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AAddaa ttookk aa CCssóókkááss––VVeecczzeerr
((EErrõõssdd,, KKoovváásszznnaa mmee ggyyee))
tteerr mméé sszzeett vvéé ddeell mmii ttee rrüü lleett
oorrmmáánnyyoossaallkkaattúú
bboo ggáárr ffaa uu nnáá jjáá hhoozz

(Ki vo nat)
2001. ta va szán és nya rán egy-egy na pos
ku ta tást vé gez tem a Kovászna me gyei
Csókás-Veczer ter mé szet vé del mi te rü le -
ten. A köz le mény ben 4 csa lád, 10 al csa -
lád, 58 nem 117 fa já nak ada ta it ta lál juk.
Az ered mé nyek kö zül ki eme len dõ a
Squa mapion samarense Fa ust, mely a
Kár  pát-me den cé ben csak Er dély bõl is -
me  re tes. Az ered mé nyek sze ré nyek, a
tel jes fa u na is me re té hez to váb bi be ha tó
vizs gá lat ra lesz szük ség, leg alább két he -
ten te egy-egy na pos te rep mun ka, ko ra 
ta vasz tól ké sõ õszig.

BBee vvee zzee ttééss

Kovászna Me gye Ta ná csa a 39/2001-es
Ha tá ro zat tal 34 me gyei ter mé szet vé del mi te rü le -
tet ide ig le nes vé de lem alá he lye zett. An nak el le né-
re, hogy Ro má ni á ban a ter mé szet vé de lem már az
1930-as évek ben elkezdõdõtt (1935-ben lé te sült
a Retyezáti Nem ze ti Park), me gyénk az or   szá   gos
lis tán csak két ter mé szet vé del mi te rü let tel sze re -
pel, bár egyik-má sik ide ig le nes ter mé szet vé del -
mi te rü le tünk, pél dá ul a Vargyas-szoros–Gódra-
karszt–Vargyas-völgye, a Csomád–Bálványos–
Torja-rezervátum és a Ne me re-hegy ség akár nem  -
zet kö zi vé del met is ér de mel ne. E csor ba ki kü szö -
bö lé sé re a Me gyei Ta nács Re gi o ná lis Fej  lesz té si
Iro dá ja egy 20 ta gú ku ta tó cso por tot szer ve zett,
mely nek én is tag ja vol tam. Két éves ha tár idõt
kap tunk egy mi ni má lis do ku men tá ció össze  ál lí -
tá sá ra, de saj nos az anya gi ke re tet nem sikerült rá
biz to sí ta ni, így a fel adat el le he tet le nült. 

Ku ta tá si te rü le tem a szé kely föl di ormá -
nyosalkatúak biodiverzitása, és az el múlt tíz 
év ben si ke rült szór vá nyos ku ta tást foly tat nom
az ide ig le nes vé de lem alá he lye zett me gyei ter -
mé szet vé del mi te rü le te ken, töb bek kö zött az
erõsdi Csókás–Veczeren is. Az ered mé nyek sze -
ré nyek, mi vel (tõ lem füg get len okok ból ki fo -
lyó lag) csak né hány szor si ke rült en to mo ló gi ai
ku ta tást vé gez nem a fent em lí tett te rü le ten. A
gyûj té si ered ményt ked ve zõt le nül be fo lyá sol ta
az is, hogy a gyûj té si mód sze rek kö zül töb bet
egy ál ta lán nem tud tam al kal maz ni. Ezek a kö -
vet ke zõk: fény csap dá zás, ta laj csap dá zás, kér ge -
zés, ne ve lés. A gyûj tést fû há ló zás sal, ko pog ta -
tás sal, ros tá lás sal, kõ for ga tás sal és egye lés sel
vé gez tem. A fa jok rend szer ta ni be so ro lá sát
Miguel A. ALONSO-ZARAZAGA és Christo-
pher H. C. LYAL: AA wwoorrlldd ccaattaalloogguuee ooff ffaammiilliieess
aanndd ggeenneerraa ooff CCuurrccuu lliioonnooiiddeeaa ((IInnsseeccttaa::
CCoolleeoopptteerraa)) (1999) alapján végeztem. A faj lis ta
tar tal maz za az egyes fa jok el ter je dé sét és táp nö -
vé nye it is.

