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I. PROJEKT. Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése
Cél: A védett fajok állapotának nyomon követése, a nemzetközi adatszolgáltatási
kötelezettség kielégítése (egyezmények, OECD)

Nappali lepkék
Nedves élıhelyek veszélyeztetett nappali lepkéinek monitorozása
Ilonczai Zoltán
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3300 Eger, Sánc u. 6.
E-mail: ilonczai@bnp.kvvm.hu
Telefon: 30/349-5698

1. A monitorozás célja
Európában és hazánkban egyaránt veszélyeztetett nedves élıhelyeken élı nappali lepkefajok
hazai népességének felmérése, elterjedésük térképezése, a népességek változásának
monitorozása.
Célfajok:
Vérfőboglárka (Maculinea teleius)
Zanótboglárka (Maculinea nausithous)
Szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon)
Nagy tőzlepke (Lycaena dispar)
Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus)
Gólyaorrboglárka (Aricia eumedon)
Hazánkban 5 lepkefaj védett, a Coenonympha oedippus fokozottan védett. A Habitat
Directive II. Függelékén a Maculinea teleius, Maculinea nausithous, Lycaena dispar és a
Coenonympha oedippus szerepel.
A kiválasztott célfajok mindegyike nedves élıhelyekhez kötıdik. Európában, így hazánkban
is a nedves élıhelyek és életközösségeik tartoznak a leginkább veszélyeztetett élıhelyek közé.
Az élıhelyeket és az ott élı fajokat klimatikus eredető vagy az emberi tevékenység által
okozott kiszáradás, továbbá a hagyományos tájhasználat nagymértékő átalakulása,
modernizálódása veszélyezteti legjobban. A célfajok országos elterjedésének felmérése, a
népességek hosszú távú monitorozása a nedves élıhelyek és életközösségeik, valamint az
egyes célfajok populációs változásainak trendjét hivatott vizsgálni. A változások alapján
megalapozott élıhely- és fajvédelmi programok kidolgozására nyílik lehetıség.

2. Mintavételi helyek
A mintavételezést az ország reprezentatív populációin kell elvégezni. A reprezentatív
populációk az országos felmérés eredményeként váltak ismertté. Jelenleg évenként 23
mintavételi helyen folynak felmérések. A mintavételi helyek országos megoszlása a
következı:
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Célfaj
Aricia eumedon
Coenonympha oedippus
Lycaena dispar
Maculinea alcon
Maculinea nausithous
Maculinea teleius

Élıhelyek
száma
2 élıhely
3 élıhely
3 élıhely
4 élıhely
4 élıhely
7 élıhely

Tájegység
Heves-Borsodi dombság
Ócsai TK
Heves-Borsodi dombság, Budapest környéke, Takta-köz
Mátra, Kiskunság, Szatmár-Beregi sík
Belsı-Somogy, Fertı-Hanság, Dráva-sík, Bakonyalja
Belsı-Somogy, Fertı-Hanság, Dráva-sík, Szatmár-Beregi sík,
Nyírség, Budapest környéke

3. Mintavételi gyakoriság, ütemezés
A mintavételezést a célfajok rajzási idıszakában – lehetıleg a rajzási csúcson – kell
elvégezni. A célfajok rajzási idıszakát ld. az 5. pontban.
A nagy tőzlepke (Lycaena dispar) felmérését kizárólag az 1. nemzedékében lehet végezni,
mivel a 2. (és egyes években a részleges 3.) nemzedéke erısen vagilis, így olyan élıhelyeken
is elıfordulnak, amelyeken nem találhatók meg állandó népességei.
Egy adott élıhelyen a jelenlét-hiány adatok felvételéért egy alkalommal kell mintavételezést
végezni, a sáv menti számlálást egy népességnél minimum egyszer kell elvégezni.

