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Lepkegyűjtó tevékenységem tapasztalataiból
JABLONKAl József
Mátra Múzeum, Gyöngyös
ABSTRACT: (What I have experienced collecting butterflies.)
- The author has been collecting butterflies for 65 years.
He relates some observations concerning rare butterflies
netted by him in Hungary, as well as the circumstances of
their occurrence, the plants they feed on, some collecting
methods, etc. He calls the attention of younger collectors
to the data given by him.
65 éve gyűjtök lepkéket - 13 éves korom óta -. Iskolai és egyetemi tanulmányaim idején, valamint tervező építészi pályám
aktív éveiben ugyan voltak időbeli korlátai ennek a mindig szí
vesen végzett tevékenységnek, 1958. évi nyugdíjbavonulásom óta
azonban folyamatos és intenzív kutatómunkát végezhetek.
E hosszú idő alatt a kezembe került ritkább nagylepke-fajokra
vonatkozó adatokat közlöm az alábbiakban, tapasztalat átadás
kánt fiatalabb lepkész társaim számára. Ezek az adatok részben
saját megfigyeléseim termékei, részben olyanok, amelyekhez én
is gyűjtőtársaim révén jutottam.Utóbbiak között vannak azok is,
amelyeket a közelmúltban elhunyt kiváló lepidopterológustól:
Dr. KOVÁCS Lajostól kaptam olyan területekről, amelyeken magam
járatos nem voltam.
+ + +
1. Whitleia undulella TR. - A fóti Somlyóhegy gerincének lege
lőjén IV. hó végén, V. hó elején a fűről nappal felzavarva,
röptében kis fehéres mikrolepkenek tűnik. Pár lépéssel odébb
fűszálra ül ismét, ilyenkor gyűjthető. Szárnyatlan nőstényét és
tokját négykézláb kell keresni. Néhány éve a Csepel-szigeten
Csév mellett is gyűjtötték még, de a terület megművelésével az
állatka innen már eltűnt.
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2. Sterrhopteryx fusca HW. (hirsutella HB.) - A Bükk-hegységben
a Felsőtárkány feletti Oldal-völgyben V. hó végén gyűjtöttem
tokjait vadkerítés oszlopairól 1963-ban. Azóta innen eltűnt.
Tokjait megtaláltam a Szarvaskő - Tardosi kőbányák közti autóbusz-út kerékvetőin is. Belőlük VI. hó elején keltek ki az imágók. (Ezt az adatot a Fol. Ent. Hung. 1966. évi 35. kötetének
625-629. oldalán ismertettem.)
3. Procrie budensis SPEYER - Az első világháború előtt és né
hány évvel utána a Svábhegy (ma Széchenyi-hegy) Budaörs felé
eső lejtőjén volt gyűjthető. Ma e helyen már lakóházak álla
nak. Fogható volt a Csillebércen is,de már e terület beépítését
is elkezdték. Nógrád megyében Szécsény mellett a Kőkapu-hegy
gerincén LIPTHAY Béla által felfedezett jó gyűjtőterületen az
ő kalauzolásával gyűjtöttem 1967. V.30-án.
4. Heterogena asella DEN. et SCHIFF. - Kora este fényre jön,
néha tömegesen,fénycsapdákba százával. A Bükkben a Felsőtárkány
melletti Rápásvölgyben 1962. VIII. 8-10-én, a Mátrában a Gyöngyössolymosi Kőzúzónál VII. hó elején gyűjtöttem.
5. Archiearis nota HB. - 1935 előtt a Pomáz feletti Csikóváral
ja tavánál néhány nyárfáról volt gyűjthető. A Bükkben az Eger
feletti Mészhegy lábánál gyűjtöttem III. hó végén, IV. hó ele
jén. A Mátrában a Mátrafüred-Vízmű feletti nyárfával elegyes
vegyes erdőből vannak példányaim. Itt ritkán gyakorolható módon
is gyűjthettem eme éber állatokat: a lótrágyát szívogatókat uj
jammal lökhettem a gyűjtőüvegbe III. 28-IV. 8. között. Ezidőben
a Galyatetőn is gyűjtöttem belőlük.
6. Discoloxia blomeri CURT. - Dr. ISSEKUTZ László és Dr. AN
TALFALVI Béla gyűjtötték 1-2 példányát a Mátrában. A mátraházi
fénycsapdámból van 1 példányom 1969« VIII. 3-áról. A Bükkben is
és más vidékeken is gyűjtötték, de mindenütt Titka.
7. Euchoeca nebulata SC. - Nyugaton rendszeresen hozza a fény
csapda. Előkerült a Mátrában és a Bükkben is (Almár, Berva, a
Szalajka-ház melletti terület) az V. hó végén, a VI. hó elején.
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8. Oporlnia autumnata BKH. - 1962. XI. 3-án 1 példánya jött
fényre az Eger melletti Oatoroai-réten. A nyugati nyíreaekben
rendazereaen megtalálható.
9. Operophtera fagata SCHARF. - Tömegesen Répáahután éa Farkasgyepűn fogható. A Dobogókon a X. hó végén, a Bükkben a Bálvány
alatti Nyírbércen éjjel hálózva ZÖLD Lajoaaal együtt gyűjtöttem
1961. X.21-én. A mátrafüredi éa a mátraházi fényeaapdákból több
példányom van a X. hó végéről.
10. Ecliptoptera capitata HS. - A Bükkben a bélapátfalvi Panna
réten jött fényre 1 példánya 1962. VI.30-án.
11. Eustroma reticulata DEW. et SCHIPP. - Többfelé, de сзак
egyenként gyűjthető. A Bükkben a bélapátfalvi Panna-réten ZÖLD
Lajoa gyűjtött I960. VII. 29-én fényen 1 példányt. A Mátrában a
Sástó mellett 1966. VIII.8-án jött elő 1 példánya.
12. Coenocalpe lapidata HB. - Pő gyűjtőhelye Budaörs; ezenkívül
néhány példánya az egri Szépaaazony-völgyből,a Gyöngyöa feletti
Pipis-hegyről, a budapesti Hűvösvölgyből és Zugligetből került
elő. A gyűjtés ideje: IX. hó vége, X. hó eleje.
13. Eupithecia silenicolata MAB. - A mátrafüredi fénycsapdában
1968. VI.l6-án találtam meg 2 példányát.
14. Eupithecia breviculata DONZ. - A Pót melletti Somlyó-hegyen
LENGYEL Gyula és SZALKAY József gyűjtötte l-l példányát. Szent
endrén a Kőhegyen KOZMA Béláné gyűjtött 3 példányt 1970.VII.12.
körül.
15. Eupithecia impurata HB. - Várpalotán a Várvölgy elején LEN
GYEL Gyulával 1963. VIII.24-én több példányt gyűjtöttünk. A bu
daörsi Odvas-hegyen is gyűjthető; itt nem ritka.
16. Anticollix aparsata TR. - Mindenütt egyenként gyűjthető.
A Bükk-hegységi Harica-völgyből van 1 példányom; 1964.. VI.25-én
fényre jött.
'.
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17. Perizoma blfasciata HW. - 1968. VIII. hó elején gradált; a
mátrafüredi fénycsapda 25 példányt hozott.
18. Perizoma parallelolineata RETZ . - Az egri Szépasszony-völgyből 1962. IX. 29-éről, valamint Upponyból 1964. IX. 26-áról van
egy-egy példányom. Hegy- és dombvidékeinken ősszel gyűjthető.
19. Chesias rufata F. - Budaörsön az Odvas-hegy lábánál 1968.
V. 8-án WETTSTEI1 Jánossal együtt nappal gyűjtöttük felzavart
példányait . Eger felett az Ostorosi-rétnél ANTAL István társa
ságában fogtam meg 2 példányát 1963. IV.29-én; ezek fényre röptükben kerültek a hálóba.
,20. Schistostege forsteri VOJNITS - A Hármashatárhegy Hűvösvölgy
felé eső tisztásain, továbbá a Csillebércen felzavarható nappal
a fűből, VI .hó 26-27-e körül.
21. Lomographa cararia HB. - A Dunántúlon Kaposvár környékén
gyűjthető. 1 példányom van a Bükk-hegységi Felnémet feletti
Agyagos-tetőről, ez 1965- VI. 22-én fényre jött.
22. Isturgia roraria P. - A Mátrából 1925 óta ismert, ISSEKUTZ
László és BALOGH Imre gyűjtötték Mátraszentimre környékén és a
Gálya alatti tisztásokon, V. hóban. A Bükk-hegységben a Bánkút
alatti Ördögoldalon nappal felzavarva 1953. VIII. 3-án KOVÁCS
Imre társaságában magam is több példányát gyűjtöttem.
23. Itame wauaria L.- A Vértesben, a Bakonyban és a Börzsönyben
közönséges. A mátraházi fénycsapdából 3 példányom van az 196970. évekből VI.hó végéről, VII.hó elejéről.
24. Eilicrinia trinotata METZN. - Ma már mindenütt megtalálha
tó. Póton fatörzsről nappal V. hó közepén több példányát, a bu
dapesti Városligetben 1945. IV. hóban, Érdligeten nappal lámpa
oszlopról, továbbá a Bükk-hegységi Szarvaskőn 1953« V. 18-án
ugyancsak nappal egy-egy példányát gyűjtöttem.
25. Hypoxistis pluviaria P. -