A már pub li kált fa jo kat, me lye ket 2001-ben
nem gyûj töt tem, dõlt be tû vel ír tam, az iro dal  mi
for rás fel tün te té sé vel (PA, KI = PODLUSSÁNY
At ti la, KOCS Irén: KKoovváásszznnaa mmee ggyyee CCuurrccuulliioo --
nnooiiddeeaa ffaa uu nnáá jjáá nnaakk aallaapp vvee ttéé ssee, Acta (Siculica)
1995 – Sep si szent györgy 1996).

GGyyûûjj ttõõ hhee llyyeekk

1. Erõsd - Csó kás–Veczer - 2001. 04. 12. 
2. Erõsd - Csó kás - 2001. 05. 01.
3. Erõsd - Csó kás - 2001. 06. 15.
4. Erõsd - Csó kás - 2001. 07. 05.
5. Erõsd - Csókás - 2004. 05. 25.
6. Erõsd - Csókás - 2004. 06. 30.

AA ggyyûûjj ttöötttt ffaa jjookk jjeeggyy zzéé kkee

CCUURRCCUULLIIOONNOOIIDDEEAA fõ csa lád

RRHHYYNNCCHHIITTIIDDAAEE csa lád (eszelények)
RHYNCHITINAE al csa lád
NNeeooccooeennoorrrrhhiinnuuss ggeerrmmaanniiccuuss (Herbst, 1797) – Euro -
szibériai faj. Lh.: 2 (3 db.)
NNeeooccooeennoorrrrhhiinnuuss ppaauuxxiilllluuss (Germar, 1824) – Eu ró pá -
ból, a Ka u ká zus ból és Per zsi á ból is mer jük. Gyümölcs-
fa-kártevõ. Lh.: 1 (4 db.)
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NNeeooccooeennoorrrrhhiinnuuss aaeeqquuaattuuss (Lin né, 1767) – Eu ró pai és
ke let-me di ter rán faj. Gyü mölcs-kár te võ. Lh.: 1 (6 db.),
2 (16 db.)
RRhhyynncchhiitteess bbaacccchhuuss (Lin né, 1758) – El ter je dé se: 
Eu ró  pa, Szi bé ria és Al gír. Az al ma ter mé sû ek kö zön sé -
ges kár te võ je. Lh.: 1 (6 db.)
RRhhyynncchhiitteess aauu rraa ttuuss (Scopoli, 1763) – Eu ró pá tól 
Szi bé ri án át Ja pá nig el ter jedt. Lh.: 4 (1 db.)

