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A Mátra-hegység nagylepke-faunája 
I. Geometridae: Eupithecia CURT. 

FAZEKAS Imre 
Komló 

ABSTRACT: (Macrolepidoptera fauna of the Mátra Mountain. I. Geometridae: 
Eupithecia CURT. ) - Author studied the Eupithecia fauna of Hungary's highest 
mountain, the Mátra Mountain. Determination of the species based mainly on 
the genital apparat. A revision of the Eupithecia collection of the Mátra Mu
seum in Gyöngyös and that of the Janus Pannonius Museum in Pécs is also 
given by author. According to his statements about 60% of the faunal elements 
originate from Pleistocene réfugiai t e r r i to r ies of the Western Palearct ic ,whereas 
none of the Siberian elements in indigenous in the Mátra Mountain;; they had 
been introduced only during the last decades. 

BEVEZETÉS 

A Mátra-hegység Eupithecia-faunájáról, annak el lenére, hogy sok gyűjtő keres te fel 
a területet (vö. JABLONKAY 1972), igen keveset tudunk. Mindez más genusokról, sot 
családokról szintén elmondhatók Az egyetlen összefoglaló munka JABLONKAY József tol
lából jelent meg. Az ebben felsorolt fajok jórészt saját gyűjtéseiből kerültek ki, illetve 
KOVÁCS Lajos (1953) faunamunkája alapján vétettek fel. Jelen munkámban feldolgoatam a 
Mátra Múzeum Eupithecia-gyüjteményét, valamint a pécsi Janus Pannonius Múzeum tulaj
donában lévő NATTÁN-gyüjtemény mátra i anyagát. Más gyűjtemények revíziójára egy ké
sőbbi időpontban kerül sor, mivel a vizsgálatok a nagyszámú genitália-preparátum készí
tése miatt igen időigényesek, több évig elhúzódnak. 

Mivel az arboreal Eupithecia-fauna fajai chorológiailag alig ismertek, nem áll mó
domban a részle tes fauna-analízis elkészítése. Több faj taxonómiailag, létezés-ökológiai
lag kutatónként el térő megvilágításban szerepel s ez a szintézist igen megnehezíti. Mig 
az egyes jól kutatott nagylepke-taxonoknál (Noctuidae, Diurna stb. ) nem jelent különösebb 
problémát az elterjedési alaptípusokba való besorolás, sőt a szekunder, glaciális refugiu-
mok megállapítása sem, addig ez az Eupithecia-fajok esetében kevésbé megoldott, pedig 
fauna-genetikailag rendkívül sürgető lenne. így csak hiányosan, vagy hipotézisekre ala
pozva lehet magyarázni a Mátra-hegység posztglaciális benépesülését. 

Több chorológiailag jobban i smer t mátra i Eupithecia esetében megkísérlem néhány faj 
elterjedési alaptipusba való besorolását DE LATTIN (1967) és MÜLLER (1977) alapján, s 
megkísérlem ezek ökológiai interpretálását i s . 

A MÁTRA-HEGYSÉG EUPITHECIA-FAUNÁJÁNAK ALAPVETÉSE 

1. Eupithecia haworthiata DBL. - Gyöngyössolymos 1967. VI. 9 . , Kőkútpuszta 1973. VI. 
14. , Mátrafüred 1968. VI. 19., VII. 15 . , Rudolf-tanya 1977. VI. 12. - E szib i ra i fajnak meg
lepően kevés példánya került elő a Mátrából. Dél-Dunántúlon, a zárt tölgyeserdők zóná
jában igen elterjedt (FAZEKAS 1977). 
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2. Eupithecia immundata ZELLER - Kékes 1960. VII. 5-6. - A nyugat-palearktikumban lo
kálisan előforduló hygrophil faj, hazánkban^ igen ritka. Biotópjai főleg szurdok- és nyir
koserdők, ligetek. Röpiilése az irodalmi adatok szerint május közepétől július közepéig 
t a r t . 

3. Eupithecia plumbeolata HAW. - Kisnána-Kopaszhegy 1966. VI. 18. , Mátrafüred 1966. 
VII .9 . , 11 . , 18. , 22 . , 23. 1968.VI.20., Mátraháza 1971. V I I . 1 . , Rudolf-tanya-1974. VI. 
25.-VII. 5 . , 1976. V n . 3 . , 13 . , Szalajka-ház (JABLONKAY 1972). - Szibiriai faj, hazánk
ban igen elterjedt, helyenként (Dunántúl) igen gyakori. 

