnek tGnik. A bibircsek barnák, a 8. szelvényen sárga folt látható, a 11.
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szelvény hátulsó bibircspárja villás hegyíí. feje vörösesbarna, sárga foltokkal. hasa
sárga. Tápnövényei tölgyfélék, főként magasabb fákon található. - Ki s sárga
üveshagoly

nymphagoga Esr.

4

(1) Hátulsó szárnyukon a fekete szegélysáv a ráncban megszakad és
hcfrjező része teljesen különálló, nagy, kerek vagy tojás alaklÍ folt-

-13. ábra. Ep h,,sia nn11plrngoga EsP. � (Eredeti)

ként hel_vczkt·dik cl a belséí szöglet előtt. Az clülséí szárny belső kereszt
,-onalának nem egyenes folytatása. min·! az a hátulsó szárny középsó
sárga csíkja fölött ér ,-éget.
S

(t•) Elülsfí �zárnyán a hurokfolt összeköttetésben áll a külső keresztrnncdlal, hátul;6 szárnyán a belső ft·kcte szalag teljes hurkot vet a tőtér
körül és a hclső szegélyig ér. Elülső szárnyának alapszíne fehéres-.
okkeres- ,agy ibolyásszürke, a t6tér felé egyre ::<ötétedően olajbarna,
a belső kcresztvonal felső része a sejt határáig megnyülva szögletes,
fekete foltot alkot, alatta kétszer mély hullámot vet, kívülről széles,
,ilágos, olajsárgás barna sá,- szegélyezi. A vesefolt kerete fekete, belül
harna, khiil fekete és szögletes folt határolja. A külső keresztvonal
igen zegzugos és nyilalló, a m 1_2 ereken messze kiugrik a külső szegély
tér felé, környéke világos olajbarna, kíYi .il világos csík kíséri, a külséí
szegélytér sötétebb olajbarna. A hullámvonal fogazott, világos, de alig
észlelhető, a szárny cslÍesáhan nagy, tojás alaklÍ, világos olajbarna
folt van, amelyet alulról barnásfekete behintés körít, a tővonal szag·
gatott, a rojt kissé tarka. Hátulsó szárnya sárga, a belső fekete szalag
majdnem végig egyforma széles, a szárny cstÍesa sárga, a rojt sárga.
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Fonákja halványsárga, a fekete csíkok sziirkésck, homályosak, kes
(44. ábra). 44-46 mm.
ayér
ferdék., a fekete behintés iacn
kem-ck.
0
t, ..
.
_-\ Közép-Európától Japánig elterjedt faj .Magyarországon elsi5sorban párás,
nYirko, helyeken él, a meleg déli lejtőkriil hiányzik. Egvetlen nemzedéke VI � VIII.
r�pül. ,\ hernvó sötétbarna ;-agy hamuszürke, bibircsei nagyok, barnák. 1--1 szál
sörte ya11 rajt{,k, a 8. szelvényen hegyes, barna szarvacska látható. feje olyan színií.

1-l. ábra. Ep hesia paranympha L.

::i

(Eredeti)

111illt a te,te. kerete fekete. Tápnö,-énvci köke:tl\". sziln,, kiírte. e!.!;Ye.sek szeri11t tölgv
frlék: fDki11t öreg bokrokon vagv fák�,, uilálh;tó ( fulrnln,•(l :'ic_)
J, ií kén �y paranympha L.
ö

(;:í) Llltl:eéí sú1r11vún a lrnrokfolt le�zakadt a küls6 kcreszl \unalr(,]. hátulsó
�zárn\ ú11 a ÍwL6 fekete szalag a rúnchan végd ér. Flülsú .,zúnn-ának
alapc�Íne vilúgos, egn·nlctcs ;a�szürke. töl1l;-kncscl,h ihol :, -{1, irnya
lattal. \ fekete kercsztvonal hosszú, ferd,· ékké11t húzódik a :'ejt alá.
unnart :2 hnllárnot vet \'C haj.,zálvékonyau folnatórlik a bd;c'í szc
g,:iyn·_ :1z el6tte húzúdó sáv kissé \-ilágosabb árnyalatú, mint az alap
:,;zín. _\ \ csefolt kerete fekete, belseje és környéke harnás. Az igen
zcgzu!.(os fekete külsó keresztyonalnak féíként felséí, cldi-ílt M alakú
ré;ze 't!es és széles, mellette olajsziirke csík húzódik, a kiils6 szegély
tér színr- eg\-ezik az alapszínnel. A hullámvonal világos d,· igen homá
lyos. cléítte az erek finoman foketék, a csúcstt'·r rajzolatlan, alulról
sötét árnyék köríti. a tővonal hullámos, dc szaggatott, a rojt töve
fehéres. Hátulsó szárnya sárga, a hcls6 fekete szalag középen meg
törik és kifelé ugrik (ez az előz(:; fajon rnhascm észlclhet6!), többé
kn-éshé egyforma széles. A szárny csúcsa "árga, a roit ,zint,'. n_ csak a
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fekete szegélysáv mentén szürke. Fonákja sárga, a rajzolat fekete, a
belső csíkok sötétebbek, mint a szegélysávok, s a belsők mindkét
szárnyon zegzugosak, szabálytalanok. A hátulsó szárny tőtere naran
csos; a gallér szegélye fekete (45. ábra). 37-40 mm.

-1.'i. ábra. Ephesia hymenaea SCHIFF. S (Eredeti)
Az Ausztriától Délkelet-Európán át az Urálig és onnan az Usszuri folyásáig
elterjedt faj Magyarországon mindenütt eléíforduL a nem leggyakoribb faja. Egyetlen
nemzedéke YI --YIII. repül. A hernyó hamuszürke vagy barmb,·ijrös. fekete pontok
díszítik. s\pró bibircsei barnák, a 8. szelvényen nagy, hátrafelé irányuló kinövés van,
amclv mögött mé(T l apróbb fo«lal helyet, a lL szeh,énv kinövése kétágú, vöröses
barn;, ha;a sárga� oldalain vörösesbarna foltok láthatók: feje barnás, ta�ka, 2 fehér
és 2 fekete csík 'ékesíti. Kökénven (Talagonván él és karcsú. viLígosbarna bábbá alakul át - G a l a g o n y a - ö 'v e 's a o Í y

b g

hymenaea ScnrFF.

14. nem: Catocala ScnRK.
az előző neméivel (39. ábra: E-F), de
ecrveznek
Alaktani sa1·átsáaai
e�
o
hátulsó lábszárán tövisek Yannak, ám csupán a 2 sarkanytyúpár között.
Az elülső szárnyak többnyire magasabbak. Az ide tartozó, jobbára nagy
termetű fajok hátulsó szárnya rendesen piros, csak ritkán barnássárga (illetve
fekete, amelyen égszínkék szalag húzódik).
A hernyók hasonlók az eliízií neméihez.
A nagy-fajszámú holarktikus nemből Magyarországon 7 faj horws. A C. conjuncta EsP.
a Földközi-tenger medencéjében él, hazánk területére nem hatol fel.

1 (12) Hátulsó szárnyának alapszíne piros vagy esetleg barnássárga (nem
fekete, melyben kék öv húzódik).
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(3) Elülső szárnyának
csúcsa is fekete. A
derékszöget hezáró
nem zegzugos vagy

46. ábra.
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fonákján a külső szcgélytérrcl együtt a szárny
hátulsó szárny fonákján a belső fekete csík kb.
ék alakú, az ék 2 szára kb. egyforma hosszú, ép,
fogazott, vagy hullámos. Elülső szárnyának alap-

Catocala conversa

EsP. ssp.

agamos

HBi'\, 0 (Eredeti)

színe szürke, igen dús sötétszürke és fekete behintéssel. A belső kereszt
vonal széles, ferde, a sejt alatt 2 hullámot vet, belülről széles szürke
árnyék kíséri. A külső keresztvonal igen zegzugos, villámszerű, a hurok
vonal nincsen lefi.iződve róla, a vcsefolt sötét, benne 2 fekete pont
látható. Mögött e a felső szegély és a sejt szürkésfehér, az árnyék
vonal széles, a külső szcgélytérből a hullámvonal alig emelkedik ki,
homályos, csipkés. A szárny csúcsa kissé világosabb árnyalatú szürke,
a tővonal szaggatott, fehér pettyek derítik, a legsötétebb a szárny
ránctere. Hátulsó szárnya sárgásbarna, a hosszú belső fekete szalag
az m" és az an ér mentén élesen kiszögellik, a ránc elsötétedett. A fekete
szcgélysáv a felső szegélyen széles, a�, m 3 ér mentén behúzódik és elkes
kenyedik, a rojt szürke, tarka, a szárny csúcsában fehér. Az elülső
szárny fonákja sötét, a fekete rajzolati elemek igen terjedelmesek, a
feketés behintés sűríí, a sejt közepe és a középteret határoló világok
sáv felső része fehér, a belső szegélytér vörösessziirke. A hátulsó
szárnyé vörös, csak a világos csík felső része fehér, egészen a sejtben
végigfutó ráncig, a belső fekete sáv derékszögben megtört, éles, elkes
kenyedvc a belső szegélyig húzódik. A tor és a gallér szegélyei feketés
(46. ábra). 48-52 mm.
A dél-európai és észak-afrikai faj Kisázsiáig terjedt el. Magyarországon csak
meleg tölgyesekben fordul elő (Pécs környéke, Oszró-Kákics, Velencei-hegység,
Budai-hegyvidék, Yác. Gödöllő, Bükk hegység). A csehszlovákiai, délkelet-lengyel5 ),_\"[, 11
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országi, hazai és balkáni populációk erős feketésszürke behintésükkel térnek el a
sokkal világosabb szürke nevezéktani törzsalaktól. Egyetlen nemzedéke VII., VIII.
repül. A hernyó bársonyfekete, feketésszürke vagy barna, középvonala világos, bibir
csei rozsdasárgák, sertéik világosszürkék. A 4., 5. és 6. szelvény oldalán 1-1 világos
sárga folt látható, a 7. és 8., valamint a 9. és 10. szelvények között oldalt 1-1 nagy,
fehéressárga és fekete pontokkal díszített folt van, a 11. szelvény hátoldalának kiugró
nyúlványa kéthegyű, rozsdabarna, feje barna. kerete fekete. Tölgybokrokon él Fü s t ö s ö v e s b a g o l y

conversa EsP. ssp. agamos HB1".

47. ábra. Catocala puerpera GroRNA ő (Eredeti)

3

(2) Elülső szárnyuk fonákjának csúcstere világos, fehéresszürke, hátulsó
szárnyukon a középső fekete csík zegzugos, fogazott vagy hullámos,
rendszerint ívelt; ha megtörik, tompaszögíí és 2 szára nem egyenlő
hosszú.

4

(7) Hátulsó szárnyukon a belső fekete szalag hosszú, finoman íni (majd
nem egyenes és meredek).

5

(6) Kisebb faj, fesztávolsága: 48-54 mm. Elülső szárnyának alapszíne
igen világos sárgásszürke, a rajzolat homályos, még a viszonylag
jól észlelhető keresztvonalak is; ezek feketések. A belső kercsztvonal
ferde, gyengén hullámos vagy csipkés, a külső majdnem meredek,
finoman csipkés vagy fogazott, fent nem ugrik ki messze a külső
szegélytér felé, mindkettőt finom, világosabb árnyalatú csík, majd
széles, sötétebb árnyék kíséri. A vesefolt homályos, határai elmosó
dottak, a hurokfolt többnyire alig látható, lefüződött, a hullámvonal
egészen elmosódott, környéke sötétebb, a tővonalat kívülről feketé
vel keretezett világos pettyecskék képviselik, a rojt világos, választó-
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vonala jól látható. Hátulsó szárnya tompa világospiros, a belső fekete
szalag majdnem végig egyforma széles, az m3 és az an ér mentén csak
kissé törik meg, alig szögcllik ki, a ránc mögött véget ér. A szegély
fekete sávja az czn ér mentén többnyire megszakad és kis, tojás alakú
folt válik le belőle, a szárny csúcsa sárgáspiros, a rojt sárgásfehér,
csak az mt -w 2 erek között tarkítják apró, sötét foltok. Az elülső
szárny fonákja fehér, némi sárgás vagy szürkés árnyalattal, a fekete
rajzolati elemek élesek, a küls6 szt:gély fekete pontjai jól láthatók,
a rojt frhér. Hátulsó szárnyának fels6 része fehér, alul (az m 2 ért61

-l8. ábra. Catocala clocata EsP, �• (Eredeti)

kczche) sárgáépiros, a fekete elemek élesek, a szárnyakon fekete
Lchintés ali<> \ an, vagy egváltalán nincsen. a viláoos részek tiszták,
a rojt fe!tér.C'Tcra és potrol{a olyan színú, rr;int az �lülsíí szárny alap
színe (47. ábra).
:\ Dél-Lur6pától és Észak Afrikától Kisázsián át Tibeti g- 6., az .-\!taj hegységig
elterjedt faj :'>la'!\"rországon főként hornokos ,·ir!c'keket1 i:l. eg,ehütt esak szórvá
nyosat1 fordul dií. Esvetlen nemzedéke VI! -X. repül. A l1ern,·ó harnu- vagy fckctés
szürkc. a ,·ilá e: us pddányokat finom piros hehintés. a sötéteket barnúsfrkete pontozás
L1rkítja. I-Lí.t\-011.:ila szl'lf's, sötéL a h�itulsó szch·ényeken
négyszögletes
foltokra "akadozott. oldalán szdcs és hullámzó csík fut vt':gic:.
e olvan színLÍ. mint
a teste. hasa frht'res. a barna ha,dábak között nagv, fekctef,;ltuk díszítik. a bibircsek
aprók. Fií hazai túpniiv,:nyei a Fopulus alba és it,;lica; törrnel,·kkel. rögökkel kevert
szö,·cdékben alakul át a levelek között -·· i\ vár fa · ö ,. e s l, a g o ly

puerpera Gron:-;A
6

(.''i) Jóval nagyuhh faj, fesztávolsága: 70- 7.5 mm. Eliils{í szárnyának
sárgás�ziirkr- alapszínét igen siín'.í, sötétszürke vagy feketés hehintés
fcdL a rajzolat homályos. A belső kcresztvonal csip,Ús. a külső csipkés
\ agy fogazott. rnindkett6t váltakozóan \·ilágosabb árnyalat t5s kes
keny, majd 5Ötét és széles sávok határolják. A szárny lcg,·ilágosabh
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része a középtér tő felöli sávja. A vesefolt nagy, sötét foltban helyez
kedik el, belsejében sötét félhold látható, az árnyékvonal széles sza
lagként jelentkezik, a hullámvonal sötét és csipkés, a tővonal szagga
tott, a rojt és választóvonala csipkés. Hátulsó szárnya karmazsin
piros, a belső fekete szalag széles és alig keskenyedő, kiszögellései
tompák, az an érnél végetér. A külső fekete szegély széles, csak a szárny
csúcsa alatt (az rr ér végződésénél) látható benne apró fehéresszürh
folt, a rojt fehéresszürkc, olykor tarka. A belső szegélytéren nincsen,
vagy alig látható némi sötét hehintés. Az elülső szárny fonákja fehér,
a fekete rajzolat i elemek élesek, a csúestéren szürkés behintés fekszik.
A hátulsó szárnyé is fehér, alul (az m 2 értől lefelé) azonban piros, a
fekete rajzolati elemek éles( k, a szárnyak vi'.ágos r€szei tiszták, nin
csen rajtuk fekete vagy szürke behintés (48. áhra) ..
A Közép- és Dél-Európától Kisázsián át Kurdisztánig elterjedt faj Magyar
országon mindenütt elMordul, a legelterjedtebb és leggyakoribb övesbagoly-fajunk.
Egyetlen nemzedéke VII-X. repül. A hernyó hamu- vagy barnásszürke, finom.
sötét behintés fedi, oldalán 2 széles, barna sáv fut le, amelyekben sárgás bibircsek
foglalnak helyet. A 8. szelvényen kis sárgás duzzanat van, a 11. kipúposodik, 2 sárga.
hátulról feketével szegett holdfolt van rajta. Légzönyílásai széles és hullámzó.
barnásfekete sávban helyezkednek el, feje 2 tompa hegyben végződik és 1-1 fekett>
csík díszíti. Tápnövényei fiíz- és nyárfélék. Bábja vörösesbarna, behintése kék Kö z ö n sége s ö v e s b a g o l y

elocata EsP.

7

(4) Hátulsó szárnyukon a belső fekete szalag hosszú és 2 finoman ívelő
hullámot vet, vagy szinte derékszögben megtörik.

8

(9) Hátulsó szárnyán a belső fekete szalag keskeny és 2 finom hullámot
vet. Elülső szárnyának alapszíne fehér, amelyet azonban olyan síírü
világos- és sötétszürke, helyenként pedig fekete hehintés fed, hogy csak
a középtér egyes részei (főként a belső keresztvonal előtt) maradnak
szabadon. Ez utóbbi hullámos és fogazott, belső árnyéka olyan mély,
hogy szinte megkettőzöttnck tűnik, a tőtéren ezért a sötétszürke és
a fekete behintés igen erős. Az erősen kanyargós külső keresztvonal a
belsőhöz közel végződik a belső szegélyen, itt 2 fehéres félholdat alakí
tanak ki. A keresztvonal felső része hegyes, széles fekete fogakat bocsát
a külső szegély felé, a hurokvonal éles, nincsen lefűzőch·c, belül több
nyire fehér. A vcsefolt jól látható, benne fekete holdfolt vagy 2 apró
petty van, a h ullánn·onal élesen és hegyesen fogazott, meredek, bel iil
ről széles és kissé barnás árnyalatú sötétszürke csík kíséri, kívül a
külső szegélytér világosabb hamuszürke, az erek itt feketék. A fekete
és éles, de szaggatott tővonal öbleiben fehér pettyek foglalnak helyet,
a rojt kissé tarka. Akadnak annyira elfeketedett példányok is, hogy
a fehér alapszínt csupán egyetlen szögletes foltocska képviseli a sejt
közepén. Hátulsó szárnya karmazsinpiros, a belső fekete szalag rend
szerint igen keskeny (gyakran csupán fele olyan széles, mint az ábrán
látható), majdnem a belső szegélyig nyúlik, a fekete szegély viszont
igen széles, a rojt fehér és tarka. Elülső szárnyának fonákja fehér, dc
a fekete rajzolati elemek igen szélesek és a sötét behintés is sűríí, a
tővonal azonban jól látható. Hátulsó szárnyáé pirosas, a sötét njzo
lat igen terjedelmes, a felül fehér, majd alul piros öv csipkés, éles.
Gallérja és váll takarói feketével szcgettek (49. ábra). 52-56 mm.
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Az E ur ópától Kisázsiáig és Észak-Afrikáigelterjedt faj Magyarország hegy
és domlff idéki tölgyeseiben gyakori, az Alföldről hiányzik. Egyetlen nemzedéke
YI-YIII. repül. A hernyó kékes- vagy zöldesszürke. hátát és oldalát fekete, részben
ívelő, ré'2ben szögletes és többé-kevésbé éles rajzolati elemek díszítik. Bibircsei fehé
rek, a 8. szelvénv duzzanatát fekete szín keretezi, közepe fehér, a 11.-en 2 erősen
kiugró nnílvány "!átható. Feje sárga, fekete ívccskék tarkítják. Tápt:övén yei tölgy
,
félék és a szelídgesztenye; levelek között alakul út vörösesbarna, kekkel cs1kozott
bábbá --- Ki s t ö I g y fa - Öv e s b a go 1 y

promissa

-19. ábra. Catocala prcmissa Esr.

9

EsP.

( f·:redeti)

(8) llútulo(J szárnyukon a belső frkcte szalag n,:m ·1 finom hullámot vet.
hanem ,;zinte derékszögben megtörik.

10 (11) Eliilséí szárnyán a külső kercsztvonal közép5Ő része igen messze
kiszögdlik a kübő szegély frlé, a :2 kiu!frÓ fug a leghosszabb vala
mennyi rokon fajé között. Eli.il�ő szárnyúnak alapszíne vilúgos vag:·
siit(ldih ;szürkés-, illetve fahéj!,arna. a b,·]"{í kcn:sztvonal fekete, csak
a sejt al,;(J határáig éles, belülréíl keskern- világos csík, majd sötét ár
ll\ ék kíséri. Az árnyék vonal keskenv, szintétt csak az éles, fekete keretú
\�·scfultig, ér, cbbc;1 barna holdfolt lúthatú. alatta az alia
� körvonalazott hurokfolt hclvezkedik el. A kül�ő keresztvonal villám alakú.
fogazott, mögötte � helső szegélyen sötét folt - fekszik. a hullárnYonal
�úlcs és fogazott, dc igen halvány, a esiícs felé sötét árnyék kíséri.
A �zegt�lytér sötétebb árnyalatú, a téívonal szaggatott, közeiben vilá
gos pettyccskék láthatók, a rojt sötétszürke. Hátulsó szárnya karma
zsinpiros, a belső fekete szalag 2 széles, középen szinte derékszögben
mt'gtört, rövid, dc egymással összefüggő foltból áll, az an éren véget
ér. \ fekete szcgélytér széks, a szárny c.-úcsa kissé világosabb, a rojt
fohéressárga. Elülső szárnyának fonákja fehér, a fekete sávok tompák
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és halványak, a külső szegélytéren az erek feketék. A hátulsó szár
nyáé felül fehér, az m 2 értől lefelé piros, a fekete rajzolati elemek tom
pák, a belső fekete szalag zegzugos, a holdfolt töhhnyir0 _iól látható.
A szárnyak világos részei tiszták, sötét hehintésük nincsen. Gallérját
és válltakaróit fekete szegély tarkítja (50. ábra). 6.'i�68 mm .

.'ilJ. ábra. Catocalo electa BKH. :i (En·,frti)

,\ Közép-Európától Japánig elterjedt faj _\lagrnrországon mindenütt eiö
forduL füze,einkben nem ritka. Egyetlen nemzedéke YII-- IX. repül. A hernyú
,·ilágosabb ,·agy sötétebb sárgásszürke vagy sárgásbarna. finom fekete pontok tar
kítják. Háti bibircsei sárgák, a 8. szelvény lencse aLikú duzzanata sárga. a 11.-ikt'
kéthegyíí. sárgásbarna, légzonyílásai fehérek, keretük fekete. feje sárga. ívelt barna
,·onal díszíti. Tápnövényei fűzfélék (nyárfákon nem fordul elií)
F íí z f a - öv e,.
bag o ly

electa BKH.
11 (10) Elülső szárnyán a külső kereszt,onal nwredeL hullámos. nincsenek
messze kinylÍló fogai vagy kiszögellései. Elülső szárnyának alapszínt':
világosszürke, amelyet sűrű, sötétszürke lwhiutés fed, olykor némi
sárgás árnyalattal, rajzolata homályos. A belső keresztvonal szinti:
meredek, belső árnyéka miatt kettőzöttnek tiínik, a sejt közepe és a
homályosan körvonalazott hurokfolt egyrtlen élénk, fehéresszürkt0
folttá olvad össze. A vesefolt nagy, sötét, benne feketés holdfolt
látható, az árnyékvonal éles, a vesefolt alatt kifelé ugrik, majd véget ér.
A külső keresztvonal szintén kettős, kiugrásai az m ereken rövidek.
de az arz ér mentén messze kiszögellik a tő felé, a hullám,·onal hason
lóan homályos, fogazott vagy hullámos. A tő-vonal szaggatott, mögöttP
apró és világos holdfoltocskák sora látható, a rojt szürke és csipkés,
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választóvonala éles. Hátulsó szárnya sötétpiros, tiszta, a szegélytér
széles fekete sávja a szárny alsó felében 2 mély hullámot vet, a rojt
fehér. Elülső szárnyának fonákja tiszta fehér, a fekete sávok széle
sek, az an ér mentén hegyes foguk van. Hátulsó szárnyáé felül fehér,
alsó felén piros, a fekete rajzolat a felszín tükörképe, a Yilágos részek
mindkét szárnyon tiszták (51. ábra). 70- 75 mm.

.', 1. ábra. C:alocalu nupl,1 L.

- (f.n,deti)

_-\ palr-arktikus. de tszak-Afrikából hiányzó faj .v[agyarorsz:ígon mindenütt
előfordlll, ám nem gyakori. Egyetl,,n llemzedéke VI ,,. L\.. repül.:\ hernyó Yilágosabb
vagy sűtétcbb szürke, esetleg vörö,;;c�szürke, igen hasonlít a rokon C. elocata EsP.
hernvójához. de a széles h:ít- is oldah-onalak igen hom:ílyosak. Tápnö,-ényci fiíz- és
nvárfrlé·k: bábja barna. ki'·k c-íkok di-zítik � P i r o s ö ,. e s ha go I y
nupta L.
12

(1) Hátul,ó szárnyának alap3zÍm fekete. amelyben széles é� égszínkék
ö, húzódik. ElülsfS szárnyának alapszíne \-ilágos hamuszürke, több·
nyin· némi okkeres árnyalattal. a rajzolati elemek sötétszürkék. s
rendszerint csak a kiilsíí kcrcszt,·onal frketésszürke. A kneszt,·onalak
zegz ugosa k. fogazottak. kettfíse k. közükPl többnyire világos sárgás szürke vagy okkersárga szín tölti ki, 2 oldalról keskenyebb-szélesebb
árnyékok kísérik fíket. A ve.sefolt nagy. kerete kettős, közepe és a
lefúz6clött. kerek hurokfolt szintén okkersárgás. A hullámvonal szé
les és élesen fogazott, a küls6 szegélytér ismét sötétebb szürke, a tővo·
nal szaggatott, külső fele csipkés, akárcsak a fehér rojt. Hátulsó
szárnya fekete, az ii\· égszínkék. de a fehő és a bcls6 szegélyen fehéres,
a t6vonal hullámos, fekete, mögötte a szegély keskeny világos csíkja
szintén kékes vagy fehére.s, a rojt fehér. Az elülső szárny fonákja
fehér, némi kékes árnyalattal. vagy tiszta kékesfehér, a rajzolat tompa
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fekete, a szegélyek felé elszürkülő. Hátulsó szárnyának tőtere nem
fekete, hanem kékesfehér, a világos részek tiszták, nincsen sötét
hepcrzásuk, a tővonalak épek, hullámosak, a rojt hófehér. Tora szürke,
potroha kékesszürke (52. ábra). 82-86 mm.

52. ábra. Catocala fraxini L. ssp. argillacea VINCENT cí' (Eredeti)
A palearktikus faj Magyarországon mindenfelé, főként azonban sík- és domb
vidéki meleg nyárfásainkban található. A Bécsi medencétől l\Iagyarárszágon át
húzódó populáció az okkersárgával kitöltött keresztvonalaival tér el a szürke vagy
fehérrel kitöltött keresztvonalú nevezéktani törzsalaktól és a közép-európai popu
lációktól. Egyetlen nemzedéke VII- IX. repül. A hernyó szürke. síírű fekete pontocs
kák fedik. hátvonala homályos, világosszürke. A 8. szelvény duzzanata lapos, sok
finom feketésbarna pont tarkítja, a 11. szelvényen kicsi, kiemelkedő, feketésbarna
pettyekből álló keresztsáv van, feje nagy, feketével márványozott, hátsó keretét
2 sárgás ívecske alkotja. Tápnövényei nyárfélék, főleg a fehér nyár; bábja kékkel
csíkozott sötét vörösesbarna - K é k ö v e s b a g o I y

fraxini L. ssp. argillacea VmCEl','T
15. nem: Astiotes HnN.
Jellemző bélyegei egyeznek a 2 előző neméivel, de középső és hátulsó
lábszára végig töYises. A hazai fajok imágóira a hátulsó szárny 2 mély hullá
mot vető, hosszú és széles, fekete belső szalagja a jellemző.
A holarktikus nemet Magyarországon 2 faj képviseli.

1

(2) Hátulsó szárnyának fonákján a fekete holdfolt közepéből hosszú
és éles fekete csík húzódik a szárny tövébe (53. ábra: A). Elülső
szárnyának alapszíne sötét barnássárga, a belső keresztvonal ferde.
a ránctérben keletkező hosszú és kúp alakú kitiiremlése a hurokfolt

XVI.

11 73

BAGOLYLEPKÉK I. - ;,;ocTUIDAE 1.

alá terjed, belülről világosabb csík és széles, fekctésbarna árnyék
kíséri, kívül a középtér, főként a felső szegély alatt világosabb árnya
latú. A nsefolt nagy, a középtér árnyéka széles. A külső keresztvonal
fekete és eléggé éles, felső része eldőlt M bct{írc emlékeztet, de ez a

e
53. ábra. A: Astiotes dilecta HBN. 6 és B: A. sponsa L. cS hátulsó szárnyfoak fonákja
A. dilecta HB:,,. cS (Eredeti)

C:

2 kiugró fog nem szokatlanul hosszú. Az árnyékvo11al zegzugos és
meredek, 2 oldalról sötét kerete van, a tővonal homályos, sötét és
szaggatott, a vonalkák közeit világosszürke pcttyecskék töltik ki,
a rojt sötétszürke. Hátulsó szárnya karmazsinpiros, a belső fekete
szalag széles, a belső szegély felé elhomályosul, a széles fekete külső
szegély belső határa szinte párhuzamos vele, a rojt tarka. Válltakarói
nak kerete fekete (53. ábra: C). Elülső szárnyának fonákja fehér, de
a sejt fehér csíkja és a külső csík igen keskeny, a fekete részek terje
delmesek, tompafekcték, a külső szegély felé elszürkülnek. Hátulsó
szárnyának mintázata tükörképe a felszínnek, de a belső fekete szalag
a ráacban véget ér. A sejt gyakran kettéosztott, alapszíne karmin
pircs, csak a világos öv 3 felső foltja fehéres (a felső szegély alatt),
a rojt tarka (53. ábra: A). (A rokon C. promissa EsP. kisebb; hátulsó
szárnyán a belső fekete szalag keskeny, igen lapos hullámot Yet.)
66-68 mm.
A Dél- és Közép-Európában valamint Észak-Afrikától a kisázsiai Taurus
hcgysé p; ig elterjedt faj Magyarországon csak kevés példányban és főleg meleg tölgye
,einkből került elő (Vörs, Kaposvár, Pécs, Esztergom, Börzsöny, Duuazúg-hegység.
Gö<löllő ,·idéke, Vác környéke és a Bükk hegység). Egyetlen nemzedéke VII., VIII.
repiil. A hernyó szürkészöld, fehér vagy hússzínií pontok tarkítják, hátán sötét kettős
\'Onal fut végig. Bibircsei fehérek vagy sárgásak, a 8. szelvény duzzanata sárga, 2
oldala a lábakig márványozott, feje világosbarna és fekete \'onalkák tarkítják. Táp
növényei tölgyfélék, amelyeknek alsó gallyain táplálkozik - � a gy ö v e s b a g o ly

dilecta

HB N.
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(1) Hátulsó szárnyának fonákján a fekete holdfoltból nem húzódik fekete
csík a szárny tövébe (53. ábra: B). Igen hasonlít az előző fajhoz, de
átlagosan kischh, a vesefolt, a mögötte álló foltocska és a hurokfolt
többnyire fehér és szembeszökő, de akadnak az előző fajhoz hasonlóan
világos sárgásbarnák is. Hátulsó szárnya sötétebb piros, fonákján
a belső fekete szalag kc\·ésbé szögletesen törik meg, a sejt gyakran
kettéosztott. (A rokon C. promissa EsP. hátulsó szárnyán a belső
fekete szalag jóval keskenyebb, laposahh hullámot vet.) 60-6:! mm.
.-\z Európában, Észak-.-\frikában és Kisázsiában elterjedt faj .Magyarországon
� hegy- és dombvidék tölgyeseiben él, az Alföldön eddig ismert legdélibb lelőhelye
Ocsa. Egyetlen nemzedéke VI- \"III. repül. A hernyó fakéreghez hasonlóan barnás
szürke vagy vörösesszürke, finom sötét behintés díszíti. Háti bibircsei vörösesek.
a 8. szelvény duzzanata magas, feketével keretezett sárga foltot visel, a 11. szelv,�ny
2 kiugró és hegyes bibircse igen szembeszökő, feje szürke. 2 tompa kinövés van rajta
és fekete keresztsáv tarkítja. Tápnövényei tölgyfélék. Bábja karcsú. barna. kék
csíkozású - T ö I gy f a - öv e s b a g o I y

sponsa L.