A nyugati tájakon gyakoribb. Ma-
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gam Eger felett, Síkfőkútnál nappal felzavarva 1961. VI. 20-án
egy példányát, a Pelsőtárkány melletti Oldal-völgyben VII. 2-án
2 példányát gyűjtöttem.
26. Erannis ankeraria STGR. ssp. bervaensis JBL. - A bükki po
pulációt ANTAL Istvánnal együtt fedeztük fel az Eger melletti
Berva-bérc déli lejtőjén. Sötétedéskor hálózva, később pedig a
fényre repülőket hálózva gyűjtöttük 1963. IV. 5-én, 6-án és 10én. (A gyűjtés körülményeiről részletes közlésem a Pol. Ent.
Hung. 1964. évi kötetének 240-241. oldalán ill. 1965. évi köte
tének 521-522. oldalán található.) A lepke 1964 tavaszán gradált, ekkor ANTAL István 4 párat copulálva is gyűjtött. Kite
nyésztenünk sajnos nem sikerült. A lelőhely-területen időközben
tar-irtást végeztek, a lepke innen eltűnt.
27. Lycia pomonaria HB. - A budapesti Széchenyi-hegyi lelőhelye
általánosan ismert. Előkerült a Vértes-hegységben is, az orszá
gos fénycsapda-hálózat várgesztesi csapdájából.
28. Peribatodes umbraria HB. ssp. matrensis VOJNITS - 1911-ben
- kezdő gyűjtő koromban - Mátyásföldön,az akkor még létező erdő
egyik akácfa-törzséről gyűjtöttem nappal. Póton a Somlyó-hegyen
ugyancsak nappal fenyőtörzsön fogtam meg V. hóban. A Bükk-hegységben a Berva-bércen 1965 • V. 26-án fényre Jött két példánya.
29. Boarmia viertlii BHTSCH. - A Vértes-hegységben és Uzsán
nem ritka, de gyűjtötték az isaszegi erdőben és a Bakonyban is.
A Bükk-hegységben az egerbaktai tónál Jött fényre több példánya
1962. VII. 18-án, Cserépfal un pedig 1963. VII. 10-én fogtam meg
egy példányát.
30. Ectropis consonaria HB. - A nyugati tájakon gyakoribb. A
Dobogókő és Dömös közti lejtőn nappal fatörzsről gyűjtöttem 1
példányát 1959. V. 27-én.
31. Campaea honoraria DEN. et SCHIPP. - Nyugaton gyakoribb. KO
VÁCS Imre a Pilis-hegy Pilisszántó felé eső lejtőjén 1955 • VII.
hóban a Jelenlétemben gyűjtötte 1 fényre Jövő példányát, ISSE49