4. Eupithecia pini RETZ. - Boreális , piceo-pinetális faj, amelyet KOVÁCS (1956) emlit. 
Az újabb gyűjtések során ismételten nem került elo. Mint fenyőn élő faj minden bizonnyal 
adventiv elem. Úgy tűnik, kevésbé képes megtelepedni, szemben az E. tantil laria BSD. 
fajjal. 

5. Eupithecia l inariata F . - Gyöngyössolymos 1967. VI .10 . , 13 . , 1974.IX. 10. , Kisnána-
Kopaszhegy 1966. VI. 18. , 1966.VII.7. , Kőkútpuszta 1972. VI .16 . , 1974.VI.19., 1974.IX. 
12., Mátrafüred 1966. VIII. 27 . , 1968. VI. 16. , 28 . , 1969. VU. 1., Mátraháza 1969. VI. 20. , 
1971. VI. 24. , VIII. 25-IX. 3 . , 1974. VIII. 3 . , Pásztó 1969. VI. 18. , 24. , Piszkéstető 1971.V. 
19. - Nyugat-palearktikus, változatos formákat (f. nigrofasciata DIETZE, f. aestiva DIET-
ZE stb. ) felvonultató faj, többnyire csak genitalia vizsgálatokkal identifikálható. Euryök, 
ruderáliák sem ritka. 

6. Eupithecia pyreneata MAB. - Galyatető 1964. VI. 19., 2 3 . , 2 5 . , Mátraháza 1962. VI. 
24. - Nyugat-palearktikus, főleg montán tipusú faj, amely a Mátrának csak a magasabb 
régióiból került elő. Morfológiailag az E. pulchellata STEPH. formáktól nehezen különit-
hető el, a genitáliák azonban konstans jegyeket viselnek (PETERSEN 1909). Magyarorszá
gi areáját alig ismerjük. 

7. Eupithecia venosata F . - Galyatető 1964. VI. 19., Kisnána 1969. VI. 5 . , Mátrafüred 
1968. VI. 17. , Mátraháza 1969. VI..10-11., Gyöngyös-Pipishegy (JABLONKAY 1972). - Ho-
lomediterrán faj, erőteljes északi és keleti irányú expanzióval. Az egyik legmagasabbra 
hatoló (2000 m) holomediterrán Eupithecia (Pyreneusok, leg. DE LAEVER, gen. prep. 
FAZEKAS, No. 893. ). Egyes Földközi-tengeri szigeteken már márciusban megjelenik (Mál
ta, leg. VALLETTA, gen. prep. FAZEKAS, No. 892. ). Az E. venosata példányok között 
az E. silenicolata MAB. -hoz hasonló, sötét szárny-alapszinü populációk főleg a Br i t - sz i 
geteken alakultak ki (Anglia, leg. DE LAEVER, gen. prep. FAZEKAS, No. 883. ). Ma
gyarországon elterjedt, de sehol sem tömeges. 

8. Eupithecia silenicolata MAB. - (1. áb ra . ) - Kisnána 1966. VII. 12., Mátrafüred 1968. 
VI. 16., 28. - Expanziv tipusú, pontomediterrán faj; Magyarországon két generációban 
tenyészik (FAZEKAS 1976. 4. ábra). Morfológiailag nehezen felismerhető, mint az un. 
"venosata csoport" többi tagja. A genitáliák szerkezetében azonban specifikus eltérések 
vannak (FAZEKAS 1979. 5. ábra). 

9. Eupithecia alliaria STGR. - Gyöngyösoroszi 1970. VIII. 9 . , 10., Gyöngyössolymos 1967. 
V I . 3 . , VII .8 . , 1970. VIII .9. , 10., Kisnána-Kopaszhegy 1965. IX. 1., Sástó-Eremény (JAB
LONKAY 1972). - Pontomediterrán, expanziv tipusú, hazánkban lokális, főleg sziklagye
peken, karsztbokor erdőkben tenyésző faj. A magyarországi populációk azonosak a nomi-
notipikus formával. 

10. Eupithecia ext raversar ia H. S. - Kékestető 1967. VII. 4. - Csak a nyugat-palearktikum-
ból i smer t , Közép-Európában lokális, Magyarországon ritka faj. 