4. alcsalád: Scoliopteryginae
Fej szőrözetük nagy, durva, előreálló, búbos, ajakta.pogatóik hossz LÍ a k,
fölfelé mereclők, vaskosak. A hímek csápja kétoldalúan tollas, a nőstényeké
fogazott, gallérjuk nagy, gerinces. majdnem csuklyásan kiképzett, potrohuk
széles és lapos, a farpamacs egyenesen lemetszett. A lábszárak vastagok. súrú
sz6rözet horítja őket, nincsenek rajtuk tövisek, a hátulsó lábak 2 első I ábfej ízét pikkelycsomók díszítik. Szárnyuk széles, megnyúlt, külső szegélyük er6si:n zegzugos, csücskös, a csúcs alatt homorú, kivájt, erezetükhen van areola,
a hátulsók szögletesek. Az imágók alapszíne sárgásbarna. a kereszt\·onalak
töhbé-kevéshé merőlegesek, egyszerúek. a vese- és körfolt éles, töbhmin:
fehér és szembeszökő.

A

B

e

5!. ábra. Scolíopter_yx libatrix L. A: erezete. B: hím csápostorának részlete és C: feje (Ere.Jeti)
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A hcrnyóknak csupán 3-4 pár haslábuk van, ö;;szeszott levelek között bábozódnak.
A lepkék éjszaka repülnek, a mesterséges fény v9nzza őket. Röptük lomha.
A kevés nemet felölelő alcsalád főként Délkclct-Azsiáhan és a trópusokon terjedt el;
Magyarországon 1 nem és 1 faj képviseli.

1. nem: Scoliopteryx GER:\L
Fejszőrözete igen dús, hosszú, a fejtetőn fölfelé áll, arcán ferde húbot
alkot. Ajaktapogatója közvetlenül az arc előtt meredeken fölfelé mutat, a
2. íz vaskos, sűríí pikkelyzet horítja. a fejtrtő fölé emelkedik, csúcsíze hosszú,

55. ábra. Scoliopter_n libatrix L. 1 (Eredeti)

széles, sima, tompa, botszerú (54.. ábra: C). A hím csápja kétoldalúan tollas,
a cs{ipostor nem, dc a tollágak kétoldalúan pillásak (54. ábra: B), a nőstényé
fogazott. ElLilső szárnya megnyúlt, magas, felső szrgélye kissé hullámosan
Ívelt, csúcsa sarló alakúan kigörhüL alatta mélyen kivájt, a küls6 szegély
zegzugosan csücskös, f{íként az m,�cu 1 erek \·éaén. Belső szecréh·e dornhorua11 n·clt, erezetcbcn az m l --r5 cgymastol eh·altan, az r5 er cs a hosszu nyelen
ül� ri , 1 pc:lig �z a:eo}a c �úcsáhól rre;{, az r" anna� fels{í olc!alát all ot)a J:Iátulsó
;
_
, ;;
szaruya szeles cs k1sse szoglctes, szegelye az rr, m 3 cs az an er vcgzodcsenel meg
törik (;'íl. ábra: A). Gallérján é,- torán magas, potrohán alacsony gerinc húzódik.
,. ...._,

.,..._,

,

,)

,.

"

,
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,;

,

0
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A holarktikus nemet Magyarországon I faj képviseli. Hernyója alkalmanként kárt
okozhat.

Elülső szám yának alapszíne világosszürke. amelyet élénk okkersárga
behintés és súríí, apró, barna vonalkázás borít, a küls{í szegélytér
felé pedig rózsaszínű árnyalat tarkítja; az erek itt fehérek. A tő- és
a középtér a küls{í keresztvonalig élénk narancssárga vagy narancs
vöröses, a keresztvonalak világosak, keretük sötét. A belső keresztvona!
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2 nagy ívet ír le, a külső hegyesszögben megtörik a felső szegély alatt,
majd meredeken a belsőszegélyre fut. A hullámvonal szögletesen töre
dezett, fehér, olykor alig észlelhető, a tőtér tövén ·(az m ér fő ágán) éles
fehér petty látható, ugyanilyen a körfolt is, míg a vesefolt 2 apró fekete
pettyre szakadt, s legfeljebb holdfoltszerű árnyék köti össze őket .
A szárny legsötétebb része a középtér és a sötétszürke vagy feketés
rojt; akadnak azonban egészen sötétszürkés, illetve fehéres vagy vilá
gossárga példányok is ( ezek átteleltek! ). Hátulsó szárnya világos
szürkésbarna, a sötétebb, széles szegélytéren némi ibolyás árnyalat
tal. Fonákján a rajzolat különböző árnyalatú sárgásszürke mezők
ből, illetve sávokból áll, a szegélytér, a külső keresztvonal és a hátulsó
szárny szegélyterének sötét, keresztirányban vonalkázott nagy foltja
rozsdabarna. Gallérja és torának eleje olyan színű, mint az elülső
szárny középtere, potroha szürke (55. ábra). 36-40 mm.
A holarktikus faj l\fagyaJországon mindenütt közönséges. A mesterséges fény
és a csalétek egyaránt vonzza. Attelelésre barlangokba, pincékbe, odvas fákba vonul,
s még a következő évben is röpül (III-V.). Két nemzedéke VI., VII. és VIII-X.
jelenik meg. A hernyó 16-lábú, fűzöld, lábai fölött sárga, ritkábban vöröse5.hosszanti
szalag húzódik, feje kerek, lapos, zöld. Tápnövényei nyár-, főként. azonbati füzfélék,
amelyeken (főleg gazdasági célokra nevelt állományokban) külföldi ad-atok szerint
olykor kárt is okoz. Levelek között alakul át tompa, fekete bábbá - V ö r ö s
cs i p k é s b a g o l y

libatrix

L.

5. alcsalád: Calpinae
Fejszőrözetük durva sörtékből álló és előreboruló búbot alkot, szempil
lájuk van (57. ábra: A és C). Ajaktapogatóik hosszúak, ferdén fölfelé állnak,
sörtézetük igen hosszú, csúcsízük rövid, a hímek csápja kétoldalúan fésűs,
több fajé pillás is. Toruk sima, az első potrohszelvényeken középen ívelt
gerinc látható. Elülső szárnyuk megnyúlt és magas, csúcsa kihegyezett, a külső
szegély domborúan kifelé ível, a belső mélyen kivájt, majd a tövi fele széles
és kiugró lebennyel borul a lekerekített hátulsó szárnyuk fölé. Erezetük a csa
ládra jellemző szerkezetnek felel meg, areola van. Az ide tartozó fajok min
tázata homályos, de tarka,jellemzők rájuk a szaggatott, keresztirányú vonalak,
amelyeknek apró pikkelyei kissé fölemelkednek a szárny síkjából (de nagyobb
pamacsokat nem alkotnak!).
A hernyók 16-lábúak, alacsony növényeken élnek, laza szövedékben bábozódnak levelek
és moha között.
A nagy fajlétszámú alcsalád főként Indiában és Dél-Amerikában terjedt el, Európá
ban és Magyarországon 1 nem és 1 faj képviseli.
Az európai faj gazdaságilag közömbös.

1. nem: Calpe TR.
Durva sörtékből álló hosszú fejszőrözete előremeredő búbot alkot, alatta
az arc sima, szeme nagy, föléje hosszú „szempillák" borulnak. Ajaktapogatója
hosszú, ferdén előremered, a tőízen hosszú sörték állnak lefelé, a 2. íz viszony
lag vaskos, pikkelyes, a pikkelyek közül sűrű és hosszú sörtézet áll ki, ezért
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az íz szögletesnek tűnik, csúcsíze igen apró, szinte rejtett, tompa, a hím csápja
kétoldalúan fésíís (57. ábra: C). Gallérja rövid de feláll és szinte csuklyát
alkot, tora sííríín szőrözött, válltakarói szélesek, potrohának első szelvényein
középen alacsony gerinc látható. Elülső szárnya magas, megnyúlt, csúcsa
hegyes, belső szegélye jellegzetesen kivájt, illetve széles tövi lebenyt bocsát
a kerek hátulsó szárnyra; a szárnyak erezete rendes. A hím farpamacsa nagy,
felálló (56. ábra).
A nemet Európában és hazánkban 1, gazdaságilag közömbös faj képviseli.

56. ábra. Calpe thalíctri IlKH. ó és szárnyerezete (Eredeti)

Elülső szárnyának alapszíne világos vagy sötétebb őzbarna, gyakran
rózsaszíníí árnyalattal, a sötét, árnyékos sávok olajzöldek. A felső sze
gély vilá;os, a belső, a középső (árnyék-) és külső keresztvonal sötét,
homályos, összetartó és a belső szegély lebenyén végződnek. A leg
sötétebb rajzolati elem a rozsdaszíníí külső keresztvonal, amely a szárny
hegyes csúcsából indul ki. A vcsefoltot csupán 2 apró és alig észlel
hető sötét pontocska képviseli, a külső szegélytér széles, gyakran
ibolyásszürkc, helyenként homályos, fclhőszeríí és olajszínű árnyé
kokkal. A hullámzó, töredezett és homályos hullámvonal vékony,
olajbarna. Az egész szárnyfclülctet világos, ·apró keresztirányú von;l
kák borítják, amelynek pikkelyei (főként friss példányokon) fölmered
nek a szárny síkjából (a feszítés során lelapulnak!). A rojt sötét, a
külső szögletben elgörbül a szárny síkjából és szinte kis, hegyes lebenyt
alkot. Hátulsó szárnya tompa, zöldes okkersárga, a széles szegélytér
sötétebb árnyalatú, a rojt világos (56. ábra). Fonákja szinte rajzo
latlan, de az elülső szárny középtere és a hátulsó szárny szegélytere
sötétebb, mint a többi részek. 35-42 mm.
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A palearktikus régió déli részében élő faj l\ragy�rországon is ,előfordul; eddig
Sümegen, a Budai-hegyvidéken, a Vértes hegységben, Ocsán, Nyír-Agasegyházán és
Bátorliget környékén gyűjtötték, - főként meleg, dombvidéki borkórós (Thalictrum)
állományokban található. A mesterséges fény vonzza. Röpte egyenes, lassú, közvet
lenül a talaj fölött száll. Két nemzedéke VL VII. és VIII., IX. jelenik meg. A hernyó
16-lábú, karcsú, csupasz, pihenő helyzetben 4. és 5. szelvényét kissé begörbíti; tarka,
sárgásfehér vagy zöld, hátvonala fekete, amelyet 2 nagy, fekete foltokból álló sor
szegélyez. Máskor a hátvonal sötétzöld, amely széles barna sávban foglal helyet.
Hasa feketésszürke, haslábai sárgák, kívül 1-1 fekete folt díszíti őket, torlábai
tiszta sárgák. Feje mézsárga, 4 fekete folttaL olykor zöldesszürke, nyakpajzsa sárgás
barna vagy sárgásszürke, amelyet fekete bchintés díszit vagy pettyek tarkítanak.
Bibircsei felül alig láthatók, haslábai fölött és sötét hasoldalán azonban fehérek és
szembeszökők; előfordulnak teljesen egyszíníí zöld hernyók is. Tápnövényei Thalic
trum-félék, nedves időben nappal, egyébként éjszaka táplálk_ozik rajtuk. Bábja
pontozott, csillogó, feketésbarna ( = capucina EsP.) - Ö b I ö s s z á r n y ú
b ago l y

thalictri BKH.

6. alcsalád: Plusiinae
Fejszőrözetük változatos szerkezetű: olykor fölmeredő, máskor az arcon
búbot alkot, gyakran pedig körkörösen elhdyczkedye a homlok közepére borul,
s ott nagy csomókban áll. Egyes nemek szeme kicsi, tojásdad, másoké nagy,
dc mindre jellemző a csápok tövéből oldalYást a szemek fölé boruló sörték
sora, az ún. ,,szempilla" (Yö. 57. ábra). Ajaktapogatóik nagyok, többnyire az
arc előtt meredeken fölfelé emelkednek, de akadnak messzire clőrcnyújtottak
is. Pikkclyzetük és szőrözetük változatos: a 2. íz rendszerint vaskos. A hímek
c<í p ja fo�alas. Toruk széles, szőrök és pikkelyek fedik, a közép- és utótort
nagy, felálló pamacsok díszítik, s hasonlóak láthatók az első potrohszelvények
közepén is. A lábszárak szőrösek. a hátulsón 1 hazai nemben tövisek sora helyez
kedik el. Szárnyuk megnyúlt, dc a külső szegély gyakran magas, a szárnyak
csúcsa h!:'gyes. Az erezet az egész alesaládon belül állandó: az r 5 ér t'gyiitt
ered a közepes hosszúságú nyélen ülő r3 -;-1 párral, s az r 2 érrel együtt az areolát
alkotják. Hátulsó nyárnyuk kerek vagy kissé megnyúlt, crezetük a családra
jellemző, rendes, nyélen ülő erek nem fordulnak elő rajtuk (vö. 68. ábra).
Az imágúk többségére az ékes, fémes fénnyel csillogó, arany- vagy ezüst
színű pikkelyekből álló hehintés vagy pettyek, foltok és egyéb rajzol ati ele
mek a jellemzők; sok fajra továbbá a körfolt alatt (tehát a sejt alsó határa
alatt középt'Il) elhelyezkedő és a külső kereszt vonal felé kinyúló, ezüst- vagy
aranyszín{í, a görög y betűhöz hasonló ún. ,,gammafolt". A mintázat rencl5ze
rint bonyolult, a hagolylepke-rajzolatra jellemző foltok (vese-, kör-, csapfolt)
hiányoznak vagy homályosak, illetve rejtettek. A hátulsó szárnyak cgyszt'
rűck, a fonák többnyire rajzolatlan. Az egyik nemben nincsenek arany- vagy
ezüstszín{í elemek, a fajokat ezzel szemben felálló pikkelycsomók díszítik
(Abrostola 0.).
A hernyók nagyok, rendszerint csnpaszok, küllemük az igazi bagolylenkékéire (,,trifi
dae") hasonlít, nem úgy, rr.i.1taz előző Hypeninae, Rivulinae és Catocalinae alcsaládokéi, amelyek
nek testtartása, viselkedése, alkata inkább az araszolólepkékéire emlékeztet. Apró növényeken
táplálkoznak, áttelelnek (csupán az Abrostola 0. hernyói telelnek báb állapotban), bábjuk
sajátságos szövedékben főként a tápnövény leveleinek fonákján található.
Az imágók - egy-két kivételtől eltekintve -- éjszaka repülnek. Néhány faj imág,jit
vonzza a mesterséges fény, mások azonban kerülik, s a csalétket sem keresik fel; ezeknek gyííj
tése a hernyók felkutatásával és nevelésével lehetséges. Röptük gyors, zegzúgos, olykor surranó,
nyugtalanok és mozgékonyak. A nappal repülő fajok jellegzetes képviselője az Autographa
gamma L., amely ebben a napszakban is látogatja a virágokat. Pihenőre sötét zúgokba, növé
nyek, a,·ar alá vonulnak.
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Az igen nagy fajszámú (kb. 230 leírt fajt felölelő) alcsalád főként az orientális és etió
piai régióban terjedt el, de mintegy 150 faja a holarktikumban él. Több vándorfaj ismerete s
közöttük, így Európában az Autographa gamma L. A palearktikumból 107 fajt, l\Iagyarország
ról 11 nemet és 20 fajt mutattak ki. A Syngrapha HB:>i. (= Autographa HMPS. nec HBl'i.)
nembe havasi, magashegyvidéki és a magas északon elterjedt fajok tartoznak, J\Iagyarországon
ezek nem fordulnak elő; a S. interrogationis L. Európa havasaitól (így a Kárpátokban is)
Szibérián át Koreáig a fellápok áfonyásaiban él, míg a S. ain Hocmv. kb. ugyanezen a területen
a havasok vörösfenyő-állományaiban gyűjthető.
A hazai fajok közül csupán az egyes években mértéktelenül elszaporodó Autographa
gamma L. léphet fel veteményeskertekben kártevőként: Yegyszerekkel védekezünk ellene

e
,'/

E

F

G

57. ábra. A: Calpinae és Plusiirwe feje az alcsaládra jellemző szempillákkal (elölről) -- B:
Plusia, C: Calpe, D: Polychrysia, E: Chrysoptera, F: Autographa és G: Panchrysi" feje (Eredeti)
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A n e m e k ha t á r o z ó k u l c s a*
1

(2) Elülső szárnyán nincsenek fémesen csillogó, ezüst- vagy aranyszmu
pikkelyek, nem is fényes, de a jellegzetes bagolylepke-rajzolatot alkotó
fekete vonalaknak (külső és belső keresztsávnak, valamint a foltok
keretének) pikkelyei helyenként fölmerednek a szárny síkjából. Ham
vas, sötétszürke vagy szürkésbarna fajok (71., 72. ábra)
12. nem: Ahrostola 0.

2

(1) Elülső szárnyukat fémesen csillogó, arany- vagy ezüstszínű pikke
lyek, foltok, pettyek vagy egyéb rajzolati elemek díszítik, vagy a szárny
legalábbis fényes; felálló pikkelyek nincsenek. A fajok többsége díszes,
élénk, világos mintázatú.

3

(4) Ajaktapogatója igen hosszú, ferdén fölfelé és messze előrenyúlik: a
Hypeninae alcsalád tagjainak hosszú ajaktapogatójára emlékeztet
(57. ábra: D). A kettős, ezüstfehér keretű körfolt jól látható, szembe
szökő (63. ábra)_ ( = Plusia 0. partim, Chrysoptera LATR. pai:tim)
·
5. - nem: Polychrysra HBij.

4 (3) Ajaktapogatója lényegesen rövidebb, meredek, többnyire egészen az
archoz simulva fölfelé mered. A körfolt hiányzik vagy nem kettős, leg
feljebb a gammafolt helyezkedik el alatta.
5 (14) Elülső szárnyukon a gammafolt jól látható, egy kivétellel ezüst- vagy
aranyszínű; esetleg a nagy és ezüstszínű körfolt helyettesíti.
6

(7) Elülső szárnyán a jellegzetes gammafolt látható, de nem ezüst- vagy
aranyszínű, hanem fehéresszürke (58. ábra: A) ( = Plusia 0. partim,
Phytometra HMPS. partim)
1. nem: Trichoplusia McDuNN.

7

(6) Elülső szárnyukon a gammafolt vagy az azt helyettesítő körfolt
ezüst- vagy aranyszínű.

8

(9) Elülső szárnyán a gammafolt igen széles, szinte ék vagy trapéz alakú,
illetve a szögletes körfolt helyettesíti (67., 68. ábra) ( = Plusia 0.
10. nem: Chrysaspidia HB;,;.
partim, Phytometra HMPS. partim)

9

(8) Elülső szárnyukon a gammafolt keskeny, a görög gamma betűhöz
hasonló alakot ölti; ritka esetekben középen kettészakad.

10 (13) Elülső szárnyukon a gammafolt alsó határa a belső keresztvonal
alsó feléhez csatlakozik (pl. 62. ábra).
* Mivel a nemek többsége az ivarszervi szerkezet különféle módosulásain alapszik. a
kulcsot a külső alaktani, főként mintázati különbségek mesterséges kombinációival szerkesz
tettük meg a hazánkban számba jöhető fajok részér.e.
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11 (12) Elülső szárnyán a belső keresztvonal és a gammafolt ezüstszínű,
egyéb élénk ezüst- vagy aranyszínűen csillogó rajzolati elem a szár
nyon nincsen (62. ábra) ( = Plusia auct., Phytometra HMPS. partim)
4. nem: Macdunnoughia KosTROW.
12 (11) Elülső szárnyán a gammafolt ezüst- vagy aranyszínű, 2 darabra
szakadt, a középtér és a külső szegélytér nagy része élénk aranysárga
vagy aranyvörös fényben csillog ( = Plusia 0. partim)
2. nem: Chrysodeixis HBN.
13 (10) Elülső szárnyán a gammafolt nem csatlakozik a belső keresztvonal
hoz; a szárny mintázata, rajzolata bonyolult, nem annyira leegysze
rűsített, mint az előző 2 nemé (69., 70. ábra) ( = Plusia 0. partim,
Phytometra HMPS. partim)
11. nem: Autographa HBN.
14

(5) Elülső szárnyukon nincsen gammafolt, legfeljebb a többnyire hatá
rozatlan .körvonalú körfolt folytatása látható a sejt alatt, de ez soha
nem ezüst- vagy aranyszínű.

15 (16) Ajaktapogatója, bár hosszú, de nem előrenyújtott: meredek és maga
san a feje fölé nyúlva végződik (57. ábra: E). Elülső szárnyán a nagy
aranyszín{í foltok a kiilső szegélytéren helyezkednek el (65. ábra)
( = Plusia auct.)
7. nem: Chrysoptera LATR.
16 (15) Ajaktapogatója rövid. Az aranyszmu foltok nem kizárólag a külső
szegélytéren láthatók, esetleg hiányoznak s a szárny csupán bárso
nyosan fényes.
17 (18) Elülső szárnyának csúcsa mögött nagy, szögletes, sötét csokoládé
barna folt látható, s ugyanilyen színű a tőtér is. A szárny mintázata
bársonyos, fényes, nincsenek benne arany- vagy ezüstszínű pikkelyek
[8. nem: Plusidia Bn.]
18 (17) Elülső szárnyán nincsenek ilyen elhelyezkedésű sötét csokoládébarna
színű rajzolati elemek.
19 (20) Elülső szárnyán nincsenek ezüst- vagy aranyszínű pikkelyek vagy
rajzolati elemek, a szárny bársonyos, fényes (58. ábra: B, 66. ábra)
( = Plusia 0. partim, Phytometra HMPS. partim)
9. nem: Euchalcia HBN.
20 (19) Elülső szárnyukon élénken csillogó arany- vagy ezüstszínű pikkelyek
és rajzolati elemek láthatók.
21 (22) Elülső szárnya a hegyesszögben lezárt tőtér és a külső szegélytér kivé
telével - tehát az igen széles középtér - csillogó, világos arany6 XVI. 11
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sárga (64. ábra). Ajaktapogatója magasan a feje fölé ér (57. ábra: G)
( = Plusia 0. partim, Phytometra HMPS. partim).
6. nem: Panchrysia HBI'i.
22 {21) Elülső szárnyán a mintázat más, az arany- vagy ezüstszínű részek féme
sen villogók. Ajaktapogatója kicsi (57. ábra: B), ( = Agrapha HBN.,
3. nem: Plusia 0.
Phytometra HMPS. partim)

A

B

58. ábra. A: Trichoplusia ni HB!'<. 0 és B: Euchalcia rariabilis

PILLER

&

MITTERP.

3 (Eredeti)

1. nem: Trichoplusia McDuNN.
Fejszőrözcte borzas, előreálló, ajaktapogatója fölfelé mered, 2. íze vas
kos, pikkelyek és sörték borítják, csúcsíze rövid, kissé előregörbül, sima;
a tapogató hasonlít az Autographa HBN. nemééhez (vö. 57. ábra: F). Torszer
kezetc az alcsaládéra jellemzően alakult: gallérja középen felálló ívben csukó
dik össze, a közép- és utótoron szétnyílt, kettős nagy pamacs nyúlik hátra
felé, az első három potrohszelvényen kisebb pamacsok vannak, lábszárai
tövisesek (az egyetlen hazai tövises lábszárú neme az alcsaládnak!). Elülső
szárnya megnyúlt, viszonylag keskeny, csúcsa hegyes.
A nembe egyetlen faj tartozik, amely Észak-..\merikában. a palearktikum déli részén,
az orientális régió nyugati felében fs Afrikában terjedt el. }!agyarországon is honos.

Elülső szárnyának alapszíne szürke, némi olajbarna borítással és sötét
behintéssel. A mintázat nyugtalan, zavaros: a 2 keresztvonal homá
lyos, feketés, megkettőzött, közepükön itt-ott fényes pikkelyek lát-
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hatók, a hullámvonal zegzugos, mögötte apró nyílfoltok vannak.
A gammafolt világos fehéresszürke, olykor csillogó, világos pikkelyek
élénkítik, körvonalai azonban homályosak, a vcsefolt elmosódott,
a szárny itt és a középtér alján a legsötétebb (sötétbarna), a tővonal
szaggatott, feketés, a rojt tarka. Hátulsó szárnya tompa barnásszürke,
erei feketések, szegélytere sötétebb árnyalatú, rojtja fehér (58. ábra:
A). Fonákja egyszínű szürke, az elülsőé sötétebb, a hátulsóé fehéres,
legfeljebb a külső keresztvonal határa üt át rajta. 30--34 mm.
.
A faj Dél-Európában, a Kanári:szigeteken, Észak-Afrikában, Elő- és Közép
Azsiában (Turkesztánig),. Japánban. E5Zak-Amerikában (Jamaika, Kuba és Haiti)
terjedt el: Közép- és Eszak-Európába, így .'\Iagyarországra is csak vándorlásai
során jut el. Hazánkban ritkán és szórványosan figyelték meg (Kaposvár, Budapest,
Maglód, Kisdrda). Két nemzedéke V -VII. és VII- IX. repül. A hernyó sárgás
zöld, finom. kettős és sötét hátvonallal s a vörös légzőnyílások fölött húzódó, felül
feketével szegélyezett fehér oldahávval. I3ihircsei feketék, oldalain igen nagyok.
Tápnövényei a Solanum nigrum és Crtica-félék. Bábja barna
ni HBN.
2. nem: Chrysodeixis }fB:-,;.
Fcjszerkezete hasonlít az előző fajéhoz, tora és potroha ugyancsak hasonló
alkotású, de lábszárain nincsenek tövisek. Elülső szárnya kissé magasabb.
A nagy fajszámú, főként a trópusokon h szubtrópusi területeken �!terjedt nemet a
palearktikmn déli részében csupán 2 faj képviseli: közülók egyet l\Iagyarországról is kimutattak.
Elülső szárnyának földbarna alapszínét gyenge ibolyás árnyalat élén
kíti s a középtér alsó részében. valamint a kiilső szcgélytéren fémes
sárgás vag.v aranyló, dc többnyire elmosódott határú foltok és sávok
díszítik. A belső kcrcsztvonal világos. kívülről sötétbarna kerete van,
a sejt alsó határa mentén élc ,cn kiugrik a külső szegély felé. itt össze
köttctédJen áll a ga mmafolt körnmalá ,·al, maj cl visszafut a tfS felé
és meredeken a belső szegélyre tart. A tőtér és a felsfS szegély egy része
ham,·as, szürkésbarna, a 2 részre szakadt gammafolt viszonylag kicsi,
f6ként czüstszínűen csillogó kerete szembeszökő, a vcscfolt egészen
homályos. itt , an a szárny legsötétebb része, míg a gammafolt alatt
(a középtér alsó fele) aranyszínűen csillogó sárgás ,agy niroses.
Cgyanilyu1 színü foltok helyczkeclnr·k cl a kétszer élesen megtört
és kettlís, sötétbarna külső kncsztvonal előtt a küls fí szegélytércn,
ncn:zctc,e n a szárny csúcsa alat L a szegé] ytér középsfí részén va !amint
a kiilső szöglet fölött ..A hullánl\onal sötét dc elmosódott, a szárny
csúcsa mögül ferdén a külső keresztniualhoz fut s majdnem érint
kezik annak a klils6 szegély felé kiugró hegyével, majd innen zegzu
gosan. a külső szögletben látható aranyszíníí folt elé futva végz6dik.
A tő,·onal éles, a rojt élesen ch-álik a csillogó szárnyfelülcttől, az alap
színnel egyező harnvasbarna. Hátulsó szárnya világosbarna, a széles
külslí szegélytér sötétebb, az erek feketések, a rojt világos, tarka.
Fonákja ,ilágos sárgásfehér, a külső kercsztvonal és a hullámvonal
közötti tér sötétbarnás és széles szalagként fut végig mindkét szár
nyon. Potroha világos sárgásszürke, a hím nagy farpamacsa alul
sötétbarna. 31--39 mm.
6*
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A Földközi-tenger medencéjében, Kisázsiában és Szíriában elterjedt fajt egy
ízben gyűjtötték Kaposvárott; lehetséges, hogy a dalmát tengerpart mentén igen
gyakori és Jugoszlávia nyugati felében is honos faj a Dunántól délnyugati felében is
tenyészik. A hernyó hasonlít az Autographa gamma L. hernyójához, világos sárgás
zöld, oldalvonalai szélesek és fehérek, légziínyílásai feketék, bibircsei fehérek, feje
zöld, kerete fekete. Különféle apró, lágyszárú növényeken (főként Cytisus-, Urtica-,
Solanum-fajokon) él és fehér szövedékben alakul át fekete bábbá

chalcytes

Esp.

3. nem: Plusia 0.
Fejczőrözete rövid, felálló, arcán lelapult, ajaktapcgatója rövid, felálló,
2. ízét hosEzÚ sörték díszítik, csúcsíze hegyes, rövid (57. ábra: B). A hím csápja
fonalas, gallérja felálló, ívelt, válltakarói szélesek, torát a jellegzetes szfü.
pamacsok díszítik, a potroh .első szelvény�in levők kisebbek, a lábszárakon
nincsenek tövisek. Elülső szárnya széles, csúcsa hegyes, hát\ilsó szárnya kissé
megnyúlt, küls6 szegélye lapos, a szárnyak erezete rendes. Az ide tartozó
fajok igen díszesek, az arany- vagy ezüstszínű alapszín vagy foltok fémesen
villognak, és a más-más d6Iési szögben beeső fényben különböző árnyalatúak
vagy fényűek (ezért az alcsalád egyes, igen fényes pikkelyzetü fajait kissé
megdöntött helyzetben ábrázoltuk - de a szárnyakat a perspektíva törvényei
szerint nem rövidítettük meg -, hogy az egyik oldal fényes részei szinte vakí
tóan jelentkezzenek, a másik oldaléi pedig vak tükörként látsszanak); a mintá
zat és rajzolat változatos és sokféle.

A hernyók apró növényeken élnek, zöldek, csíkjaik fehérek.
Az irnágókat a mesterséges fény vonzza, röptük gyors, nyugtalan. Az éjszakai órákban
kelnek szárnyra, napközben növények alatt rejtőzködnek.
A 9 fajt felölelií holarktikus nemet ::\fagyarorsztígon 3 faj képviseli.
Gazdaságilag közömbösek.

