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Abstract. Three micromoth species are recorded as new for the fauna of Hungary: Trichophaga 
scandinaviella (Tineidae), Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845) (Tortricidae) and Udea 
numeralis (Hübner, 1796) (Crambidae). Occurrence of Celypha doubledayana (Barrett, 1872) (Tortricidae) 
and Aglossa caprealis (Hübner, [1809]) (Pyralidae) in Hungary is confirmed thus re-included in the 
Hungarian checklist. Several species: Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843), 
Scrobipalpa smithi Povolný & Bradley, 1964 (Gelechiidae), Elachista consortella (Stainton, 1851), E. 
dimicatella Rebel, 1903, E. infamiliaris Gozmány, 1957 and E. wieserella Huemer, 2000 (Elachistidae) are 
deleted from the checklist due to various reasons which are discussed. Elachista infamiliaris Gozmány, 1957 
syn. nov. of the Elachista atricomella Stainton, 1849. Nomenclatural and taxonomical changes of four 
species: Megacraspedus balneariellus (Chrétien, 1907), M. podolicus Toll, 1942 (Gelechiidae), 
Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781) and Chrysocrambus cassentiniellus (Herrich-Schäffer, [1848]) 
(Crambidae) are also discussed and the checklist is modified in accordance with the latest results. 
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Bevezetés – Introduction 

Alig egy éve jelent meg Magyarország molylepkéinek új névjegyzéke (Pastorális & 
Buschmann 2018), az azóta végzett vizsgálatok, gyűjtési eredmények és megjelent 
publikációk máris változásokat, elsősorban gyarapodást eredményeztek. Jelen mun-
kánkban három, a magyar faunát tekintve új molylepke fajt ismertetünk (Trichophaga 
scandinaviella Zagulajev, 1960) (Tineidae), Endothenia ericetana (Humphreys & 
Westwood, 1845) (Tortricidae) és Udea numeralis (Hübner, 1796) (Crambidae). 
Beszámolunk kettő, a közelmúltban törölt faj (Celypha doubledayana (Barrett, 1872) 
(Tortricidae) és Aglossa caprealis (Hübner, [1809]) (Pyralidae) visszakerülésének 
hátteréről. Kettő fajt (Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843) és 
Scrobipalpa smithi Povolný & Bradley, 1964 (Gelechiidae) kellő indoklással törlünk a 
névjegyzékből és közöljük a nevezéktani változásokat a Megacraspedus balneariellus 
(Chrétien, 1907) valamint Chrysocrambus cassentiniellus (Herrich-Schäffer, [1848]) 
(Crambidae) fajok esetében. Végezetül helyesbítő megjegyzéseket, pontosításokat 
fűzünk Lauri Kaila ez év nyarán megjelent, az Elachistinae (Elachistidae) alcsaládról 
írott világkatalógusának Magyarországról is említett néhány fajához, illetve azok 
adataihoz. 

Rövidítések | Abbreviations: 

MTM – Magyar Természettudományi Múzeum/Hungarian Museum of Natural History 
GP – genitália preparátum 
IgR – Ignác Richter 
ZT – Zdenko Tokár 
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