11. Eupithecia centaureata D. et S. -Gyöngyössolymos, Kisnána, Kőkútpuszta, Mátrafü
red, Mátraháza, Párád, Pásztó , Piszkéstető. - Igen gyakori faj, a palearktikum nyugati 
feléből több rasszát irták le (PROUT. 1915, VOJNITS 1977). A fenológiai adatok mege
gyeznek a Dél-dunántúlival (FAZEKAS 1976, 1977). 
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12. Eupithecia selinata H. S. - Galyatető' 1964. VI. 17. - Nyugat-palearktikus, Közép-Euró
pában lokális, főleg a lápvidékeken előforduló faj. A középhegységek több pontjáról is elő
került, de ott igen ritka. Hazánkban regresszióban van. 

13. Eupithecia satyrata HBN. (2., 3. ábra) - Galyatető 1964. VI. 17., 19., 2 3 . , Kékes 
1960. VII. 6. , 10., Mátraháza 1971. VI. 9 . , 19. , 22. - Szibiriai, főleg a montán régiók fa
ja. Az Eszaki-Középhegységben elterjedt, de sehol sem gyakori. 

1. térkép 

Az intenzivebben gyűjtött mátrai Eupithecia lelőhelyek elhelyezkedése. 
1. = lelőhelyek. 2. = települések. 

65 



14. Eupithecia absinthiata CL. w- Kokútpuszta 1973, VIII. 12,, 1974. VII. 19., Mátraháza 
1973. VII. 19., Rudolf-tanya 1975. VII. 5-14. , 1976. VII. 13. , Gyöngyössolymos (JABLONkA , 
1972), Parádsasvár-Fényespuszta (JABLONKAY 1972). - Szibiriai, nedvesség kedvelő faj, 
morfológiailag az E. catharinae VOJNITSsal némileg parallel , csak a genitalia vizsgála
tokkal különithető el. A szá raz biotópokat kedvelő E. catharinae VОJNITS (VOJNITS 1970) 
eddig nem került elő. Gyöngyös környéki előfordulását nem tartom kizártnak. 

15. Eupithecia expallidata DBLD. (4. ábra) - Mátraszentimre 1955. V. 14. (Az első hazai 
példány, leg. KOVÁCS Imre), Parád-Fényespuszta 1967. VIII. 8. - Nyugat- és Közép-Euró
pa montán régióinak lokális faja. Chorológiailag csak részben ismer t , ezt bizonyára az 
E. absinthiata CL. -el való nagyfokú hasonlóságának kell tulajdonitanunk. Ujabban a Dél-
Dunántúlról is előkerült (FAZEKAS 1976; 1977). 

16. Eupithecia assimilata DBLD. - Gyöngyössolymos 1967. VI. 14., 2 1 . , 1975. VIII, 6. , 7,, 
Mátrafüred 1966, IX. 16, - Nyugatpalearktikus faj, amely az Alpokban 1800 m-ig is felha
tol (FORSTER 1977). A Mátrából meglepően kevés helyről került elő. A Dunántúlon igen 
elterjedt. A gyűjtők a habitus alapján gyakran sorolják az E. absinthiata CL. fajhoz. 

17. Eupithecia vulgata HAW. - Galyatető 1964. VI. 6, 17, 19, 24, 2 5 . , Gyöngyössolymos 
1975. V. 16., Kokútpuszta 1975. V. 12. , Mátrafüred 1968. V. 6, 13. , Mátraháza 1969. V. 30-
3 1 . , 1971.VI.27., 1972.V.29. , 1973.VI.4. , VII .23 . , 1974.VII.6. , Párád 1970. V. 27 . , 
1972.VI.7. , Parád-Fényespuszta 1970.V. 19, 27-28. , Piszkéstető 1971. V. 19., 2 3 - 2 4 . , 
Rudolf-tanya 1974. VIII. 14. - Európa és Közép-Ázsia nagy területeiről mutatták ki. Ma
gyarországon helyenként tömeges (Bakony-hegység, leg. FAZEKAS és fénycsapdák). A 
Mátra egyik legelterjedtebb Eupithecia faja. 