1

(2) Elüls6 szárnya villogó, zöldes aranyszmu, csak a keskeny középtér
és a kis tőtér ibolyásbarna; az clí5bbi a felső szegélyen széles, a helsón
igen keskeny, középen gyakran kettészakadt, s olykor alsó fele egé
szen cl is tünik. A kör- és a vcsefolt sötét kerete csak nehezen észlel
hető, a külső szegély világosbarna, mögötte (a példányt bizonyos
dőlési szögben szemlélve) sötétebb-világosabb, fémesen csillogó kes
keny zöld sáv húzódik (kb. a hullámvonal helyén). A rojt szintén
világosbarna, a tővonal majdnem teljesen ép, feketés. Hátulsó szárnya
barna, a külső szegélytér kissé árnyékosabb. A ferde szögben tartott
példány egyik oldalának csillogó részei vakítóak, a másikéi vak tükör
foltként jelentkeznek (59. ábra). Fonákja világos, tompa sárgás
zöld, apró, finom, fekete pikkelybehintés tarkítja, csupán az elülső
szárny közép- és tőtere sötétebb. 28-28 mm.
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A Pireneusoktól Elő-.-\.zsián át Japánig elterjedt faj Magyarországon is min
denütt közönséges. Az imágók virágokat látogatnak, a mesterséges fény nagyon
vonzza őket. Két nemzedéke V -VII. és VII- IX. repül. A hernyó világoszöld, több
finom és fehér hátvonallal és hasonló színií, hullámos oldalvonallal. Lábai fölött fehér
csík húzódik, hasa világoszöld, finom fehér pontok tarkítják, feje sárgászöld. Táp
növényei Urtica-, Ballota-, Sal,-ia-, Echium-, J1larrubium-fé1ék, amelyeken lágy, fehér
szövedékben alakul át fcketésbarna bábbá - A r a ny ha g o I y

chrysitis L.

59. ábra. Plusia chrysitis L. cl (Eredeti)

2

(1) Elülső szárnyuk alapszíne villogóan fémes- vagy ezüstöszöld, és a
középtérnek csak a felső része barna. Esetleg az alapszín ibolyásharna
t:s a sejt előtt hdyezkcclik el 1 nagy, aranyszíníí folt.

3

(4) Elülső szárnyának alapszíne villogó fémes- vagy czüstöszöld, a közép
tér felső rt"sze barna; a pikkelyek annyira fénylenek, hogy a belső
sugély tö\·i részén, valamint a külső szögletben elhelyezkedő foltok
�zintc a szárny frlült:tének kiemelkedő vagy belapult részeinek tűn
nek (a tükröződ{í részckt·t a megdöntött példányról készített ábra
jól szemléltt�ti). A külső kcresztvonal igen széles és mély hullámmal
kanyarítja köriil a középterct, előtte a hullámvonal alig észlelhető, dc
�öthbamás, fénylti rész,'. a estíes mögött jól látható. Előtte az erek
finomak és feketék_ a barna mezőben fekvő kettős körfolt és a vese
folt sötü kerete alig észlelhnő, a tr-ívonal halvány, szaggatott, a rojt
.-ilágo:-barna. Hátulsú szárnya esilkgú világosbarna, a belső kereszt
\ 011al elég jól látható, a sötét �ze6ély keskeny, a rojt fehér (60. ábra).
Fonákja ,·ilágos sárgás- \·agy szürkészöld (elülső szárny), illetve
fehéres (hátulsó szárny)- a külső kcresztvonalak erősen íveltek s bár
hornálrosak. dc jól láthatók. 33�37 mm.
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A Piemonttól a Balkánon s a belső-ázsiai hegységeken (Urál, Altaj) át Japáni,
elterjedt fajt az utóbbi évtizedekben mutatták ki hazánkból is. Főleo- lápréteken él
de ritkás lápi erdőkben is gyűjtötték. Legtöbb lelőhelye a Dunántúlról ismert, azon.
kívül az Alföld északi és nyugati részén, valamint az északi Középhegység előterében
fogták. A mesterséges fény vonzza. Két nemzedéke VI.. YII. és VII., VIII. repül,
a második nemzedék imágói valamivel kisebbek. A hernyó fényes sárgászöld, feje
és a torlábak sárgába hajlók. a rágószervek némileg sötétebbek. A rajzolat 3 pár

60. ábra. Plusia :osimi Hs:-.. 3 (Eredeti)
halványsárga és részben szakadozott vonalból áll: az első a hát közepén vonul végig.
a második a légzőnyílások fölött. a harmadik pedig az előző kettő között helyezkedik
el. A bibircsekhől apró sörték erednek. TápnövénF a Sanguisorba officina/is

zosimi HnN.
4

(3) Elülső szárnyának alapszíne ibolyásbarna. :\. szárny legsötétebb része
a középtér, amelyet tompa aranybarna hehintés is fed a sejt előtt.
Az r2 és cu 1 erek közében hatalmas, szögletes, villogóan aranyzöld
folt helyezkedik el, az alig láthatóan finom és hullámzó külső kereszt
vonal rajta halad át, csupán a belső szegélyen álló és holdsarló alakú
része szélesebb és aranyló színű. A hullámvonal nem látható: az arany
folt és a sötét aranybarnával fedett tér külső határa képviseli, a tővonal
homályos, sötét, a rojt barnás. Hátulsó szárnya fényes, világos hronz
barna, a szegély felé sötétebb. Elülső szárnyának fonákja sötét sárgás
szürke, a tő- és a középtér nagy része sötét ibolyásszürke, a külső
keresztvonal széles, de homályos, barnásszürke. A hátulsó szárny
fonákja tompasárga, a külső keresztvonal finom, nagyon homályos,
a holdfolt jól látható (61. ábra). 38-48 mm.
Az Angliától és Franciaországtól a közép-ázsiai hegységeken (Urál, Altaj) át
az Amur vidékéig, illetve Koreáig és Japánig elterjedt faj Magyarországon is honos.
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Kaposvárott, Szécsényben, a Zempléni-hegységben, a Mátrában, a Bükkben, Sümegen
és Farkasgyepün gyiíjtötték. Egyetlen nemzedéke VII., VIII. repül. A hernyó zöld,
hátán hullámos fehér vonalak húzódnak. oldalán felül feketével szegett súles fehér
csík fut végig, bibircssörtéi fehérek, feje füzöld. Safoia- és iHentha-félék. valamint az
Eupatorium canriabinum leveleinek fonákján táplálkozik és fchéresszürkc szövedék
ben alakul át fekete hátú zöld bább,, - "\" a gy f o l t ú a r a ny b a go I y

chryson EsP.

t1J�r,�-�
':fr+

�--_

J

\!�

.;/ ij

61. ábra. I'lusia chry son EsP. ó (Eredeti)

L nem: Macdunnoughia Kosnw,v.
Feje, szőrözete, ajaktapogatója az előző nem fajaiéhoz hasonlít (vö.
57. ábra: B). A hím csápja fonalas, gallérjának, torának é, y{tlltakaróinak
szerkezete tipikus, potrohpamacsai ugyancsak mcgYannak, láb,zárain nincse
nek tövisek.
A palearktikus nem fajai főként a régió délkeleti felében terjedtek el, .',!agyarországon
1 faj kép,·i,eli.

Elülső szárnyának alapszíne sötét csokoládébarna (t,l\aszi cs őszi
nemznlék) minden sárga árnyalat nélkül. ;-agy a középtér roz�c!a
barna, töbh-kn·esebb sárga árnyalattal (nyári nemzt·clt'. k). A hehő
kereszt,·onal fels6 része nem látható, alsó fele ferde. ezüstfehéres
vagy ezüstös. összeköttetésben áll a hosszúra megnyúlt és csak rit
kán k1'.ttészakadt gamrnafolttal. A küls6 kereszt vonal frlső része szin
tén alig észlelhct6, alsó része keskeny, ezüstös, gyakran érinti a garnma
foltot; a 2 kcrcsztyonal közötti mcz6 a szárny legsötétebb ré.s zc. A külső
szcgélytcret barna fclh6 fedi, benne a zegzugos hullámvonal alig
látható, a tővonal világosszürke csíkként jelentkezik. a rojt szürkés.
Hátulsó szánn·a b ronzbarna. a szegély felé sötétedő ( 62. á hra). Elülsí-í
szárnyának fonákja szürkésbarna, a külső kereszt,·onal homál:vo,. a
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hullámvonal alig észlelhető, a gammafolt sárgásszürke, dc elmosó
dott. A hátulsó szárny fonákja sárgásszürke, s a sötét barnásszürke,
de homályos holdfolt, a külső kcrcsztvonal és a sötét szegély tar
kítja. 28-32 mm.

62. ábra. ivlacdunnough.ia confusa STPH. ő (Eredeti)
Mintegy 1918-ig a p_alearktikus faj Japántól Közép-Ázsiáig és l\"yugat-Szibé
riáig terjedt el, majd Elő-Azsián át Európa déli részére húzódott, azután észak felé
nyomulva elérte Angliát és nyugaton Spanyolországot is. Hazánkban csak a Közép
hegység magasabb részein ritka, egyebütt gyakori. Három nemzedéke IV-VI.,
VI- VIII., és VIII-X. repül. A mesterséges fény erősen vonzza. A hernyó zöld,
ritkán barnás vagy ibolyás árnyalatú. Hátvonala sötétzöld, szegélye fehér, ezeket
hullámos. sárgás vagy zöldes csíkok követik, oldalsávja fehér, légzőnyílásai fehérek.
Bibircssörtéi feketék, feje és torlábai szintén feketék. Tápnövényei Ach.illea- és 1Ua1ri
caria-félék. Fehér szövedékben alakul át fekete hátú zöldesfehér bábbá ( = gutta GN.,
circumflexa Esr.) - C s e p p f o 1 t ú e z ii s t b a g o l y

confusa STPH.

5. nem: Polychrysia Htt:\.
Fcjszőrözcte a homlokán hegyes búbot alkot, alatta az arc sima. Ajak
tapogatója igen hosszú, ferdén fölfelé- és előrenyúlik, 2. íze vaskos, pikkelyes,
de hosszú sörték merednek közülük lefelé, a csúcsíz hajlott, hosszú, kihegye
sedő, durn1 pikkelyek fedik (57. ábra: D). A hím csápja fonalas vagy gyen
gén fíírészes. Tora a csoportra jellemző szerkezetű, a szőrpamacsok mind az
utótoron, mind a potrohon nagyok, lábszárain nincsenek tövisek. Elülső szár
nya széles és magas, hátulsó szárnya lekrrekítctt, dc külső szegélye kis�é
hPlapult. Erezete rcnde�.
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A holarktikus, de főként a palearktikus régió keleti felében elterjedt nemet Európában
és Magyarországon is csak 1 faj képviseli.

Elülső szárnya tompa aranyszín{í, a csúcstér és a külső szcgélytér
felé ezüstös behintés díszíti. A rajzolat barna: a belső keresztvonal
kettős, 3 ívecskéből áll, a külső keresztvonal szintén kettős dc széle-

63. ábra. Polychrysia moneta F.

( Eredeti)

sebb, az rés m� erek között eldőlt M alakú, egyébként alig ívelő részecs
kékből áll, az árnyékvonal éles, zegzugos. környezetével együtt a szárny
legsötétebb részét alkotja. A körfolt nagy, kettős, együttesen 8-as
alakú, ezüstfehér, csak a belseje aranysárgás, igen szembeszökő, a hul
lámvonal felső része sötét, széles kanyart Ír le a csúestérhen, majd
a szegélyhez közelebb kerülve elhalványodik és zegzugosan fut le.
Közte és a külső kcresztvonal között az érközökhen durva, de apró
keresztirányú vonalkázás látható, a tŐ\·onal homályos, a rojt szürke.
Hátulsó szárnya világosbarna, a szegély felé árnyékosabb. Az elülső
szárny fonákja világos sárgásszürke, durva sötét behintéssel, a külső
kcresztvonal keskeny, homályos, a hullámvonallal együtt széles és
sötétszürke sávot fognak közre, a tővonal jól látható. A hátulsó szárny
fonákja világosabb sárga, a keresztvonalak szélesek és jól láthatók,
a hullámvonal elmosódott, a rojtok választóvonala éles (63. ábra).
34-40 mm.
Az európai faj keleten a Kaukázusig és az Örmény SZSZK-ig terjedt el,
Magyarországon Pécs környékén, a Zsclicségben é,; a Budai-hegyvidéken gyűjtötték.
Egyetlen nemzedéke V., VI. repül. A mesterséges fény és a csalétek nem ,·onzza.
A hernyó zöld, hátán és oldalán keskeny fehér vonalak húzódnak. feje kicsi, sárgás
zöld. Tápnövényei Aconitum-félék: a levelek fonákján tojás alakú sárga szövedékben
alakul át fekete hátú világoszöld bábbá

moneta F.
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6. nem: Panchrysia HBI'i.
Fejszőrözete fölfelé áll, majd előreborul. Ajaktapogatója nagy, ruere.
deken fölfelé görbül, a 2. íz vaskos, pikkelyes, a csúcsíz ·dszonylag hosszú,
pikkelyes, hegyes (57. ábra: G). A hím csápja fonalas. Torszerkezete tipikus,
első 2 potrohszelvényén is szőrpamacsok láthatók, lábszárain nincsenek tövi.
sek. Szárnyai szélesek, magasak, csúcsuk hegyes, a szárnyak erezete rendes.

6-L ábra. Panchrysia deaurata EsP.

o

(Eredeti)

A palearktikus nemet hazánkban l faj képviseli. A P. v-argenteum EsP. csak 1900 m-nél
magasabb havasi zónákban fordul elő Svájcban. Ausztriában és a Balkánon: Magyarországon
nem honos.

Elülső szárnyának széles középtere világos, tompa aranyszmu, némi
vörösessárga behintéssel. A tő- és a szegélytér világos szürkésbarna.
rajzolata barna: a belső keresztvonal kettős, derékszögben megtört,
ezért a tőtér hegyesen kiszögellik, az árnyékvonal finom, a külső kereszt
vonal igen hosszú, kettős, a szárny csúcsáig ugrik előre, onnan hegyes
szögben megtörve és széles ívben meggörbülve a külső szöglet mögött
végződik, itt ólomszürke, kívülről a hullámvonal finoman ívelő sötét
árnyéka kíséri. A szegélytér közepén 2 fekete pont látható, a kettős
körfolt és az elmosódott vesefolt sötét kerete alig észlelhető, ez utóbbi
terjedelmes barna árnyékban helyezkedik el. A tővonal. homályos, a
rojt szürkésbarna. Hátulsó szárnya csillogó világos sárgásbarna. a
szegély felé sötétebb (64. ábra). Fonákja világos sárgásbarna, a kereszt
vonalak szürkéssárgák, homályosak. 32-40 mm.
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A Dél- és Közép-Európától a száraz és meleg belső-ázsiai sztyepekig elterjedt
faj Magyarországon Sümegről. a Budai-hegyvidékről és Fótról ismeretes. A mester
séges ffnyt és a csalétket is kerüli. Két nemzedéke VI.. VII. és VIL VIII. repül.
A hernyó fűzöld. a torszeh·ényeken 5 fehér vonal. a potrohszeh-ényeken fehérrel
keretezett sötétziild félholdak láthatók. a 11. testszelvényen gúla alakú kiemelkedés
van. Oldalvonala sötétzöld. kétoldalt fehfr szegéllyel. Légzönyílásai fehérek, has
oldala és lábai zöldek. feje zöld. ritkás fekete szörözettel. '.leleg domboldalakon
Thalictrum-félék levelei közé szőve él. s a tápnövény ágacskái között selymes. fehér
szövedékben alakul át sötét h-átí1. fehéressárga vagy zöldes bábbá

deaurata EsP.

6í. ábrc1. Chr_,·soptera c-aureum K:,ocu -:, (Eredeti)

7. ncrn: Chrysoptera I„A TR.

Fejszőrözete rendes. ajaktapogatója igen nagy, meredeken a feje fölé
emelkedik, a súrú pikkt·lyzet miatt nemcsak a 2. hanem a cotÍc,íz i, igen Yas
kos, a pikkelyek mrsze ttílnyúlnak az ízeken (57. ábra: E). A hím c:<ápja fonalas.
A gallér ÍYe maga:i, a tor szí- írparnacsai igen nagyok, a potrohszch ényeken is
fellépnek. a lábszárakon nincsenek töYisek. Elülső szárnya rnegnylÍlt és magas,
csúcsa hegyes, hátubó szárnyának külső szegélye lapos.
_-\ palearktikus uernbe egyetlen faj tartozik. amely .Magyarországon is bonos.

Eliils6 szárnyának alapszíne ibolyás borítással fedett szürkésbarna,
a rajzolati elerrnik (vonalak és árnyékok) sötétbarnák. A bels6 kereszt
yonal kettős. ín·IL a fels6 szegély tövén kis aranyszínú foltocska lát
ható. A ki.ils6 kn+�szt,·onal szintén kettős, messze kikanyarodik a eslÍcs
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felé, ahol sötét árnyékok tarkítják, a vesefolt kerete jól, a körfolté
alig látható, alattuk (a cu „ ér alatt) 1 apró aranyszínű petty foglal
helyet. Az árnyékvonal finom, alsó fele és a külső keresztvonal vége
magas, ék alakú aranyszínű foltot zár közre, a esúcstér és a külső
szegélytér aranyszínű, csak a külső szögletben fedi némi barnás árnyék.
l\Iegdöntött példány egyik oldalán az aranyszínű részek erősen csillog
nak, a másikon vakok, ilyenkor a kanyargós és világos hullámvonal
is jól látszik. A tővonal ép, fekete, a rojt szürkésbarna. Hátulsó szárnya
világosbarna, a szegély felé elsötétedő (65. ábra). Fonákja sárgásszürke,
az elülső szárnyé sötétebb, mint a hátulsóé, csak a külső keresztvonal
látható, az is homályos. 34-37 mm.
Az Észak-, Közép- és Kelet-Európában Franciaországtól az Urálig és a Fekete
tenger mellékéig elterjedt nevezéktani törzsalak Magyarországon csaknem mindenütt
előfordul, de csak foltszerűen. Egyetlen nemzedéke VI-IX. repül. A hernyó világos
zöld, az 5., 6., 7., 10., 11. testszelvényeken duzzanat látható. A 4-10. szelvényeken
sárgásfehér, gömbölyű bibircsek vannak, amelyek háromszögletes, világossárgával
keretezett sötétzöld foltokban foglalnak helyet. Oldalvonala széles, fehér, hátrafelé
több apró vonalkára oszlik, a légziínyílások fehérek, keretük barna, hasa fehéreszöld.
A 6. és 7. szelvényen, valamint a haslábakon 3-3 nagy barna bibircs van, feje világos
· sárgásbarna, fekete sörték díszítik. Tápnövényei a Thalictrum aqttilegifolium és az
Aquilegia vulgaris, amelyek alatt selymes, fehér szövedékben alakul át kékesfekete·
hátú világoszöld bábbá - C - b e t íí s a r a n y b a g o 1 y
c-aureum KNocn
8. nem: Plusidia BTL.
Feje és ajaktapogatójának szerkezete az előző nemééhez hasonlít, dc a
csúcsíz nem olyan sűrűn pikkelyes, inkább sima. A hím csápja kissé fűrészes,
elülső szárnya széles és magas, csúcsa letompított, lábszárain nincsenek tövi
sek. Torának és potrohának szerkezete megegyezik az előző nemekéivel.
A 2 fajt felölelő palearktikus nemet Magyarországról még nem mutatták ki, dc az euró
pai faj előfordulása, kivált nyugati határaink mentén nem kizárt.
Elülső szárnyának alapszíne világos szürkésbarna, erős rózsás behin
téssel, amely főként a szárny alsó felében élénk. A középteret több
erős keresztvonalka tarkítja, a tőtér sötét csokoládébarna, de ez a szín
nem ér el a kettős, egyenletes ívben kanyarodó belső keresztvonalig.
A vesefolt és a kettős körfolt sötétbarna kerete igen éles. A külső
keresztvonal szintén kettős, belül fehéres, éles, íve lapos, majdnem
meredek, csak a csúcs mögött törik meg élesen és tart a felső szegélyre.
A középtér alsó részének élénk rózsásharna színe átterjed rajta és nagy,
magas foltot alkot a kiilső szögletben; ezt a fehéres hullámvonal zárja
le, amely kanyarogva áthalad a cslÍcsteret elfoglaló és széles talpa
zatával a felső szegélyre támaszkodó nagy, csokoládébarna folton.
Ennek környéke és a kiilső szegélytér a szárny legvilágosabb része,
a meleg, világos sziirkésharna alapszín itt a legtisztább. A tővonal
éles, ép, a rojt barnásszürke. Hátulsó szárnya tompa sárgásbarna, a
szegély felé sötétebb. Az eliilső szárny fonákja sötét sziirkéssárga,
a hátulsóé világosabb sárga, szinte rajzolatmentes. 28-32 mm.
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A Közép-Európától Közép-Ázsiáig elterjedt fajt .Magyarországon még nem
gyííjtötték, előfordulása legfeljebb az ország nyugati és északi részén várható. Egyet
len nemzedéke VI. repül. A hernyó zöld, a 4-11. testszelvényeken duzzanatok lát
hatók, a torszelvényeken 3 fehér hát- és oldalvonal van, amelyek a potrohszelvénye
ken ferde keresztvonalakká alakultak át. Légzőnyílásai fehérek, keretük fekete,
feje zöld. Tápnövényei Thalictrum- és Aquilegia-félék, de a Cheiranth1,s cheiri is.
Fehér szövedékben alakul át barna hátú zöld bábbá

[cheiranthi TA USCH]
9. nem: Euchalcia HBN.
Fejszőrözete rendes, de homlokán 2 kisebb-nagyobb csomóban rende
ződik, e tekintetben, valamint ajaktapogatójának alkatában is az Autographa
HBN. nemre emlékeztet (vö. 57. ábra: F). A hím csápja fonalas vagy gyengén
fűrészes. Elülső szárnya zömök, magas, vagy kissé megnyúlt, csúcsa hegyes,
hátulsó szárnyának külső szegélye kissé hullámos; szárnyainak erezete egye
zik a csoportra tipikus szerkezettel. Lábszárain nincsenek tövisek, gallérjának,
torának é3 potrohának szőrözete olyan, mint a többi nemben. Az imágók olaj
szürkék vagy olajz·öldek, az elülső szárnyon széles vagy keskeny hajlott sávok
és csík0k láthatók. A szárnyak fényesek; de nincsenek fémesen csillogó (arany:·
vagy ezÜ3tszínű) pikkelyei vagy rajzolati elemei. A tőtér élesen lemetszett,
világos.
A hernyók kékeszöldek, zöldek, hihircseik feketék, keretük fehér; Aconitmn-, Pulmo
naria-, Cyrzogl�srnm-féléken élnek és az összehúzott ,a_;y összenőtt levelek fonákján szöve
dékben bábozódnak.
Az imúgók éjszaka repülnek, sem a mesterséges fény, sem a csalétek nem vonzza 6ket,
ezért - bár Magyarországnak valószínííleg sok pontjún előfordulnak - csak kevés lelőhelyi
adatuk ismert, s azok többsége is az onnan származó tenyésztett példányokon alapul.
,\ nem majdnem kizárólag a palearktikumban fordul elií; 1 faja Észak-Amerikában él,
}[agyarorszúgról 3 faja ismeretes.
Gazdasági kártételük nincsen.

1

(4) Elülsf:í szárnyukon a körfoltnak a sejt alá nyúló része rendszerint alig
látható, homályos, a külső szegélytér színezete egyenletes, az m 2 ---cu 1
érközbcn nincsen sötét, négyszögletes folt (58. ábra: B).

2

(3) Nagyobb faj, fesztávolsága 35-42 mm. Elülső szárnyának alapszíne
fényes oliv-szürkészöld. A tőtér széles, világos árnyalatú, ferdén
lemetszett, a külső kcresztvonal belső része rózsaszíníí, a külső fehéres,
belülri'íl zöldesszürke, a középtér fe!i"-íl feketés csík határolja. A tőtér
tövi részén szürkésbarna felhő ül, külső része a sejt közepéig hatol
és szinte a felső szegély közepén végződik. A körfolt csak sejthető,
a sejt alá nyúló része a leghatározottabb, dc itt is homályos, a vescfolt
alig látható, mögötte a sejt elsötétült. Ez a tér az árnyékvonal felső
részét képviseli, az alsó viszont széles és sötét olajzöld csíkként húzó
dik végig a középtéren. A külső kercsztvonal belső határa feketészöld.
benne zöld vonal húzódik, kívülről sötétebb, ám egyre világosódó
rózsapiros szalag követi (amely a felső szegélyen is széles) egészen a
fehéres hullámvonalig. A külső szegélytér ismét fényes rózsaszíníí: e
vonalak, csíkok és szalagok finoman ívelnek és párhuzamosak. A szárny
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külső felében az erek rendszerint fehéresek, a tővonal fehér, a rojt
szürke. Hátulsó szárnya zöldfényű sötétbarna, a szegély felé elsötéte
dik, torszőrözete ugyanilyen színű (58. ábra: B). Fonákja sárgászöld,
az elülső szárnyén a tő- és a középtér, valamint a széles külső kereszt
sáv sötétebb árnyafatú, a hátulsóén az alapszín világosabb sárga,
a tőtér és a külső keresztvonal sötét, e rajzolati elemek azonban mind
igen homályosak. Az elülső szárny színezete igen változatos, vannak
rózsaszínnel egészen fedett és sötét, zöldes vagy barnás árnyalatú
példányok is.
A. Palearktikum nyugati felében elterjedt faj 2 nagy területen lép fel: az
egyik ;\"yugat- és Közép-Európán át a Fekete-tenger mellékét és a Káspi-tó környékét
öleli fel, a másik Finnországtól az Urál hegységen át Mongóliáig terjed; közöttük
l\'émctországból, Lengyelországból és a Szarmata alföldről nem ismeretes. Magyaror
szágon valószínűleg minden hűvösebb bükkösünkhen előfordul, ahol sisakvirágos állo
mányok varrnak, de eddig csak a Budai-hegyvidékről és a Dunazúg-hegységből ismer
jük.(] ellemző példája a csak kinevelésscl gyűjthető, rejtett életmódot folytató irnágójú
fajnak!) Egyetlen nemzedéke V., VI. repül. A hernyó kékeszöld, hátvonalai sötét
feketészöldck, oldalvonalai feketések, a légzőnyílások széles sárga csíkban foglalnak
helyet, hasa szürkészöld, feje fekete, szögletes, zöld rajzolattal. Tápnövénye az Aconi
tum lycoctonum; a hernyók az összehúzott levél fonákján. talál.hatók, ugyanitt van
finom fehér szö,·edékben elhelyezkedő sötétzöld bábja is ( = iJ[,,11mis F.)
variahilis PILLER & lVlITTERP.
3

(2) Kisebb faj, fesztávolsága 26-30 mm. Elülső szárnyának alapszíne
olajzöld, a tőtér sokkal mélyebben nyúlik a sejtbe és ott hegyesebb
szöget zár he, feketés határa sem egyenes vagy homorú, hanem dom
honí. A csíkok, vonalak és szalagok kevésbé párhuzamosak, a csúcs
mögött szinte egy pontba futnak össze, több a barna behintésiik. s
így a külső szegélytér is barna, a tővonal fehér, legsötétebb az olajo:
zöldes.barna középtér. Hátulsó szárnya zöldes sötétbarna, a szegélyek
fclé elsötétedő. Fonákja egyezik az előző fajéval.
A nevezéktani törzsalak elterjedési területe Közép- és Kelet-Európán át
keskeny csíkban egészen az Amúr ,·idfkéig húzódik. Magyarországon az imágó rejtett
i·lt'lrnódja miatt csak kevés lelőhelye ismert (Sopron, Kaposvár, Börzsöny, DunazÚ!(
hegvspg_ Budai-hegyvidék, Szécsény, Bükk hegység, )fátra_ Zempléni-hegyek).
Fgvetlcn nemzedéki' Y„ YI. repül. A hernyó zöld, sííríí fekete behintés tarkítja. A
pontok között fehér foltocskák láthatók, hasa fehéreszöld, lábai zöldek, feje zöld_
felül fekete. Tápnövénye hazánkban a Pulmonaria mol/is (és a Cynoglossum o(ficinale):
a kvdPk között levö szii,·ed{>klwrt alakul át csontsárga, zöld n,gy feketésbarna bábbá
modesta HBi'í.

4

(1) Elülső szárnyán a körfoltnak a sejt alá nyúló része igen éles, fehér
kcretíí, a külső szegélytéren az m 2 -cul érközben a középtér színé
n,! megegyező nagy, szögletes folt van. Alapszíne Yilágos olajsziirkc
vagy olajzöld, a belső kcresztvonal kettős, rózsaszíníí Yagy fehéres,
a tőtér és annak mélyen a sejtbe kanyarodó része okkeres rózsaszíníí,
az an érre a belső kercsztvonalhól kiinduló ezüstfchéres vonal szökell
ki. A középtér széles, a tő felé egyre sötétedő csokoládébarna, a külső
keresztvonal a cslÍcs felé nvúlik, ívelt, a finom fehéres hullámvonal
hasonló, a közéjük zárt tér ;ötét olajbarnás. A külső szögletben fényes
és rozsdabarnás, a külső szegélytér világos olaj-rózsaszínű. a tővonal
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fehér és a külső szöglet fölött a hullámvonalba kanyarodik, itt a rojt
is sötét. A YCsefolt homályos, egymás felé fordított 2 gúlára emlékez
tet, a rajzolat legszembeszökőbb eleme a csokoládébarnával kitöltött
és fehér keretű alsó körfolt. Hátulsó szárnya világos oliv-okkersárgás,
a külső keresztvonal homályos folytatása és a szegélytér azonban
sötétebb (66. ábra). Elülső szárnyának fonákja sárgás vagy okkeres
szürke, a hátulsóé sárgás, mindkettő szinte rajzolatlan.

ü6. úbra. Eurhalcio consonn F.

( Eredeti)

A K,;zép-Európától Belsií-.-\zsián út az _·\nn'ir vidikiig elterjedt fajt Ma.�,ar
(1r:-:.zá<Yon c:-:ak g\-t'r eS!.:vedszárnbau fo!:!:ták. va�Y nes.. f'lték hern\·óból a rru.'isodik nern
zedék';,t. [,rnn't ·lelí5lieÍyei fií!cg a Dll;;ántúlonci's az (·szaki Köz0phegysi·gben ,ar1t1ak.
Két nemzedC:-kc·Y---\·11. rs VII [:\:.repül.A hern,ó k(·kcszöld. hát- rs oldalnrnalai
alig láthatók. a lé�ziínyílások kerete fekete. Feje ·ké·keszidd, � fekete csíkkal. L1hai
világos haruú.�sárgák. Tápnüvónyei Ly copsis- t;:-: f>ulrnonuriu-fé·lék: síírG fehfr szii\·e
dékben alakul ,it fcketésharn.1 hátú ziild hál,!,,i

consona F.

10. nem: Chrysaspidia H1n.
Fcjszőrözete nem annyira határozott csomókba rn1dczctt és ajaktapo
i;atója is rövidebb. mint a következő nemé. a cstícsíz tompa, rö,·id. A hím csápja
fonalas, gallérjának és torszőrözeténck szerkezete egyezik a rokon nemekéé,·cl,
az első potrohszekéuycken apró szfirpamatok láthatók. Az erezet szerkezete
tipikus (vö. 68. ábra), lábszárain nincsenek tövisek. Az ide tartozú fajokra
nagy, határozott könonaltÍ, fényes. ezüstszíníí foltok jellemzők.
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A hernyók zöldek, hát- és oldalvonalai fehérek, fűféléken vagy egyéb apró növényeken

A lepkék éjszaka repülnek, a mesterséges fény iránt nem közömbösek, de a csalétek
nem vonzza őket.
A nagy fajlétszámú, holarktikus elterjedésű nemet Magyarországon 2 faj képviseli.
Gazdasági jelentőségük nincsen.