KUTZ László Mátraszentimrén gyűjtötte ugyancsak fényen. LEN
GYEL Gyula és ANTALFALVI Béla a Mátraháza feletti Vörösmartyturistaház környékén találkoztak vele. A mátrafüredi Vízműnél
elhelyezett fénycsapdámban 1966. VI.18-án és 1968. V. 24-én ta
láltam meg l-l példányát.
32. Hylaea prasinaria DEN. et SCHIFF. - Nyugaton közönséges. A
Mátrában a Kisnána feletti Kopasz-hegyen gyűjtöttük ANTAL Ist
vánnal, majd ANTALFALVI Bélával 1966. VI. 18-án, ill. 1969. VI.
22-én.
33. Gnophos pullata DEN. et SCHIFF, forma impectinata GUEN. A Bükk-hegységben a Bánkút alatti Ördögoldalon 1954. VII. 5-én
KOVÁCS Imrével együtt gyűjtöttük fényre jövő 3 példányát.KOVÁCS
Imre már egy évvel korábban, 1953 .VI .29-én is megfogta 1 pél
dányát Bükkszentléleknél.
34. Catascia intermedia WHRL. ssp. budensis KOV. - A budaörsi
Odvas-hegy szikláin és barlangjaiban nappal is felzavarható a
IV. hó végén, az V. hó elején. A Solymár és Nagyszénás közötti
kőbánya falain I960. VI. 6-án LENGYEL Gyulával együtt gyűjtöt
tem nappal a második nemzedékéhez tartozó 3 példányát. A Várpa
lota melletti Várvölgy elején 1963. VIII. 24-én fényre jött.
35. Chariaspilates formosaria EV. - Bátorligeten bőven mutatko
zik. Az ócsai mocsaras égeres erdőkben fényre jön a VI. hó vé
gén.
36. Dyscia conspersaria DEN. et SCHIFF. - A Budai-hegyekben kü
lönösen a budaörsi Odvas-hegyen nappal is felzavarható. Gyűj
töttem még l-l példányát Foton 1958. V. 31-én, a Bükkben Nagyvisnyón 1965- VII. 4-én fényen, a Mátrában a Sástó alatti Eremény-erdészkunyhónál 1966. VI. 12-én és a pilisvörösvári dombo
kon, felzavarva 1969. V. 25-én.
37. Euxoa vitta ESP. - A Budaörs melletti Csiki-hegyek Török
ugratóval szembeni oldalán fényre jön. Röpködő példány is fog
ható a VIII. hó végén, a IX. hó elején.
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38. Euxoa hastifera DONZ . - A budai Széchényi-hegynek a Csille
bérc felé eső oldalán,a Berger-kápolna falán fényre jött 1 pél
dánya VII. hóban. KOVÁCS Lajos Pomázon 1945 őszén zseblámpával
napraforgó-tányérokról gyűjtötte.
39. Euxoa segnilis DUP.~Nem ritka alföldi, homoki állat, fény
csapdával könnyen fogható. Foton 1941. IX.3-án 1 példánya csal
étekre jött.
40. Ochropleura praecox L. ^ Nem ritka. Siófokon 1967. IX. 12én lámpaoszlopról nappal gyűjtöttem 2 példányát . A mátraházi
fénycsapda 1970. IX. 19-én 1 példányt hozott.
41. Ochropleura candelisequa DEN, et SCHIPP. - 1 példányát GER
GELY István a Budaörs feletti Csiki-hegyekben fogta meg.
42. Ochropleura flammatra DEN. et SCHIPP. - Csak egyenként ta
lálható. A Bükkben a Hármaskútnál 1961. VII. 8-án 1 példánya
fényre jött.
43. Rhyacia lucipeta DEN. et SCHIPP. - Egyenként található. A
Bükkben a Bánkút alatti Ördögoldalon 1954. VII. 5-én fényre 5
példánya, a bélapátfalvi Panna-réten 1962. VI. 30-án 1 példánya
jött.
44. Chersotis multangula DEN. et SCHIPP. - A Csiki-hegyekben
közönséges; a galaj (Galium) virágait szívogatja. A megvilágí
tott lepedőt 2 m-re is megközelíti, könnyen hálózható. A Bükkhegységben a Harica-völgyben 1964. VII. 18-án 1 példánya jött
fényre.
45- Chersotis margaritacea VILL. - A Budaörs melletti Csiki-he
gyekben IX.10-e körül, Eger felett a Berva-bérc oldalában 1964.
IX. 11-én került elő, mindkét helyen fényre jött, utóbbi helyen
4 példánya is.
46. Chersotis fimbriola ESP. - Budapesten a Parkasrét alatti
Rupp-hegyen fűből felzavarva lámpával gyűjtöttem VI. hó végén.
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Piatal hernyója a leánykökörcain (Pulaatilla grandis)virágkelyhéből gyűjthető.
47. Chersotis cuprea DEN. et SCHIPP. - ZÖLD Lajos közlése: a
Bükkben a Nagymezőn VII.hó közepén a délutáni órákban virágokon
gyűjthető.
48. Epilecta linogrises DEN. et SCHIPP. - Kezdő lepkesz korom
ban az akkor még hazánkhoz tartozó (ma csehszlovákiai) Pozsonyszentgyörgy-környéki fenyvesben atűlevelek alól felzavarva VII.
hó végén, VIII. hó elején több példányát gyűjtöttem. Törökbá
lintról is avarból felzavart példányom van. A Mátra-hegységben
a kisnánai Kopasz-hegyen 1964. VIII. 18-án fogtam meg 1 fényre
jövő példányát. A mátraházi fénycsapdából 1969. VIII. 21-éről
és 1970. IX. 2-áról van l-l példányom.
49. Opigena polygona DEN. et SCHIPP. - Nyugati határunk mentén
rendszeresen ősszel mutatkozik. A mátraházi fénycsapda 1970.
VII. 12-én, 31-én és IX. hó 2-án fogta l-l példányát.
50. Diarsia brunnea DEN, et SCHIPP. - A Bakonytól nyugatra nem
ritka. A Bükk-hegységben a Hármaskút alatti Nagyágazat-bércen
1964. VII. hóban ANTAL Istvánnal együtt gyűjtöttük több példá
nyát csalétken.
51. Amathea ditrapezium DEN. et SCHIPP. - Nyugaton szintén gya
kori. A Bükk-hegységi Uppony környékén 1964. VI. 1-én fényre
jött 1 példánya.
52. Mesogona oxalina HB. - Füzesekben mindenütt megtalálható.
A Mátrában a kisnánai Kopasz-hegyen 1967. VIII. 15-én, Balaton
szabadiban nappal villanyoszlopról 1967. IX. 17-én gyűjtöttem
l-l példányát. Az országos fénycsapda-hálózat tolnai fénycsap
dája 1961. IX. 17-én több példányát fogta. PABRICIUS Endrének
Póton fényen sikerült megfognia.
53. Sideridis implexa HB. 52

LENGYEL Gyula a fóti

Somlyó-hegy

Csornád felé eső lejtőjén 1949. V.28-án fényen gyűjtötte l-l hím
és nőstény példányát.
54. Conisania leineri FRR. - Főleg homokos vidékeken, de másutt
is gyűjthető V. és VI. hónapban. Pótról, Fészerről, Sziget
szentmiklósról és Kunfehértóról ismert.
55. Mamestra contigua DEN. et SCHIFF. - A Dunántúlon gyakori. A
Bükkben a Hármaskútnál 1964. VII. hóban, a Mátrában a mátraházi
és mátrafüredi fénycsapdákból VI. hó végén került elő több pél
dánya .
56. Mamestra cappa HB. - Hazánkban először 1947-48-ban gyűjtöt
ték. Magam Leányfalun VII.hóban fatörzsön, Dunaújvárosban lösz
falon, a budai Pálvölgyben ablakpárkányon, a Széchenyi-hegyen a
televíziós torony alatti fenyves törzsein ülőt gyűjtöttem,utób
bi helyen két példányát is . Ma talán még Várpalota környékén
gyűjthető.
57. Hadena silènes HB. Fótról (V. hó első fele),
és Peszérről ismert.