18. Eupithecia denotata HBN. - Kékestető 1952. VI. 12., Mátraháza 1974. VIII. 2 3 . , 1969. 
VII. 23-24. , Rudolf-tanya 1976. VII. 13. - Európától Észak-Tibetig elterjedt, rasszokra ta 
golódó faj, a Mátra-hegységből kevés lelőhelyről i smer t . 

19. Eupithecia castigata HBN. - Galyatető 1967. VI. 28 . , Gyöngyösoroszi 1970. V. 28-29. , 
Gyöngyössolymos 1967. VI. 6-12. , Kékestető 1960. VR. 5 . , Kokútpuszta 1972.IV. 30. , 1975. 
V.20 . , Kisnána 1966. VI. 18. , Mátrafüred 1966.\vi . 13 . , 1968. VI. 16., VII. 9 , , Mátraháza 
1969. VI. 17-21 . , VII. 2 3 . , 1971. VI. 25 . , 1974. VII. 5 . , Párád 1972. V. 2 3 . , 1973. V. 14., Ru
dolf-tanya 1974. VI. 25-VII. 6. - Holarktikus faj, hazánkban igen elterjedt. Az európai ma
gashegységekben 2000 m-ig felhatol. Vizsgálataim szerint, bár az európai populációk 
morphológiailag igen változékonyak, a genitáliák mindenkor konstansak. 

20. Eupithecia icterata VILL. - Gyöngyössolymos 1967. VII. 18. , Kisnána 1967. VIII. 14-
16. , Mátrafüred 1966. IX. 13-16., 1973. VIII. 14. , Mátraháza 1967. VIII. 14-16., 1969. VIII. 
21-25. , 1970. VIII. 4 -29 . , 1972. VII. 30. , Parád-Fényespuszta 1970. VIII. 5 -31 . , Rudolf-ta
nya 1974. VIII. 10-11 . , 1976. VIII. 7 . , 1977. VIII. 8. - A szibiriai fajnak Közép-Európában 
két jellegzetes formája (f. subfulvata HAW., f. oxydata TR.) terjedt el, s ugyanazon po
pulációban mindkettő felléphet. Ezér t genetikailag nem kellően megalapozottak azok a tö 
rekvések, ahol a fenti formákat alfajként tüntetik fel (HERBULOT 1974). Bár a faj a ge
nitalia (SS) szerkezetében kissé variábil is , mindenkor identifikálható. A Mátrában az oxy
data TR. forma az elterjedtebb, hasonlóan, mint a Dél-Dunántúlon. 

21 . Eupithecia orphnata BOHATSCH - A szubmediterrán fajt KOVÁCS (1958) több gyűj
teményre hivatkozva a Mátrából is kimutatta. JABLONKAY (1972) további két lelőhelyét 
emliti: Kisnána-Kopaszhegy, Mátrafüred-Vizmü. A Mátra Múzeum Eupithecia anyagán 
végzett genitalia vizsgálataim során azonban egyetlen bizonyitó példányt sem talá l tam! 
Ezér t mátra i előfordulását fenntartással kell fogadnunk. Nem tar tom kizártnak, hogy az 
E. subumbrata SCHIFF, -el való összecseré lésse l állunk szemben. A két faj specifikus 
el téréseivel egy régebbi munkámban már foglalkoztam (vö. FAZEKAS 1976). Szubme
di terrán szinezetü példányok Gyöngyös -környékéről való előkerülését nem tartom kizár t 
nak. 
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22. Eupithecia semigraphata BRUAND. - Mátraháza 1969. VII. 29-30. , .1971. VIII. 17. , Pa -
rád-Fényespuszta 1970. VIII. 22-24. , Rudolf-tanya 1974. VIII. 7. - Expanziv tipusú holome-
di terrán faj, amely könnyen összetéveszthető az E. impurata HBN. rasszaival (pl. ssp. 
germanicata SCHÜTZE). Bár a genitáliák igen közel állnak egymáshoz, különválasztásuk 
nem jelent problémát. 

23. Eupithecia millefoliata RÖSSL. - Gyöngyös sólymos 1967. VII л 17., Mátraháza 1972. 
VII .11-12. , Parád-Fényespuszta 1967. VIII. 8. , 1970. VII. 22.-VIII. 4. - Közép-Európa és 
Transzkaukázia irányába erősen expanziv tipusú pontomediterrán faj a száraz és nedves 
biotópokról egyaránt kimutatható. Morfológiailag kevésbé variábi l is . 