1

(2) Elülső szárnyának alapszíne mély aranybarna, a legsötétebb a kereszt
vonalak mentén, a tőtéren és a középtér középső részén, de fémes
aranyszínű a tőnél a felső szegélyen, a középtér alsó részén. a csúcs

67. ábra. Chrysaspidia festucae L. 3' (Eredeti)

mögött és a külső szegélytéren; e helyeken azonban több-kevesebb
barna behintés tarkítja. A középtéren a cu erek között 1 nagy, szög
letes, kijjebb 1 kisebb, tojás alaktí, fénylő és ezüstszínű folt, míg a
cs1ícstér alján az r5 -mt érközben ugyanilyen színű és ék alakú folt
helyezkedik el. A belső és külső keresztvonal igen ferde, csak a sötét
terek határaként észlelhetők, az árnyékvonal viszont széles sötét
behintés alakjában jelenik meg a középtéren. A hullámvonal többé
kevésbé ép, ferde, kettéosztja az aranyszínű külső szegélyteret. A kör
és a vesefolt nem látható, a tővonal fekctésbarna, homályos, a rojt
ugyanilyen színű. Hátulsó szárnya bronzbarna, a szegély felé elsötéte
dik, a rojt rózsaszínű (67. ábra). Fonákja világos okkerszürkés, a tőtér,
a sejt és a középtér nagy része sötétszürke. A hátulsó szárnyon csak
az ívelt külső keresztvonal és a holdfolt sötétszürke. 30-34 mm.
Az Európától Belső-Ázsiáig tlterjedt nevezéktani törzsalak Magyarországon
is mindenütt előfordul. Két nemzedéke V-VII. és VII-IX. repül. A hernyó zöld,
hátvonalát fehér vonalak szegélyezik, számos oldalvonala sárgásfehér vagy fehér,
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lábai fölött sötétzölddel szegélyezett fehér sáv húzódik, feje zöldesbarna. Füfélé
ken, főleg Carex-, Fesluca-, Typha-, valamint Glyceria- és Sparganium-féléken él,
s az összehúzott levelek fonákján alakul át laza, szürkésfehér szövedékben barna
hátú, de sárgászöld vagy csontszínű bábbá - K o e k á s ezüs t b a g o I y
festucae L.

2

(1) Elülső szárnyán csak a széles gammafolt ezüstszínű, alapszíne sötét
ibolyásbarna, sűrű, finom, apró keresztvonalkázással. A belső kereszt
vonal többnyire nem látható, máskor fehéres, finoman ívelt és ferde,
a középtérre sötét rozsdabarna felhő borul, ez a szárny legsötétebb

68. ábra.

Chrysaspidia bractea

SCHIFF. 8 f:s szárnyerezete (Eredeti)

része. A külső keresztvonal alig észlelhető: finom keresztvonalkák
hálózatára bomlott. A hullámvonal a világosabb árnyalatú külső
szegélytér belső határaként fogható fel, zegzugos, a csúcs alatt azon
ban 1 éles sötét foltot határol. A gammafolt nagy, széles, lábfej alakú,
fénylő ezüstszínű, a tővonal ép, a rojt sárgásbarna. Hátulsó szárnya
tompa bronzsárga, csak a szegély felé sötétebb némileg, barnásabb_
Potroha sárgásbarna, a pamacsok sötét gesztenyebarnák, a tor vilá
gos szürkésbarna (68. ábra). Az eliilső szárny fonákja sötétszürkével
behintett barnássárga, a hátulsóé világos sárgásszürke, a keresztvonalak
igen homályosak, keskenyek. 36-42 mm.
Az Észak- és Közép-Európától egyre keskenyedő sávban Belső-Azsiáig
húzódó területről kimutatott fajt Magyarországon Budapesten, Kunfehértón és a
Bükk hegységben gyiíjtötték. Egyetlen nemzedéke VI., YII. repül. A hernyó meg
tévesztésig hasonlít az Autographa jota L. hernyójához, fíízöld, hátvonala és a légző
nyílások csíkja fehér, feje világoszöld, barna mintázattal. Különféle apró növényeken
él (Hieraciurn, Leontodon, Plantago, Tussilago. Eupatorium. Urtica stb.) - F o I t o s
a r a nyb ago ly
hractea SCHIFF.
7 X\"l 11
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11. nem: Autographa HnN.
Fejszőrözete az arcon és a homlokon 2 nagy húbot · alkot, amelyek kissé
ferdén előremerednek. Ajaktapogatója csak a fejtetőig ér, a 2. íz vaskos,
pikkelyek és serték fedik, csúcsíze kicsi, hegyes (57. ábra: F). A hím csápja
fonalas, gallérja magas, a torpamacsok nagyok, a potrohszelvényekeu is fellép
nek, lábszárain nincsenek tövisek. Elülső szárnya megnyúlt, külső szegélye
magas, cs1ícsa hegyes, hátulsó szárnyának szegélye lapult, az erezet rendes
(vö. 68. ábra). A fajok mintázata sötét, márványos, jellemző rájuk a kicsi és
arany- vagy ezüstszínű gammafolt.

69. ábra.

Autographa gamma

L. ő (Eredeti)

A hernyók zöldek, pettyesek vagy c,íkosak, polifágok, apró növényeken élnek.

Az imágók éjszaka repülnek, az A. gamma L. nappal is; virágokat látogatnak, amelyek
nektárját lebegve is szívják. A mesterséges fény is vonzza őket. Röptük gyors, zegzugos.
surranó.
A nagy fajszámú, főként holarktikus elterjedésií nemet Magyarországon 3 faj kép�·iseli.
Az A. gamma L. a kártevő bagolylepkék kö_zé tartozik. Polifág, zöldségféléket épp úgy
károsít, mint dísznövényeket vagy facsemetéket. Attelelése nálunk legfeljebb kivételes, a dél
ről északnak tartó állandó migrációs hullámok biztosítják az utánpótlást, s a tavasszal beván
dorló példányok nyomán több hazai nemzedék is fejlődik. Különféle vegyszeres porozással
védekeznek ellene. Tömeges fellépése és kártétele legfeljebb a hazánktól délre fekvő országok
adataiból lenne jelezhető (nemzetközi előrejelző szolgálat szükségessége!)
1

(2) Elülső szárnyán a gammafolt teljes, megnyúlt, nem szakadt 2 részre.
Alapszíne különböző árnyalatú ibolyásszürke, a keresztvonalak fénye
sek, olykor ezüstfehéresek, igen zegzugosak, csak a belső ívben meg
hajlott. A gammafolt ezüstös, csak ritkán aranyló színű, körülötte
a középtér feketésszürke. A külső keresztvonal zegzugos, még inkább
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a hullámvonal, kettőjük között szabálytalan, sötét és ferde árnyék
húzódik a csúcstól a külső szöglet mögé. A kör- és a vesefolt ferde,
keretük feketés, a rojt tarka, színe megegyezik az alapszínnel. Hátulsó
szárnyának belső fele bronzos szürkésbarna, külső része barnásfekete,
az erek feketések (69. ábra). Fonákja sárgásszürke, a rajzolat igen
elmosódott, a felszínnek elnagyolt és homályos tükörképe. Gyakoriak
a sárgás vagy barnás behintésíí, illetve alapszínű példányok is; eset
leg az alapszín világos fchércsszürke vagy sötét szürkésfekete. 34-'±2
n1rn.
A holarktikus régióban elterjedt faj egyes é,vekben 1\Iagyaror'2ágon is min
denütt közönséges. Az imágók be,·ándorlása IV., V. indul meg és nyár derekáig
tart. Az első itt fejliídött nemzedék VI. második felétől repül, majd nyár Yégén és
IX., X. folyamán ismét magas az egyedszám. A hernyó zöld, finom fehéres vagy
sárgás, helyenként megkettőzött vonalak díszítik. Légziínyílásai fehérek, keretük
fekete, fölöttük egyenes, sárga csík húzódik, feje zöldesbarna, oldala fekete. Polifág:
vékony, fehéres szövedékben alakul át fekete bábbá -- G a mm a I e p k e
ga1nrna L.
·)

(1) Elülső szárnyukon a gammafolt 2 foltocskára szakadt; ezek ezüst- vagy
aranyszínüek.

3

( 4) Elülső szárnyának a lapszínc sötét ibol yáslrn ma, a l egsii tú e bh a közép
térben és a hullámvonal mögött, egyébként szürkésbarna. _-\ kereszt
vonalak Yilágossárgák, finoman h-eltck, jól láthatók, b·,J;.cn\. sötét
árnyékok kísérik fíket. A kettétört gammafolt inkább t·zü,tii,. mint
ara1n-szín{í, körülötte rozsdabarna felhő van. amelv a }J('l,:éí �zegély és
a kiiÍsű szöglet frlé narancsossá válik. A hullúrnv�)J1al íg,·n zegzugos,
a Yc,:;cfolt clmosúdott, a t{h·onal szaggatott, a rojt tarka. n/ís1.·11 hullá
mos. Hátulsó szárn\·a hronzharna, a szezéh felé ,öt,;tharna (70. ábra:
A). Fonúkja sárgú�sziirke, a keresztvo'naÍak fogazut tc1k. ,öt,"tek és
homáh-osak a holdfoltok jól láthatók. 30 3.'i mm.

A

B

70. ábra. A: A.,,tographa v-aureum Hnrs. e;' és B: A. jota L. .:; (Eredeti)
7*
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A palearktikus fajnak a magas északi és a legdélibb országok kivételével
Európában elterjedt nevezéktani törzsalakja Magyarországon a nyugati határszél
ről, a Börzsöny hegységből, Szécsényből, a Bakonyból és a Bükkből ismeretes. Egyet
len nemzedéke VI., VII. repül. A hernyó zöld, hátvonala sötét, keskeny, finom fehéres
sárga szegélye van; a többi hátvonal homályos, sárga. Légzőnyílásai sötétek, fölöttük
hullámos fehér esík húzódik, feje és torlábai feketék. Apró növényeken polifág
(= pulchrina HAw.)

v-aureum HBN.

4

(3) Elülső szárnyának alapszíne világos, tompa rózsaszínű, olajbarnás
árnyalással. Egyébként nagyon hasonlít az előző fajhoz, de a gamma
folt aranyszínű, a hullámvonal ívelt és nem annyira zegzugos, belső
árnyéka olajbarna. A belső szegélyen álló világos foltok sötét narancs
sárgák, a tővonal homályos, a rojt egyszínűbb. Hátulsó szárnya sötét
bronzbarna, szegélye barnásfekete (70. ábra: B). Fonákja élénk sárgás
barna, a homályos keresztvonalak sokkal egyenesebbek és épebbek
s nem annyira zegzugosak és nyugtalanok, mint az előző fajéi. 38-40
mm.
A palearktikus fajt ?.fagyarországon Sopron· környékén,' a Bakonyban, a
Vértesben, Kepos'l-árott, a Eörnönylrn, a Bükkben és a Zempléni-hegységben
gyűjtötték. Egyetlen mmzedike VI., VII. repül. A hernyó él€nkzöld, fehfr pontok
tarkítják, hátvonala sött:t, szegt'lye frhfr, egyéb hát- és oldalvonalai fehéresek.
Légzőnyílásai sárgák, bibircsei fehérek, feje zöld. Polifág, laza szövedékben alakul
át fekete bábbá - i - b e t íí s a r a n y b a g o l y

jota L.

12. nem: Ahrostola 0.
Fejszőrözete és csápja hasonlít a rokon Autographa HBN. nemééhez
(vö. 57. ábra: F), de homlokán a szőrözet egyszerűbb búbot alkot. A hím csápja
fonalas. Elülső szárnya megnyúlt, de széles, hátulsó szárnyának szegélye kissé
belapult, erezete megegyezik az alcsaládra jellemző szerkezettel (vö. 68. ábra).
A tor és a potroh szőrözete is az előző nemekééhez hasonlít. Az ide tartozó
fajok foltjai fekete keretűek, többé-kevésbé élesen rajzoltak, a fekete kereszt
vonalak pikkelyeivel együtt a pikkelyek felmerednek a szárny síkjából.*
A hernyóknak mind az 5 pár haslábuk megvan (az előző nemekben a 2 első pár elkor
csosult vagy hiányzik!), főként csalánféléken élnek, nem annyira társasan, mint inkább
helyileg tömörülve; a kifejlődött hernyók áttelelnek.
Az imágók éjszaka repülnek, a mesterséges fény vonzza őket, néha csalétken is megje
lennek. Napközben növények alatt rejtőzködnek.
A holarktikus nemből Magyarországon 3 faj fordul elő.

1

(2) Elülső szárnyának alapszíne hamvas ólomszürke, a megkettözött
körfolt és a vesefolt téglalap alakú, felül és alul nyitottak, fekete
keretük igen széles és éles, pikkelyeik különösen a cu erek között fel
merednek a szárny síkjából,* mögöttük a pikkelyek töve fehér. A tőtér

• Ha a preparálás során a feszítőszalag itt halad át a szárnyon, akkor a pikkelyek lela
pulnak !
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szürke és nem rózsás, a fekete belső kereszt vonal teljes ívet ír le vagy
felül kiegyenesedik, a fekete külső keresztvonal íve igen lapos, majd
nem egyenes és meredek, előtte világos csík húzódik. A hullámvonal
homályos, fogazott, nyílfoltjai - ha Yarrnak is - kicsik, a tővonal
ép, fekete, a rojt sötét. Hátulsó szárnya szürkésfekete, a tőtéren
világosabb, a rojt fehéres és hullámos. Fonákja szürkésfekete, a felső
szegély külső fele tarka, csak a külső kercsztvonal egyenes és fekete

71. ábra. Abrosto/r, tri p lasi,, L. .) (Eredeti)

árnyéka látható. A hátulsó szárny fonákja belül sárgás vagy Yilágos
barnásszürke, a külső kereszt vonal csipkés, élt·s, fekete, a széles szegély
tér szürkésfekete, a holdfolt jól látható (7 J. ábra). Olykor akadnak
zölcif.s árnyalatú példányok is. 2í' ---32 mm.
A palearktikus faj Magyarországon i, rnindeniitt elöfordul, főként a Közép
hegvsi'gben, valamint nedves területeken. Kr.t nemzedéke Y --YII. é-s VII-IX.
repül. s\ hernyó zöld vagy vörhenyes, +., .) .. 11. szelvényén duzzanat látható, hát
, onala fehér, ez minden szelvényen kisz<'lesedi1. s c1z alapszín 1--l foltja osztja ketté.
Oldalain ferde és sötétzüld vonalkák láthatók, al!lclyek a l J. szelvényen ék alakban
i.sszefutnak és 1-1 nagy L,arna bibircsben végzijdnek. A tiibbi bibircs fehér, a légzií
mílások fehérek, keretük fekete, fehér csíkban helvezkednek el, hasoldala és haslábai
ziildf'k, torláb:ii és feje harna, homlokán háromszc;g: letf's sárga folt Yan. Tápnövényei
csalánfrlék, 1-1 csalánosban olykor tömegesen, sőt a trig emina \VERXB. társaságában
él: laza szövedékben alakul át barna bábbá ( = tri r artita HUFi'<., trip lasia HBi'i.)
0

triplasia L.

2

(1) Elülsf.í szárnyuk alapszíne feketés- vagy barnásszürke, a tőtér világos
krérnszínú vagy pirosft:hér, a vese- és a ket tfís körfolt lekerekített, nem
szögletes, keretük többnyire zárt.
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(4) Elülső szárnyán a fekete belső keresztvonal szinte egyenletes ívben
görbül, belülről finom és keskeny barna vonal követi, a külső kereszt
vonal íve egyenletes, a belső szegélyen csak kevéssé megtört. Az alap
szín feketésszürke, a tőtér világos krémszínű, éppúgy a szegélytér
alsó része. A hullámvonal nyíl- és ékfoltocskái jól láthatók, az erek
a külső szegélytéren feketék. A foltok kerete éles, fekete, lekerekített,
a rojt sötét, a választóvonal hullámos. Hátulsó szárnya sötét barnás
fekete, a tőben sárgás, az erek feketék (72. ábra: B). Fonákja feketés
szürke, az elülső szárnyé teljesen rajzolatlan, a hátulsó az előző fajééra
emlékeztet, dc a fekete keresztvonal egyenes, alig csipkés, a feketés
szegélytér szélesebb, közelebb nyomul a holdfolthoz. 27-30 mm.
A palearktikus faj :Magyarországon a Dunántúlon, az északi Középhegységben
és az Alföld déli peremén gyakori, főleg száraz, napsütötte helyeken. Két nemzedéke
egymásba olvad, V.-től egyre gyérebb egyedszámban VIII-ig repül. A hernyó kékes
fehér, finom fekete pettyek tarkítják. a 4. szelvényen nagyobb bibircsek vannak,
udvaruk sárga. Oldalvonala széles, sárga, fölötte minden szelvényen 1-1, alatta
2-2 fekete petty van. A légzőnyílások fehérek. feje sárgászöld, fekete pontok díszítik,
torlábai feketék, haslábai fehéresek. Tápnövénye a Cynanchztm vinatoxicztm; bábja
vörösesbarna

asclepiadis ScmFF: ·

4

(3) Elülső szárnyán a fekete belső keresztvonal több, egymáshoz zárkózó
ívet ír le, belülről széles barna csík kíséri, a külső kcrcsztvonal a külső
szöglet mögött mély (a tő felé homorlÍ) hullámot Yet (72. ábra: A).
A hullámvonal nyíl- és ékfoltocskái alig láthatók, az erek sem feketék
és a foltok fekete kerete is halvány. olykor alig látszik. Alapszíne
barna árnyalatlÍ feketésszürke, a tőtér kevésbé tiszta pirosas árnyalatú,
egyebekben megegyezik az előztí fajjal. 31-3.S mm.

l1
A

B

í2. ábra. A: Abrostola trigemina WERi"iB. elülső szárnyának tőtere és külső keresztvonalának
alsó fele (részletrajz) - B: A. asclepiadis SCHIFF. 5 (Eredeti)

XVI.

11 103

BAGOLYLEPKÉK 1. - l'\OCTUIDAE I.

A palearktikus faj Magyarországon mindenütt gyakori. Két nemzedéke V -VII.
és VII-IX. repül. A hernyó 4., S. és 11. testszelvénye erősen megduzzadt, zöld
vagy hússzínű, torán fehér vonal fut le, amelyet a 4. és 5. szelvényen nagy, sötét
folt oszt ketté, a további szelvényeken pedig kettéválik. Az oldalvonalat még apró és
ferde vonalkák díszítik, a bibircsek fehérek, a légzőnyílások csíkját vörös pontok
tarkítják, az 1. hasi légzőnyílás mögött nagy, sárgásfehér folt van. Haslábai barnás
szürkék, sárga pettyek ékesítik, feje barna, sárga foltokkal, homlokán háromszög
letes sárga folt látható, nyakpajzs[! barna, középen sárga csík osztja ketté. Táp
növényei csalánfélék, amelyen gyakran tömegesen található; fehér szövedékben
alakul át világosbarna bábbá

trigemina

WERNB.

7. alcsalád: Oxytrypiinae
Fejük kicsi, szemük csupasz, ajaktapogatójuk apró, pikkelyek és sörték
borítják. Mindkét ivar csápja kétoldalúan tollas, toruk és potrohuk vaskos,
erőteljes, szőrözctük rendes. Elülső szárnyuk megnyúlt, az crezetbcn arcola
van, hátulsó szárnyuk kerek, az erezet tipikusan quadrifid; elülső lábszáruk
nem, dc a középső·és a hátulsó tövises. A l1agolykph-rajzolat teljes, a mintázat
díszes és bonyolult.
.-\ hernyó föld alatti rhizomákban endofág életmódot folytat.
.-\z imágók nappal repülnek .
.-\z alcsaládba egyetlen nem és faj tartozik, amdy a palearktikum középső részén él.
Gazdaságilag közömbös.

A
73. ábra. A: Ox_vtr)pia és B: Colocasia feje (Eredeti)

B

11 104

DR. GOZMÁNY LÁSZLÓ

1. nem: Oxytrypia

XVI.

STGR.

Fejszőrözete fölfelé áll, feje igen kicsi, a torhoz szorított, szeme viszony
lag nagy és csupasz. Ajaktapogatója kicsi, fölfelé görbülő, viszonylag vaskos,
pikkelyek fedik, amelyek közül hosszú sörték merednek előre és lefelé, csúcs
íze apró, tompa. Mindkét ivar csápja kétoldalúan tollas, a tollágak pillásak
(73. ábra: A). Gallérja magas, válltakarói szélesek, rövidek, szőrökből állnak.
Torszőrözete tipikus, csak az utótoron van középen kisebb pamacs, potroha
erőteljes, vaskos, széles, különösen a nőstényé, amelynek igen hosszú, robusz
tus, mindig kiálló és erősen szklerotizált tojócsöve van. Elülső szárnya megnyúlt,
csúcsa lekerekített, külső szegélye igen ferde, erezctében az r5 ér az areola
felső csúcsából ered a közepes hosszúságú nyélen ülő r�+4 párral, az r2 az arcola
felső harmadából indul ki. Hátulsó szárnya kerek, az erezet rendes, belső
szegélytere keskeny (74. ábra: A). Hátulsó és középső lábszára tövises.
A nembe egyetlen faj tartozik, amely Belső-Ázsián kívül csak Magyarországon fordul elő.

Elülső szárnyának alapszíne meleg olajbarna, helyenként ibolyás
vagy ólorp.szürkc !)'ehintéssel. A belső keresztvonal finom ívekből ?}l;
fehéres vagy világos hússzínű, kívülről feketés be�in..tés szegélyezi.
A tőtér tövénél még 1 apró keresztvonal indul ki a felső s-zegélyről,
dc az an ér fölött véget ér. A körfolt ibolyásfekete, kerete finom, fehéres,
a vesefolt fehér, igen nagy, belülről 2 bíborfekete vonal határolja.
Az árnyékvonal elmosódott vagy jól látható, a külső kereszt vonal fehér,
széles ívben kanyarodik, apró holdfoltokból áll, amelyeket belülről
apró fekete nyílfoltok vagy fekete behintés kísér. A hullámvonal
párhuzamos vele, ék alakú fehér foltokból áll, ezek tetején belül

A

B

1,1. ábra. A: Oxytrypia és B: Colocasia szárnyerezete (Eredeti)
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nagy, fekete nyílfoltok helyezkednek cl. A csúcstér fehér vagy hús
színú foltként jelentkezik, a tővonal apró fekete gúlákra vagy foltocs
kákra szakadt, a felső szegélyen több apró fehér ékecske látható, az
erek helyenként fehérek, a rojt fehér, töve tarka. Hátulsó szárnya
fehér, a holdfolt és a széles külső szegély fekete, de nem éri cl a szegé
lyen végigfutó, szakadozott, éles tővonalat. A. cu erek és a belső szegély

75. ábra. Oxytrypia orbiculosa EsP.

(Eredeti).

�zintén feketével hehintettck, a rojt fehér. Fonákja fehér, a hchintés
fekete, de a rajzolat elmosódott; lcgélcsehb része a külső kere;;ztvonaL
a vesefolt, a csúcstér és az erőteljes foltocskákra szakadozott t6vonal.
A rojt fohér (75. ábra). 3.� ·�44 mm.
Eddig csak a közép-ázsiai Turkesztánban 6:) )Iagyarország küzép:,ö rl·�zén
gyííjtötték. Lelőhelyei: BtHjapest (Budai-hegvek és a homokos pesti síkság). Csepel
szigeL Pesúrpuszta. Nyír-Agasegvháza. I..;:ccskemé:t. [zsák. Székesfehé·n·úr. Ilazánk
L,an ntoljára a harrnincas évek végén gylíjtöttt':k. rgy rnegfigyelés szerint a }[átra
cl,.Ji Líbúnál is elofordul (a példányt azonban nem sikerült megfogni). A faj az igen
meleg. napsütötte, dolomitos domboldalakon vagy homokbuckás területeken tenn'szé>
Jris arenaria- és I. pumi/a-állományokban _él, a föváros környékéről ezen éliíhelyek
elttínésé\·el azonban rnár valószín{ílcg kipusztult. Egvetlcn nernzedéke IX. végén.
X. elejfn repül, a verőfényes délelőtti órákban (10 � 12 h ): az imágók fel-felszökellnek
a tápnóvényeik körüli száraz föből, sebesen, nyilallásszrrííen repülnek és hamarosan
ism{,t levágódnak a talajra. A hernyók az lris nrenaria és pumila föld alatti szárában
( .. gumóihan") élnek, barnásszürkék és föld alatti ,·agy endofág életmódjuknak meg
feleléícn az Euxoinae alcsalád „mocskospajorjaira" hasonlítanak
i\ agy f o l t ú
bago ly
orhiculosa EsP.
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8. alcsalád: Colocasiinae
Fejük kicsi, a torhoz szorított, szemük szőrös, fejszőrözetük bozontos
és egész arcukat elfedi. Ajaktapogatójuk kicsi, előrenyújtott, hosszú sörték
borítják. A hímek csápja kétoldalúan tollas, a nőstényeké fonalas. Toruk és
potrohuk bozontosan, szinte gyapjasan szőrös. Elülső szárnyuk megnyúlt,
csúcsa lekerekített, az areola teljesen elvált a sejttől (!), hátulsó szárnyuk
kerek, erezetük rendes.
A hernyó szőrös, főleg mogyorón és gyertyánon él.
Az alcsaládba egyetlen hazai nem és faj tartozik. Rendszertani helyzete vitás. egyes
szerzők a következő alcsaládba osztják.
Gazdasági jelentősége nincsen.

1. nem: Colocasia HBN.
( = Demas STPH.)
Fejszőrözete hosszú., borz?s, egész arcát elfedi, szeme nagy, apró szőrök
· horítják. Ajaktapo·gatója rövid, előreálló, vékony, rendszertelenül elálló hosszú.
chís sörtézet mered ki belőle, csúcsíze apró, szőrös, hegyes. A hím csápja kétol
clahían tollas, a tollágak pillásak, a csáp tőízét tölcsérszerű pikkelyzet veszi
körül (73. ábra: B); a nőstényé egyszerű, fonalas. Elülső szárnya megnyúlt.
de viszonylag magas, csúcsa szélesen lekerekített, a külső szegély ferde. Ereze
tében az areola eltávolodott a sejttől, az r2 és az r5 ér közös nyelén ül, csúcsá
ból a közepes hossztíságú nyélen helyet foglaló r 3 .;-4 érpár ered. Hátulsó szár
nya lekerekített, erezete rendes, vagy esetleg az rr
m 1 és az m 3
cu 1 érpá
rok apró nyélen vannak (74. ábra: B). Tora és potroha bozontosan szőrös,
a válltakarók szinte egybeolvadnak a tor szőrözetével, a lábszárak dúsan
szőrözöttek, hátulsó és középső lábszára tö\ises .

+

+

.-\. néhány fajt felölelő holarktikus nemet l\Iagyaror.,zágon l faj kép,·iseli.

Elülső szárnyának alapszíne kissé fénylő gyöngyszürke, több-kevesebb
barna behintéssel vagy árnyalattal (olykor akadnak egészen elsötéte
dett, barnásfekete példányok is); a rajzolat fekete és barna, terje
delme és ereje szintén igen változó. A tőtér homályos, szürke vagy
barnásszürke, a belső keresztvonal feketés, de többnyire homályos,
szakadozott vagy elenyészett. A körfolt a rajzolat legszembetűnőbb
eleme, nagy, kerek, kerete erős, belsejét szürke vagy esetleg barna
szín tölti ki. A külső keresztvonal alsó része meredek, alig ívelő, felső
része fogazott, mély hullámként kanyarítja körül a vesefoltot, amely
nek rendszerint csak belső kerete, valamint a belsejében álló holdfolt
látható, külső fele rendszerint fehér. A vesefolton halad át az árn..-ék
vonal is, amely alatta a külső keresztvonalba torkollik; e vo�alig
(tehát a szárny belső felén) az alapszínt gyakran teljesen elnyomja a
meleg, barnásfekete behintés. A hullámvonal igen zegzugos és foga
zott, homályos, máskor igen éles és széles, a szegélytér szürke, fel
hős, olykor az erek vége sötét, s ilyenkor az egyébként gyöngyszürke
rojt is tarka, a tővonal nem látható. Hátulsó szárnya Yilágos barnás
szürke, csak a szegélytér kissé sötétebb szürke. Fonákja szinte rajzolat-
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mentes, világos sárgásszürke, csak a homályos külső kercsztvonal, a
hullámvonal és a holdfoltok láthatók. A legélcscbbck a felső szegély
feketés ékccskéi, a tővonal szaggatott, a rojt szürke vagy tarka. A tor
és a potroh szürkésfekete (76. ábra). 34-36 mm.
Az Európában és Kisázsiában elterjedt faj Magyarországon is mindenütt
található, főként erdős, bokros helyeken. Két nemzedéke egyre gyérülő egyedszám
ban csaknem folyamatosan repül (1\- -VIII.). A hernyó világos pirosasbarna vagy

í{>. ábra. Colnrns/,1 cord, L � (E:rcdt'ti)

okkeres hússzínti, a 3. testszel,,',11, töl kezdödiírn súles. sötétbarna vagy fekete
hátnrnala van. A.z 1. szelv,,n,·en frketével keretezett 52ürke folt látható, a 4. ,'s 5.
szeh·énven 1---1 rövid, vöriis ·,ziírpa niacs. az l. szekénv két oldalán 1-1 előreálló.
a 11.-é;t pedig 1-1 folfrl,' mutató fekete szőrpam<>cs· díszlik: feje vörösesszürke.
Lornbosfákon polifág, de főké·nt rno,::v11rón és gyertvánon fordul elő. Laza, vékony és
szürke kokonban alakul ,ü ,·iiri,-e,!,arna ,·11gv frket;, bábbá -- Mogyoró b a·
goh

corvli L.

9. alcsalád: Panthcinae
Fejük viszonylag kicsi, a torhoz szorított. szőrözete tipikus. Kis ajak
tapogatójuk előremeredő, hossztÍ sörték borítják, szemük szőrös_ A hímek
csápja kétoldalúan tollas, a nf5stényeké fonalas. Toruk dúsan szőrözött, gyap
jas, lábszáraik hozontosan sz6röscL hátulsó és középsf5 lábszáruk tövises.
Elülsf5 szárnyuk megnyúlt külső szegélye igen ferde. areola van, a kcrcsztér
mélyen heszögellik. Hátulsó szárnyuk kissé megnyúlt, külső szegélye lapos
vagy kissé hullámos, crczctében az rr
m 1 nyélen ,an, a keresztér bcszögcllik.
az erezet jellegzetesen quadrifid. Az ide tartozó fajokra a bonyolult, dc éles
rajzolat és a hatamas vescfolt jellemző.

+
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A hernyók szőrösek vagy sörték borítják őket. Kemény, összeragasztott szövedék alatt
bábozódnak.
Az imágók éjszaka repülnek, a mesterséges fény vonzza őket. ·Röptük csapongó, gyors.
A holarktikumban elterjedt alcsaládot Magyarországon 2 nem és 2 faj képviseli. Az ide
sorolt Episema 0. ( = Diloba B.) nem rendszertani helye máig is vitás: bizonyos alaktani saját
ságai miatt sokáig a Notodontidae családba sorolták, mások miatt pedig a bagolylepkék Apa
telinae alcsaládjába; egyes amerikai szerzők külön monotipikus családot állítottak fel a szá
mára! Az alaktani bélyegek többsége azonban, s főként a hernyók jellegzetességei és chaeto
taxiája az itt tárgyalt alcsaládba utalja.
A fajoknak Magyarországon gazdasági jelentősége nincsen, bár a Panthea coenobita EsP.
helyenként már okozott károkat lucfenyőállományokban.