4. Mintavételi módszerek
A felmérések során két alapvetı problémát vizsgálunk:
1. Elıfordul-e a célfaj az adott élıhelyen?
2. A célfaj milyen relatív populációnagyságban tenyészik a vizsgált élıhelyen?
A 2004-ben indult terepi felmérések elıtt a lepkefajok elıfordulási archív adatainak
összegyőjtésére volt szükség (Lepke célfajok archív adatai adatlapok). Az összegyőjtött
adatok kiértékelése után határoztuk meg a jelenlét-hiány mintavételezésre alkalmas helyeket.
A terepi felmérések során adatlapokat kell kitölteni.
1. A célfaj él-e a vizsgált élıhelyen?
Jelenlét-hiány adatok:
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott élıhelyen elıfordul-e a célfaj, vagy
jelenléte nem mutatható ki az alkalmazott módszerrel.
A mintavételi hely középponti geo-koordinátáját jelölni kell és/vagy 1: 10.000 EOV térképen
az élıhelyet be kell rajzolni (Adatlap típusa: Adatlap a lepkefajok felméréséhez). Amennyiben
nincs lehetıség az 1: 10.000 EOV térkép használatára, úgy más térképen is lehet jelölni a
területet, és azt mellékelni az adatlaphoz. A felmért területrıl lehetıleg fotódokumentáció is
készüljön!
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A felmérést egyeléssel (lepkehálóval) és megfigyeléssel végezzük. Az adatokat az erre
rendszeresített adatlapokon kell feltüntetni. Az adatlapon fel kell tüntetni a célfaj hiányát is. A
faj hiánya is adat!
2. Az adott élıhelyen élı populáció denzitásának becslése.
Sáv menti lepke (imágó) számlálás: a lepkéket a vizsgált élıhelyen elıre kijelölt útvonal
mentén számoljuk a következı módszerrel:
•
•
•
•
•
•
•

A kijelölt útvonal maximum 1000 m legyen;
Az útvonalat 50 m-es (kb. 50 nagy lépés) szakaszokra osztjuk fel. Az egyes szakaszok
azonos élıhelytípusban legyenek.
Az útvonalon jobbra és balra 2,5 m-es sávban, a felmérı elıtt 5 m-es szakaszon,
valamint 2 m-es magasságig számoljuk a lepkéket.
Amennyiben a felmérni kívánt élıhely sáv jellegő (pl. patak menti magaskórósok) úgy
egyetlen hosszú útvonal mentén kell számolni.
Amennyiben az élıhely foltszerő (pl. mocsárrét, láprét), úgy kell az útvonalakat
elhelyezni, hogy az élıhely reprezentatív területe fedve legyen, de a felmért sávok ne
érintsék egymást, ne legyenek átfedések.
A felmért szakaszok minimális száma 3.
Minden élıhelyet és útvonalat 1: 10.000 EOV térképen be kell jelölni.

A jelenlét-hiány felméréseket a repülési idıszakban, a populációbecsléses sáv menti
számlálást pedig a rajzási csúcson kell elvégezni. A megfelelı mintavételi idıpont
megállapítására a várható repülési idıszakban elızetes terepbejárást kell végezni. A
felméréseket jó idıben (napsütés, meleg, nem szeles idı) végezzük. Az adatlap kitöltése
minden esetben kötelezı, a negatív eredmények esetén is (Adatlap típusa: Adatlap a
lepkefajok felméréséhez). A felméréseket a nagy tőzlepke 1. generációja esetében önként
jelentkezık is végezhetik szakember közremőködésével, a többi fajnál a felmérést kizárólag
szakemberek végezhetik.
A hosszú távú monitorozásra kijelölt lokalitások népességének további vizsgálatánál a
konkrét populáció-méret és a populációk struktúrájának meghatározása érdekében a jelölésvisszafogásos módszert is alkalmazni kell.
A háromszoros fogás (triple-catch):
A populáció nagyságának meghatározása a háromszoros fogás (triple-catch) módszerét kell
alkalmazni, az alábbi jelölésekkel:
•
•
•
•
•
•
•
•

T1: az elsı mintavételnél megjelölt egyedek száma;
T2: a második mintavételnél megjelölt egyedek száma;
n2: a második mintavételnél befogott egyedek száma;
n3: a harmadik mintavételnél befogott egyedek száma;
t2,1: az elsı mintavételnél jelölt, második mintavételnél visszafogott egyedek száma;
t3,1: az elsı mintavételnél jelölt, harmadik mintavételnél visszafogott egyedek száma;
t3,2: a második mintavételnél jelölt, harmadik mintavételnél visszafogott egyedek
száma;
N2: a populáció mérete a második mintavétel idején.
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Ekkor nagy minta esetén:
N2 =

T2 ∗ n2 ∗ t 3,1
t 2,1 ∗ t 3, 2

A terepi mintavételezéskor kedvezményezett kiválasztással 25x25m nagyságú kvadrátokat
kell kijelölni. Az egymással érintkezı kvadrátok helye az élıhelyen belül az adott faj számára
a legjobbnak vélt élıhelyi foltokban helyezkedjenek el. A mintavételi kvadrátok pontos
azonosítása érdekében meg kell adni a mintavételi helyek középpontjának EOV koordinátáit.