24. Eupithecia subnotata HBN. - Gyöngyös 1971. VIII. 5 . , 1975. VIII. 10., Pász tó 1972. VII. 
22-30. , 1974. VII. 22-24. - Az Isszik-Kultól Angliáig kimutatható nyugatpalearktikus faj 
hazánkban elsó'sorban a száraz , meleg biotópok lakója, s többnyire nem ritka. 

2. térkép 
Az Eupithecia lar iciata FRR. magyarországi elterjedése 

25. Eupithecia pimpinellata HBN. - Kó'kútpuszta 1975. VIII. 5 . , Parád-Fényespuszta 1970. 
VIII. 5-16. , Rudolf-tanya 1974. VIII. 4-18. - A palearktikum nyugati felében rasszokra ta
golódó szibiriai faj Magyarországon elterjedt, de sehol sem gyakori. 

26. Eupithecia euphrasiata H. S. (5. ábra) - Mátrafüred 1966. VIII. 6-7 . , Gyöngyös s oly mos 
1976. VIII, 23. - Nyugatpalearktikus, xerophil-sztyepp elem, súlyponttal közép- és dél
európai el terjedéssel . Magyarországon nem gyakori. Jellegzetes biotópjai a száraz l e j -
tok, sziklagyepek (a középhegységekben), homok- és löszpuszták (Duna-Tisza köze). 
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27. Eupithecia innotata HUFN. - Gyöngyös sólymos 1967. IV, 30. , 1976. V. 8. , Kékestetö 
1970. V. 7 . , Kőkútpuszta 1972. IV. 20. , Mátrafüred 1967. V. 7 . , 1968. IV. 2 3 . , Mátraháza 
1972.IV.23-25. , 1973. IV.1 . , 1977.V.9. , Párád 1973. V. 13 . , Parád-Fényespuszta 1970. 
V. 25-26. , VI. 2 - 3 . , Piszkésteto 1971. V. 13-23. - Politipikus, szibiriai faj. Mint a taxo-
nómiailag igen problematikus "innotata csoport" többi tagja (E. ochridata PINKER, E. 
unedonata MAB. ? stb. ) csak genitalia vizsgálattal határozható. A Mátrában elterjedtebb
nek látszik mint az E. ochridata PINKER, mig a Dél-Dunántúlon éppen forditott a hely
zet (FAZEKAS 1977), 

28. Eupithecia ochridata PINKER (6. ábra) - Mátraháza 1970. IX. 2 - 3 . , 1972. IX. 26 . , 
Piszkésteto 1971. V. 23. - Eddig csak a Balkánról és a Kárpát-medencéből i smer t fajt a 
gyűjtök rendszeresen felcserélik az előző fajjal. Ezér t hazai elterjedési adatait kellő k r i 
tikával kell fogadnunk. Bár az ujabb külföldi vizsgálatok szerint kétségek merültek fel no
va species voltát illetően, magam több száz hazai példány vizsgálata alapján önálló fajnak 
tekintem (synonima: szelenyii VOJNITS). 

29. Eupithecia virgaureata DBLD. - Gyöngyössolymos 1975. VIII. 27 . , Kisnána 1967. VIII. 
14-16. , Kőkútpuszta 1974. V. 8 . , Parád-Fényespuszta 1967. VIII. 8 . , Szalajka-ház 1967. 
VIII.21-24., Mátraháza (JABLONKAI 1972). - Szibiriai faj elmosódott példányai könnyen 
összetéveszthetők az E. castigata HBN. -e l . Magyarország egyik leggyakoribb Eupithecia 
faja. A Mátrából eddig feltűnően kevés lelőhelye i smer t . 

30. Eupithecia dodoneata GN. - Mátraháza 1973. V. 23. - Az Európától Kelet-Ázsiáig 
gyűjthető fajnak csupán egyetlen mátra i példánya i smer t a Mátra Múzeum gyűjteményéből. 
Az E. dodoneata GN. és általában a tölgyön élő Eupithecia fajok (E. i rr iguata HBN., E. 
abbreviate STEPH. s tb. ) meglepő ri tkasága, illetve hiánya a mátra i zárt tölgyes erdők 
övében hazánkban szinte egyedülálló. Hogy a jelenség csak a gyűjtések hiányának tudha
tó-e be, vagy akár a posztglaciális benépesülés során fellépő barrierekben kell ke re s 
nünk, azt a következő évek kutatásai fogják eldönteni. 