Homokos vidékek lakója, fényre jön.
Szigetszentmiklósról, Kunfehértóról

58. Hadena fligrama ESP. ssp. xanthocyanea HB. - Kezdő lepkesz
koromban - 1912-ben - Törökbálinton fenyőtörzsekről gyűjtöttem.
Foton a Somlyó-hegy Csornád felé eső lejtőjén gyakori; az akácfa
törzsekről nappal gyűjthető V. hó közepétől VI. hó elejéig.
Ózdon 1957. V. 29-én tölgytörzsön nappal egy példányát gyűjtöt
tem, a Mátrában a kisnánai Kopasz-hegyen 1965« VI. 2-án fényre
jött több példánya. A mátrafüredi fénycsapda 1968. VI. 8-10-én
3 példányt adott.
59. Hadena albimacula BKH. - Ritka lepke. Foton fenyőtörzsről
VI. hó elején, a Bükkben a nagyvisnyói vasútállomás melletti
sínjelző kőről 1964. VI.4-én, a Budakeszi-erdő tisztásán tölgy
törzsről l-l példányát gyűjtöttem, mindig nappal.
60. Hadena magnolii BSD. - Törökbálinton 1912-ben fenyőtörzsről
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a VI. hó elején, Póton 1.965« V.30-án gyűjtöttem több példányát.
Az Eger melletti Szépasszony-völgyben sötétedés idején ZÖLD La
jos több példányát fogta a habszegfű (Süene) virágain. Ilyen
időben fény segítségével e virágokról hálózható is. A kisnánai
Kopasz-hegyen 1965. VI.1-én és 2-án lepedőre jött 9-9 példánya.
61. Apaustis rupicola DEN. et SCHIPP. - Gyors röptű, azonnal
eltűnő lepke. SCHMIDT Antal Isaszegen VI. hó elején gyűjtötte a
kakukkfű (Thymus) virágairól. Magam Póton ugyancsak kakukkfűről
1951. VI. lO-én hálózva gyűjtöttem 2 példányt. A pomázi Kőhegy
ről 1951. VI. 29-i dátummal van példányom.
62. Orthosia opima HB. - A budai Parkasvölgyben IV. hó elején
gyakori; nedvcsurgató gyertyánfák törzsén zseblámpával gyűjt
hető. 1933-35-ben a Parkasrét alatti budaörsi vámőrház fala melyet egész éjjel égő fény világított meg - stabil gyűjtőhe
lye volt, ülő példányait még reggel is meg lehetett találni.
A Bükk-hegységben a Bervában és Upponyban elhelyezett csalétken
IV. 3-4-én összesen 4 példányát gyűjtöttem.
63. Orthosia populi STRÖM. - Mindenütt megtalálható; Budakeszi
környékén ás Tolna megyében gyakori. A Bükkben a Bálvány alatti
Nyírbércen ANTAL Istvánnal 1963. IV. 20-án fényen és csalétken
sorozatot gyűjtöttünk. 1961. IV. 22-én Bervában csalétken fog
tam meg 1 példányát .
64. Cucullia absinthii L. - Közönséges lepke. Hernyói VIII. hó
végén, IX. hó elején már felnőttek, megtalálhatók a fehér ürö
mön; könnyen kitenyészthetők.
65. Cucullia argentea HUPN. - Olyan homokos vidékek lakója, ahol a mezei üröm (Artemisia campestris) is megtalálható; her
nyói ősszel erről szedhetők. Tatabánya környékéről,Szigetszent
miklósról ,Fészerről , Siófokról, Balatonszabadi és Balatonkenese
környékéről jól ismert.
66. Cucullia lucifuga DEN. et SCHIPP. - Csak egyenként fordul
elő. A Bükk-hegységben a Hármaskút melletti töbröknél 1963 • VI.
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1-én viharos hideg szélben ANTAL Istvánnal együtt több példá
nyát láttuk elszáguldani megvilágított lepedőnk előtt, de csak
egyet sikerült gyüjtenem.
67. Cucullia asteris DEN. et SCHIFF. - Nem ritka lepke. Hernyói
ősszel őszirózsa-félék (Aster limosyris és amellus) virágain
találhatók meg, főként éjszaka, de nappal is. Ismertebb lelőhe
lyei: Ohat, valamint a Törökbálintnál húzódó Törökugrató nevű
hegy előtti nedves rét.
68. Cucullia campanulae FRR. - A pilisvörösvári dolomit-dombok
erdőszélein található nagy mennyiségben tápnövényén a lila vi
rágú csengetyűkén (Campanula). Imágót itt LENGYEL Gyula egyet
(1956. VII. 14.), VOJNITS András két hímet gyűjtött. KOVÁCS La
jos és LENGYEL Gyula eredménytelenül keresték itt hernyóit.
69» Cucullia balsamitae BSD. - Homokos vidékeken, pl. Peszéren,
Foton, Szigetszentmiklóson egész nyáron át fényre jön.
70. Cucullia dracunculi HB. - Hernyóit KOVÁCS Imrével VIII. hó
4-án éjszaka a Hármashatárhegyen gyűjtöttük az aranyfürt (Aster
limosyris) virágairól. Nappal elrejtőzik. Egy imágót a Kőbányai
Köztemető egy fatörzséről 1963. VII. 26-án szintén nappal gyűj
töttem.
71. Cheligalea scopariae DORFM. - Hernyói ősszel a seprőürmön
(Artemisia scoparia) gyűjthetők. Soroksárról, Fonyódról ismert.
72. Calophasia platyptera ESP. - Budatétényben a Kertészeti Ku
tató Intézet fénycsapdája sok példányát fogta be, pl. 1960-ban
166 db-ot. Másutt nem ilyen gyakori. Az Intézet virág-ültetvé
nyeinek kerítésén VI. 14-én magam is megtaláltam egy példányát.
Érdligeten VI. 23-án, VIII. 11-én és 14-én gyűjtöttem l-l pél
dányt (utóbbiak a második nemzedékből valók). Lelőhelye volt a
Sashegy is.
73. Callierges ramosa ESP. - ISSEKUTZ László fogta az első pél-
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dányt a Bükkben, később KALLÓ Imre is gyűjtött egyet. A mátra
házi fénycsapda 1969. VI. 12-én hozott 1 példányt.
74« Derthisa scoriacea ESP. - 1924-25-ben a budai Sashegy alatt
nappal villanyoszlopról több példányát gyűjtöttem IX. hó máso
dik felében. A Csiki-hegyekben fényre is jön. Főleg a Dunántú
lon gyűjthető.
75. Aporophila lutulenta DEN. et SCHIPP. - Mindenütt csaknem