A monitorozásra kijelölt fajok ismertetése
Hangyaboglárka-fajok (Maculinea spp.)
Terepmunka: jelenlét-hiány, háromszoros jelölés-visszafogás
A felméréseket napfényes, lehetıleg szélcsendes idıben kell végezni. Az élıhelyen a lehetı
legkisebb taposási kárt okozzuk, ezért csak a mintavételi ösvényen közlekedjünk!
A vérfőboglárka (Maculinea teleius) a legelterjedtebb hangyaboglárkánk, ıszi vérfüves
hegy-, domb- és alföldi mocsarakban, lápréteken egyaránt elıfordulhat. A repülési idıszak
ennél a fajnál a leghosszabb. Az imágók fı nektárnövénye az ıszi vérfő (Sanguisorba
officinalis). Erre petéznek a nıstények is.
Zanótboglárka (Maculinea nausithous) csak a dunántúli vérfüves mocsarakból, láprétekrıl
ismert, repülési ideje vérfő boglárkáénál rövidebb. Néhány élıhelyen együtt repül két közeli
rokonával, a M. teleius-szal és a M. alcon-nal. Ebben az esetben kizárólag szakember
végezheti a felmérést. Az imágók csaknem kizárólagos nektárforrása az ıszi vérfő
(Sanguisorba officinalis). Erre petéznek a nıstények is.
Szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon) a három faj közül a legszórványosabb
elterjedéső. Kizárólag a kornistárnicsos mocsarakban, lápréteken fordul elı, hegy-, domb- és
síkvidéki élıhelyeken egyaránt. A repülési ideje a tengerszint feletti magasság szerint változik
(pl. mátrai populációk július végén, míg kiskunsági populációk már július elején
megjelenhetnek, az ırségi állományok repülési ideje pedig áttolódhat augusztusra is). Az
imágók nektárforrása az élıhely jellegétıl függ, de elsısorban lila virágú fészkeseken
szívogat. A nıstény kornistárnicsra (Gentiana pneumonanthe) rakja petéit.
Mindhárom faj egészen kicsiny biotópban is nagy egyedsőrőségben repülhet. Élıhelyéhez
mindhárom faj erısen ragaszkodik.
Mindhárom hangyaboglárka-faj felmérését csak szakember végezheti (a „minısítést”, illetve a
felmérésben részt vevı személyeket a programot vezetı szakmai csoport határozza meg)!
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A fajok életciklusa:
Vérfőboglárka
hónapok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lepke
Pete
Hernyó
Báb

Zanótboglárka
hónapok
Lepke
Pete
Hernyó
Báb

Szürkés hangyaboglárka
hónapok
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Lepke
Pete
Hernyó
Báb

Nagy tőzlepke (Lycaena dispar)
Terepmunka: Jelenlét-hiány; sáv menti számlálás.
Kizárólag az elsı nemzedékét számoljuk. Ekkor a faj még territoriális, helyhezkötött. A
második nemzedék lepkéi kóborlásra hajlamosak, ezért olyan élıhelyeken is elıfordulnak,
amelyeken egyébként a faj nem él.
A faj életciklusa (az egyes nemzedékek közötti idıszakokban és fejlıdési állapotokban jelentısebb eltérések is elıfordulhatnak):
hónapok
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Hasonló fajok: A faj röpte erıteljes. A hímek szívesen ülnek magas füvekre, sásra. A nıstény
kevesebbet mozog. Élıhelyén a legfeltőnıbb nappali lepkék közé tartozik, az elsı nemzedék
nem téveszthetı össze semmivel.
Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus)
Terepmunka: jelenlét-hiány, háromszoros jelölés-visszafogás
A felmérést napsütéses idıben kell végezni, az élıhely nedves, magas füvő részein, illetve az
égeres láperdı-szegélyeken. A lepkék kedvelik a félárnyékos részeket, bokrok levelein, a lápi
magaskórósok növényzetén pihennek. Az élıhelyüktıl nem távolodnak el.
A faj életciklusa:
hónapok
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Hasonló fajok: közönséges ökörszemlepke (Aphantopus hyperanthus), amelynek repülési
ideje részben átfedi az ezüstsávos szénalepkéét. Az ökörszemlepke nagyobb, több a
szemfoltja és teljesen hiányzik a szárny fonákjáról az ezüstös sáv.

Gólyaorrboglárka (Aricia eumedon)
Jelenlét-hiány, háromszoros jelölés-visszafogás
A lepkék napfényes idıben, az élıhelyen, illetve annak szegélyén repülnek. A hímek
territoriálisak. Élıhelyükhöz ragaszkodnak, attól messzire nem távolodnak el. Az imágók fı
nektárforrása a mocsári gólyaorr. A nıstények ennek virágaira rakják le egyesével
halványzöldes, fehéres színő petéiket.
A faj életciklusa:
hónapok
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Hasonló fajok: A lápi- és patakmenti magaskórósokban a gólyaorrboglárkák repülése idején
nincs hasonló nappali lepkefaj, kivétel az Aggteleki-karszton, ahol gyakran egymás közvetlen
szomszédságában vannak a gólyaorrboglárka és a bükki szerecsenboglárka (Aricia
artaxerxes issekutzi) élıhelyei!
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5. Vizsgált változók
Az országos felmérések során a kijelölt fajok jelenlétét vagy hiányát az adott élıhelyen
megállapítani. A kvantitatív felméréseknél az egyedszámot illetve a populációméretet kell
megállapítani a felmérésre kijelölt élıhelyen.