31. Eupithecia lar iciata FRR. (7. ábra) - Mátraháza 1970. VII. 23-24. , Rudolf-tanya 
1974. VIII. 5 . , 1975. VU. 5-14., 1976. VII. 3 . , 1977. Vu. 24-25. - Boreális, piceo-pinetális 
faj a Kárpát-medencében a fenyőtelepitésekkel párhuzamosan szinte mindenütt megtelep
szik, de magas egyedszámmal eddig csak a Mátrából került elő. (2. térkép. ) 

32. Eupithecia tantillaria BSD. (3. térkép) - Galyatető 1970. V. 19., Gyöngyösoroszi 1970. 
V .29 . , Mátrafüred 1968. V. 3.-VI. 28 . , Piszkésteto 1971. V. 19-23. , Ágasvár (JABLONKAY 
1972). - Főleg a nyugatpalearktikumban elterjedt, hazánkban a leggyakoribb fenyőn élő 
törpearaszoló. Kedvező klimatikus viszonyok között, például magas relat iv páratartalmú, 
hideg völgyelések 50 évnél idősebb telepitett fenyveseiben (Mecsek, Püspökszentlászlói a r 
borétum, leg. FAZEKAS és fénycsapda) egyes években szinte tömeges. 

összefoglalás 

Az elterjedési alaptípusok vizsgálatából megállapítható, hogy a Mátra-hegység Eupithe
cia faunájának jelentős hányada (60%) a nyugatpalearktikum glaciális refugiumaiból s z á r 
mazik, mig a keletpalearktikus mandzsúriai refugium szibiriai elemeinek fajszáma alig 
ér i el a 30%-ot. A fennmaradó 10%-ban a holoarktikus és a ma még chorológiailag csak 
részben ismert fajokat találjuk. DE LATTIN szerint (1967) a közép-európai macrolepi-
doptera faunában a szibiriai és a mediterrán elemek megközelítőleg egyensúlyban vannak. 
Úgy tűnik azonban, hogy az egyes genusok, sőt családok posztglaciális area-expanziója 
nem szinkron módon zajlott le, s a nyugatpalearktikus refugiumokból a Kárpát-medence 
irányába előrenyomuló fajoknak kevesebb b a r r i e r állta el az expanziós útját. 

Igen jelentős a pontomediterrán, szekundér refugium hatása. Expanziv fajai (E. s ie le-
nicolata MAB., E. all iaria STGR., E. semigraphata BRUAND) a hegység déli oldalait 
hódították meg, s feltehetően a karsztbokorerdejével, mészkedvelő pusztai növényzetével 
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szubmediterrán szinezetü gyöngyösi Sárhegyrol sugároztak ki a Mátra tömbjének irányá
ba, ahol mozaikszerűen a mai napig fennmaradtak. Az andezit alapkozet felett kialakult 
északi expoziciójú bükkösök, keskeny övet alkotó gyertyános-tölgyesek és kiterjedt c se res 
tölgyesek megakadályozták a lejtosztyeppek, sziklagyepek fajainak elterjedését (pl. E. 
euphrasiata H. S. ). A Mátra előhegyeinek a Praematr ikummal való szoros fejlődéstörté
neti kapcsolatára utal a praematr ical is láperdokben élo, de már feltehetően a szibir iai 
elemek közé sorolandó, a középhegységekben is felbukkanó E. selinata H. S. jelenléte i s . 

3. térkép 
Az Eupithecia tanti l laria BSD. magyarországi elterjedése 

Bár a szibiriai elemek fajszáma a nyugatpalearktikus elemek fajszámának csupán az 
50%-át teszi ki, az eddigi vizsgálataim szerint az előbbiek egyedszámban jóval nagyobb 
részesedés t mutatnak. Főleg a magasabb régiók, s az északi expoziciójú biotópok jelleg
zetes lepkéi. 

Néhány boreális , piceo-pinetális elem is fellép a hegységekben (E. pini RETZ. , E. 
lar iciata FRR. ). Ezt azonban nem a kárpáti hatásnak kell tulajdonitanunk, hiszen e fajok 
szer te az országban adventiv elemként mindenütt fokozatosan megtelepednek. Egyébként, 
ha az eddig ismert mátra i nagylepkefauna összetételét (JABLONKAY 1972) áttekintjük, jól 
szembetűnik, hogy milyen kis mértékben éreztet i hatását a Kárpátok közelsége. 