gyakori. X.hó 3-6-a körül alkonyatkor és éjjel repdes és hálóz
ható. Jól ismert lelőhelyei: Pót, Ohat .
76. Lithophane semibrunnea HW. - Pőleg Budapest környékéről is
meretes. Egy példányát 1943-ban a mai Gorkij-fasorban egy vil
la kerítésén fogtam nappal, egyet a Széchenyi-hegyi Úttörő Vas
út mentén egy lámpaoszlopon, egy további példányt pedig 1962.
X. 7-én Ohaton, csalétken.
77. Lithopane furcifera HUPN. - Lápréti füzesekben nem ritka.
KOVÁCS Imre jelenlétemben fogta meg III. hó végén egy áttelelő
példányát Pomáz határában a Kevély-hegy lábánál, csalétken. Én
a budapesti Angyalföld egy beépített utcájának lámpaoszlopán
1957. III.hó végén nappal, a Bükkben pedig a nagyvisnyói vasút
állomás lámpáján 1965. III. 31-én fogtam l-l példányt.
78. Egira pulla HB. - A Vértes-hegységben gyakori. A Bükkben
Egercsehi mellett fényre több példánya jött 1961. IX. 9-én.
1939-40. IX.19-e körül Budapesten a hűvösvölgyi Nagyrétre veze
tő erdei út villanyoszlopairól szintén több példányát gyűjtöt
tem.
79. Rileyana (Thecophora) fovea TR. - Pót környékén X. 6-a kö
rül a leáldozó nap fénye mellett zümmögő hangot hallatva már
rajzanak a hímek, s ráülnek az ember kezére, amelyben kifüg
gesztésre viszi a csalétkes füzért. A Bükkben Pelnémet felett
az Agyagos-tetőn gyűjtöttem X. hó 6-a körül. WETTSTELN János a
Hűvösvölgyben, annak lyék nevű erdőrészében is megtalálta.
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80. Meganephria bimaculosa L. - Ohaton IX. hó végén, X. hó ele
jén szilfa-törzsekről gyűjthető nappal. Csalétekre is jön. így
gyűjtöttem belőle a budai Hűvösvölgyben, erdei utak menti szil
fás erdőrészben KOVÁCS Imrével VIII. hó végén. A Hűvösvölgy és
Ságvári-liget közti út mentén is előfordul; fatörzsről gyűjthe
tő.
81. Dichonia aeruginea HB. - Ritka lepke, csak egyenként talál
ható. Hernyója a molyhos tölgyön él. MÉSZÁROS Zoltán Budapesten
a Parkasrét alatti Rupp-he'gyen csalétken gyűjtötte 1 példányát
X.hó második felében. Egerben ANTAL István a város belterületén
levő gyümölcsösében kiakasztott csalétken fogott 1 példányt X.
hó végén. Magam a Bükk-hegységi Berva-bérc oldalán csalétken
1964. XI. 4-én, az Agyagos-tetőn pedig 1962. X. 6-án gyűjtöttem
l-l példányt.
82. Blepharita adusta ESP. - 1965 • X. 4-én a Berva-bérc oldalán
csalétken fogtam meg 1 példányát.
83. Staurophora celsia L. - Az Alföld homokos területein min
denütt előfordul. Örkényben GERGELY István gyűjtötte. Póton X.
6. körül fényre, csalétekre egyaránt jön. Lámpával a füvön ülő
ket is meg lehet találni.
84. Conistra fragariae ESP. - A Bükkben a Bálvány alatti Nyír
bércen ZÖLD Lajos csalétken gyűjtötte 4 őszi példányát. Magam
ANTAL Istvánnal a Bervában 1963. IV. 5-én 3 áttelelt példányt,
Ózdon 1952. III. 27-én csalétken 1 példányt, a Mátrában a Gyön
gyös feletti Pipisbegyen VARGA András társaságában 1970.IV. 10én szintén 1 példányt gyűjtöttem.
85. Conistra ligula ESP.-Nem ritka lepke. Budapesten a Széche
nyi-hegyen a fogaskerekű végállomása melletti parkban csalétken
I960. XI. 12-én, 13-án, XII. 10-én és 1961. III. 7-én gyűjtöt
tem. A Bükkben az Eger melletti Ostorosi-réten 1962. XI. 11-én,
majd a Berva-bérc oldalán 1964. X. 30-án és XI. 4-én került a
kezembe.
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86. Agrochola lota CL. - A nedves rétek füzesein gyakori. Póton
és a közelében levő Alagi-major rétjein X. hó közepén csalétek
re jön, de lámpával a fűzfák ágain ülők is megtalálhatók. Az
Eger melletti Töviskes-völgyben 196l-ben,Uppony határában 1963 .
XI. 6-án gyűjtöttem.
87. Agrochola humilie DEN. et SCHIPP. - Elég gyakori lepke, Óz
don 1953. X.8-án, a Berva-bércen 1965. X. 4-én, a budai Széche
nyi-hegyen 1962. X.10-én és Ohaton 1962. X. 7-én gyűjtöttem l-l
példányát, valamennyit csalétken.
88. Atethmia ambusta DEN. et SCHIPP. - A budai Mártonhegy gyü
mölcsöseiben régebben közönséges volt. A Csiki-hegyekben 1955.
őszén csalétken gyűjtöttem. Hernyója körtén és vadkörtén él.
89. Cirrhia lutea STRÖM. - Gyakori lepke. Nedves rétek kecske
fűz bokrai körül rajzik ősszel; este lámpával e bokrokon hálóz
ható is. Az Alagi-major környékén és a fóti réteken X. hó köze
pén gyűjtöttem.
90. Polyphaenes sericata ESP. - Kezdő gyűjtő koromban - 191112-ben - Törökbálinton nappal fatörzsről gyűjtöttem; most meg
ritkultnak vélem e lepkét. A Bükkből a Baktai-tónál 1961. VII.
22-éről van 1 fényre jött példányom.
91. Phodetes morrissi DALE. - Pénycsapda fogta először Velen
cén. LENGYEL Gyulának VI. hó végén fényre jött Budatéténynél,
nyárfásban.
92. Hydraecia petasitis DBL. - A Dunántúlról egyenkénti előfor
dulása ismert. A Bükkben az első példányt ISSEKUTZ László fog
ta a Gáradna-völgyben VIII. hó végén. ZÖLD Lajossal a Pelsőtárkány feletti Oldal-völgyben 1961. IX. 18-án és 1964. VIII. 15án, majd a Mészvölgyben 1964. VIII. 25-én fénnyel gyűjtöttük.
Lámpával járkálva a nagylevelű acsalapuk (Petasites) között a
felzavart lepkék hálózhatok. Hernyója e növény gyökerében él.
93. Enargia abluta HB. 58