AAPPIIOONNIIDDAAEE csa lád (cic kány or má nyo sok)
APIONINAE al csa lád
TTaaeenniiaappiioonn uurrttiiccaarriiuumm (Herbst, 1784) – Elõ for dul Kö -
zép- és Ke let-Eu ró pá ban, va la mint a Ka u ká zus ban.
Táp nö vé nyei: Urtica urens és Urtica dioica (Csa lán).
Lh.: 2, 3, 4 (5 db.)
OOxxyyssttoommaa cceerrddoo (Gerstacker, 1854) – Palearktikus el -
ter je dé sû, Vicia-féléken (Bük köny) élõ faj. Lh.: 3 (2 db.)
CCyyaannaappiioonn ccoolluummbbiinnuumm (Germar, 1817) – Palearktikus
el ter je dé sû faj. Táp nö vé nye a Lathyrus latifolius
(Nagyvirágu led nek). Lh.: 4 (1 db.)
CCyyaannaappiioonn ((BBootthhrryyoorrrrhhyynncchhaappiioonn)) ggyylllleennhhaalliiii (Kirby,
1808) – Eu ró pai faj. Táp nö vé nye a Vicia cracca (Ka sza -
nyûg bük köny). Lh.: 2 (1 db.)
CCyyaannaappiioonn ((BBootthhrryyoorrrrhhyynncchhaappiioonn)) ppllaattaalleeaa (Germar,
1817) – Euroszibériai el ter je dé sû, Vicia-féléken (Bük -
köny) élõ faj. Lh.: 2 (1 db.)
CCyyaannaappiioonn ((CCyyaannaappiioonn)) ssppeenncciiii (Kirby, 1808) – Elõ for -
dul Eu ró pá ban és Al gír ban. Táp nö vé nye a Vicia cracca
(Ka sza nyûg bük köny). Lh.: 3 (1 db.)
CCaattaappiioonn sseenniiccuulluuss (Kirby, 1808) – Elõ for dul egész Eu -
ró pá ban, a Mediterráneumban és Ázsi á ban. Táp nö vé -
nyei a Trifolium- (He re) fa jok. Lh.: 1, 2 (2 db.)
DDiippllaappiioonn ssttoolliidduumm (Germar, 1817) – Elõ for dul Eu ró -
pá ban és Al gír ban. Táp nö vé nye a Chrysanthemum leu-
canthemum (Mar ga ré ta). Lh.: 2, 4 (2 db.)
HHeemmiittrriicchhaappiioonn ((DDiimmeessoommyyooppss)) ppaavviidduumm (Germar,
1817) – Palearktikus el ter je dé sû, kö zön sé ges faj. Lh.: 3
(5 db.)
SStteennoopptteerraappiioonn tteennuuee (Kirby, 1808) – Palearktikus el -
ter je dé sû, kö zön sé ges faj. Táp nö vé nyei a Melilotus-
(Som kó ró) és Trifolium- (He re) fa jok. Lh.: 4 (1 db.)
PPsseeuuddoopprroottaappiioonn eelleeggaannttuulluumm (Germar, 1818) –
Euroszibériai faj. Táp nö vé nyei a Trifolium- (He re) fa -
jok. Lh.: 3 (2 db.)
PPrroottaappiioonn aassssiimmiillee (Kirby, 1808) – Palearktikus el ter je -
dé sû, kö zön sé ges faj. Táp nö vé nyei a Trifolium- (He re)
fa jok. Lh.: 2 (1 db.)
PPrroottaappiioonn ttrriiffoolliiii (Lin né, 1768) – Palearktikus el ter je -
dé sû, kö zön sé ges faj. Táp nö vé nyei a Trifolium- (He re)
fa jok. Lh.: 2 (12 db.)
PPrroottaappiioonn aapprriiccaannss (Herbst, 1797) – Palearktikus el ter -
je dé sû, Trifolium- (He re) fa jo kon élõ faj. Lh.: 2, 3, 4  (3
db.)

