
A Hecatera cappa (Hübner, 1809) ismételt magyarországi
elõfordulása (Lepidoptera: Noctuidae) 

BUSCHMANN FERENC

ABSTRACT: (The reappearance of the Hecatera cappa (Hübner, 1809) in Hungary (Lepidoptera: Noctui-
dea)) – The publication relates the reappearing of the Hecatera cappa in Hungary.

A holomediterrán-kisázsiai faj 1947-ben jelent meg Magyarországon. Behatolását köve-
tõen KOVÁCS (1953, 1956) a Budai-hegységbõl, Szentendrérõl, valamint a Garadna-völ-
gybõl (?!) publikálta. JABLONKAY (1974) Leányfalun, Dunaújvárosban, a budai Pál-
völgyben és a Széchenyi-hegyen gyûjtötte. SZEÕKE (1987) inotai elõfordulását említi
(leg. Nyírõ M. 1963. VI. 15–18.). Egyéb konkrét adatát az irodalomban nem találni, de Ko-
vács (1958) szerint a Duna–Tisza-közén többfelé is fogták („…az ország középsõ részén
mindenütt elõfordul.”). Ronkay készülõ Noctuidae II. füzetében úgy számol be a Hecatera
cappa HBN-rõl, mint a száraz és meleg sziklagyepek, valamint bokorerdei tisztások egyes
helyeinek egykor „gyakori” állatáról, amely a hatvanas évek végétõl ismét teljesen eltûnt
hazai faunaterületünkrõl.

1998. december 30-án gyûjteménylátogatáson voltam ifj. Kovács Kálmánnál Kisújszállá-
son. A kialakulóban lévõ néhány száz példányos gyûjtemény Noctuidae-anyagában azonnal
szemet szúrt a szóban forgó lepkefaj egy példánya. Fiatal kollégám kérdésemre elmondta,
hogy e számára teljesen ismeretlen lepkét úgy emlékszik a város szélén, az ún. Kis-réten
fogta – nappal (bizonyára a növényzetbõl zavarhatta fel)! Gyûjtési adata: Kisújszállás,
1996. VI. 24., leg. Kovács K. Miután tájékoztattam az állat „kilétérõl” és faunisztikai jelen-
tõségérõl, elkértem, és a Jász Múzeum lepkegyûjteményében helyeztem el. 

A példány gyûjtési adatából két esetre lehet következtetni:
1. A faj nem tûnt el teljesen Magyarországról, csupán közel három évtizedig a populációs

példányszáma mindvégig az észlelési küszöb alatt maradt: ez azért valószínûtlen, mivel táp-
növénye, a Consolida regalis országos gyakorisága idõközben már többször is lehetõvé tet-
te volna gradációját úgy, hogy az intenzív gyûjtõmunkák révén, illetve az országos fény-
csapdahálózat valamelyik állomásán bizonyára befogásra került volna!

2. A lepke ismételt megjelenésének bizonyítékával állunk szemben – hasonlóan pl. a
Pandoriana pandora L. és más lepkefajokhoz, melyeknek areája az elmúlt évek szárazabb-
melegebb idõjárása következtében az elõzõ évtizedekhez képest megint jóval északabbra to-
lódott.

Ez utóbbi eshetõségre kívánom a lepkészkollégák figyelmét ráirányítani: érdemes lesz
nyomon követni, vajon újabb recens terjedésnek leszünk-e tanúi, vagy csak véletlenszerû,
egyedi megjelenéssel állunk szemben?!
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