6. Származtatott adatok
•
•
•
•
•
•

A célfajok jelenléte alapján országos elterjedési térkép rajzolható fel, késıbb, a
potenciális élıhelyek lokalitásainak ismeretében a fajok hiánya az alkalmas
élıhelyeken is térképezhetı.
A célfajok elterjedési adatai alapján országos szinten értékelhetıvé válik az egyes
fajok hazai népességeinek veszélyeztetettségi foka.
A kvantitatív felmérések során az egyes népességek nagyságáról, ezáltal a népesség
veszélyeztetettségi fokáról kapunk információt.
Az országos elterjedési adatok és az egyes népességek stabilitásának ismerete alapján
lehet kijelölni a monitorozásra alkalmas népességeket.
Az ismételt mintavételezések során az egyes populációk méretének változása
megadható.
A populációk változásokból lehet következtetni az adott faj hazai népességének
alakulására. Ennek ismeretében lehet kidolgozni és alkalmazni a védelmi
programokat.

7. Ráfordítás becslés
Az országos szintő jelenlét-hiány jellegő felmérésre nem lehet pontos ráfordítás becslést
készíteni, de átlagosan évente felmérınként 10 napot lehet számolni. A monitorozásra kijelölt
lokalitások közül egy lokalitásra vonatkozó (célfajtól független) ráfordítás becslés, sáv menti
számlálásos módszer alkalmazásával az alábbi:
Terepi munka
• Felmérések elıtti terepi bejárás: 2 nap
• Felmérés: min. 3, max. 5 alkalom a rajzási csúcs idıszakában (3-5 nap)
• Adatfeldolgozás: 3 nap
• Utazási költségek (a lokalitás és a felmérı lakhelyének egymáshoz viszonyított
távolsága ismeretében lehet becsülni): terepjáró gk. esetében 100 Ft/km; szgk.
esetében 70 Ft/km az átlagos költségvonzat. 100 km-es napi gk futással számolva:
5 nap terepmunka utazási költségei terepjáró esetében: 50.000 Ft;
5 nap terepmunka utazási költségei szgk esetében: 35.000 Ft
• Jelentés elkészítése: 3 nap
Jelölés-visszafogásos módszernél a terepi munkanapok száma magasabb (5-10 nap), ezért a
terepi munka költségei is kb. 30%-kal nagyobbak.
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8. Elızmény, változtatás
Elkészült az eddig ismert, legfontosabb területek és élıhelyek felmérése a 6 célfaj
szempontjából. Országos elterjedési térképeket lehet rajzolni az eddig győjtött adatokból.
2005-tıl elindultak a kvantitatív felmérések. Az anyagi források csökkenése miatt 2006-tól a
jelenlét-hiány adatgyőjtést a minimálisra kellett csökkenteni, viszont nıtt a
populációbecsléses mintavételi helyek száma.

9. Értékelés, javaslat
A program adatai alapján átfogó képet kaptunk a hazai, nedves élıhelyeken élı, hat
legveszélyeztetettebb lepkefajunk országos elterjedési és népességi viszonyairól. A jelenléthiány felmérések eredményei alapján kijelöltük azokat a monitorozásra alkalmas
népességeket, amelyek hosszú távú vizsgálata során a hazai nedves élıhelyek életközösségei
változásainak irányáról kaphatunk képet. Az egyes fajok népességeinek változásait nyomon
követve, faj- és élıhelyvédelmi programok és kezelési tervek dolgozhatók ki.

10. Összesítés
Több ezer jelenlét-hiány adatot győjtöttünk, amelybıl elterjedési térképeket rajzoltunk meg.
A jelenlét-hiány adatok győjtésének intenzitását csökkenteni kellett a pénzügyi helyzet
romlása miatt. A kvantitatív felméréseket 2005-tıl kezdve végezzük, évente 20-tól több
mintavételi helyen. A kvantitatív felmérések során – az élıhelyek, illetve a populációk
reprezentativitása következtében – olyan adatsorokat nyerünk, amely a teljes hazai
állományváltozások tendenciáit jól jelzik. Ezek alapján lehet tervezni a szükséges védelmi
programokat.
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