PPrroottaappiioonn oonnoonniiddiiss (Gyllenhal, 1827) – Palearktikus el -
ter je dé sû. Táp nö vé nyei az Ononis spinosa (Tö vi ses ig -
li ce) és O. hircina (Sza gos ig li ce). Lh.: 2 (3 db.)
PPrroottaappiioonn ffuullvviippeess (Fourcroy, 1785) – Palearktikus el -
ter je dé sû, Trifolium- (He re) fa jok vi rág já ban élõ faj.
Lh.: 2 (7 db.)
PPrroottaappiioonn nniiggrriittaarrssee (Kirby, 1808) – Kö zép- és Dél-Eu -
ró pá ban el ter jedt, Trifolium- (He re) fa jo kon élõ faj. 2
(1 db.)
EEuuttrriicchhaappiioonn ((EEuuttrriicchhaappiioonn)) vviicciiaaee (Paykull, 1800) –
Palearktikus el ter je dé sû, Vicia-féléken (Bük köny) élõ
faj. Lh.: 3 (6 db.)
EEuuttrriicchhaappiioonn ((PPssiillooccaallyymmmmaa)) ppuunnccttiiggeerruumm (Pay kull,
1792) – Eu ró pá ban és a me di ter rán fa u na te rü le ten for -
dul elõ. Táp nö vé nyei a Vicia sepium és V. cracca (Bük -
köny). Lh.: 2, 3 (3 db.)
SSqquuaammaappiioonn ssaammaarreennssee Fa ust – A Kár pát-me den cé ben
csak Er dély bõl is me re tes. Rit ka faj. Lh.: 2 (1 db.) 
MMeessoottrriicchhaappiioonn ((MMeessoottrriicchhaappiioonn)) ppuunnccttiirroossttrree (Gyllen -
hal, 1839) – Elõ for dul Kö zép- és Dél-Eu ró pá ban, a Ka -
u ká zus ban és Kisázsiában. Táp nö vé nyei az Astragalus-
(Bó ka) fa jok. Lh.: 3 (2 db.)
CCeerraattaappiioonn oonnooppoorrddii (Kirby, 1808) – Elõfordul egész
Európában és a Mediterráneumban. Nálunk közönséges.
Tápnövénye az Onopordum acanthium, Centaurea jacea,
Carduus nutans és Cirsium fajok. Lh.: 5, 6 (2 db.)

DDRRYYOOPPHHTTHHOORRIIDDAAEE csa lád
RHYNCHOPHORINAE al csa lád
SSpphheennoopphhoorruuss ssttrriiaattooppuunnccttaattuuss (Goeze, 1777) – Dél- és
Kö zép-Eu ró pa la kó ja. PA,KI