A n e m e k h a t á r o z ókul c s a
1

(2) Elülső szárnyának alapszíne szürke, rajzolatának legszembeszökőbb
eleme a nagy, kettős körfolt és vesefolt (79. ábra) ( = Diloha B.)
1. nem: Episema� 0.

2

(1) Elü_lső szárnyának rajzolata igen éles és· zegzugos, fekete-fehér kereszt2. nem: Panthea Hnl\".
csíkokból áll· (80. á"bra)

1. nem: Episema 0.
Fejszőrözete hosszú, előreboruló, egész arcát elfedi, szeme nagy, szoros.
Ajaktapogatója közepes hosszúságú, előrenyújtott, vékony, a második ízen
rendszertelenül álló hosszú sörték varrnak, a lefelé állók igen hosszúak, a

. A

B

e

77. ábra. A: Episema feje oldalról és B: csáptöve felülről - C: Panthea feje (Eredeti)
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csúcdz vüzonylag hosszú, letompított. A hím csápja kétoldalúan tollas
(77. ábra: A), a tollágak pillásak, a csáptőízet tölcsérré rendeződött pikkelyek
veszik körül (77. ábra: B); a nőstény csápja fonalas. Galléja magas, szőrök
ből áll, tora és potroha gyapjas, lábszárai bozontosan szőrösek, hátulsó és középső
lábszára tövises. Elülső szárnya megnyúlt, dc magas, külső szegélye igen ferde,
gyengén hullámos, crczetében az r 5 a közepes hosszúságú nyélen ülő r3 + 4
érpárral együtt az areola alsó csúcsából ered, a keresztér mélyen és hegye
sen bcszögellik a sejt belseje felé. Hátulsó szárnya kissé megnyúlt, külső sze
gélye lapos, erczetébcn az rr
m 1 nyélen van, a belső szegélytér keskeny (78.
ábra: A).

+

A palearktikum nyugati felében elterjedt nembe egyetlen. Magyarországon is honos faj
tartozik.
Külföldi adatok szerint olykor kisebb károkat okoz.

Elülső szárnyának alapszíne szürke, a középtéren némi ibolyás árnya
lat látható, a pikkelyek zsírosan fénylenek. A belső kcrcsztvonal fekete,
több szélesen kanyarodó ívből áll, ferde. A belső szegélyen közel
· kerül az ugyancsak fekete, alsó felében 3 széles ívet leíró, felső részében
azonban meredek és megkettőzött külső keresztvonalhoz. A gyakran
érintkező vagy részben összeolvadó és egymáshoz ferdén illeszked6
kettős kör- és vesefolt nagy, széles, szembeszökő, fehéres hússzínú.
Fölöttük a felső szegély a szárny csúcsáig ugyanilyen árnyalatú, a csúcs
tér azonban kissé elsötétedett, a hullámvonal homályos, erősen foga
zott. A külső szöglet mögött a ráncban erős fekete csík fekszik, amely
a rojtban is folytatódik, a tővonal csipkés, hegyei átszelik a szürke
rojtot, ezért az tarka. Hátulsó szárnya fchércsszürkc, a holdfolt horná-

A
78. ábra. A: Episema és B: Panthea

B
szárnyerezete (Eredeti)
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lyos, a ránchan szintén széles és feketés csík húzódik, amely ugyancsak
folytatódik a rojthan, s ezért a belső szögletben szembeszökő sötét
foltot alkot. A rojt fehér, a tővonal szaggatott és homályos. Az elülső
szárny fonákja egyszínű sötétszürke, a kör- és a vesefolt halvány, a
felső szegély külső felén feketés ékecskék jelzik az erek végződését,
a rojthan erős választóvonal látható. A hátulsó szárny fonákja vilá
gos sárgásszürke, a holdfolt és a belső szegély feketés foltja jól lát
ható (79. ábra). 40-42 mm.

í9. ábra. Episenw caernleocephala L.

1

(Eredeti)

Az Európában és Elő-Azsiában az Örmény SZSZK határáig elterjedt faj
}!agyarországon mindenütt található, a hegy- és dombvidéken gyakori, az Alföldön
nagyon lobílis. Az imágókat vonzza a mesterséges fény. Egyetlen nemzedéke késó
ősszel, LX- XI. repül. A hernyó kékes- vagy zöldesfehér, hátvonala sárga, elmosódott.
a 2. és 3. szelvényen 1-1 nagy bibircs, a ,!.-tői kezdve 2-2 kisebb bibircs látható,
amelyeken 1--1 eréís, fekete sörte van. Fekete légzéínyílásai sárga oldalcsíkhan
helyezkednek el, oldalbibircsei feketék, hasa szürkészöld. apró fekete pontokkal.
feje kék, felül 2 fekete folttal. Tápnövényei 1-'runus-félék. de egyéb lombosfákon
(mogyoró, hárs st\�.) is megél; kemény burokban alakul át kékkel behintett vöröses
barna bábbá - 0 s z i k é k e s b a go I y

cacruleocephala L

2. nem: Panthca

HBN.

Fcjszőrözete rövid, tipikus, szeme nagy, szőrös. Ajaktapogatója kicsi,
előrenyújtott, alul hosszú sörték díszítik, csúcsíze apró, hegyes. A hím csápja
kétoldalúan tollas, a tollágak pillásak (77. ábra: C); a nőstényé szinte fonalas:
egyoldalúan fogazott és rövid pillák borítják. Torát és potrohát rásimuló
rövid, dc dús szőrözet borítja, a válltakarók szélesek, a hátulsó és középső
lábszárak tövisesck. Elülső szárnya megnyúlt, de magas, csúcsa szélesen lckere-
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kített, külső szegélye igen ferde, a nőstényé kissé belapult. Hátulsó szárnya
megnyúlt, de széles, csúcsa tompa, kiil�ő szegélye hullámos (78. ábra: B);
szárnyainak erezete megegyezik az előző neméé,·el. Az imágók rajzolata zeg
zugos, fekete és fehér keresztsáYokból és vonalakból áll.
A főb'nt Észak-Amerikában sok fajt felöleléí holarktikus nemet a palcarktikus régió
ban egyetlen, közép-európai elterjedésG faj képviseli. amely !\lag:yarországon is található.
Hazánkban gazdasági kártftel,'röl nincsen tudomásunk.

Hfl. úlira. 1-\uulu 11 i:01'nobira E�P.

( l:reddi)

Eliilsé5 szárnyán a t6tér fehér. benne 3 fekete. sziigletcs folt látható.
A LclsD knc�ztvonal fekete, er6scn fogazott, hdtilr'. éíl széles fehér sá,
kbéri. A közóptfr fekete, dc a fels6 szcgóh-rúl a sejt alsó határáig
nag,, trapéz alakú fehér folt nyúlik le, lJct1°n/,·an a fekete, petty alakii
körfolt. 1\z árnyéknmal sz{,lcs, koromfekete, hullámzó, a kiils6 kercszt
nrnal csipkés és fogazott, mélyen a sejt alú kanyaruclik, mögötte a
,es,:folt kerete fekete, hcnnc fehér hold folt látható, uch ara és fölötte
a frbő szegély szintén fch,:r. A küls6 kereszt, onalat széles feh,�r t�s csip
kés súv k[séri, előtte a külséí szegélytér i�mét fekete, benne halad a
nagyon zl'gzugos, ék alakú fehér foltokbcíl ösczetctt lw]Jámvonal,
arnelyct több kisehh-nag:,obb fekete húromszög tölt ki. Talapzatuk
mentén kt·,keny fehér ,onal fot végig a �z6ks. clc szaggatott fekete
t(Í\·onal mögött, a rojt tarka, fekete {,s fehér. Hátulsó szárnva szürke,
elmosódott hcls6 és külséí kcresztsávval, a tfh-onal hornál;;s foltokra
szakadt, a rojt fehér. Fonákja töhbé-kev<-sbé tükrözi a felsz{n rajzolatát,
dc a sötét részek sötétszürke heporzásként jelentkeznek. Gallérja fehér,
szegélye fekete, a fchfr , úlltakarók bclsíí tövón 1 - 1, rajtuk pedig
2-2 nagy, fekete folt va11. A szintén fchór közép- és utótor belső részón
ugyancsak 1--1 nagy, szögletes folt látható; potroha fekete, a sze],-é
nyek oldalain apró f ehér foltocskák foglalnak helyet (80. ábra). 48-56
rnm.
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A közép-európai hegyvidéki faj :Magyarországon csak a nyugati határszél
fenyveseibéíl ismeretes (Sopron környéke). Egyetlen nemzedéke VII., VIII. repül.
A mesterséges fény vonzza. A hernyó kékesszürke, barnásszürke vagy feketésbarna,
hátvonala fehér vagy sárgás, szaggatott, oldalvonala vörös. A torszelvények hátán
gallérszerü barnásszürke vagy feketés szőrzet látható, ezek a potrohszelvényeken
pamacsokká gyűlnek össze. A 11. és 12. szelvényen e pamacsok igen hosszúak.
Légzőnyílásai fehérek, keretük fekete, előttük 1-1 fehér nyílfolt van, fej e szürke.
Tápnövényei fenyőfélék, főként a jegenyefenyő, amelyről könnyen kopogtatható.
Bábja csillogó vörösesbarna, áttelel

coenohita EsP.

10. alcsalád: Beninae
Fejük kicsi, szorosan a torhoz nyomott, szemük csupasz, ajaktapoga
tóik rövidek, ferdén fölfelé állnak, a hím csápja fonalas, a pillák igen aprók.
Toruk sima, válltakaróik hosszúak, potrohuk sima. Elülső szárnyuk megnyúlt,
de széles, csúcsuk hegyes, erezetükben nincsen areola, az r2 + 3 + 4 nyélen van,
az r5 ér tőlük elváltan ered. Hátulsó szárnyuk lekerekített, illetve kissé szög
letes, az erezet tipikus, de a keresztér mélyen behúzódik a sejtbe. A Bena
BrLLBG. nem kivét1:;léveJ középső é� hátulsó lábszáraik simák, nincsenek raj
tuk tövisek. Az ide tartozó fajokra a világoszöld, sárgászöld elülső szárny a
jellemző, a keresztvonalak egyszerűek vagy hiányoznak, a szárnyak szinte
rajzolatlanok, a hátulsók többnyire hófehérek.
A hernyók elöl szélesek, hátrafelé keskenyednek, szabadon élnek lombosfákon, csónak
alakú selymes kokonban bábozódnak.
Az imágók éjszaka repülnek, a mesterséges fény iránt viszonylag közömbösek. Röptük
egyenes vonalú, lomha.
A viszonylag kis fajszámú alcsaládot Magyarországon 3 nem és 4 faj képviseli.
Gazdasági jelentőségük nincsen.

A n e m e k h a tár o z ó kulcs a
1

(4) Nagyobb fesztávolságú fajok (30-40 mm). Elülső szárnyuk sárgás
zöld, a rajzolat fehéres keresztvonalakból vagy sávokból áll.

A

B

81. ábra. A: Bena, B: Hylophila és C: Earias feje (Eredeti)

e
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2

(3) Nagy faj: .38-42 mm fesztávolságú. Elülső szárnya élénk almazöld
(82. ábra) ( = Hylophilina WARR., Hylophila auct.)
1. nem: Bena BILLEG.

3

(2) Kis faj: 30-34 mm fesztáYolságú. Elülső szárnya élénk sárgászöld
(83. ábra) ( = Bena auct.)
2. nem: Hy lophila HEN.

4

(1) Kis fesztávolságú fajok (20-24 mm). Elülső szárnyuk világoszöld,
fehércszöld, a rajzolat sötétzöld keresztvonalakból áll vagy hiányzik
3. nem: Earias HEN.
(84. ábra)

1. nem: Bena BILLEG.
Fejszőrözcte és pikkelyei simán az arcára borulnak. Ajaktapogatója
ferdén előremutat, középső íze. vaskos, sima, csúcsíze széles, kihegyesedő. A hím
csápja pillás, minden íz tövén' 2-2 sörte van (81. ábra: A). Tora, vállfedői,

!/

/

.....

82. ábra. Bena prasinana L. Q és szárnyerezete (Eredeti)

potroha sima, középső és hátulsó lábszárain tövisek vannak. Elülső szárnya
megnyúlt, széles, erezetében az r 4 nyeléből ered az r 3 és az r2, a csúcs hegyes,
külső szegélye meredek, a külső szögletnél belapult. Hátulsó szárnya szögle
rr a bagolylepkéktől eltérő
tes, a rojt lekerekíti, erezete rendes, de az se
módon hosszan anasztomizál, a belső szegélytér keskeny (82. ábra).

+

A kis fajlétszámú palearktikus nemet Magyarországon 1 faj képviseli.

Elülső szárnyának alapszíne élénk almazöld, a felső szegély éle fehér.
A belső és a külső keresztvonal hosszú, ferde, párhuzamosak, halvány
sárgásfehérek, a tővonal hiányzik, a rojt hófehér, akárcsak a hátulsó
8 XVI.
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szárnya. Tora, válltakarói ugyanolyan színűek, mint az elülső szárny
alapszíne, potroha fehér vagy -világoszöld (82. ábra). Fonákja fehér, az
elülső szárnyé némileg zöldes árnyalatú, a hátulsóé hófehér. 38-4.2
mm.
Az Európában és Elö---\zsiában elterjedt faj Magyarországon kis l'gyedszám
ban, elsosorban a Dunántúlon és az északi Középhegységben található. Egyetlen
nemzedéke VI., VII. repül. A hernyó sárgászöld, a 2. szelvényen hegyes. zöld vagy
sárga, kúp alakú nyúlvány, a potrohszelvények oldalain pedig sárga oldalvonal
látható; feje csillogó zöld. Az avarban áttelelve nyár elejéig tölgyféléken él. a levelek
fonákjára szolt zöldessárga kokonban alakul át hátán ibolyaszínű, hasán sárgás és
rózsásszínű bábbá ( = bicolorana FuESS.) - T ö I g y f a • z ö I d h a g o I y

prasinana L.
2. nem: Hylophila HBN.
Fejszőrözete előresimított, arcán kissé borzas, ajaktapogatója előrenyúj
tott, a 2. íz karcsú, pikkelyek fedik és nagy serték díszítik, csúcsíze hosszú,
véko�y. A hím csápján apró pillák és mindegyik csápíz tövén 2-2 sörte lát-

83. ábra. Hylophila fagana F. � és szárnyerezete (Eredeti)

ható (81. ábra: B). Tora sima, válltakarói hosszúak, lábszárain nincsenek tövi
sek. Elülső szárnya megnyúlt, széles, csúcsa hegyes, erezetében a meghajlott
r4 éren van az 72 és 73 is, areola nem alakult ki. Hátulsó szárnya megnyúlt,
de lekerekített, erezete rendes, az m 3 + cu 1 olykor apró nyélen -v an, a belső
szegélytér keskeny (83. ábra). Potroha -vaskos, rövid.
A kis fajlétszámú palearktikns nemet �!agyarországon 1 faj képviseli.

Elülső szárnya élénk sárgászöld, felső és belső szegélyén rózsaszmu
hehintés látható. A belső és a külső keresztvonal széles, sötétzöld,
ferde, egymással párhuzamos sávokká alakult, a külsőt többnyire
fehér, olykor rózsás csík kíséri. A fehér hullámvonal szintén ferde,
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egyenesen a szárny csúcsába hajlik. Olykor a külső fehéres kereszt
vonalon kívül minden más rajzolati elem hiányzik, máskor a csíkok
sötét zöldessárgák, a csúcs felé összehajlanak. A rojt rózsaszínű, a tővo
nal fehér. Hátulsó szárnya zöldessárga (hím) vagy fehér (nőstény),
a rojt fehér vagy rózsaszínú. A hím potroha sárgászöld, a nőstényé
fehér (83. ábra). Fonákja rajzolatlan, sárgászöld (hím) vagy fehér
(nőstény). A második nemzedék színezete egyenletesebb. 30�40 mm.
A palearktikus faj Magyarországon is mindenütt előfordul. 2 teljes, melegebb
helyeken egy részleges 3. nemzedéke is van, amelyek csaknem egybefolynak; IV IX. repül, a mesterséges fény ,·onzza. A hernyó sárgászöld,hátán 3 sárga csíkfut végig,
amelyek között finom sárga pontozású lánc halad. Feje sima, tompazöld, sárga vagy
vöröses nyaksávval. Tápnövényei tölgyfélék, továbbá a bükk és a geszteny e. Fehér
yagy sárgásbarna kokonját a le.-élfelszínére ragasztja, s benne alakul át kékesvörös
hátú. oldalán pirosas, hasán sárga. s firrnm kékesszürke csíkokkal ékesített bábbá
(=s prasinana L., hongarirn \VARR.) - Bü k kf a· z ö 1 db a go 1 y

fagana F.
3. nem: Earias Hs:-;.
Fejszőrözete .e.lőreburul, homlokán kissé búbos. Ajaktapogatója rövid,
ferdén előremered, cstÍcsízét pikkelyek borítják, egyébként vaskos, zömök,
hegyes és rövid. A hím csápján finom pillák vannak, az ízek tövén 2�2 sörte
látható (81. ábra: C). Tora, potroha sima, válltakarói hosszúak és keskenyek,
láhszárain nincsenek tövisek. Elülső szárnya háromszögletes, de kissé meg
nyúlt, csúcsa hegyes, erezetében nincsen areola, az r3 +4+ 5 hosszú, közös nyélen
foglal helyet. Hátulsó szárnya lekerekített, csúcsa tompa, a külső szegély kissé
cu 1 összeolvadt és nyélen ül az m 2 érrel, ezért
belapult, erezctéhen az m:1
az erczr·t igen sajátosan alakult és ctekintethcn a bagolylepkék között egye
dülálló (8.'i. ábra: A). A lepkék fehéresek vagy tiszta világoszöldek, rajzolatuk
igen homályos keresztTonalakhól áll. vagy hiányzik. Hátulsó szárnyuk fehér,
rajzolatmcntcs.

+

A hern"'ík lombosfúkou élnek. csó•iak alakú ,zÖ\'edékben bábozódnak.
A pale,;rktikns ncmhiil Magyarországon 2 faj él.
Gazdaságilag köziímbös fajok, ílletH az E. chlorrzna L. külföldi adatok szerint olykor
fi:í.zültetv{-uyekbcn kárt okozhat.

(2) Elüls6 szárnya rajzolatrnentr·c, üde fíízölcl, a fclséí szegély és a rojt
fehér. IIátulsó szárnya szintén fehér, tora világoszöld, potroha fehé
res (8-1. ábra: ,\). Fonákja rajzolat mentes, fehér. 20- 23 m rn.
A palearktikns faj Magyarországon füzesekben mindenütt megtalálható.
Két nemzedéke csakncrn folyamatosan I V - VI. és V II - IX. repül. A mesterséges
frny vonzza. A hernyó fehfres. ,ziirkével tarkázott, vonalai piszkossziirkék, a 3., 4.,
6. i·s 12. testszelvényen hcgves hihircspárok vannak. Feje világoszöld, nyaksávja
fehfr. Tápnövényei fíízfélék. főként a Salix riminalis, amelynek csiga alakúan össze
csa,·art hajtáscsúcsaiban él. Kokonja fehér Yagy sárgás, bábja barna, felül kék sávok
díszítik. hasoldala sárgásbarna - F íí z f a· z ö l d b a go I y

chlorana L.

2

(1) Elülséí szárnya fehéreszöld, olykor finom kékeszöld árnyalatú, a felső
szegélytér világosabb. a külső szegélytér sötétebb zöld. Az árnyék8*
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vonal töredezett, a külső keresztvonal felül megtört, a hullámvonal
igen finom, ferde, a rajzolati elemek homályosak, a rojt fehér. Hátulsó
szárnya fehér, tora halványzöld, potroha fehér (84. ábra: B). Fonákja
fehér. 20-21 mm.
-
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84, ábra. A: Earias chlorana L ó - B: E. t'ernana HB'i. 6' (Eredeti)

A közép-európai faj Magyarországon az Alföldön és a Dunántúlon gyakori,
egyebütt csak alkalmilag fordul elő. Két nemzedéke IV-VI. és VI-VIIL repül.
A hernyó zöldesfehér, minden szelvényén 4 apró, szőrös bibircs van, hátátfinom bar
násvörös pontok tarkítják. Légzőnyílásaifeketék, fejefeketésbarna, torlábai feketék,
hasa és haslábai piszkosfehérek. Tápnövénye afehér nyár, amelynek összefont hajtás
csúcsaiban a levelekfelszínét rágja le. Barna szövedékét a levelekfonákjáról lerágott
gyapjúval fedi és ágra erősíti; bábja vörösesbarna, ibolyás csíkokkal - Ny á rfa z ö ld b ago l y

vernana

HBN.

11. alcsalád: Euteliinae
Fejük szorosan a torhoz lapított, szőrözetük előreborul, szemük csupasz.
Ajaktapogatójuk viszonylag hosszú, ferdén fölfelé mutat, pikkelyek borít
ják, szempilláik nincsenek; a hím csápja vaskos, fonalas. Toruk és potrohuk
széles, vaskos de rövid, a p0troh egyes szelvényein nagy pikkelyekből kiala
kult lapok láthatók, a hím potrohvégét 2 oldalra és hátrafelé irányuló szőr
pamacs díszíti, a nőstények tojócsöve kiáll, keményen szklerotizált. Lábszá
raikon nincsenek tövisek. Elülső szárnyuk megnyúlt, csúcsa tompa, külső
szegélye hullámos, az erczetben van areola. Hátulsó szárnyuk megnyúlt, a
külső szegély hullámos, a belső szegélytér keskeny. Az imágók rajzolata bonyo
lult, keresztirányú de szaggatott fehér, barna és fekete vonalakból, csíkok
ból és sávokból áll, a bagolylepke-rajzolat jellegzetes foltjai elmosódottak.
A rajzolat a hátulsó szárnyon folytatódik, a fonákon a tükörképe látható.
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A hernyók minden haslába megvan, kifejlettek, bibircsesek (1-1 sörtével) vagy csupa
szok, szabadon élnek, kokonban bábozódnak.
A főként a trópusokon (nagyrészt Új�Guineában !) elterjedt alcsaládot a palearktikus
régióban 3 nem, Magyarországon 1 nem és 1 faj képviseli.
Gazdasági jelentőségük nincsen.

1. nem: Eutelia HBi'<.
( = Eurhipia B.)
Fejszőrözete előreborul, arca sima, szeme csupasz. Ajaktapogatója
hosszú, ferdén fölfelé áll, a 2. íz vaskos, sűrű pikkelyek borítják, csúcsíze ugyan
olyan hosszú, mint a 2., sima, vége hegyes, jóval az arca fölé emelkedik. A hím
csápja fonalas, de vastag, töve pikkelyek koszorújából ered (87. ábra: A),
gallérja magas, tora széles, válltakarói szélesek és rövidek, mindkettő sima,
potroha széles, rövid, az első 2 szelvényen 2-2 fekete, a 3.-on egyetlen fehér,
széles pikkelyekből alkotott, párnaszerűen felduzzadó lapocska látható. A hím
farpamacsának 2 oldaláról 1-1 hosszú, szarvszerűen szétálló szőrpamacs
ered, a nőstény tojócsöve kiáll, kemény, egyszerű. Elülső szárnya megnyúlt,
csúcsa tQrnpán lekerekített, ei:e.zete megegyezik a családra jellemző szerkezet
tel, külső szegélye hullámos, Hátulsó szárnya megnyúlt, kicsi, külső szegélye
lekerekített és hullámos, erezete tipikusan quadrifid, az m3
cu 1 apró nyélen
van, a belső szegélytér keskeny (85. ábra: B). Lábszárain nincsenek tövisek.

+

A lepkék éjszaka repülnek, a mesterséges fény vonzza őket.
Az egész Földön elterjedt nemet Magyarországon 1 faj képviseli.

Elülső szárnyának alapszíne fehér, amely azonban csak a tőtér előtt,
a külső keresztvonal mögött és egyes apró foltok képében maradt
fedetlenül, egyébként a szárnyat dús, szaggatott, keresztirányú, barna
és fekete vonalkázás és csíkozás díszíti. A belső keresztvonal fekete

A

B

85. ábra. A: Earias és B: Eutelia szárnyerezete (Eredeti}

11 118

DR. GOZJIÁ:\Y LÁSZLÓ

XVI.

és szaggatott, olykor homályos, a tőteret fehér, barna és fekete vonal
kák tarkázzák. A fekete árnyékrnnal és a külső kercsztvonal a belső
szegélyt éren a legerőteljesebb és legszélesebb, fölfelé· szaggatottak, a
külső keresztvonal körülöleli a darabokra töredezett vcsefolt kör
nyékét, kívüíről barna sávban több sötétbarna árnyékvonal kíséri.
A hullámvonal nem látszik, helyén fehéres udvarban nagy, barnás
fekete folt foglal helyet, fölötte a csúcstérben rózsás, kerek folt van,

86. ábra. Eutelia adulatrix HB:\. 5 (Eredeti)

alatta szintén rózsaszínűen árnyalt, kissé ívelt vagy téglalap alakú
folt. A tővonal fekete. hullámos, ép, a szegély közepén félhold alakú
fekete árnyékok fekszenek mögötte. A rojt belső választóvonala fehér,
kijjebb feketés, a vescfolt fehér, benne 4 apró fekete pont van, kerete
fekete, dc töredezett, az erek helyenként fehérek. Hátulsó szárnyá
nak belső fele fehér, a külső kereszt vonal és a hullám vonal folytató
dik a szárnyon, szélesek, barnásszürkék vagy sötétbarnák. A szegély
tér világosbarna, a 2 sötét rész között keskeny fehér csík húzódik a
belső szögletből, a fekete tővonal vaskos holdfoltokra töredezett. A fe
hér rajtban széles, sötét választóvonal fut végig, a rajzolat a belső
szegélyen és rajtjában a lcgsötétehli. Fonákja fehér, a rajzolat szürkés··
barna és barna, a felszínnek a tükörképe, dc nem annyira éles és tarka,
s bár jobban tagolt, mégis elmosódott. Tora és potroha sötét, csak a
3. szelvény pikkelypárnája Yilágít (86. ábra). 26�28 mm.
A Dél-Európában. Észak-Afrikában és Kisázsiától a köúp-áz�iai F erganáig
elterjedt faj Magyarországon a Badacsonyi felvidékröl, a Vértesböl, Szentendréről,
a Budai-hegyvidékről, a Mecsekből és Kisvárdáról ismeretes. Két nemzedéke V.,
VI. és VII., VIII. repül. A hernyó zöld (akadnak kékeszöld és barnásvörös példányok
is), hátvonala finom, fehér, 2 sárgásfehér oldalvonala azonban széles és éles, egye
nes. Légzőnyílásainak kerete barna, fölöttük finom sárga vonal látható. feje kicsi,
sárgásbarna, nyakpajzsa elöl sárga; hátul sötétbarna szegélye van. lábai zöldek.
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Tápnövénye a Pistacia lentiscus, hazánkban a Cotinus coggygria. A hernyó a levelek
fonákján tartózkodik és szemcsékkel fedett, tojás alakú kokonban a földben bábo
zódik.

adulatrix HBN.

12. alcsalád: Nycteolinae
Fejszőrözctük clőrcboruló, arcuk sima, szempillájuk nincsen, a szemek
csupaszok. Ajaktapogatóik ferdén clőremercdők, a csúcsíz hosszabb, mint a
tő- és a 2. íz együttvéve, pikkelyesek. A hímek csápja fonalas, pilláik igen
aprók. Tornk és potrohuk keskeny, válltakaróik hosszúak. Elülső szárnyaik
léc alaklÍan megnylÍltak, a felső és a belső szegély párhuzamos, mivel a felső
szegély a tőnél messze kiugró vállal ízesül, csúcsa hegyes; az európai fajok
crczetéhen nincsen areola. Hátulsó szárnyuk széles, kör alakú, külső szegélye
belapult, egyes erek nyélen vannak, a belső szegélytér széles. Az imágók
rajzolata homályos, sötét, jellemző rájuk a sávok vagy pettyek felmeredő
pikkclycsomói.
A hernyóknak 16 lábuk van .• hosszú,' ritk�n álló serték fedik őket, összeszőtt levelek
között élnek, bábjuk csónak alakú.
'Az imágók éjszaka repülnek, a mesterséges fény vonzza őket, röptük gyengén szállongó.·
Az alcsaládot Európában egyetlen holarktikus nem, Magyarországon pedig annak 4
faja képviseli.
Gazdasági jelentőségük runcsen.

1. nem: Nycteola HBN.
( = Sarrothripus URT.)

e

Fejszéírözctc előreborul, arca, szeme csupasz, szempillái nincsenek. Ajak
tapogatója hosszlÍ, ferdén előremutat, az ízek karcslÍak, dc pikkelyzete igen
:-zéles, lapos, a cslÍcsíz hosszabb, mint a középsó' és a tőíz együttvéve. A hím
c,;ápja fonalas, pillái igen aprók, minden íz tövén 2-2 apró sörte látható

A

B

e

87. ábra. A: Euteha és B: l'iycteola feje --·· C: l'iycteola szárnyerezete (Eredeti)
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(87. ábra: B). Tora, potroha sima, keskeny válltakarói hosszúak. Elülső szárnya
megnyúlt, léc alakú, válla meredek, a csúcs hegyes, a külső szöglet majdnem
derékszögű. Erezetében az r2+3+l nyélen van, az r5 ér tőlük viszonylag messze
ered. Hátulsó szárnyuk széles, csúcsa lekerekített, az m 2 a sejt alsó sarkából
ered ( ! ) a nyélen ülő m3 + cu 1 párral együtt, a belső szegélytér igen széles
(87. ábra: C). Az imágókra a szürke vagy szürkésbarna, illetve fekete-fehér
mintázat és az egyes csíkok vagy pettyek felmeredő pikkelyei jellemzők.
Összképükben hasonlítanak a Tortricidae molylepkecsalád Acleris HBN. nemé
nek tagjaira, amelyekkel gyakran összecserélik őket.
A hernyók összes hasi lába megvan, ritka sörték díszítik őket, laposak, a nyár folyamán
összeszőtt levelek között élnek, csónak alakú kokonban bábozódnak.
Az imágók áttelelnek, a mesterséges fény vonzza őket, éjszaka repülnek.
Magyarországon 4 fajuk honos.

1

(2) Elülső szárnyának mintázata éles fekete-fehér keresztsávokból és
szalagokból áll. A külső keresztvonal rendszerint éles, hófehér, a tőtér
belső fele ibolyásszürke, határa zegzúgos, külső fele fehér, benne több
szagg.atott, olykor felhőszerű frketés keresztsáv fut le.. A belső �{)reszt-.
vonal kanyargós, fehér, szegélye fekete, a középtér ibolyásszürke -va.gy
ibolyásbarna, a vesefolt környéke feketés. A külső keresztvonal fekete,
kerete éles, a vonal igen zegzúgos és kanyargós, felső része rendszerint
elenyészik a felső szegély sötét árnyékában. A hullámvonal erősen
zegzúgos, fekete, az érközökben kialakult, de egymással összefüggő,
elmosódott határú szögletes foltokból áll, mögötte a felső szegélyen
(és gyakran a középtéren is, előtte azonban mindig) fehér foltok vagy
csíkok kísérik. A csúcstér mögött fekete folt látható, a szegély fehér,
némi szürke behintéssel, a tővonal fekete félholdacskák folyamatos
sorából áll, a rojt világosszürke, sötét választóvonala jól látható.
Akadnak olyan példányok, amelyeknek sötét rajzolati elemei nagyon
kiterjedtek (a közép- és szegélytéren egyaránt), de vannak egészen
világos rajzolatúak is. Hátulsó szárnya világos szürkésbarna, a sze
gély felé sötétebb. Feje, gallérja, tora, válltakarói fehérek, szegélyük
és csíkos rajzolatuk fekete, potroha világos szürkésbarna (88. ábra: C).
Az elülső szárny fonákja szürke, csak a felső szegély fehéres, benne
a vonalak kezdőfoltjai élesek, a tővonal is jól látható, egyébként raj
zolatlan. A hátulsó szárny fonákja fehéres, csak a külső szegély men
tén fut le 1 igen homályos, keskeny, zegzugos csík. 22-26 mm.
Az euroszibériai fajt Magyarországon eddig csak a nyugati határszélen gyűj
tötték; a hűvös, hegyvidéki élőhelyekhez ragaszkodik. Valószínűleg 2 nemzedéke
van: VI., VII. és VIII., IX. repül, áttelel. A hernyó zöld, a bibircseken hosszú fehér
sörték láthatók. Tápnövényei fűzfélék

degenerana HBN.