A Budai-hegységből ismeretes, többek

között a Budatétény melletti fénycsapdából is . LENGYEL Gyula
196З« VII. 6-án szintén Budatétényben gyűjtötte.
94. Enargia paleacea ESP. - A Zemplén-hegységben gyakori. Póton
KOVÁCS Imre VIII. 8-án a jelenlétemben fogott egyet csalétken.
A Bükkben ZÖLD Lajos a Bálvány alatti Nyírbércen gyűjtötte több
példányát VIII. hó elején.
95. Sedina büttneri HER. -..Ősszel nedves réteken mindenütt elő
fordul. Kaposvár környákén NATTÁN Miklós fedezte fel. A fóti
és az Alagi-major melletti nedves réteken X. hóban fényre jön,
de füveken ülve is megtalálható. A Bükkben az Eger feletti Töviskes-völgyben is megtaláltam s ZÖLD Lajossal X.hó 9-e és 25-e
között több éven át gyűjtöttem.
96. Nonagria neza HB. - A Dunántúlon többfelé megtalálható s
előkerült az ócsai mocsarasban is. Az egerbaktai tónál 1962.
VII. 18-án ZÖLD Lajos fényen fogta meg 1 példányát.
97. Archanara geminipuncta HW. - Pő
és a Balaton. SCHMIDT Antal 1930-ban
szúra vágott nádszárat hozott Vörsről
it. A tenyésztőházban egy pohár vízbe
hét múlva keltek ki az imágók.

gyűjtőhelye a Velencei-tó
egy köteg kb. 25 cm hoszs ezekben a lepke hernyó
állított nádszálakból két

98. Heliothis armigera HB. (obsoleta P.) - Vándorlepke. 1967.
IX. l6-án Siófokon nappal egy lámpaoszlopon fogtam meg 1 példá
nyát .
99. Heliothis scutosa DEN. et SCHIPP. - Az Alföldön egyes évek
ben nem ritka. Siófokon 1967. IX. 7-én nappal lámpaoszlopról 2
példányát, Egerben 1961. VI. 20-án nappal falról 1 példányát
gyűjtöttem. 1964-ben kitenyésztettem a Bükk-hegységi Uppony ha
tárában talált hernyókból; VI. 5-e és VII. 17-e között keltek
ki az imágók. RESKOVITS Miklós Egerben falról gyűjtötte 1 pél
dányát 1942. IX. 20-án.
100. Pyrrhia purpurina ESP. -

A Vértes-hegységben közönséges.
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SZALKAY Józseffel I960. VI. 4-én Póton 2 példányát gyűjtöttük
fényen, KOVÁCS Imrével 1955« VI. hóban a Széchenyi-hegyi Úttö
rő Vasút végállomása alatti kis erdei tisztáson szintén meg
fogtuk 1 példányát. E lepke hernyója az ezerjófű (Dictammus al
bum) magtokjából táplálkozik.
101. leptosia dardouini BSD. - A mátrafüredi fénycsapda 1966.
VII. 3-án és 1968. VII. 1-9-e között 5 példányt hozott. A kisnánai Kopasz-hegyen fényen fogtam 1 példányát 1968. VII. 2-án.
102. Syngrapha deaurata ESP. - SZÓCS József VII. 10-én több
hernyóját gyűjtötte borkórón (Thalictrum) a Somlyó-hegy csomádi
oldalán. Gyűjtőtársak - köztük KOVÁCS Lajos - a lepke második
nemzedékéből is gyűjtöttek itt, fényen.
103. Trichoplusia ni HB. - Vándorlepke; megjelenése kivételes.
Érdligeten 1958. VIII. 10-én 1 példányát gyűjtöttem.
104. Chrysaspidia bractea DEN, et SCHIPP.- Ritka lepke. A Bükkhegységben a Vöröskői-völgyben gyűjtöttem nappal, gazosból fel
zavart példányát 1961 .VIII. 12-én, egy másikat a Nagymezon 1966.
VIII. 19-én d.u. 4 óra körül, virágra reptében. A mátraházi
fénycsapda 1970. VII. 2>án hozott 2 példányt.
105. Chrysaspidia chryson ESP. - A Bükkben Elzalaknál 1962.
VIII. 18-án fényen fogtam 1 példányát, a mátraházi fénycsapda
1970. VIII. 6-án hozott 1 példányt.
106. Autographa iota L. - Nyugaton közönséges. 1953. VIII. hó
ban éjjel KOVÁCS Imrével több példányát hálóztuk a Bükk-hegységi Bánkút alatti forrás körül. A mátraházi fénycsapda 1970.VII.
28-án 1 példányt hozott.
107. Polychrisia moneta P. - Ezt a szép lepkét először SZŐCS
József fedezte fel a budai Irhás-árokban a sisakvirág (Aconi
tum) fiatal hajtásán. WETTSTEIN János társaságában a Dobogókő
alatti Kétbükkfa-nyerégben 1967. V. 1-én magam is megtaláltam
3 db hernyóját. Az imágók V. 31-e és VI.6-a között keltek ki.
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108. Ephesia diversa HB. - Az 1910-es évek elején nem volt rit
ka Törökbálinton, a község feletti - ma is meglévő - erdőben.
Itt sikeres délutánon 10-12 példányt is lehetett fogni tölgy
fák törzsein. Igen éber állat, csalétekre azonban jön. Repülési
ideje VIII. 8-a körül van. Törökbálintról 1959-ből és 1962-ből
vannak példányaim. 1953-ban KOVÁCS Imrével gyűjtöttem néhányat
a Farkasret alatti Rupp-hegyen, csalétekkel. ZÖLD Lajos Eger
csehi közelében a jelenlétemben 1961. IX. 9-én fogott - szintén
csalétekkel - 1 példányt. A Mátrában a kisnánai Kopasz-hegyen
1967. VIII. 14-én jött csalétekre egy példány.
109. Catephia alchymista DEN. et SCHIFF. - Csak egyenként fog
ható. Foton 1950, V. 26-án nappal, akácfatörzsön 1 példányt,
LENGYEL Gyulával a Farkasrét feletti Csillebércre vezető lejtőn
1935« VII. hóban csalétken 3 példányt, a Bükkben a Felnémet fe
letti Agyagos-tetőn 1964. VII. 29-én csalétken 1 példányt, a
Bervában 1965- V. 26-án csalétken 1 példányt, a Mátrában a Sás
tónál levő kerítés faoszlopairól 1965. V. 26-án nappal 2 pél
dányt gyűjtöttem.
110. Epizeuxis calvaria F. - Bükkszentlélek mellett 1953. VII.
hó elején csalétek segítségével KOVÁCS Imre fogta meg 2 példá
nyát .
111. Hypena obesalis TR. - Csak egyenként fogható. Kerecsend
mellett gyűjtöttem 1 példányát 1952. V. 27-én, fényen.
112. Paidia murina HB. - Az Eger feletti Forrókúton 1962. VIII.
hóban, Uppony határában 1963. VIII. 6-án gyűjtöttem l-l pél
dányt; fényre jöttek.
113. Comacla senex HB. ssp. karjavszkyi DIOSZ. - Nem ritka lep
ke; nádasokból jön elő fényre. A Bükk-hegységben a Bánkút alat
ti Ördögoldalon 1953« VII. 1-én fogtam meg 1 példányát, Dinnyés
mellett a Velencei-tó nádasából 1966. V. 20-án több példány
jött fényre. Ócsán is gyűjthető VI. 26-28. körül.
114. Endrosa roscida DEN. et SCHIFF. -

