A fekete és erdeifenyõt fogyasztó
márványos gyantamoly (Gravitarmata
margarotana) három példánya került
elõ a Burok-völgybõl. A mintegy tizenöt
évvel ezelõtt Ásotthalmon megjelent
lepke terjeszkedése jól nyomon követhetõ. A Duna-Tisza közén északra terjedt, majd a Bükk lábánál nyugat irányba fordulva elérte Budapestet. A további útjáról nincs közvetlen adatunk, de
most igazolódott, hogy már elérte a Bakonyt is, melynek faunájában új.
Annak ellenére, hogy a Burok-völgyben kevés a fenyõ (megjegyzendõ, hogy
a Királyszállás felõli oldalon jelentõsebb
lucállomány és a bakonykúti végén jelentõsebb feketefenyõ-állomány található),
mégis számottevõ a fenyõt fogyasztó lepkefajok száma: fenyõtükrösmoly (Epino-

tia tedella), fenyõilonca (Rhyacionia buoliana), piros gyantamoly (Rhyacionia
pinicolana), fenyõkéregmoly (Cydia
pactolana), tobozrágó tükrösmoly (Piniphila bifasciana), tobozrágó karcsúmoly (Dioryctria sylvestrella), fenyõrágó
karcsúmoly (Dioryctria abietella), fenyõaraszoló (Bupalus piniarius), fenyõbagoly (Panolis flammea).
A Burok-völgybõl elõkerült a sziklagyepekre, gyepekre jellemzõ pusztai
lándzsás bagolylepke (Simyra nervosa)
egy példánya (8. kép).
Talán ez a kis ízelítõ is érzékelteti azt
a fajgazdagságot és változatosságot, amit
a Burok-völgy lepkefaunája testesít meg.
Sajátos mikroklímája, gazdag növényvilága ízelt lábú fajok ezreinek ad otthont.
Már a lepkefauna önmagában is bizo-
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nyítja, hogy a völgy kutatásra és védettségre méltó élõhely. Bizonyosra vehetõ
az is, hogy további kutatással nagyszámú
védett, ritka rovarfaj elõfordulását lehet
még igazolni, mint ahogyan az már a xilofág rovarok 2010-es kutatása során is
egyértelmûen igazolódott.

Fogságban kelt vörös vércse
Az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság Kõszegen mûködõ Madárvédelmi Mintatelepén 2010. augusztus 14-én gyûrûzték
meg azt a vörös vércsét, amelynek 2011.
január közepén Észak-Albániában, a
Shkodra-tó térségében egy vadász oltotta ki az életét. A madár jelölõgyûrûjének
számát és fényképét egy albán természetvédõ juttatta el a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület Madárgyûrûzõ Központjába. A fiatal vércse a
Madárvédelmi Mintatelepen élõ, tartósan sérült, ezért a szabad életre alkalmatlan vércsepár zárt térben felnevelt fiókája. A gyûrûzése és a lelövése közt eltelt
közel 5 hónap és az általa megtett, mintegy 630 km bizonyítja, hogy a sérült ragadozómadarak zárttéri költésébõl származó fiókák a megfelelõ repatriációt követõen alkalmasak a szabad életre és
hozzájárulhatnak a vadon élõ madárállományok fennmaradásához.
A vörös vércse (Falco tinnunculus)
Európa és Magyarország egyik leggyakoribb ragadozómadara. A nálunk fészkelõ madarak közül a fiatalok vonulók,
széles frontvonalban repülve érik el telelõhelyüket, a Földközi-tenger medencéjét. A hazánkban 1951 óta gyûrûzött
6716 vörös vércse közül csupán 17 példány került meg külföldön, Albániában
azonban eddig egy sem. A kõszegi Madárvédelmi Mintatelepen 1994 óta folyó
ragadozómadár-mentõ munka során
már 61 pld., sérült szülõk által felnevelt
vörös vércse fiókát repatriáltak sikeresen a természetvédelmi szakemberek.
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