2

(1) Elülső szárnyuk rajzolata a sötét alapszín (szürke, barna, voroses
barna) miatt többnyire homályos, elmosódott és szintén ezen színek
valamely sötétebb árnyalatából vagy feketéből (de nem fehérből)
áll. A külső keresztvonal rendszerint olyan színű, mint a szárny alap
színe, legfeljebh szürkésfehér, de nem hófehér.

XVI.

BAGOLYLEPKÉK I. - NOCTUIDAE I.

11 121

3

(6) Elülső szárnyuk alapszíne hamvas, egér- vagy galambszürke, a belső
keresztvonal nem egyenletesen fogazott, a külső keresztvonal legalsó
íve igen mély hullámot vet a belső szegély fölött.

4

(5) Elülső szárnyának alapszíne szürke, némi feketés árnyalattal, a tőtér
belseje keskeny feketés sávokból áll. A belső keresztvonal ferde, alig
zegzúgos, a nyílfolt fekete, éles, a középtér felső része barnásfekete,
ez a rész a keresztvonalak és az erek mentén a legsötétebb. A külső
keresztvonal szintén homályos, igen kanyargós, mélyen beszögellik
a sejt alá, a hullámvonal homályos és szétszakadt sötét foltocskák
ból áll, előtte a külső szegélytér árnyékosabb. A tővonal fekete, szag
gatott, mindkét keresztvonalnak a belső szegély fölött vetett hulláma
mély és egymással párhuzamos, a rojt szürke (88. ábra: A). Hátulsó
szárnya igen világos, szinte áttetsző, szürkésbarna, a szegély felé árnyé
kosabb. Fonákja olyan, mint az előző fajé. 23-25 mm.
A Nyugat-Európától Közép-Szibériáig és Észak-Afrikáig elterjedt fajt l\fagyar
országon l\fagyaróvárott, Kaposvárott, Baján, Egerben, Debrecenben és Bátor
. ligeten gyiíjtötték. Két ne.mzedéke VI.; YII., és VIII-X. repül, áttelel. A hernyó
leírását nem ismerjük, tápuövényei Salix- és Popu/us-félék ( = dilutana auct., pseudo
dilutana

ÜBR.,

cuneana

PATOCKA,

goniophora

KOVÁCS)

siculana Fuca s
S

(4) Elülső szárnyának alapszíne világos hamu· vagy galambszürke, oly
kor némi barnás árnyalattal. A tőtér világos, a belső keresztvonal
homályos, szinte meredeken fut a belső szegélyre, a ráneban mélyen
kiszögellik a külső szegély felé. A középtéren legfeljebb f inom, világos
barna árnyék látható. A külső keresztvonal szintén homályos, nem
annyira zegzúgos, mint az előző fajé, a 2 keresztvonal sokkal közelebb

e

B

88. ábra. A:Nycteola siwlana Fi.:scH és B: N. asiatica KRlJL. elüL;ö szárnya - C: N. degenera.'>u
HBN.
(Eredeti)

o
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van egymáshoz, mint az előző fajon. A hullámvonal egészen elmosó
dott, inkább nyílfoltok, mint szögletes foltocskák. határolják, a külső
szegélytér árnyékoltabb, a tővonal szaggatott fekete vonalkák sorá
ból áll, a rojt szürke (88. ábra: B). Hátulsó szárnya és fonákja olyan,
mint az előző fajoké. 23-25 mm.
A palearkt_ikumban elterjedt faj Magyarországon mindenütt előfordul, a lápi
égererdőktől (pl. Ocsa) és a patakparti fűzesektől (Szentendre) kezdve a száraz tölgy.
erdőkig (Kadap) és homokos területekig (Balaton déli partja, Ohat). sőt kerti ruderá
liákban és a fővárosban is. A gyűjtési adatok alapján 2 nemzedéke VI-X. repül,
az őszi áttelel. A hernyó leírását nem ismerjük, polifág, főleg tölgyön él, amellett
leginkább füzön és nyáron (= hungarica KOVÁCS)

asiatica KRUL.

6

(3) Elülső szárnyának alapszíne sötét barnásszürke, csak ritkán hamu
vagy galambszürke. A belső keresztvonal egyenletesen fogazott, a
külső keresztvonal nem vet mély hullámot a belső szegély fölött,
a szárnyakon gyakran sötét pettye_k vagy hosszanti irányú csíkok
láthatók. A sötét· alapszínt olykor vöröses vagy élénk barnás árnya
lat tarMtja, a legg�rakoribb alak (89. ábra: B) rajzolata többé-kevésbé
megegyezik az előző fajokéval, de a sötét főtér terjedelmesebb, a közép
tér sötét része háromszögletes, a belső keresztvonalat kívülről sötét
folt támasztja meg a középtér alsó felében. A külső keresztvonal
kanyargós, a hullámvonal szintén, erőteljes és sötét, a tővonal szag
gatott apró pontocskákból áll (egyik ide tartozó alakon sem annyira
terjedelmes, mint az előző fajokon). A másik gyakori formán a tőtér
ben 2 nagy fekete petty látható, a vesefolt is feketés, a hullámvonalat
belülről szintén feketés pettyek kísérik, a szárny alapszíne általában
világosabb szürke (89. áhra: A). Ismét másik, de ritkábban előforduló
alakon a keresztirányú rajzolat szinte teljesen hiányzik és a sejt alatt

B
89. ábra. A-C: !Vyc teola Ret>ayana Se.

e

o különféle formái (Eredeti)
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húzódik sötét rozsdabarnás árnyék, a sejtben okkeres hehintés lép
fel, csak a hullámvonal foltocskái észlelhetők (89. ábra: C). Gyakoriak
az annyira elsötétedett példányok is, hogy a tipikus rajzolat alig lát
ható. Hátulsó szárnya világos ,·agy sötétebb szürkésbarna, a rojt
világosszürke (89. ábra: C). A fonák színezete és rajzolata megegye
zik az előző fajokéival. 22-25 mm.
. A palearktikus faj Magyarország tölgyeseiben mindenütt előfordul. Két
nemzedéke VI., VII. és VIII., IX. repül. a második áttelel. A hernyó zöld, szelvény
határai sárgásak. sárga szövedékben bábozódik. Tápnövényei tölgyfélék

Revayana Se.
13. alcsalád: Jaspidiinae
Fejük szőrözete vagy pikkelyei többnyire előreborulók é5 arcukat
is takarja, máskor a homlokukon. sziHt-e pajzsot alkot és alatta az arc sima,
illetve a szőrözet fölmeredő és a homlokon különféle dudor képződik:
Ajaktapogatójuk az esetek többségében frrdén fölfelé görbül, a 2. íz sűrűn
pikkelyezett és Yaskos, a csúcsíz apró, szemük csupasz, szempilláik nincse
nek. Ahí mek csápja fonalas, pillái aprók, de akadnak hosszan pillázott csápú
fajok is. Elülső szárnyuk háromszögletes, magas, az areola rendszerint meg
van (az első 6 és a 12. nemben); ha hiányzik (a 7-11. nemben), akkor az
r 3 + 4 mindig nyélen ül. Hátulsó szárnyuk kerek Yagy lekerekített. a külső
szegély olykor belapult, erezete tipikus, bár egyes érpárok lehetnek olykor
apró nyélen, a belső szegélytér többnyire széles. Toruk. potrohuk karcsú,
sima, csak kevés fajé vaskos, lábszáraikon nincsenek tövisek. Az imágók min
tázata, ha olykor cgyszcrü is, élénk, színes. gyakran a hátulsó szárny is tarka.
A rajzolat kcrcsztcsíkokból, foltokból, pcttyekből áll.
A hernyók csupaszok, clsii vagy első 2 hasi láb párjuk rö,·id. csöke, foyes. Apró növénye
ken, fííféléken élnek, de akadnak közöttük ragadozók i.s (pajzstetveken). mások zuzmókon
élnek. A bábozódás föld feletti szövedékben történik.
Az imágók között varrnak olyanok is, amelyek nappal repülnek ,·irágról virágra. több
ségük azonban éjszaka kel szlirnyra. Röptiik zegzúgos, nem tuL;;ág: osan gyors. :\ 1nesterséges
ffny vonzza őket, s egyesek a csalétket is szívesen fölkeresik.
A rokon Amphipyrinae alcsaládtól a hernyók csöke,·énye,- el,éí hasi lábpárja és az imá
gók quadrifid erezete különíti el iiket. *
Az alcsalád az egész Földön elterjedt, a legnagyobb fajszámot a trópusokon é,; a meleg
égövek alatt éri el. sok nemet és fajt ölel fel; Magyarországon 12 nrn1 és 21) faj hono-;.
Gazdasági jelento,;égük nincsen.

A n e m e k h a t á rozókulcs a
1

(2) Elülső szárnyán a középső és a külső szegélytér sötét, a külső kereszt
vonal felső része mögött a felső szegélyen nagy. szögletes fehér folt

* Külső bélyegei. életmódja stb. miatt az itt tárgyalt alcsaládba tartozik az Agrotis
t·enustula HBN. is, amelyet csupán trifid erezete miatt tárgyalunk az Amphipxrinae alcsaládban.
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helyezkedik el. Hátulsó szárnyának külső felén vagy a szegélytérbcn
sötét csík húzódik végig (92-94. ábra) ( = Acontia TR. et auct.)
1. nem: Tarache HB!\.
2 (1) Szárnyaik mintázata más.
3 (4) Elülső szárnyának alapszíne sárga, rajzolata zebraszerű fekete csíkok
ból és pcttyekből áll (95. ábra) ( = Erastria TR., Agrophila B.)
2. nem: Emmelia HB'.'f.
4 (3) Elülső szárnyuk mintázata más.
5 (8) Hátulsó szárnyuk fekete, középtere esetleg tojássárga.
6

(7) Hátulsó szárnyának középtere tojássárga (112. ábra) ( = Heliaca
11. nem: Panemeria HBI,.
HS.)

7

(6) Hátulsó
szárnya
füstösfeketc,
rajzolatlan (113. ábra) ( = Heliodes Gl'i.)
··
·
·· ·
12. nem.: -Ap austis HBN.

8

(5) Hátulsó szárnyuk nem fekete.

9 (10) Elülső szárnya világos húsrózsaszínű, a belső szegély közepén nagy,
csokoládészínű, tojás alakú folt van (107. ábra) ( = Thalpochares
LD. partim)
8. nem: Calymma HBr-;.
10

(9) Elülső szárnyuk mintázata más.

11 (14) Elülső és hátulsó szárnyuk sötét egér- vagy palaszürke.

A

B

90 ábra. A: Tarache, B: Emmelia és C: Phyllophyla feje (Eredeti)

e
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12 (13) Hátulsó szárnya sötét egérszürke, a világos hullámvonalban sötét,
szögletes folt helyezkedik el a cu erek között (109. ábra) ( = Thal
9. nem: Euhlemma HB;-..
pochares Ln. partim)
13 (12) Hátulsó szárnya sötét palaszürke, folytatódnak rajta az elülső szárny
finom, hullámos keresztsávjai és vonalai (110. ábra) ( = Thalpochares
10. nem: Leptosia GN.
Le. partim)
14 (11) Szárnyaik alapszíne és mintázata más.
15 (16) Elülső szárnya olajbarna, széles külső keresztsávja sötét híborrózsaszíníí (102. ábra)
6. nem: Prothymia HBN.
16 (15) Elülső szárnyuk mintázata más.
17 (18) Elülső szárnyának alapszíne feketésbarna, a külső keresztvonal mögött
kanyargós, krétafehér keresztsáv húzódik (99. ábra: C, 100. ábra)
( = Erastria auct., Lithacodia auct.)
5. nem: Jaspidia HBN.
•18 (17) Elulső szárnyuk mintázata más.
19 (20) Elülső szárnyának legszembeszökőbb rajzolati elemei nem meredek,
vagy a szárny csúcsa felé dőlő keresztirányú vonalak és csíkok (97 .,
98. ábra) ( = Unca ÜKEN, Erastria 0. et auct.)
4. nem: Eustrotia HB;-..
20 (19) Elülső szárnyuk legszembeszökőbb rajzolati elemei meredek, vagy
a szárny csúcsa felé dőlő keresztirányú rnnalakból és csíkokból áll
nak.
21 (22) Homlokát szőrözet borítja, alatta az arc csupasz, ajaktapogatój{mak
2. íze karcsú. Elülső szárnyának alapszíne világos vörösesbarna (őz-

A

B

e

91. ábra. A: Tarache, B: Eustrotia és C: Jaspidia szárnyerezete (Eredeti)

II l'.?6
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harna), a külső keresztvonal és a hullámvonal fehér, ferde, a csúcs
3. nem: Phyllophyla G:-;.
felé dőlnek (96. ábra) ( = Erastria auct.)
"·) (21) Homlokát és arcát pikkelyek borítják, ajaktapogatójának 2. íze vas
kos. Elülső szárnyának alapszíne és rajzolata összességében más
(103-106. ábra) ( = Thalpochares Ln., .Micra auct.)
7. nem: Porphyrinia HB:'>.

1. nem: Tarache HBN.
Fején a pikkelyek sapkaszerűen borulnak a homlokára, alatta az arc
crnpasz. erősen kitinizált, lemezszerű. Ajaktapogatója sarló alakban fölfelé
görbül. ,askos .. a 2. íz pikkelyzete sűrű, csúcsíze apró, zömök, hegyes. A hím
csápja fonalas (90. ábra: A). Tora és potroha sima, válltakarói hosszúak.
Elülső szárnya megnyúlt és magas, csúcsa tompa, crezetében az r2 és az r.,
ér közé esik az areola, felső csúcsából ered a nyélen ülő r3+ 4 • :flátulsó s7:árnya
kerek, a külső szegély 2 helyen 'kissé lapított, erczetéb P.. az m
w; Ó}ykof.
t;

3

+

apró nyélen ül (91. ábra: A). Az imágókra a nagy fehér és sötét foltok jellem
zők. A hátulsó szárny is többnyire hasonló rajzolatú, de legalább a külső sze
gélyen mindig feketés szalag vonul végig.

..\ hernyók apró növényeken élnek, első pár hasi lábuk megrövidült.
..\z imágók verőfi'nyes időben nappal is repülnek, virágokat látogatnak, éjszaka a mes
terséges fény is vonzza őket. Röptük sebes, zegzúgos.
.-\z egész holarktib,mban é,s Afrikában is elterjedt nagy fajszámú nem•:t MagyarorsZÚ·
gon 2 faj képviseli..--\ régi irodalmi adatok szerint Peszércn gyűjtött T. titania EsP. téves hatá
rnz,í,on alapul (való,zíniileg a T. lucida HcFK. ab. albicollis F. egy sajátos eltérésről lehetett
szó), minl a faj elterjedésének északi határa az Adria északi partvidéke. A T. urania Fnn·.
hasonlóképpen csak a dalmát tengerpartig hatol, s a Balkánon és Kisázsiában fordul elő.
Gazda-:-á�i jelentő�é gük nincsen.

1

(:.:) Szárnyainak fehér rojtját a külső szegély közepén nagy, fekete folt

őzdi ketté, hátulsó szárnvának fehér öve a tő felé is élesen határolt.
Eliibő szárnyának alaps;,ínc sötét iholyásharna ,agy barnásfekete.
a kercsztvonalak feketék, a belső 3 szakadozott ívből áll, a külső széle,
kanyart ír le, szintén apró, dc kifelé fordult ívecskékhől áll. A hagoly
iepke-rajzolat jellegzetes foltjai nem láthatók. A külső kercsztvonal
öblében nagy, fehér, olykor rózsás árnyalatú szögletes folt helyezke
dik el, a hullámnmal zegzugos, de csak sötéten árnyékolt belső határa
é�zlelhctő. A külső szögletben lilásszürke foltocska látható, a tővonal
frkete, kívül fehér, a rojt választóvonala széles, tagolt. Hátulsó szár
nya feketés, a fehér öv rö,id, s bár belső határa olykor fogazott (a
,ejtből a sötét holdfolt szögcllik bele), mindig ép. A belső szöglet előtt
apró, fehér ékeeske áll, a rojt fekete választóvonala széles. Fonákja
feketésharna, olykor lilás árnyalatú, a rajzolat szinte tükörképe a fel
,;zínének dc cgyszerübb, a tövek fehérek, akárcsak a jól látható hul
!á,m·onalak. Gallérjának, torának, válltakaróinak színe megegye
zik az elülső szárny alapszínéve!, potroha feketésebh, a szelvények
határai fehérek (92. ábra). 20-22 mm.
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:\ Közép- és tszak-Európától tszak-..\frikáig és Belső-Ázsiáig elterjedt faj
Magyarországon mindenütt gyakori. Két nemzedéke V -VII., és VII- IX. repül.
_.\ hernyó szürke, olykor vörösesszürkc, finom sötét behintés tarkítja. Kettős hát
vonala világosabb, oldalán fehér csík fut végig. hasoldala világosszürke. feje sárga,
frketc yonalkák díszítik. Tápnövénye a Coni·ofrulus ari·ensis, amelynek virágjaiban
rejtőzik, s a földben alakul át vöröse.,barna bábbá - Fe k e t e n ap p a I i b a
gOIy
luctuosa EsP.

9�. úbrn. Tnrrirhr luctur,.«; E-P. ; (Eredeti)
(l) Szárnyainak fehér roJtpt c�ak a c,úc� alatt szelik át fekt'te színú
súírök, hátulsó szúrnyának fclu'. r ihe fehér csíkokat boc5Út a ti'í felé,
\ agy az egész szárn)� fehér. csak a kiil,f.í szegély mentén van fekete
szalag Yagy hl'hintés. Elüls6 szárn\·ának alapczím, iholyássziirke és
harna. olykor sárgá�harna: a rajzolat tcrjl·dt'l1n(' igen változó. A leg
sötétehhcn rajzolt forma tÍÍtt·rT il>oh Ú 0 ézLirkc, fehér bctétckkcL a belső
kt'n·�zt\onal frhér. a középtér ,ö,(.t ulaj- \agy ibolyásszürke, a vese
folt 8-as alakú. kerete kékesfehér. \ kühó kere;c;ztvorial homályos héL
bclülrfíl (az érközökbrn) fekete frlho!dak t;s nyílfoltok határ.olják, s
a fr!:'6 ,c;zeg(;iyen aagy, szögletes fcbér foltban n;,-;z d. 1\ külsí5 szegély
tér olajl>arn&s. a szegély felé ibc,hás úrnyaL;ttÍ, a hullámvonal fehér,
befelé :-ötét és kifelé Yilágosabh sapka alakú foltokat kanyarít körül
a .-zegélytércn. A t6vonal fekete, a r-stÍc.s felé fekete pcttyekké alakul
át, amelyek el6tt viszont fehér pdtyek foglalnak helyet a rojt széles
,:, sötét \·álasztónmalában. Hát11! 0 ö szárnva fekf·tc. a ráncban és a
sejt alatt cötét csíkok metszik át a fehér ü\t:t. Fonákja a felszín tükör
képe, dc a fekete rajzolat nyugodtabb. ti.,ztább. Tora és válltakarói
tarkák, potroha sötét, a szehényhatárokon fehér öv van (93. ábra).
Egyik, világosabban rajzolt formáján a tőtér teljesen fehér, a raj
zolat melegbarna. némi rezes \ a/",. súrgás árnyalattal, a fekete beté-
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tek csak a belső keresztvonal és a felső szegély nagy fehér foltja körül
látszanak. Hátulsó szárnyán csak a külső szegély szalagja fekete, tora,
potroha fehér (94. ábra: B). Fonákján még kevesebb a fekete rajzolat
és hehintés (ab. albicollis F.). Másik, még világosabb rajzolatú for
máján a hófehér szárnyon a rajzolat világosbarna és sárga, szagga
tott, a keresztvonalak alig felismerhetők, a szárny legsötétebb része

93. ábra.

Tarache lucida

/ ·"""":i\

·. \

,.

;.•

HUFi'.".

,.-;��,

,i-;,,

""'

ő (Eredeti)

1

A

94. ábra. A:

Tarache lucida

B
HUFN.

ab.

insolatrix

HBN.

ö (Eredeti)

cS és B:

T. lucida

Ht:FN.

ab albicollis F.
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a csúcstér és a középtér alsó felének rajzolati elemei. Hátulsó szár
nyán a szegély hehintése is gyér és világos barnás8zürke (94. ábra: A)·
Fonákja majdnem teljesen tiszta fehér (ab. insolatrix HBN.). 26-29
mm.

A palearktikus faj Magyarországon is mindenütt előfordul, az előbbinél
azonban ritkább. Két nemzedéke V -VII. és VII-IX. repül. A hernyó csupasz,
12-lábú (a 11. testszelvény magas), vörösesbarna, finom sárga foltok és vonalak
díszítik. Bibircsei kicsik, sötétbarnák, tövük sárga, hegyesek, feje vörösesbarna.
A légzonyílások sávja hullámos sárga foltokból áll, maguk a légzőnyílások fehérek,
keretük fekete. Tápnövényei Conrnlrnlus-, Glechoma·, Chenopodium·, l\Jalva-félék.
A földben bábozódik - F e h é r n a p p a I i b a g o I y

lueida HUFN.

2. nem: Emmelia HB:"'<.
· · · Homlokát a pikkelyek•sapkaszerííen borítják, alattuk az arc keményen
kitinizált, csupasz. Ajaktapogatója viszonylag rövid, a tő- és a 2. Íz a ráboruló
pikkdyek miatt vaskos, csúcsízc rövid, hegyes. A hím csápja fonalas, a pillák
igen aprók, minden íz tövén 4-4 sörte látható (90. ábra: B). Tora, potroha
sima, a válltakarók hosszúak. Elülső szárnya megnyúlt, viszonylag keskeny,
csúcsa hegyes, hátulsó szárnya szintén kissé megnyúlt, a külső szegély bela
pult, a szárnyak erezete megegyezik az előző neméével.
A palearktikus nemet )Iagyarorszúgon 1 faj képviseli.

Elülsó szárnyának alapszíne élénksárga, a rajzolat koromfekete,
egyes helyeken csillogó. A sejt alján és a belső szegélyen 1-1 széles,
hosszanti fekete szalag húzódik, de csak a keskeny külső kereszt\·onalig
tartanak. Ez utóbbit kívülről széles, fényes fekete sáv kíséri és a felső
szegélyen 2 fekete foltban végzö"dik. A kör- és a vesefoltot 1-1 nagy,
tojásdad fekete petty képvi�eli, fölöttük a fel,ő szegélyen szintén 1 -� 1
nagv fekete folt van. Az árnvt;k\·onal keskeny, fekete, a belső szcgélv·
től "a vcscfoltig ér, a hullár;nonal zegzugos, sárga. A külső .,z;gé[y
szintén sárga, a kettő közötti téren szabálytalan alakú fekete szalag
húzódik, a tővonal sztilcs, fekete, csak a csúcs alatt szakad meg, a rojt
fényes fekete, csak a csúcs alatt sárga. A nőstény fekete rajzolata
általában terjedelmesebb. mint a hímé. Hátulsó szárnya vöröses
vagy szürkésbarna, a külső keresztsáv és a szegély csíkja sötétebb
árnyékként jelentkezik, ugyanilyen a holdfolt is. A rojt sárgásfehér,
választó\·onala szürke. A fonák alapszíne halványsárga, a rajzolat
sötétszürke, elülső szárnyán csak a szegélyek sárgák, a rojt olyan, mint
a szárny felszínén. A hátulsó szárny fonákja tarka, a kcrcsztsávok
jól láthatók, a holdfolt széles, az erek kissé clsötétedtek, a rojt választó
vonala széles. Feje, gallérja, válltakarói, tora fekete, szcgélyeiket
keskeny sárga csíkok díszítik, potroha barnásszürke (95. ábra). 18-22
mm.
9

XVJ. 11

11 130

DR. GOZMÁNY L..\SZLÓ

xn.

Az Indiában és Afrikában is előforduló és az egész palearktikus területen fel
lépő faj )!agyarországon is közönséges: minden száraz, napsütötte lapályon és domb
vidéken, erdőszegélyeken, réteken és ruderális területen megtalálható. Két nemzedéke
(esetleg egy részleges harmadik is) V-IX. végéig repül. Az imágók nappal Í5 repül
nek, röptük lökésszerű, szaggatott, gyors, nehéz szemmel kísérni. A me5tersége5 f�nv
i,; nagyon vonzza, a csalétket is felkeresi. A hernyó fűzöld vagy barna. a légzőnyílá
sok széles fehér vagy sárga csíkban helyezkednek el, tompa fekete hái-·onalát finom

95. ábra. Emmelia trabealis Se. :;> (Eredeti)
,·orosesságra oldalvonal szegényezi. Bibircsei aprók, nyakpajzsa barna, 3 ho5sz ant
fekete vonal díszíti, feje vörösesbarna, hátul fekete szegélye van, lábai barnák.
Tápnövényei Convofoulus-félék; fiicsomók között alakul át apró, barnásvörös bábbá
- Zeb r a b a g o ly

trabealis Se.

3. nem: Phyllophyla GN.
Fejszőrözete dús, a homlokán összeborul, alatta az arc keményen kiti
nizált, csupasz. Ajaktapogatója_ hosszú, fölmeredő, a tőíz és a 2. íz pikkely
zete elálló, csúcsíze hegyes. A hím csápja fonalas, a pillák alig észlelhetően
aprók (90. ábra: C). Tora, potroha sima, válltakarói röYidek. Elülső szárnya
megnytílt, csúcsa hegyes, hátulsó szárnya szintén kissé megnyúlt, külső sze
gélye bdapult. A szárnyak erezete tipikus: elülső szárnyán van areola, a szer
kezet megegyezik a Tarache HBN. neméével (96. ábra).
A palearktikus nemből Magyarországon 1 faj honos.

Elüls ő szárnyának ahip,zíne vcrö,ee- vagy ézbarna, a behintés ereje
változó, a tőtéren gyérebb, itt több a fehéres pikkely, a keresztirányú
vonalak mögött sötétebb. A belső keresztvonal alig látható, igen homá
lyos és zegzugos, a külső keresztvonal a belső szegélyen mély hullá
mot vet, fölötte ferde, megkerüli a fehéres, de igen homályos vese-
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foltot. A hullámvonal párhuzamos vele, ferdén a csúcsba húzódik, a
tővonal feketés, szaggatott, apró vonalkákból áll. A felső szegélyen
néhány apró, fehéres folt látható, a rojt vörösesbarna, tarka, a választó
vonal sötét, jól látható. A szárny legszembeszökőbb rajzolati eleme a
külső keresztvonal és a hullámvonal sötét szegélye. Hátulsó szárnya
fehéres. !:'.Yfr őzbarna behintéssel, rojtja fehér (96. ábra). Fonákja

S; ' '

'�\t,C,+
96. úbrc1. l'hvllophyla

ol,literalu

H.,IBIL ::, és szárn,crezctc (Erc,dl'li)

szinte rajzolatlan. az e!ülsó czárnyé világosszürke, a hátulsór fehéres,
c5ak a tarka rr,jt díszíti. 23--2.'i mm.
A pale.1r!,.tíl<L1m déli ri'szébea elterjedt fajt M-1gyarorsógon ed,lig csak Bala
tonalrn íJilnn. TMccth�. Fác.í,1b,rten. SzeJ�rkénybea és Púsctt. gyiíjtötték. Egyet
len nemzedéke Vf-\"f[[. repül..·\ rn�sters.:;g,s fény ,·on,z1. A hernyó zöld, bibircsei
feketék. hit- ,'s oLlalvonalai fehérek. ,\ lé;:,:zőnvíl.isok föliitt is fel1tir csík húzódik.
cnne:k felsii szc:c''",·e azonb:rn fekete. a nyiLísok fehErck. kcrdük fekete, foje zöld,
riyakp,tjz:5cl bar11J.s.;árg�1. Túpnö\·ényci az Art1:,nisia cocrulescens és A. carnpestris
obliterata Hmrn.
4. nem: Eustrotia IIn:\'.
Fcjsúírözetc rendes, cléirebornló, arca is feclr,tt. Ajaktapogatója fölfelé
görbül, az ízek durYán pikkclyczcttck, a csúcsíz sima, rö\·id, zömök. A hím
csápja fonalas, a pillák igen aprók (99. ábra: A). Tora és potroha sima, váll
takarói szélesek. Szárnyai magasak, elülső szárnyának crcutc megegyezik
az eléízéí rn,nH:kréYel, dc a kcresztér igen ferde, az arcola nagy. Hútulsó szárnya
m 1 nyélen foglal helyet (91. ábra:
lckcrekítctt, a kül,íí ;;zegély belapult, az rr
B). Az imágók m i ntázata igen változatos, egyrnáotól annyira elt6rf5, hogy ennek
alapjún akár mindegyik fajt külön nembe lehetne sorolni.

+
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A hernyók 7. testszelvényén nincsen hasi láb, a 8.-ikéi elkorcsosultak; zöldek vagy sárgás
zöldek, néhány egyszerű fehér vagy sárga csík díszíti őket, Carex-féléken és különféle füveken
élnek.
Az imágók éjszaka repülnek, főként nedves területeken, lápokban találhatók, a mester
séges fény vonzza őket.
A nagy fajszámú holarktikus nemnek 3 képviselője Magyarnrs:rágon is honos.
Gazdasági jelentőségük nincsen.
1

(4) Elülső szárnyuk rajzolata éles és egyszerű, alapszíne olajbarna.

2

(3) Elülső szárnyának alapszíne meleg világos olajbarna, a rajzolat
csillogó, szinte ezüstfehér. A tőtér vállán apró fehér folt látható, a tőte
ret széles, igen ferde és ezüstfehéres szalag zárja le, a középteret pedig
hasonlóan széles, de kevésbé ferde külső keresztszalag; mindkettőnek
a kerete éles és fekete, az utóbbiba beleolvad a fehér vesefolt, mind
kettő a szárny töve és nem a csúcsa felé dől. A hullámvonal keskeny,
fehér, egyenes, a csúcs mögött kis fehér ék látható; e 2 utóbbi rajzolati
elemnek nincsen fekete kerete. A szegély fehér, a tővonal szaggatott,
halvány, a rojt szü z:ke.. H�:t{!lsó. szárnya szürkével behintett sárgás
fehér, a,szegélyen elmosódott "és 'középen megszakított fehére� szalag
látható/ a tővonAl homályos, szaggatott, a rojt szürkésfehér. Vállta
karói és tora olajbarna, szegélyük fehér (97. ábra: A). Fonákja szür
késbarnával behintett, az elülső szárnyé sötétebb árnyalatú, mint a
fehéres hátulsó szárnyé, rajzolatuk alig észlelhető, legfeljebb a hold
folt és a külső keresztsáv látható. 18-20 mm.
A palearktikus faj Magyarországon főként lápos területeken, nedves réteken
gyűjthető, de a Középhegység alacsonyabb fekvésíí pontjain is előfordul. Két nem
zedéke V-VII. és VII-IX. repül. A mesterséges fény vonzza, csalétken is fogható.