CCUURRCCUULLIIOONNIIDDAAEE csa lád
CURCULIONINAE al csa lád
AArrcchhaarriiuuss ssaalliicciivvoorruuss (Paykull, 1792) – Euroszibériai
el ter je dé sû, Populus- (Nyár) és Salix- (Fûz) fa jo kon élõ
faj. Lh.: 2 (1 db.)
AArrcchhaarriiuuss ppyyrrrrhhoocceerraass (Marsham, 1802) – Eu ró pá ban és
Észak-Af ri ká ban ho nos. Táp nö vé nyei: Ulmus- (Szil),
Quercus- (Tölgy), Salix- (Fûz) fa jok. Lh.: 3 (4 db.)
AAccaallyyppttuuss ccaarrppiinnii (Fabricius, 1792) – Holarktikus el -
ter je dé sû, fûz-, gyer tyán-, nyár fa fa jo kon élõ faj. Lh.: 1
(1 db.)
AAnntthhoonnoommuuss ((AAnntthhoonnoommuuss)) ppeeddiiccuullaarriiuuss (Lin né, 1758)
– Palearktikus faj. Táp nö vé nyei: Ulmus- (Szil) fa jok.
Lh.: 1 (11 db.), 2 (6 db.), 4 (4 db.)
AAnntthhoonnoommuuss ((AAnntthhoonnoommuuss)) uullmmii (DeGeer, 1775) –
Közép-Európában honos, a Kárpát-medencében elter-
jedt. Tápnövényei: Ulmus campestris, Crataegus oxy-
cantha. Lh.: 5 (1 db.)
AAnntthhoonnoommuuss rruuffuuss Gyllenhal, 1836 – Eu ró pai el ter je -
dé sû faj. Táp nö vé nyei a Prunus- (Kö kény és Szil va) fa -
jok. Lh.: 1 (1 db.)
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DDoorryyttoommuuss ((OOllaammuuss)) mmeellaannoopphhtthhaallmmuuss (Paykull,
1792) – Hazája Európa és Észak-Afrika. A Kárpát-
medencében elég gyakori. Tápnövényei a Salix-fajok.
Lh.: 5 (2 db.)
DDoorryyttoommuuss ttaaeenniiaattuuss (Fabricius, 1781) – Euroszibériai
faj. Táp nö vé nyei: Populus- (Nyár) fa jok. Lh.: 4 (1 db.)
EElllleessccuuss iinnffiirrmmuuss (Herbst, 1795) – Euroszibériai faj.
Táp nö vé nyei: Salix- (Fûz) fa jok. Rit ka faj. Lh.: 1 (1 db.)
GGyymmnneettrroonn ((GGyymmnneettrroonn)) mmeellaannaarriiuumm (Germar, 1821) –
Kö zép- és Ke let-Eu ró pa la kó ja. Táp nö vé nye a Veroni-
ca teucrium (Ve ro ni ka). Lh.: 2 (2 db.)
MMeecciinnuuss jjaanntthhiinnuuss Germar, 1821 –- Európai elterjedésû
faj. Tápnövényei: Linaria vulgaris, Reseda-fajok. Lh.: 5
(2 db.)
IIssoocchhnnuuss ppooppuulliiccoollaa (Silfverberg, 1977) – Euroszibériai
faj, a Kárpát-medencében közönséges. Tápnövényei a
Populus- és Salix-fajok. Lh.: 5 (3 db.)
OOrrcchheesstteess ffaaggii (Lin né, 1758) – Eu ró pai el ter je dé sû faj.
Táp nö vé nyei: Fagus silvatica (Bükk), Carpinus betulus
(Gyer tyán), Salix caprea (Kecs ke fûz). Lh.: 4 (1 db.)
RRhhyynncchhaaeennuuss aallnnii (Lin né, 1758) – Kö zép- és Dél-
Eu ró pa la kó ja. Táp nö vé nyei: Alnus glutinosa (Méz gás
éger), Ulmus- (Szil) fa jok. Lh.: 1 (1 db.)
RRhhiinnuussaa nneettuumm (Germar, 1821) – Európai faj, de
Észak-Afrikában is elõfordul. Tápnövényei: Linaria
vulgaris, Antirrhinum majus. Lh.: 5 (1 db.)
SSmmiiccrroonnyyxx ((SSmmiiccrroonnyyxx)) ccooeeccuuss (Reich, 1797) – Eu ró -
pai el ter je dé sû faj. Táp nö vé nyei a Cuscuta- (Aran ka)
fa jok. Lh.: 2 (2 db.)
SSiibbiinniiaa ppeelllluucceennss (Scopoli, 1772) – Európai faj, de elõ-
fordul Észak-Afrikában is. Tápnövényei: Lychnis flos-
cuculi (Kakuk szúnyogvirág), Melandrium album
(Fehér mécsvirág), Silene nutans (Habszegfû), Isatis
tinctoria (Festõ csülleng). Lh.: 3 (3 db.)
SSiibbiinniiaa pprriimmiittaa (Herbst, 1795) – Euroszibériai faj. Táp-
növényei: Lotus corniculatus (Szarvaskerep), Spergu-
laria rubra, Helichrysum sp. (Szalmavirág). Lh.: 1 (2
db.)
SSiibbiinniiaa vviittttaattaa Germar, 1824 – Közép-Európa lakója.
Nagyon ritka. Tápnövényeit nem ismerjük. Lh.: 3 (2 db.)
TTaacchhyyeerrggeess ssaalliicciiss (Lin né, 1758) – Holarktikus el ter je -
dé sû, Salix- (Fûz) fa jo kon élõ faj. Lh.: 1 (1 db.)
TTyycchhiiuuss ccuupprriiffeerr (Panzer, 1799) – Közép- és Dél-
Európában, valamint Észak-Afrikában él. Tápnövényei
a Plantago- és Trifolium-fajok. Lh.: 5 (2 db.)
TTyycchhiiuuss jjuunncceeuuss (Reich, 1797) – Európán kívül Észak-
Afrikában és Kisázsiában is elterjedt. Tápnövényei:
Melilotus officinalis (Orvosi somkóró), Medicago sati-
va (Lucerna), Lotus corniculatus (Szarvaskerep), Tri-
folium sp. (Here). Lh.: 3 (1 db.)
TTyycchhiiuuss mmeeddiiccaaggiinniiss Ch. Brisout de Barneville, 1862 –
Közép- és Dél-Európa lakója. Tápnövényei a lucerna-
félék. Lh.: 3 (1 db.)