Nem ritka lepke. A Pi61

lisvöröavár melletti dolomit dombokon nappal a fűből felzavar
ható . 1959. V. 20-áról és 1969. V. 25-éről van több példányom.
115- Atolmis rubricollis L. - A Zempléni-hegységben otthonos.
1948-ban KOLTAI Henrik jelenlétemben hálózott egy fűből felza
vart példányt a csomádi vasútállomás mögötti akácos szélén, VI.
hó elején.
116. Ocnogynna parasita HB. - Közönséges lepke; III. hó végén,
IV. hó elején fényre jön. Régi gyűjtők a budai Hűvösvölgyben az
Ördög-árok még nyitva levő partjain gyűjtötték.A budapesti Ter
mészettudományi Múzeum gyűjtőcsoportja sokat befogott a Hársbo
kor-hegyen. Az orazág minden részében a fénycsapdák hozzák. BA
LOGH Imre Pécs környékén gyűjtötte, magam a Bükkben is megta
láltam; a Mátrában azonban még nem sikerült találkoznom vele.
117. Chelia maculoaa GERN. - Nem ritka lepke; hajnali 3 óra kö
rül repül a lepedőre. így gyűjtöttem KOVÁCS Imrével az isaazegi erdő szélén 1953« VII. hóban, LENGYEL Gyulával a várpalotai
Várvölgy elején 1963. VIII.25-én 3-3 példányt, Leányfalun 1948.
VI. hó végén, éa Veszprém belterületén 1945-ben nappal l-l pél
dányt. Hernyóját Pót környékén IV. hó elején hajtásnak induló
Galium-on gyűjtöttem s megtaláltam a Bükk-hegységben is, a
Bükkszentmárton melletti fennsíkon.
118. Diaphora virginica P. - Éazakamerikából behurcolt lepke.
A Caepel-azigeten honosodott meg; itt MÉSZÁROS Zoltán talált rá
és figyelte éveken keresztül. Innen van 1 példányom 1958. VIII.
1-ről.
119. Rhyparioides metelkana LED. Tápnövénye egy lórom-féle (Rumex a^uaticua). A Duna-Tisza közti mocsaras területek lecsapoláaával e szép lepke is évtizedekre eltűnt. Még 1939 körül
gyűjthető volt Peazér-pusztán, Gyónón. Pelnőtt hernyóját KOVÁCS
Lajossal a gyóni mocsárban VI. 22. körül gyűjtöttük, amikor már
a tápnövény levelét felfelé kunkorítva laza gubót készített.
VII. hó elején keltek ki az imágók. 1972-ben Dr. GOZMÁNY László
új lelőhelyét fedezte fel a Duna-Tisza közén.
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120. Orgyia ericae GERM. - ANTALFALVI Bélával 1969. VI. 29-30án gyűjtöttük a Pest-megyei Bocsa község határában a rozmaring
fűzőn (Salix rosmarinifolia) hernyóit és laza szövésű gübóit.
Belőlük nagyobbrészt csökevényes szárnyú nőstények keltek ki.
121. Laelia coenosa HB. - Dinnyés mellett a Velencei-tó náda
saiból, de a Balatonnál és Ócsán és fényre jön. 1948. VII. 28áról, 1966. VII. 30-áról és VIII. 7-éről vannak példányaim.
122. Philodoria potatoria L. - Nyugati vidékeinken kívül Ócsán
is tömegesen gyűjthető. Peszérpusztai és gyóni nádasok szélén
talált hernyóiból imágókat neveltem ki. A hernyó nappal, a nád
szárakon ül.
123. Polyploca flavicornis L. - ANTAL Istvánnal 1963. IV. 20án-gyűjtöttük; fényre és csalétekre jött a Bükkben a Bálványcsúcs alatti Nyírbér c'en, nyíres közelében. ANTAL 4 példányt,
én kettőt fogtam. Sopron környékén is mutatkozik.
124. Ochrostigma velitaris HUPN. - LENGYEL Gyula jelenlétemben
fényen fogta meg 1 példányát a fóti Somlyó-hegy Csornád felé eső
lejtőjén VII. hóban. Csak kivételesen fordul elő hazánkban.
125. Phalera bucephaloidea 0. - Molyhos tölgyesekben él. ANTAL
Istvánnal a Felnémet feletti Agyagos-tetőn gyűjtöttük 1 nőstény
példányát VII. 20-án. 1947-ben Leányfalun egy tölgytörzsön ülő
példányát ejtettem nappal zsákmányul.
126. Charcharodus lavatherae ESP. - Peszéren, Rákoson közönsé
ges. MAJTHENYI Gábor 1942. VI. 21-én több példányát gyűjtötte.
127. Thymelicus acteon RÓTT. - 1953-ban a budai erdőkben - így
a Hűvösvölgyben is - gyakori volt . Itt én még 1943-ban 1 pél
dányát, azután Érdligeten 1957. VII. 14-én, majd Visegrádon a
hajóállomásnál 1959. VII. hó végén l-l példányát, Pilisszent
lászló határában kis erdei tisztáson pedig VIII. hó elején 6
példányát fogtam meg.
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128. Pieris manni MAYER ssp. reskovitsi SZABÓ - RESKOVITS Mik
lós fedezte fel a Bükkben. Mindkét nemzedékéből szép sorozatok
vannak a budapesti Természettudományi Múzeumban. Magam az Almár-völgyben 1961. VI. 18-án, a következő napon a Berva-völgyben, a Harica-völgyben pedig 1964. VII. 19-én gyűjtöttem l-l
példányát; valamennyi hím.
129. Aricia artaxerxes P. (allous GEYER-HB.) ssp. issekutzi BA
LOGH - A Bükk-hegységben Bánkúton 1955« VII. 3-án, a Nagymezőn
1965. VII. 6-án l-l példánya, VIII. 21-én 7 példánya került elő.
Jósvafőn is gyűjtötték.
130. Agrodiaetus admetus ESP. - A Hármashatárhegy Óbuda felé
eső lejtőjének tisztásain VII. 20-a körül - az utóbbi években
ritkábban - fogható. A Bükk-hegységben Uppony határában 1964.
VIII. 14-én 1 nőstény, 1965. VII.22-én több hím példányát gyűj
töttem. ANTALFALVI Béla Nógrád-megyében a Szécsény melletti Kő
kapunál találta meg.
131. Clossiana titania HB. - Egyetlen hazai példányát 1938 .VII.
10-én MAJTHÉHYI Gáborral együtt fogtam a Pelsőtárkány-Síkfokút
közti erdei út tisztásán, az akkor még létező GALASSY-féle er
dészház közelében. Azóta is kerestem itt, de eredménytelenül.
132. Argyronome laodice PÁLL. - SZABÓ Richard Lillafüred köze
lében találta meg először, majd a Harica-völgyben ZÖLD Lajos.
Utóbbi helyen magam is több példányát gyűjtöttem 1964. VII. 19én. A Zemplén-hegységben gyakori. MAROSHAZY Lajos a Mátrában is
fogta.
133. Comma 1-album ESP. - RESKOVITS Miklós a Pelsőtárkány mel
letti Oldal-völgy felső végében gyűjtötte. Többször is felke
restem e helyet, de nem találtam meg ezt a lepkét. Kaposvár
környékén PAZSITZKY Sándor és NATTÁN Miklós gyűjtötték.
134. Limenitis populi L. ssp. bucovinensis HORM. - A Bükk-hegy
ségben VI .hó elejétől VII.hó közepéig gyűjthető az Oldal-völgy
ben, Síkfőkútnál, a Garadna-völgyben, a Moldva- és a Recem64