A
97. ábra. A: Eustrotia Bankiana F.

+ és B:

B
E. uncula CL. J (Eredeti)
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A hernyó zöld, hátvonala sötét, oldalvonala fehér, a légző 1yílások vörösek, sárga
csíkban helyezkednek el, feje barnászöld. Tápnövényei Carex-félék; a talajon vagy
fűcsomók között alakul át laza szövedékben fekvő világosbarna bábbá ( = argentula
HBN., olivana SCHIFF.)

Bankiana F.

3

(2) Elülső szárnyának alapszíne sötét olajbarna, némi vöröses árnyalat•
tal, a legsötétebb a felső szegélyen végighúzódó széles, hullámos,

98. ábra. Eustrotia candidula

SCHIFF.

3 (Eredeti)

sötét hússzínű csík alatt. A belső szegélyen a hússzínnek sötétebb
árnyalata húzódik, a kör- és a vesefolt a felső szegély csíkjába olvad,
keretük fehéres. A külső szegélyen 2 meredek, világos vonal látható,
a belső fehéres, a külsőt fekete pikkelyek szegélyezik, a tővonal fekete,
ép, a rojt barna. Hátulsó szárnya világos barnásszürke, a szegély felé
árnyékoltabb, a rojt fehéres (97. ábra: B). Elülső szárnyának fonákja
sötét barnásszürke, rajzolatlan, a hátulsóé fchéresszürke, sűrű és durva
barnásszürke behintés fedi, a holdfolt homályos. 20-22 mm.
A palearktikum északi és középső részén elterjedt faj Magyarországon láp
réteken, nedves vagy mocsaras területeken fordul elő, a Középhegység magasabb
pontjairól hiányzik. Két nemzedéke V -VII. és VIII., IX. repül. A misodik nemze
dék meleg vörösesbarna árnyalatával tLÍnik ki ( = rufJtincta DANIEL & KoLs).
A mesterséges fény vonzza, a csalétket is felkere,i. A h�rnyó zöld, hitán sötét vonal
fut végig. amelynek szegélye fehér. A légzőnyílisok vörrjsesbunák, hosszanti sárga
csíkban foglalnak helyet. Tápnövényei Carex-félék. A tahjon alakul át apró rögökkel
és növényi részekkel tarkított sűrií szövedékben vaskos, rövid, barnászöld bábbá
(=rufotincta DA"'IEL& KoLB) - Lápi apr óbagoly

uncula CL.

4

(1) Elülső szárnyának rajzolata elmosódott, bonyolult, alapszíne rózsás
árnyalatú fehér. A tőtér világos okkcrharná'i, ez a szín a helső szegély
mentén egészen a külső kcrcsztvonal végződéséig kiterjed, benne fut
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le a többszörösen ívelő, de homályos keretű belső keresztvonal (bel
seje gyakran fehér). A tőtérre széles, fehér és ugyanolyan ferde kereszt.
sáv következik, majd a középtérnek a felső szegélyre támaszkodó nagy
barna, szinte félkör alakú foltja. Benne helyezkedik el a fekete vonal
kákra töredezett vesefolt kerete; ennek belseje kékesszürke. A külső
kereszt,·onal csipkés, homályos, kerete sötét, a hullámvonal elmosó
dott, fehéres. A külső szegélytér fehér, gyér barnás behintés tarkítja,
a felső szegélyen apró fehér pettyek sorakoznak, a szaggatott tővonal
fekete, fehér félholclacskák körítik, a rojt barna. Hátulsó szárnya fehér,
behintése világosbarna, a holdfolt, a külső keresztvonal és a szegély
tér szalagja homályos, a rojt barnás. Teste fehér ,·agy piszkosfehér, az
utótor pamacsa barna. Az elülső szárny fonákja harnássziirke, a
hátulsó fehéres, rajzolatuk kevés, főként csak a külső keresztvonal
ÍYClt árnyéka és a homályos hold foltok láthatók (98. ábra). 20-22 mm.
A palearktikus faj )!agyarországon mindenütt gyakori. a 2 előző fajtól eltfrőert
száraz helyeken is. Két, esetleg részleges harmadik nemzecléke.Y �IX. !·epül. A mes
terséges fény vonzza. A hernyó zöld .. szelvényhatárai sárgák. 3 sötét oldalvonala
van, az abókat alul fehér vt>n,al szegélyé'zi, fejé zöld. Tápnó, é·n)·ei fíífélék. de a Poly
gorzum szárában is találták: előfordul a Rumex acetose!lan é, Sparganium-féléken i5.
Laza szöndékben alakul át barnássárga bábbá (= p1tsilla Yn:w.) � Fehér e s
apróhago ly
candidula SCHIFF.
;:i.

nem: Jaspiclia Hn:é\'.

Fejszőrözete rendes, eléírchoruló, arcát is fedi . .Ajaktapogatója nagy,
fölfelé görbül, a :2. ízet dmTa, alul elálló pikkelyek és szúrök frclik. ezért ,as-

B

99. ábra. A: Eustrotia és B: Jaspidia feje

e

C: Jaspidia pygarga lll'F:-.-. :5 (Eredeti)
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kos, csúcsíze -..-iszonylag hosszú, hegyes. A hím csápja fonalas, a pillák alig
észlelhetően aprók (99. ábra: B). Vállfedői rövidek, szélesek, utótorán és első
potrohszelvényein apró szőrpamacsok láthatók. Elülső szárnya megnyúlt,
csúcsa lekerekített, erezete megegyezik a Tarache-csoportéval, de a cu 2 ér
messze a tő felöl ered. Hátulsó szárnya lekerekített, külső szegélye belapult,
az m 3
rn nyélen foglal helyet (91. ábra: C). Az imágók alapszíne barnás
I
fekete, legalább a külső keresztsá\· előtt fehér csík húzódik, a rajzolat nyug
talan, bonyolult.

+

.-\. hernyók zöldek, első hasi lábpárjuk elkorc,o,ult, f(íféléken élnek.
Az imágók éjszaka repülnek, a mesterséges fény és a csalétek is .-onzza őket. Röptük
jellegzetesen gyors. surranó, a valódi bagolylepkékérc emlékeztet.
A nagy fajlétszámú holarktikus nemből :\{agyarországon 2 faj honos.
Gazdasági jelentőségük nincsen.

1

(2) Elülső szárnyán csak a külfő ke;:esztvonal előtt húzódik szélesebb
fehér csík, hátulsó szárnyának fonákja rajzolatlan. Elülső szárnyának
alapszíne harnásfeke,tt, a Yilágosahh részek barnák, a sötét árnyékok
fckcték:.a·tőteret lezarö fekete .kereszt,,onal kanyargós, a tőtér árnyék
vonala kiterjedt. A kör- és a -..-esrfo1t >'zürke, keretük fehér és fekete.
A külső keresztvonal tusfckcte, éles, széles és zegzugos Í\ hen kanya
rítja körül a sejt -..-égét, belülről barna, majd fekete árnyék kíséri,
kívülről a belső szegélytől a szárny közepéig húzódó és fokozatosan
keskenyedő fehér sáv határolja. A hullámvonal fehér, kígyózó, belülről
feketés nyílfoltok, illetve a esúestér mögött elhelyezkedő nagy. szög
letes, fekete foltok szegélyezik. A felső szegély kiilséí felén apró fehér
pontocskák vagy ékecskék láthatók. A szárny legsöté�ehh része ét közép
tér és a esúeselőző fekete folt, a tővonal éles, szaggatott, a rojt szürke,
a külső szegély közepén fehfr foltocskák tarkítják. Hátulsó szárnya
sötétbarna. a rojt világosabb, választóvonala sötét. Torának és potroh
pamacsainak színe egyezik az elülső szárny alapszínéYcL cg: ébként
potroha sz��rkés (99. {:bra: C). Az e!i.i]:6 szárn y foná�ja s�:éts z�irke,
.
,
,
;
csak a felso szegely nlagos pontoeska1 lathatok. a hatnlsoe yiJagos
szürke. amelvet dús sötétszürke hehintés takar annvirn. hog\ a külső
:28 mn1kere,:zt,·onai"és a holdfolt csak ritka esetekben észlcÍhetéí.

:26�-

. -\ palearktikum déli részében elterjedt faj !\lagyaronzágon or3Zúgszerte
található, az Alföld déli. meleg buckaerdőiben tömegesen. Legalább 2 nemzedéke
Y -·· IX. repül. A mesterséges fény ,·onzza . .-\ hernyó sárgászöld. ,·örös hát,·onala
széles, oldah-onalai keskenyek. szintén YÖrösek. Hasa és lábai sárgásüirösek. fej,,
sárga. több barna vonalka díszíti. Tápnön'nyei fiífélék. főként a ,1folinia rneralea és
erdei füYek: laza szÖYedékben alakul át ,·örösesharna bábbá ( = fasciana auct .. stri
i[ilis SCHIFF.) - F e hé r s á ,· o s a pró b a go I y

pygarga H UF'\'.

2

(1) Elülső szárnyán a tőtér nag: része is fehér, hátulsó szárnyának fonákja
élesen rajzolt. Elülső szárnyának alapszíne feketésharna, helyenként
oliv és szürke pikkelyek tarkítják, a tőtér felső részén sötét folt helyez
kedik cl. A belső keresztvonalnak csak a külső, a külsőnek meg csu
pán a belső fekete szegélye látható. ezek élesen elhatárolják a sötét,
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kanyargós középteret. Mindkét keresztvonal kígyózó, hullámos és
csipkés. A körfoltnak csak fehér kerete látható, közepe olajszürke,
a vesefolt közepén fehér és olajszürke holdfoltocskák helyezkednek el,
kerete fekete. A hullámvonal kanyargós, keskeny, fehér, belülről sötét
árnyékok szegélyezik, csak felső része széles és hasít le 1 nagy feketés
barna foltot a csúcs mögött. A külső szegélytér feketésbarna, a tővonal
fekete, szaggatott, a rojt feketés választóvonala éles, mögötte a rojt

100. ábra. Jaspidia deceptoria Se. cJ (Eredeti)

fekete, előtte tarka (fekete-fehér). Hátulsó szárnya sötétbarna vagy
füstösszürke, a holdfolt homályos, a külső keresztvonal finom, kes
keny, elmosódott, fehéres, 2 nagy hullámot vet. Tora tarka. Elülső
szárnyának fonákja szürkésfekete, a külső keresztvonal és a hullám
vonal az érközökben apró fehér foltoeskákból áll. A legélesebbek a felső
szegély foltjai. A tővonal fekete, szaggatott, a közökben az erek végén
apró fehér pontok ülnek, a rojt olyan, mint a szárny felszínén. A hátulsó
szárny fonákja krétafehér, a rajzolat éles, sötétszürke, a holdfolt
széles, a külső keresztvonal mély ívet ír le, előtte széles fehér öv húzó
dik. A külső szegélytér hasonlít az elülső szárny felszínének külső
;;zegélyteréhez, a tővonaJ fekete, a szárnyon sűrű a szürke behintés, a
rojt tarka (100. ábra). 18-22 mm.
A palearktikum közepső sávjában elterjedt faj Magyarországon főként neleg,
nyílt erdőkben és boz ótokban, erdei tisztásokon található. Egyetlen nemzedéke
V., VI. repül. A mesterséges fény vonzza. A hernyó fűzöld, hátvonala sötét, kétoldal
ról fehér vonal szegélyezi. Oldalvonala fehér, feje zöld, gallérja fehér. Tápnövényei
fűfélék, főként a Phleum; laza szövedékben alakul át rövid, sárgásbarna bábbá Töl g ye s-a p rób a g o l y

deceptoria Se.
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6. nem: Prothymia HBN.
Fején a pikkelyek előreLorulnak, arca fedett. Ajaktapogatója merede
ken fölfelé görbül, a 2. íz pikkelyzete durva, alul elálló, a csúcsíz viszonylag
hosszú, hegyes. A hím csápja fonalas, a pillák aprók (101. ábra: A). Tor- és
potrohszőrözete durván szálas. Elülső szárnya magas, csúcsa hegyes, erezete
cu 1 apró
tipikus (areola van). Hátulsó szárnya kerek, erezetében az m3
nyélen van (102. ábra).

+

A kis fajlétszámú palearktikus nemet Magyarországon 1 faj képviseli.

Alapszíne olajbarna. Elülső szárnyán a külső keresztsáv széles, sötét
híborrózsaszínű, akárcsak a halvány és elmosódott világos hullám
vonalat kívülről kísérő csík; a jellegzetes foltoknak nyoma sincsen.
A felső szegély kissé világosabb árnyalatú, mint az alapszín, a tővonal
fekete és szaggatott, a rojt olajbarna. Hátulsó szárnyán folytatód
nak a keresztsávok, többé-kevésbé bíborszínű behintés élénkíti őket,
a rojt sötét: Potroha, tora.·olya:rr siínű, mint a szárnyak (102. ábra)..
Fonákja sárgásbarna, némi szürke hehintéssel, a rajzolatból csak a
keskeny és sötétszürke keresztvonal ível a szárnyakon, mögötte a
színezet sötétebb, előtte világosabb árnyalatú. 18-20 mm.
A palearktikumban elterjedt faj Magyarországon mindenütt előfordul, leg
inkább ritkás erdőkben, erdei tisztásokon. Két nemzedéke V., VI .és VII., VIII.
repül. A mesterséges fényt felkeresi. A hernyó bársonyzöld, hasoldala kissé világo
sabb, hátvonala világos. Légzőnyílásai vörösessárgák, fehér csíkban helyezkednek

A

B

e

101. ábra. A: Prothymia, B: Porphyrinia és C: Calymma feje (Eredeti)
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el, 2 világos oldalvonal húzódik fölöttük. bibircsei feketék. feje tompabarna, 2 sötét
vonal díszíti. Tápnövénye a Polygala vulgaris. �appal a növény szárához símulva
pihen; szürke szövedékben alakul át bábbá - Pi r o s sáv os aprób a go ly

viridaria CL.

] 0�. ábra. Prothy mi11 ,·iridariu CL. J' és sZ:trn\ ,·n·utc (Lrccleti)

7. nem: Porph:vrinia llB-".
Fején a pikkelyek előrchorulnak, simák, arca ic f,·dett. Ajaktapogatója
nagy, meredeken fölfelé görbül yagy ferdén előremutat. 2. íze ,-a,kos, a pik
kelyek és a szőrözet dús, sűríí, cstícsízc npró, tompa. A hím csápja fonalas, a
pillák igen aprók, minden íz töYén 1--1 pár sörte látható (101. ábra: B).
Tora, potroha sima, Yálltakarói olykor eléggé hos3zúak. Elülső szárnya meg
nyúlt és magas, csúcsa hegyes, erezete az alcsalád második c�oportjáé-..-al egye
zik meg: az areola hiányzik, az r�c-h 4 nyélen Yan. az r_, ér t6lük messze ered.
Hátulsó szárnya kerek, erezete rendes. olykor az m,i - cu 1 röYid nyélen foglal
helyet (pl. P. parva HB'\., P. noctualis HB:--.-.). Az imágók finom pasztcllszínííek,
kissé fényesek, legszembeszökőbb rajzolati elemeik a díszes kere::cztsáYok. s
mindere jellemzők a hosszú rojtok és a tipikus bagolylepke-rajzolat foltjainak
hiánya (a vcsefoltot többnyire csak 2 fekete pont kép, i�di). Hátulsó szárnyu
kon nincsen rajzolat, vagy csak ritkán folytatódik rajta a kübő kerei'zt...-onal
árnyéka. Fonákjuk rajzolatmentes.
_.\_ hernyók kissé orsó alakúak, többnyire 12-lábúak (az ehii 2 hasi lábpár elcsökevénye
sedett), bibircseiken viszonylag hosszú sörték varrnak. Többnvire apró növények összeszőtt
hajtásaiban élnek és a talajon növényi törmel,�k között szövedékben b,1bozódnak.
Az imágók viszonylag kicsik, gyakran tetszetősen színezettek. a nappali verőfényben
is szárnyra kelnek, főleg azonban éjszaka repülnek. meleg. hornoko, vag,- .sivatagos helyeken.
A mesterséges fény vonzza őket, a csalétket 11em látogatják. Riiptük nem gyors. inkább rövid
szakaszokból áll.
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A nagy fajlétszárnú palearktikus uem főként a terület déli részén terjedt el, s itt a
szubtrópusi, sőt az orientális zónába is átnyúlik. Magyarországon 6 faj honos. A régebbi
hazai lepkészeti irodalomban említett P. polygramma DuP. és a P. candidana F. a Földközi
tenger medencéjében terjedt eL a P. helychrysi H3IBR. Olaszországban, Sziciliáhan és Korzikán
él, míg a P. viridula G:,;. az Adria északi part,·idéke mentén a Balkánon át Kisázsiáig honos;
egyikük sem éri cl Magyarország déli határait. tehát faunaterületünkön nem fordulnak elő.
Gazdaságilag jelentőségük nincsen.

1

(2) Elülső szárnvának tőtcrén a ránchan sötét híborszínú, rövid csík fek
szik. Két 11e1;1Zcclékénck alapszíne és rajzolata némileg eltér egymástól.
A tavaszinak alapszíne sárgásbarna. több-kevesebb bíborszíni'í hehin
téssel. A rajzolat emlékeztet a köHtkező fajéra (vö. 103. ábra): a belső
keresztvonal nem látszik, az árnyékYonal csak a sejttől a ráncig tart
és rendszerint 3 ék alakú folthríl áll. Kh-ülről a tetejéhez csatlakozik
a külső kcresztYonalat kép\·iscló nagy. a sejt elé kanyarodó. de csak
addig tartó szögletes Yagy dm·,·án háromszöglctc:' folt; inindkcttő
sötét híhorszíníí. A vesefoltot csupán fekete pont alkotja. A hullám
vonal fehér. a szárnv csúcsában kezdődik és a külső szöglet fölött
végzőcljk,
nem ér: a helsií ,zegélyig_ 3 összeérő, a téi_ felé hornoní
ívből 51L belülről kb. ug:1rnolyan széles· híborszíníí árnyék határolja.
mint az árnvékninal. A ketti""í közötti területen halványabb árnyalatú
a bíborszín (itt az crcL gyakran világornk), kivéYe a fcl�6 szegélyen
clhclyczked6 nagy- szögletes foltoL amely az alapszín legvilágosabb
(tcjfölsárgás) árnyalatút kt;1niscli. A t6,·onal barna, mögötte halvány
sárgás vonal húzódik, ugyanil :-, cn színú a rojt is, választóvmrnla széles
és barna. Hátulsó szárnya barnásszürke_ a szrgfly kcsken: vonala
sötétbarna. I\ n,-ári nemzedék sokkal , ilágosabb. csontszÍntÍ \·agv
sárgás. A rajzol,;t crr-íscn rcdukúlóclot t. s legszeml;eszök6bh elenu·' :i
2 keresztirányú csík (az árnyébo11a! és a hullámvonal) sötét heh6
szegélye. Olykor a szám:, S7inte rajzolatmcntes, a hátulsó pedig fehé
ressárga, csak a szeg,q,. kesk,·n:· nmala ;;;árgásharna. Az clülst"í szárny
fonákja sárgúsharna, csak ,t frls(í szegély foltocskái, to,·álibá a kiils(í
és a bciső szegély frht�ressárga. A hátuhó szárny fonákja majdnem fehér,
rajzolata a fekete ponttá zsugorodott félholdból és a t6Hmal pontjai
ból áll. A második nemzedék� itt i, \ilágosabb, gyakran teljesen raj
zolatmentt>. l. nemzedék: 20 -22 mm, 2. nemzedék: 18--20 ;nrn.

cl;,

A Dél-Európától és l\,zak· \frikútól J...:i,,iz,ián és Elő-Azsián át Bl'l,éí-_\z,i"
déli részc'ig elterjedt fajnak eddig egwtlrn pddánya került eló Szombatll<·lnííl
Két nemzedéke tavasszal é, nyáron repül. .-\ hernyó sárgásszürke. hát- c's old ah ona
lai, \·alatnint l{gzónyílúsainak c�íkja ,·ilá�o-;_�árga. Libirc�ei feketék. azok sórtl·�
világossziirk(>k_ feje siitétk,rna. 11,·akr1ajz,e1 {-, ha-lábai barnák. Tápnövf'n\ ei [/µ/,.
chrysum- és Carlina-félik
ostrina H1n.
2

(l ) Elülső szárnnik t6terén lllllC-"t'll
irányú esíko�ska.

3

(6) Elülső szárnyuk belső fele (a tí5t(.r és a középtér bels6 része) sarga.

4

(.';) Elülső szánnának tÖH , ilágoszöldes okkersárga, a sárga szín kifrl1;
egyre mélyüi. A bcl,c;éí kere"ztvonal sötét ibolyáspiros, me-sze ki,zögel-

,1 ránchan bíborszín lÍ. h o.-;,;zan ti
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lik a sejtben, igen keskeny és homályos. A még sötétebb külső kereszt
vonal szinte párhuzamos vele, a tőtér közepétől a hullámvonalig a
szárny színe egyre sötétedő ibolyáspiros vagy orgonalila. A hullám
vonal finom és fehéres, nagyon zegzugos, a szárny csúcsában végző
dik és sötét belső szegélye a rojtra is kiterjed. A külső szegélytér hal
vány rózsáslila. A bagolylepke-rajzolat foltjainak nyoma sincsen, a
tővonal finom, ép, ibolyásbarna, a rojt halványlila, választóvonala

--

"

":-,./

'"-l;:
,.,l"
..

,...

•111,,, ..........

.. .

.. .

···•··· .....:.,····

103. ábra. Porphyrinia purpurina HBN. 0 és szárnyerezete (Eredeti)

széles. Hátulsó szárnya világos olajbarna, a rojt fehéres. Tora, potroha
olyan világos zöldessárga, majdnem fehéres, mint az elülső szárny
töve (103. ábra). Az elülső szárny fonákja lilásszürke, a hátulsóé
fehéresszürke. 23-25 mm.
A Délkelet-Európától Kisázsián át a közép-ázsiai Szamarkandig és Ferganáig
elterjedt faj Magyarországon mindenütt gyakori. Két nemzedéke V -VII. és VU
IX. repül. A hernyó feketészöld, hátvonala világossárga, ugyanilyenek oldalvonalai és
a légzonyílások sávja is, feje feketésbarna. Tápnövénye a Cirsium arvense; kettős
barnásszürke szövedékben alakul át karcsú, vörösesbarna bábbá - B í b o r
b a go ly

purpurina HBN.
5

(4) Elülső szárnyának tőtere és a középtér belső része (tehát a szárny
belső fele) világos tojássárga, benne helyezkedik el a sejt 3 apró fekete
pettye, amelyek közül a külső meredek vonalkává nyúlt meg és a
vesefoltot képviseli. A szárny külső fele fehérrel behintett ibolyásszürke,
belső határa a külső keresztvonal helyét jelzi és a vesefolt körül meg
tört ívben a felső szegélyen végződik. A hullámvonal majdnem egye
nes, sárgásfehér, az ibolyásszürke szín a külső szegély felé halványcdik.
A tővonal alig észlelhető, a rojt ugyanolyan színű, mint a külső szegély-
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tér. Hátulsó szárnya világosszürke, rajzolatlan. Tora, válltakarói
sárgák, potroha sárgásfehér (104. ábra: B). Fonákja szürkés, az elülső
szárny töve sárgásszürke, a hátulsó világos, fehéresszürke, rajzolata
egyik szárnynak sincsen. 19-21 mm.
A Magyarországtól a Fekete-tenger környékén át az Altaj hegységig és Kisázsián
keresztül Mezopotámiáig és Iránig elterjedt faj hazánkban főként az alföldi homok
buckásokban fordul elő (eddig ismert gyűjtőhelyei: Bugapest és Gödöllő homokos
környéke, Peszér és Dabas vidéke, Pótharaszt, Nyír-Agasegyháza homokbuckái,
Kunfehértó, Göd). Egyetlen nemzedéke VI-VIII. repül, mind a nappali verőfény
ben, mind a mesterséges fényre. A hernyó piszkos csontszínű, hátvonala elmosódott,
bibircsei aprók, feketék, 1-1 sörte látható rajtuk. Légzőnyílásai vörösesbarnák,
hasoldalának minden szelvényén 1-1 világos vörösesbarna középfolt van, feje sötét
barna, nyakpajzsa barna, 8 fekete bibirccsel és hátul néhány fekete folttal. Tápnö
vénye a Gnaphalium arenarium, amelyen a szárra vagy levelekre erősített és lerágott
növényi részekből álló szövedékében tartózkodik, s abban is alakul át karcsú, sárgás
barna bábbá - A l f ö l d i g y o p á r b a g o l y

pannonica FRR.

·6

(3) Elülső szárnyuk belső fele nem sárga.

7 (12) Elülső szárnyuk � tótól a: középtér felé egyre sötétedik, ezt a részt itt
(kb. a középtér közepén) kanyargós vagy zegzugos fehér vonal zárja
le (104. ábra: A, 105. és 106. ábra: B).
8 (11) Elülső szárnyukon a középtér sötét részét lezáró világos kereszt vonal
ívei domború oldalukkal néznek a külső szegély felé. Legalább 18
mm fesztávolságú fajok.

A

B

104. ábra. A: Porp hyrinia rosea HBN. Cjl és B: P. pannonica Frr. � (Eredeti)
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9 (10) Elülső szárnyán a hullámvonal majdnem egyenes, a külső szöglet
mögül a szárny csúcsába fut. A szárny alapszíne a tő rózsás színétől
a középtér feléig mély olajbarnáig sötétül, az ezt szegélyező igen ferde
fehér keresztvonal 2 hullámban domborodik ki a külső szegély felé,
innen a szárny rózsaszím'.í vagy ibolyáspiros és ismét egyre sötétedik
a ferde hullámvonalig. Benne fut le a sötétbarna és nagyon ferde
keresztvonal, amely az r 5 ér alatt derékszögben megtörve a felső
szegélyre halad. A külső szegélytér halvány rózsaszínű, a határát
alkotó hullámvonal ferde, majdnem egyenes, a csúcs mögött sötét
foltot kanyarít körül. A tővonal hiányzik, a rojt r6zrnszín{í, választó
vonala olajbarna. Hátulsó szárnya világos clajharna, a rojt fehér.
Tora olyan színű, mint az dülső szárny töve, potroha fehéres (104.
áhra: A). Elülső szárnyának fonákja Yilágosharnás, a hátulsóé fehéres.
19-21 mm.
A Bécsi medencétől Délkelet-Európán át Kisázsiáig foltszeriíen és nem folya
matosan elterjedt fajt Magyarországon rn�g nem gyiíjtötték (a l\Ionorról származó
régi példány kétes). de elifforduláD valószínií. Egyetlen nemzedéke YI., \'II. repül.
A hernyó hússzínií, scitét behintt\.s tarkítja, hát- és oldah·onalai világospirosak.
l.égzönyílá,ai feketék. ezek sárga alapon foglalnak helyet. hasa, lábai sárgák, feje
sötétbarna, bibircsei f�keték. Tápnövénye a lurinea mol/is; tojás alakú. fehéres
szürke szö,·edékben alakul át karcsú, barnássárga b,1bbá

[rosea HB�.]
10

(9) Elülső szárnyán a hullámvonal kígyózó, a külső szögletből mélyen a
csúcs mögé fut. Alapszíne világos fehéresbarna, de a középtér hels6
feléig és innen ismét a hullánwonalig egyre síirúsödő és sötéted6
barnásszürke hchintés fedi. A hclső keresztvonal alig észlelhető, el6tte
a sejtben apró fekete pont van. A középtér közepén a sötét rész határát
alkotó fehér keresztvonal a sejtben és a ránctérben erősen kidomboro
dik a külső szegély felé, a vesefoltot fehér térségben elhelyezked6 2
fekete petty képúseli. A ki.ils6 keresztvonal többé-ken'isbé párhuzamos
a belsőHl, a széles, fehér hullámvonal szintén kétszer kiszögellik a
külső szegély felé, felső része és a külső kcresztvonal felső része a csúcs
térben látható nagy, háromszögletes vagy trapéz alakú sötét barnás
szürke folton halad keresztül. A tővonal finom, a rojt töve fehér, majd
a szaggatott választóvonal miatt tarka (világos és sötétszürke). Hátulsó
szárnya fehéresszürke (hím) vagy sötétszürke (nőstény), a kereszt
vonalak folytatódnak rajta, finoman íveltek, a kiils6 el6tt homályos,
fehéres foltok láthaték az érközökben. A rojt fehér, választóvonala
szürke. Gallérja, tora, válltakarói olyan színíiek, mint az elülső szárny
töve. Az elülső szárny fonákja középszürke, a rajzolat elmosódott,
de jól látható, a 3 keresztvonal fehéresszi.irke, az erek vége fehér.
A hátulsóé fehéresszürke, a kereszt vonalak homályosak, a rojt ,·ála,ztó
vonala háromszögletes pettyekre szakadozott, a szárnyak rojtja fehér,
a holdfolt nem látszik (105. ábra). 22-24 mm.
A ]?él-Európától Kisázsián át Iránig elterjedt faj Magyarországon a Dunán
túlon, az Eszaki Középhegység déli lábánál és az Alföldön található. Két nemzedéke
V - VII. és VII--IX. repül. A hernyó zömök, vaskos, piszkos világosszürke. siírií
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sö tét behintés tarkítja. hát- és oldah·onalai vilázrosak. I3ibircsei fr keték. 1 - 1 fehér
sörte n111 rajtuk. légzőnyílásai feketék. feje kicsi. fekete.Tápnövénye az Onopordon
acanlhium, amelynek szárán laza szö,·edfkben alakul át geszlen yebarna bábbá Bogáncs-apró bagoly
respersa Hné\'.

�·

"
1.

\

111,.

11

·1

a 1,rd

rcsprrsu

[!1::-s.