E helyen szeretnék köszönetet mondani JABLONKAY Józsefnek, a Mátra Múzeum mu
zeológusának, aki számomra az anyagot több évi kitartó munkával összegyűjtötte és v izs 
gálatra előkészitette. Sok példánnyal gazdagította a gyűjteményt VARGA András muzeoló
gus is , főleg Pász tó környékéről. 
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FAZEKAS L: Die Macrolepidoptera-Fauna des Mátra-Gebirges 
I. Geometridae: Eupithecia CURT. (Lepidoplera) 

Ein planmässige durchgeführte Untersuchung der Eupithecia-Fauna des Mátra-Gebir
ges, das Ungarns höchstes Gebirge ist, brachte den Nachweis, dass etwa 60% sämtlicher 
Verbreitungstypen aus Arten besteht, die aus westpalaearktischen Glacialrefugien herrüh
ren. Die Zahl der aus ostpalaearktischen, mandschurischen Refugialgebieten stammenden 
sibirischen Arten erre icht nicht einmal 30% der Gesamt-Artenzahl. Nur die übriggeblie
bene 10% der Arten besteht aus holarktischen Elementen, die chorologisch zur Zeit noch 
nicht genügend erforscht sind. 

Die Auswirkungen des pontomediterranen, sekundären Refugialgebietes sind sehr be
deutend. Die expansiven Arten (E. silenicola MAB., E. alliaria STGR., E. semigraphata 
BRU AND) siedelten sich an den Südhängen des Gebirges an. Es ist anzunehmen, dass die
se Arten von dem Sárhegy-Gebirge bei Gyöngyös aus, das wegen seiner kalkophilen Step
penfauna sowie der Buschwälder der Karstgebieten einen submediterranen Charakter be
sitzt, in Richtung nach dem Massiv des Mátra-Gebirges vorgedrungen waren. Nach dem 
Zusammenschluss der Wälder in der Postglazialzeit konnten sich diese Arten - wenn auch 
mosaikartig zers t reut - bis zum heutigen Tage aufrechterhalten. Die Buchenwälder mit 
ihrer nördlichen Exposition, die auf dem Andesitgestein entstanden waren, weiterhin die 
eine schmale Zone bildenden mit Hagebuche gemischten Buchen- sowie die weitausgedehn
ten Zerreichenwälder verhindern eine weitere Ausbreitung der Eupithecia-Arten der trok-
kenen Wiesen der Hänge und der Fe l s rasen . 

Obwohl die Artenzahl der sibirischen Elemente nur etwa 50% der der westpalaearkti
schen Elemente erreicht , scheinen eigene Beobachtungen eine merklich höhere zahlen-
mässige Beteiligung dieser Arten am Aufbau der Bestände beweisen. Sie sind vor allem 
für die höheren Regionen (700-1000 m u . d . M . ) und die nördlich ausgesetzten Biotope cha
rakter is t i sch. Die borealen, piceo-pinetalen Elemente (wie E. pini RETZ. , E. laricata 
FRR. ) sind keine autochtone Elemente des Má^ra-Gebirges; sie siedelten sich als adven
tive Arten in den vergangenen Jahrzehnten im Laufe der intensiven Anpflanzungen mit 
Fichten an. 

Zusammenfassend kann also festgetellt werden, dass die Eupithecia-Fauna des Mátra-
Gebirges der eines Mittelgebirges entspricht und wie die Schmetterlingfaunas der aus vul
kanischen Gesteinen bestehenden mitteleuropäischen Gebirge im allgemeinen, auch sie 
ziemlich ar tenarm ist . Unter den Faunen al ler nordungarischer Mittelgebirge macht sich 
an jener des Mátra-Gebirges die Nähe der Karpaten am wenigsten bemerkbar. 
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I. tábla 

1. Eupithecia haworthiata DBL. 
2. Eupithecia immundata ZELLER 
3. Eupithecia plumbeolata HAW. 

4. Eupithecia pini RETZ. 
5. Eupithecia l inariata F . 
6. Eupithecia castigata HAW. 
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