völgyben. Utóbbi helyeken tápnövényét, a rezgő nyárfát (Populus
tremula) teljesen kiirtották, s ezzel ez a szép lepke innen el
tűnt. Az Oldal-völgyben egyébként ANTAL István VI. 1-én fogta
meg egy példányát. Magam a mátrafüredi Vízmű előtti területen
1968. VII. 9-én egy hím példányát gyűjtöttem.
135. Coenonympha oedipus F. - 19lT-ben a budai Római-fürdőnél
még gyakori volt, Ócsa környékén az Alsónémedi felé húzódó ned
ves réteken még ma sem ritka; itt 1966. VI.23-án több példányát
gyűjtöttem.
136. Hyponephele lupinus COSTA - Homokos területek lepkéje.
Megtalálták Foton, Peszérpusztán. ANTALFALVI Bélával szép soro
zatot gyűjtöttünk a Pest-megyei Bocsa község határában 1969 .VI.
30-án.
137. Lopinga achinae SC. - 1916-ban a budai Hűvösvölgyben, 1917
körül Gödöllő környékén - így a mogyoródi erdőben is - gyűjthe
tő volt. LENGYEL Gyula Budakeszi határában is rátalált, újabban
itt nyoma veszett. A Bükk-hegységben RESKOVITS Miklós fedezte
fel 1961. VI. 26-án a Felsőtárkány feletti Oldal-völgy felső
végében. 1962. VI. 23-án itt még én is több példányát gyűjtöt
tem, amióta azonban a területen műút épült, a lepke innen el
tűnt, évek óta hiába keressük.
138. Neochipparchia statilinus HUFN. ssp. norica VTY. - A fó
ti Somlyó-hegynek a tó felőli oldalában húzódó ritkás fenyves
ben VIII. 20. körül gyűjthető. A szigetszentmiklósi bokros te
rületeken a homokban felcsukott szárnyakkal lapul, felzavarása
után néhány'lépéssel odébb újra leül. Ismert gyűjtőhelyei még
a csepeli Királyerdő és Peszér. Fótról 1952. VIII. 16-áról és
1957. IX. 1-éről van példányom. GAÁL István Cinkota határában
az Ilona-telep melletti volt kavicsbányában gyűjtötte 1938.
VIII. 18-án; azóta ez a terület is beépült már.
+ + +
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Lényegesebbnek ítélt adataim közreadásakor szeretettel és tisz
telettel emlékezem meg azokról a gyűjtőtársaimról is, akikkel
évtizedeken keresztül sok közös "vadászélményt" éltem át,s akik
közül sokan már nincsenek életben. Szívesen gondolok a terepen
velük töltött időkre, amelyek azonkívül,hogy megtanítottak ben
nünket a természet szeretetére, szépségeinek, értékeinek igaz
megbecsülésére, sokszor ösztönözték mély, életre szóló barátsá
gok keletkezését is. Szívesen emlékezem a Rovartani Társaság
évtizedeken át minden hó harmadik péntekjén megtartott szakülé
seire, a budapesti Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményé
ben szombat délutánonként rendszeresített "gyorshatározási" al
kalmakra - amelyek az amatőr lepkészek kitűnő továbbképzési le
hetőségei voltak -, s azután az ezeket követő, a megszokott
csendes vendéglőben pipafüst s egy-egy pohár ital mellett le
zajló kedélyes baráti összejövetelekre, ahol rendszeresen tájé
koztattuk egymást "szenzációs" új eredményeinkről s terveztük
meg következő együttes gyűjtőútjainkat. Kár, hogy múlóban van
nak ezek a szép élményeket termő alkalmak. Nem kellene-e fel
elevenítésükre a fiatalabb generációnak gondolnia?

Érkezett: 1973. IX. 6.
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