TTyycchhiiuuss ppiicciirroossttrriiss (Fabricius, 1787) – Európában és
Észak-Amerikában él. Tápnövényei: Trifolium sp.
(Here), Genista sp. (Rekettye), Plantago sp. (Útifû).
Lh.: 1 (1 db.), 2 (1 db.), PA, KI
TTyycchhiiuuss qquuiinnqquueeppuunnccttaattuuss (Linné, 1758) – Euro -
szibériai elterjedésû, veteményborsón, mogyorós led -
ne ken és bükkönyön élõ faj. Lh. 3 (2 db.)
TTyycchhiiuuss ssqquuaammuullaattuuss Gyllenhal, 1836 – Dél-európai
faj. Tápnövényei: Lotus corniculatus (Szarvaskerep) és
Melilotus-fajok (Somkóró). Lh.: 4 (1 db.)
TTyycchhiiuuss sstteepphheennssii Schönherr, 1836 – Kelet- és Dél-
Európa lakója. Tápnövényei: Trifolium- (Here) és
Melilotus-fajok (Somkóró). PA, KI

CEUTORHYNCHINAE alcsalád
AAmmaalluuss ssccoorrttiilllluumm (Herbst, 1795) – Közép- és Dél-
Európában él. Tápnövénye a Polygonum aviculare
(Iszalag). Lh.: 2 (2 db.)
CCaalloossiirruuss tteerrmmiinnaattuuss (Herbst, 1795) – Észak- és közép-
európai faj. Tápnövénye a Petroselium hortense
(Petrezselyem). Lh.: 4 (1 db.)
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss eerryyssiimmii (Fabricius, 1787) – Euroszibériai
elterjedésû faj. Tápnövényei az Alliaria- és Lepidium-
fajok. Lh.: 5 (5 db.)
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss fflloorraalliiss (Paykull, 1792) – Euroszibériai
faj. Tápnövényei a Crucifera-fajok (Keresztes -
virágúak). Lh.: 1 (1 db.), 4 (1 db.). PA, KI
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ppuullvviinnaattuuss (Gyllenhal, 1837) – Európai
faj. Tápnövényei a  Sisymbrium-, Isatis-, Cirsium-fajok.
Lh.: 5 (3 db.)
CCeeuuttoorrhhyynncchhuuss ssoopphhiiaaee Gyllenhal, 1837 – Közép-euró-
pai faj. Tápnövényeit nem ismerjük. PA, KI
CCooeelliiaasstteess llaammiiii (Fabricius, 1792) – Mediterrán faj.
Lh.: 2 (1 db.)
CCooeelliiooddiinnuuss eerryytthhrroolleeuuccooss (Gmelin, 1790) – Európai
elterjedésû, Quercus- (Tölgy) fajokon élõ faj. Lh.: 1 (1
db.), 2 (3 db.)
GGlloocciiaannuuss ddiissttiinnccttuuss (Ch. Brisout de Barneville, 1870)
– Európai elterjedésû faj. Tápnövényei a Hypo chaeris
maculata (Kóros pelyvahordó) és a Taraxa cum offici-
nale (Pitypang). Lh.: 2 (1 db.)
GGlloocciiaannuuss mmooeelllleerrii (Thomson, 1868) – Közép-európai
faj. Nagyon ritka. Tápnövénye a Taraxacum officinale
(Pitypang). Lh.: 2 (1 db.)
GGlloocciiaannuuss iinnhhuummeerraalliiss (Schultze, 1897) – Mediterrán
faj. Tápnövényeit nem ismerjük. Lh.: 2 (1 db.)