(!5) Uübú ,,árn\Ún a középtér sötét ré�z{,t lezáró \i[úg,,, kne,ztnmal
í,ei homorú uUalukkal néz1wk a külsú �zc9:f.h
fel( Lr-gfrljl'bh 17
0
rn111 frsztú,ul,úglí. ki,; foj. Elüls6 szúrnyúuak al:qi.,zír11· ,ilá :-c u� okkcr
:cúrgús. arnd :, azonl;an a középtr�r közepéig és inncn i.;rnt'·t a hullúm
\ onalig f'gHc ,iitf.tedik, míg Yégül sötétbarná,-á y{tlik .. \ t<'í ig,·n ,-ilúgos
fehérP� ._ik'kcr,úrg:L a licls6 b�rcsztn)Irnlnak nyorna cinc,.'.n, a söLtét
rész ],auíra :S-í,1/,unalból áll. A közf.ps6 h- pontosan a sejlf,,·n helycz
kerlik e L I' l tít t 1· frh,'. r kereszté [n h tÍZÓ(tik, a ,c,Pfé·l t (1 t � f,. k,,tc pont
ké1ni,cli. :\ kiíl,ő kercszt;-onal fehér, töhbé-knésl,é C_'.!\f'Jl(·- részck1,(íl áll és rw"h-<'n körülkany,trítja a sejt végét. elíít te a s,:Úrtff a
finoman hclő és homályos, fehéres hullámninalig i.;m{-t sötét�bb .
.-\ frlséí szeg(!\ l'll hornúln;s fehér c.;íkok fekszenek a;,en·k,:11. a hullám
\ onal a ktils(i szö;:dct n;ögül a szúrny c�úcsália ín!. d(íttc töhb apró,
fekete punt tarkállik. A tŐ;-onal nem láthatri, a rujt , ilágo, sárgás
szürke. , úlasztónmala széles de homáhos. Hátubó szúr1n-a harnás
szürkr: a tóbcn foliércs, a szegély felé �gyre ;.:ötétcdó. Gallérja, vúll
takarúi <-s lPra olyan színíí, mint az clüls6 szárny tÖ\T. potroha világos
.;zürké,dJarna (101í. ábra: B). Fonákja szinte rajzolat1tH'11tt·.;. az eliilsfí
szúrnyt' kiizépszürkc, némi sárgús fé!lnyd, a hátuLút; ,ilúg•J'. frhf>rcs
,zürke. 1.=;-17 mm .
.·\ h.iizép- ,., Dél-Európán, valamint f:szak-:\frikától K isúzsi.'111 át Iráni" és
Indiáig cltujedt fojt Magyarországon csak az újabb időkben nllltattúk ki P,.':.sa·.
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Badacsony környékéről, Csopakról, Kaposvárról, Budapestről, Tassról, Kenderes
r ól és Kiskunhalasról; nem kétséges, hogy alkalmilag bevándorló faj, mivel Német
o rszágban is csak az újabb időkben jelent meg. Két nemzedéke V., VI. és VII., VIII.
re pül. A hernyó leírását nem ismerjük, a megfigyelések szerint az lnula montana és
vi�cosa, valamint a Centaurea calcitropa virágjában és termésében él

parva HBN.

12

(7) Elülső szárnyának a töve is sötét, akárcsak az egész középtér: a 2 részt
elválasztó csík a fehér belső kcrcsztvonal. Alapszíne fehérrel kevert
olaj szürke, a tőtér alig halványabb árnyalatú, mint a középtér. A belső
keresztvonal széles, kissé ferde, a középtér ráncterében 2 igen sötét
szürkés, kissé ferde és magas folt látható. A vesefolt 2 elmosódott
feketés pontból áll. A középtér felső részének sötét színe széles sávban
kinyúlik egészen a szárny csúcsáig, ahol a fehér hullámvonal felső
íve határolja, alsó része előtt széles, ferde, fehér betét húzódik, ez
előtt ismét 1 magas, sötét folt, amit viszont kívülről a fehér hullám
vonal alsó íve szegélyez. A tővcnal szaggatott, homályos, a rojt fehér,
választ;óvonala széles, szürke. Hátulsó szárnya szürke, a töve fehéres,
?- szegélyek felé elEötétedő. Tcstszínc olyan, mint az elülső. szárny
tövének árnyalata (106. ábra: A). Az elülső szárny fonákja sötétszürke,
fényes, csak a tarka rojt élénkíti, a hátulsóé fehér, csupán a külső
szegély keskeny sötét szalagja díszíti. 15-16 mm.
A palearktikum középső és déli zónájában elterjedt fajt Magyarországon főként
az ország középső és déli vidékein gyűjtötték. Két nemzedéke V., VI. és VII-IX.
repül. A hernyó világoszöld, fehér hát- és oldalvonalai vannak, bibircsei aprók, pont
szerűek. Légzonyílásai fehérek, keretük sötétsárga, feje fekete, nyakpajzsa barnás-

A

B

106. ábra. A: Porphyrinia noctualis HBN. J és B: P. parva HBN. 0 (Eredeti)
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sárga, elöl 2 fekete ponttal. Tápnövénye a Helichrysum arenarium, amelynek szárában
él és a tápnövény gyökerei között a talajban alakul át vaskos, sárgásbarna bábbá
( = paula HBN.)

noctualis HBN.

8. nem: Calymma HnN.
Fején a pikkelyek előreborulnak, arcát is fedik. Ajaktapogatója ferdén
fölfelé görbül, 2. íze vaskos, szőrözete dús, csúcsíze apró, zömök. A hím csáp
jának ízeit hosszú pillák díszítik (101. ábra: C). Tora és potroha sima. Elülső

l 07. ábra. Calymma comm1mimacula

SCHIFF.

Q és szárnyerezete (Eredeti)

szárnya magas, hegyes, crczetében nincsen areola, az r 2 + 3 + 4 nyélen van, az
r 3 tőlük messze ered. Hátulsó szárnya lekerekített, erezete rPncles (107. ábra).
Az előző ncrntúl a hím csápjának szerkezete és a hernyó életmódja különíti cl.
A palearktikus nembe 1 faj tartozik, amely Magyarországon is honos.

Elülső szárnyának alapszíne Yilágos hússzínt'.í, a 2 homorú ívet leíró
fehér hullámvonal előtt a külső szegélytér kissé sötétehb árnyalatú.
A bcls6 szegély közepén nagy, csokoládébarna színű, fehérrel szegett,
lapát alakú folt emelkedik a sejt alsó határáig, a rojt Yilágos olaj
barna. Hátulsó szárnya fehéres, a szegélyek felé hússzínűen árnyalt.
Tora, válltakarói, gallérja olyan színű, mint az elülső szárny alapszfne
(107. ábra). Az elülső szárny fonákja világos sárgásszürke, a hátulsóé
fehércsszürke. 17-21 mm.
A Föld közi-tenger vidékének középső és keleti felében. Ausztriában és Ma
gyarországon, ,alamint Kisázsiában elterjedt faj hazánkban is mindenütt előfor
dul. Egyetlen nemzedéke VII-X. repül. A hernyó rajzolatlan, szürkésbarna, feje
l!J X\'l. ll
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kicsi, feketésbarna, csillogó, légzönyílásai pirosak, torlábai feketék, haslábai vö
rösek, csökevényesek. Gyümölcsfák pajzstetvein él, s az üres pajzsokból össze
szőtt burokban alakul át a fák törzsén bábbá. Hasznos - Pa j z s t e tű f a I ó
b agoly

communimacula SCHIFF.

9. nem: Eublemma HBN.
Fejszőrözete és pikkelyei előreborulnak, arca fedett, ajaktapogatója
ferdén fölfelé emelkedik, egyenes, 2. Íze hosszú, viszonylag karcsú, pikkelyek
fedik, csúcsíze rövid, zömök, hegyes. A hím csápján hosszú pillák nyalábjai
láthatók (108. ábra: A). Tora és potroha sima. Elülső szárnya magas, hegyes,
nezetP egyezik a 2 előző nemével. Hátulsó szárnya lekerekített, erezetében az
m 3 +rn 1 rövid nyélen van, a sejt a szokásosnál rövidebb (vö. 111. ábra) .
.-\ holarktikus nemet l\Iagyar'országon l faj képviseli. Az E. su3va HBN. ( = mav is
SPCL.) a Földközi-tenger északi mdencéjében, az E. jucunda Hs:-,. pedig annak csak nyugati
ré";zében terjedt el, ezért a régebbi hai'ai.irodalom ide vonatkozó adatai részben téves határo
zá,a.kon alapultak. részben meghízhat\tlanol<;;· e 2 faj a dalmát partvidéknél nem hato l
·északabbra.

Elülső szárnyának alapszíne sötét egérszürke, a belső keresztvonal
alig észlelhető. A középteret meredek és csak kissé fogazott fehér
keresztvonal választja ketté, belül a szárny sötétebb, barnás árnya
latú. A külső keresztvonal feketés és igen zegzugos, meredek, előtte
a szárny ismét elsötétedik és a kígyózó vagy többszörösen megtört
frketc hullámvonal mögött már sötétbarna. A szegélytér világos egér
szürke, a felső szegély külső felén néhány apró, fehéres foltocska lát
ható. A tő,·onal ép, fekete, az erek végződésénél fekete csomópontok
hf'lyf'zkednck el rajta, a rojt sötétszürke. Hátulsó szárnya sötétszürke,

A

B

e

H•8. ábra. A: E11blemma feje - B: Panemeria és C: Apaustis szárnyerezete (Eredeti)
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a belső keresztvonal igen homályos, a középső csík széles és sötét,
éles ívben kanyarodik, előtte világosabb szalag fut végig. amelyben a
cu érközökben sötét és szögletes folt látható. A külső szegélytér sötét
szürkésbarna, a tővonal az elülső szárnyééhoz hasonlít, a rojt szürke.
Torának színe egyezik az elülső sziirny alapszínéYel, a potrohé vilá
gosabb barnásszürke. Az elülső szárny fonákja szürke, a keresztvonalak

109. ábra. Eublemma arrninrw [ !- u:-. 5 (Eredeti)

élesek és jól láthatók, az érközökhen Yt!ágos sugarak helyezkednek el.
A hátulsó szárny fonákja világosabb szürke, a kereszt\·orrnlak homá
lyosak, ínltek, a szárnyak rojtja szürke (109. ábra). 2.7 -30 mm.
A palearktikurn déli részében elterjedt faj :\{agyarországon főleg a Közép
hegység meleg déli lejtőin él. a Balatoni felvidéktől a Zempléni- hegységig. azonkívül
a Duna völgyében Budapesttől délre. Egyetlen nemzedéke VI -- VIII. repül, a mes
terséges fény vonzza. A hernyó leírását nem ismerjük. irodalmi adatok szerint az
Onosma echioides fiatal hajtásaiban tavasszal él - I v e I t sávú bagoly

arcuinna HB "i.

10. nem: Leptosia G:-;.
Fején a pikkelyek előreborulnak, arca fedett. Ajaktapogatója nagy,
ferdén fölfelé görbül, az ízek vasko3ak, sűrű pikkelyek borítják őket, a csúcsíz
viszonylag hosszú, hegyes. A hím csápjának pillái hosszúak (lll. ábra: A).
Tora és potroha sima, válltakarói hosszúak. Elülső szárnya ma�as, csúcsa
tompa, erezete egyezik az előző 3 neméével. Hátulsó szárnya kissé megnyúlt,
de lekerekített, erezete egyezik az előző neméével (llO. ábra).
A palearktikus nemet Magyarországon l faj képviseli.

10*
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Elülső szárnyának alapszíne sötét palaszürke, surun elhelyezkedő,
kissé hullámos, barnásszürke vagy feketésszürke, kívülről azonban
fehéresszürkével szegett keresztsávok és szalagok borítják. A belső
keresztvonal szakadozott ívekből áll, a külső tipikus, a középtéren
2 szakadozott árnyékvonal is húzódik. A kör- és a vesefolt homályos,
sötét pettyekből áll, a hullámvonal 2 nagy, domború ívet ír le, mö�

llO. ábra. Leptosia Dardouini B. 3 és szárnyerezete (Eredeti)

götte sötét szalag kíséri. A szegély ismét világosabb palaszürke, a
tő,-onal feketés, töredezett, a rojt szürke, széles, benne keskeny és
világos választóvonal húzódik. Hátuls,í szárnya ,.-ilágosahb árnyalatú,.
mint az elülső, a sötét és hullámos rajzolat folytatódik rajta, de a felső
szegélytérben és a ránchan elenyészik. A tővonal ép, feketés, fogazott,
a rojt belső része sötétebb szürke, mint a külső fele. A tor és a potroh
�zíne egyezik a szárnyakéval (110. ábra). Fonákja világosszürke,
rajzolatrnentes, csupán némi sötét beporzás látható rajta. 16-17 mm ..
A Portugáliától Kisázsiáig elterjedt faj Magyarországon is előfordul, a Közép
hegység meltg déli lejtőin a Vértestől a Zempléni-hegységig, de rendkívül lokális.
A mesterséges fény vonzza. Egyetlen nemzedéke VI.. VII. repül. A hernyó tompa
,árga ,·agy zöldes, minden szelvényén széles, barnásvörös folt van, amelyeket sárga
hátvonal oszt ketté; a foltokat még sárga pontocskák is díszítik. Nyakpajzsa barnás
fekete. feje sárgásbarna vagy fekete, torlábai barnássárgák, haslábainak színe egye
zik a test alapszínével. Az Antheriwm ramosum magtokjaiban él és talajon fekvő
korhadó fában. finom szövedékben bábozódik

Dardouini B.

XVI.

11 149

BAGOLYLEPKtK I. - NOCTUIDAE I.

11. nem: Panemeria HnN.
Fejszőrözete fölfelé vagy cl6rcálló, homlokán sűrű csomóba gyűlik, arca
is szőrös. Ajaktapogatója előremutat, kicsi, -vaskos, a pikkelyek ráborulnak,
dc a közülük eredő, síírűn clhclyczkcd6 sörték lefelé állanak. A hím csápja
fonalas, pillái igen aprók (111. ábra: B). Torát, potrohát durva szőrözet borítja.
Elülső szárnya magas, erezetébcn csak az r3 + 4 van nyélen. Hátulsó szárnya
kerek, erezete rendes (108. ára: H). Lábszárain nincsenek tövisek.
A hernyók összes hasi lába jól fejlett.
A fejszéírözet szerkezete és a teljes fejlettségií, 16-lábú hernyók miatt ez és a következií
génusz már nem illeszkedik be teljesen az alcsalád kereteibe; esetleg új alcsalád felállítását
teszik szükségessé.
Az európai nembe csak néhány faj tartozik, közülük l Magyarországon is honos.

Elüls6 szárnyának alapszíne vörösesharnával kevert sötétbarna,
amelyet helyenként világoszöld behinté3 fed. A belső és a külső ke
rcsztvonal homályos, elmosódott, szögletes. A legszélesebb és lcgsö
tétebh n középtércn végigvonuló árnyékvonal sávja, a vesefoltot csak_
sötét holclfolt képviseli. :Lkiilső szegélytér belső fele sötét, határát
a sajátos kanyarulatot leíró hullámvonal alkotja, előtte a szegély
ismét világosabb. A t{Í\·onalat csak széles árnyék jelzi, amely alul
3 sötét foltocskára bomlott. A csúcs mögött a rojt fehér, akárcsak
küls6 fele a külső szegél :, ,·n, bcl�6 része sötét, színe egyezik a szárny
alapszínével, a választóvonal rendkívül éles, ép, fekete vonal. Hátulsó
szárnya fekete, középs6 ré,oún szabálytalan alakú sötétsárga öv gör
hiil a sejt kiirt\ a !,első szegé! yt azonban nem éri el, a rojt fehéressárga.
Torának �zínc egyezik az cliil,{í szárny alapszínével, potroha feketés.
Elüls6 szárnyának fonákja tornpasúrga, cl•:: csak a fcls6 és a belső
szegél�·cn. valamint a sejt körül kanyarodó széles csíkban, egy,5bként
sííríí szürki<sfckctc hehinté., fedi. Külső részében az erek világosak, a
rojt választÓ\onala súl,·- ,;., mélyfekete. A hátulsó szárny fonákján

A

B

C

l ll. ábra. A: Lepto.sin. H. l'ancnzeria •·s C: A p cwscis feje (Eredeti)
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a tőtér behintése jóval halványabb, a külső szegélytéré sötétebb, belső
(112.
éles fekete vonal alkotJ·a:, a holdfolt homálvos
határát elé,rné
•
bb
ábra). 16-19 mm.
Az európai faj Magyarországon a Dunántúlon és a Középhegységben repül.
ritkás erdőkben, erdőszéleken és erdei tisztásokon. A mesterséges fény vonzza, de

I

112. ábra. Panemeria tenebrata Se J (Eredeti)

nappal is szárnyra kel. Egyetlen nemzedéke IV -YI. repül. ,\ hernyó fehéreszöld,
hátának 2 oldalán 1-1 fehéres vonal, lábai fölött pedig fehér csík fut végig. Az utóbbit
felülről sötétzöld vonal szegélyezi, feje sötétzöld, Tápnövény< >i Cerastium-félék,
amelyeknek virágjával és magvaival táplálkozik: bábja rövid. zöldesbarna - Apró
sár gabngoly

tenehrata Se.

12. nem: Apaustis HBN.
Fejszőrözetének szerkezete hasonlít az előző ncmééhez, de homlokán
nagy, erősen kitinzált és kiduzzadó, köldökszerű heghez hasonló dudor foglal
helyet. Ajaktapogatója rövid, kissé fclgörbül, szőrözete durn és elálló. A hím
csápja fonalas, a pillák igen aprók (lll. ábra: C). Tora igen széles. gallérjával
együtt durva szőrök borítják, potroha széles, hátrafelé fokozatosan elkeske
nyedik, rövid, szőrözete durva. Elülső szárnya magas, rövid, erezetéhen van
areola, ennek csúcsából ered a nyélen ülő r3 +4 érpár, oldalait viszont az r2
és az r 5 ér alkotja. Hátulsó szárnya kerek, erezete rendes. a szárnyak külső
szegélyei kissé hnUámosak (108. ábra: C). Lábszárain nincsenek tövisek.
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A palearktikum nyugati részében elterjedt kis fajlétszámú nemet Magyarországon 1
!aj képviseli.
A heruvók ismeretlenek.
Fejének sajátságo,; szerkezete az elözií nem mellé utalja, s valószíniíleg szintén nem
tartozik ,zoro-an ebbe az alcsaládba.
Elülső szárnyának alapszíne fekete, amelyet sűrű és igen sötét, hr onz os,
,
,
harnáFniirke behintés borít. A belső keresztvonal széles árnyekkent

111. úhra. A p austi.s rupiro/11 ::'U!!FF. :· (Eredeti)

ji:lentk..zik, a középtéren szintéH �zéle:- árnyékvonal húzódik \eg1g.
A lJagoh·lepkc-rajzolat foltjai hiányoznak.· A külső kercsztvonal
tu,frkctc. {,les és fogazott. világooalil, térben fut le, előtte a szárny
i-rnét fokoz�itosan elsötétedik� e ré�z kii!,6 zrgzugos határa a hullám
n,nalnak fog!iat,í fel. A frb6 ,zeg,:h kii!,6 fel,;n apró fehér foltocskák
\ agy ékek foglalnak helyet. -\ tíí\·onal fr·kl"te, szaggatott. a rojt hó
frhér. J,cLr> frlét nagy, frkett'. ,;zöglctt·, foltok Larkítják; ez a ré;;z a;s
elii!�i; ,úrn\· leg,;zemlwszök6filwn rajzolt tniikte. Hátul-é> szárnya
fii,tö.;;fekr·t,·. rajzolatlan. a rujt ohan, mint az eliil5fí szárnyon. Feje
(,, gall{rja ji·llf:'gzetes sötét3árga. Fonúkja frket,�s, c.oak a kiilső sze
g,:1 :,.-tér r,:jzolati elemei (tőYonal. f"r<?k \·égúídésc, a tarka rojt) tűnnek
ki. ,\ n(í-tény tojócsön· kiáll. ht·g:·•·, (113 . ábra). l.'í --19 mm .
. \z _\u,ztri,ítól :Uagyaror;zá )! on (., a Balkánon át Kurdisztánig és a küzép
az-1a1 _.\lat a u hegységig elterjedt fajt bazún kba n a \- frtc,hen, a Börzsönyben, a
l311d;,,-he)!y\·id.SkPn. a Gödöllői domb,idéken. Gyömrőn, Bugacon és Egerben gyűj
!é-,tt,0 k: jellegzetes {>lőhelyei a homokos, kakukkfönl borított meleg rétek. Az imágók
""Pl'"l repülnek, a mesterséges fény és a c,;alétek iránt közörnbösek. Egyetlen uem
ud,'ke \ .. \"!. repül. A hernyó f-, tápnö,·rn,e i-meretlen

rupicola SCHIFF.

RÖVIDÍTETT RENDSZERTANI MUTATÓ
„Magyarország Állatvilága" XVI. kötetének 11. füzetéhez
(Dr. Gozrnány László; Bagolylepkék I. - Noctuidae 1., - Fauna Hung. 102.)

CSAL.'\.D - NEMEK
Abrostola 0. 80, 100
Acontia TR. et auct. 124
Acontiinae auct. 6, 7
Acronyctinae 8
Aedia HBN. 39, 5 7
Aethia !IBN. 11
Agraplia HnN. 82
Agrophila B. 124
Agrotidinae 6
Amphioyrinae 8
Anophia GN. 38
Apatelinae 8
Apaustis HBN. 124, 150
Apopestes HBN. 38
Arytrura ZAH':'i 40, 54
Astiotcs Hnx. 39, i2
Autographa HBN. 81, 98
Autographa l-bIPS. nec HBN. 79
Autophila HnN. 38
Aventia Dl:P. 38
Axyliinae 6
Bena auct. 113
Bena BILLBG. 11.3
Beninae 6, 7, 112
Boletobia B. 10
Bomolocha Hs;,,. 11, 15
Callistege HB:'i". 38. 0± .'i
Calpe TR. 76
Calpinae 4, 76
Calyrnrna HBN. 124, 1-t.'i
Catephia 0. 39, .58
Catocala auct. 38. 39
Catocala ScHRK. 39, 64
Catocalinae 6, 7, 37
Chrysaspidia HBN. 80, 95
Chrysodeixis HBN. 81, 83
Chrysoptera LHR. 81, 91
Chrysoptera LATR. 80
Chytolitha GROTE 11, 22
Colobochyla HBN. 38, 40
Colocasia HBN. 106
Colocasiinae 5, 106
Cuculliinae 4
Demas STPH. 106
Diloba B. 108

Earias HBN. 113, 115
Eariinae 6, 7
Eccrita Ln. 39, 49
Ectypa BrLLBG. 38, 43
Emmelia HBN. 124, 129
Ephesia HBN. 38, 59
Episema 0. 108
Epizeuxis HnN. 10, 34
Erastria auct. 125
Erastria 0. ct auct. 125, 126
Erastria TR. 124
Erastriinae 7
Eublemma HBN. 125, 146
Euchalcia HBN. 81, 93
Euclidia auct. 38
Euclidimera HAMFS. 38
Eurhipia B. 117
Eurhipinae 6
Eustrotia HBN. 125. 131
Eutclia HnN. 117
Euteliinae 6, 116
Euxoinae 6
Gonopterinae 7
Gonospileia Hn:,. 38
Grammodes auct. 40
Gramrnodes Gé'i. 39, 46
Hadeninae 6
Helía GN. 10
Heliaca HS. 124
Heliodes GN. 124
H eliothidinae 5
Herminia auct. 12
Herrninia LATR. 12, 30
Herrninia LATR. 12
Hylophila auct. 113
Hylophila HBN. 113, 114
Hylophilina WARR. 113
Hylophilinae 6, 7
Hypena ScHRK. 11, 13
Hypeninae 7. 8
Hypenodes GN. 11, 17
Jaspidia HBN. 125, 134
Jaspidiinae 7. 123

1

Laspeyria GER�I. 38, 41
Leptosia GN. 125, 14 7
Leucanitis auct. 39
Lithacodia auct. 125
Lygephila BrLLBG. 39, 50
Macdunnoughia KosTROW. 81, 87
J\Iacrochílo HBN. 12, 29
1\Iadopa STPH. 38
Aiegacrthes WARR. 40
Melícleptriinae 5
Aiicra auct. 126
J\Iinucia MOORE 40. 55
11Iominae auct. 5 ·
l'vformonia auct. 39
llformonía HBN. 38
Noctuidae
- trifidae 2
- quadrifidae 2
Noctuinae 6
Noctuoidea .l
Nocfoophaleninae 7
Nycteola HBN. 119
Nycteola HS. 3 ·
Nycteolinae 4, 119

Pechipogo HBN. 12, 31
Phyllophyla GN. 126, · 130
Phytometra HMPS. 80, 81, 82
Phytometrinae 4
Plusia auct. 81
Plusia 0. 82, 84
P/usia 0. 80, 81, 82
Plusidia BTL. 81, 92
Plusiinae 4, 78
Polychrysia HBN. 80, 88
Porphyrinía HBN. 126, 138
Prothymia HBN. 125, 13,
Pseudophia GN. 40
Rivula GN. 36
Rivulinae 7, 35
Rhynchodontodes WARR. 10
Sarrothripinae 4
Sarrothripus CURT. 119
Schrankia HBN. 11, 18
Scoliopterygínae 7, 74
Scoliopteryx GERM. 75
Simplicia GN. 12, 23
Spintherops B. 38
Standfussia SPUL. 11
Stictoperinae 3
Syngrapha HBN. 79

Ophiderinae 3
Ophiusa auct. 39
Ophiusa 0. 40, 48
Ophiusinae 6
Orectis Ln. 10, 32
Othreinae 3
Oxytrypia STGR. 104
Oxytrypiinae 5, 103

Tarache HBN. 124, 126
Thnlpochnres Ln. 124. l 25, 126
Tholomiges Ln. 11
Toxocampa GN. 39
Trichoplusia McDuNN. 80. 82
Trisateles TA�IS 11, 21

Panchnsia HBN. 82, 90
Panem�ria HBN. 124, 149
Panthea HBN. 108, llO
Pantheinae 5, 107
Paracolax HBN. 12, 19
Parallelia HBX. 40
Parascotia HBN. 10, 33
Pcchipogo auct. 12

íf'estermanniinae 6, 7
Unca ÜKEN 125
Zanclognatha Ln. 12, 24
Zancloe;natha Ln. 11
Zebeeba KrnBY 3
Zcthes RBR. 38

FAJOK ÉS FAJ AL.HTI KATEGÓRIAK
adnlatrix Hnx. 119
agamos HBN. 66
ain Hocnw. 79
albicolfü F. 126, 128
alchYmista SCHIFF. 59
algi;a L. 49
antiqualis HBN. 10
arcuinna HBN. 147
argentula HBN. 133
argillacea VfüCENT 72
asclepiadis SCHIFF. 102
asiatica KRVL. 122
Bankiana F. 133
2

bar balis CL. 31
bicolorana FUESS. 114
bidentalis HEIN. 25
bractea ScmFF. 97
caeruleocephala L. 110
calvaria F. 35
candidana F. 139
candidula SCHIFF. 134
capucina EsP. 78
c-aureum KNOCH 92
chalcytes EsP. 84
cheiranthi TAUSCH 93
chlorana L. 115

chrysi tis L. 85
chryson EsP. 87
circumflexa EsP. 88
coenobita EsP. 112
communimacula SCHIFF. 146
confusa STPH. 88
conjuncta EsP. 64
consona F. 95
conversa EsP. 66
coryli L. l 07
costaestrigalis STPH. 18
craccae F. 53
crassalis F. 16
cribrumalis Hs:-,;. 23
crinalis TR. 32
cuneana PATOCK.-\ 121
Dardouini B. 148
deaurata EsP. 91
deceptoria Se. 136
�egenerana HB1", 120
derit-alis HBK 21
dilecta HBN. 73
dilutana auct, 121
diversa HBN. 61
electa BKll. 70
elocata EsP. 68
emortualis SCHIFF. 22
europa SCH.-\W. 49
extC'nsalis Gr,;. 13
fagana F. 115
fah;alis HS. 3
(asciana auct. 135
·festucae L. 97
flexula SCHIFF. 42
fontis THNBG. 16
fraxini L. 72
fuliginaria L. 34
(ulminea Se. 63
·fonesta EsP. 58
fusca KYSELA 51

interrogationis L. 79
jota L. 100
jucunda HB1". 146
Kalchbergi STGR. 19
leucomelas L. 38
libatrix L. 76
limosa TR. 54
litterata CYR. 45
lucida HUF1". 126. 129
luctuosa EsP. 127.
ludicra HB1". 50
lunalis Se. 29
lunaris SCHIFF. 56
lusoria L. 51
lutosa �'ARR. 53
mi CL. 46
modesta Hs;,;. 94
moneta F. 89
musculus MEN. 55
nemoralis F. 26

ni HBN. 83
noctualis HBN. 145
nupta L. 71
nymphagoga EsP. 62
obesalis TR. 15
obliterata R�IBR. 131
obsitalis HB1". 13
olivana SCHIFF. 133
orbiculosa EsP. 105
orientalis STGR. 19
orobi DuP. 51
o,trina Hsr,;. 139
palpalis HBN. 13

humidalis DBLD. 18
h,mgarica KoYÁCS 122
hymenaea ScmFF. 64

pannonica FRR. 141
paranympha L. 63
parva HB"ö. 144
pastinum TR. 52
palLla Hsx. 145
perstrigata RBL. 53
plumigeralis HBN. 32
polygramma DuP. 139
prasinana L. (Bena) 114
prasinana L. (Hylophila) 11.S
proboscidalis L. 14
proboscidata HS. 33
promissa EsP. 69
pseudodilutana ÜBR. 121
puerpera GIOR!"A 67
pltlchrina HAW. 100
purpurina Hs;,;-. 140
pusilla VIEw. 134
pygarga HUF:"i. 13.'i

illustris F. 94
insolatrix HBN. 129
inrnlaris R�rn. 38

rectalis Ev. 24
respersa HB"ö. 143
Revayana Se. 123

gamma L. 99
geomctrica F. 46
glaucinalis SCHIFF. 21
glyphica L. 4
goniophora Kov ..\CS 12 \
grisealis SCHIFF. 26
gryphalis HS. 32
gutla G1". 88
helychrysi RMBR. 139

hongarica \VARR. 115

3

rosea HBN. 142
rostralis L. 14
rufotincta DANIEL & . KoLB 133
rupicola SCHIFF. 151
salicalis SCHIFF. 41
sericealis Se. 37
siculana FUCHS 121
spectrum EsP. 38
sponsa L. 7 4
stolida F. 47
stramentacealis BREM. 25
strigilis ScmFF. 135
suava HBN. 146
suavis SPUL. 146
taenialis HBN. 17
tarsicrinalis HBN. nec KNOCH (Zanclognatha)
27
tarsicrinalis Kl'i"oCH (Zanclognatha) 27
tarsicristalis H$. 28
tarsipeunalis TR. 27
tarsiplumalis HBl'i". 29
tenebrata Se. 150

4

ten tacularia L. 30
tenuialis RBL. 26
thalictri BKH. 78
titania EsP. 126
trabealis Se. 130'
trigemina WERNB. 103
tripartita HUFN. 101
triplasia HBN. (Abrostola) 101
triplasia L. (Abrostola) l O 1
triquetra F. 45
turfosalis WCKE. 18
uncula CL. 133
urania FRIV. 126
v-argentum EsP. 90
variabilis PILLER & i\IITTERP. 9 t
v-aureum HBN. 100
vernana HBN. 116
viciae HBN. 54
viridaria CL. 138
viridula GN. 139
zosimi HBN. 86

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
eddig megjelent füzetei:

(A sorozat 1-100. füzetének adatait lásd a 101. füzethez mellékelt tájékoztatóban)
101. Dr. Mahunka Sándor: Atkák V. - Acari V.
XVIII. kötet (Arachnoidea) 7. füzete, 76 oldal, 41 ábra (1970. VIII. 31.)

Á'l'a: 25, - Ft

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
készülő füzetei:
I. kötet (Protozoa) 11. füzete:

R. Dr. Stiller Jolán: Szájkoszonís csillóaok -

Peritricha

IX, kötet (Coleoptera IV.) S. füzete :
Dr. Ka.,.iab Zoltán: Cincérek - Cerambycidae
X. kötet (Coleoptera V.) 8. füzete:

Dr. Endrődi Sebó: Ormányosbogarak V. - Curculionidae V.

XII. kötet (Hymenoptera II.) 9. füzete:
Dr. Erdő, J6„ef: Fémfürkészek VIII. - Chalcidoidea VIII.
XXII. kötet (Mammalia) 2. füzete:
Dr. S::unyoghy Jánoi:

Rovarevők - Insectivora
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