MMiiccrroopplloonnttuuss ttrriiaanngguulluumm (Boheman, 1845) – Euro -
szibériai faj. Tápnövénye valószínûleg egy Anthemis-
(Pipitér) vagy Chrysanthemum- (Fészkes) faj. Lh.: 3 (1
db.)
MMoogguulloonneess aabbbbrreevviiaattuulluuss (Fabricius, 1792) – Közép-
és dél-európai faj. Tápnövényei a Symphytum offici-
nale (Fekete nadálytõ), Lamium album (Fehér árva -
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csalán) és L. purpureum (Piros árvacsalán). Lh.: 3 (2
db.)
MMoogguulloonneess aassppeerriiffoolliiaarruumm (Gyllenhal, 1813) – Európai
elterjedésû faj. Tápnövényei az Anchusa- (Atracél),
Echium- (Kígyószisz), Pulmonaria- (Tüdõfû) fajok.
Lh.: 2 (1 db.) 
MMoogguulloonneess aauussttrriiaaccuuss (Ch. Brisout de Barneville,
1869) – Közép- és kelet-európai faj. Tápnövénye a
Nonea pulla (Gyászos apácavirág) . Lh.: 2 (3 db.)
MMoogguulloonneess rraapphhaannii (Fabricius, 1792) – Majdnem egész
Európa területén honos, tápnövénye a Symphytum
officinale (Fekete nadálytõ). Lh.: 3 (2 db.)
NNeeddyyuuss qquuaaddrriimmaaccuullaattuuss (Linné, 1758) – Euro szibériai
elterjedésû, csalánon élõ faj. Lh.: 2 (9 db.), 3 (12 db.),
4 (5 db.). PA, KI
TThhaammiiooccoolluuss vviidduuaattuuss (Gyllenhal, 1837) – Európai
elterjedésû, Stachys- (Tisztesfû) fajokon élõ faj. Lh.: 2
(1 db.)
TThhaammiiooccoolluuss ppuubbiiccoolllliiss (Gyllenhal, 1837) – Közép- és
dél-európai elterjedésû, Stachys- (Tisztesfû) fajokon
élõ faj. Lh.: 1 (6 db.), 2 (3 db.), 3 (1 db.)
TThhaammiiooccoolluuss ssiiggnnaattuuss (Gyllenhal, 1837) – Közép- és
dél-európai elterjedésû, Stachys- (Tisztesfû) fajokon
élõ faj. Lh.: 2 (1 db.)
TTrriicchhoossiirrooccaalluuss ttrrooggllooddyytteess (Fabricius,1787) – Paleark-
tikus elterjedésû faj. Tápnövénye a Plantago lanceolata
(Útifû). Lh.: 4 (1 db.)
ZZaaccllaadduuss ((ZZaaccllaadduuss)) ggeerraanniiii (Paykull, 1800) – Európai
elterjedésû, Geranium- (Gólyaorr) fajokon élõ faj. Lh.:
3 (2 db.), 4 (3 db.)
NNeeoopphhyyttoobbiiuuss ggrraannaattuuss (Gyllenhal, 1836) – Majdnem
egész Európában megtalálható. Tápnövényeit nem
ismerjük. Lh.: 4 (1 db.)

CONODERINAE alcsalád
CCoorryyssssoommeerruuss ccaappuucciinnuuss (Beck, 1817) – Euroszibériai
faj. Tápnövényei az Achillea-, Leucanthemum-, Matri-
caria-fajok. Lh.: 5 (1 db.)

ENTIMINAE alcsalád
GGrraappttuuss ttrriigguuttttaattuuss (Fabricius, 1775) – Közép-európai
faj. Tápnövénye a Symphytum officinale (Fekete nadá-
lytõ), Lh.: 3 (1 db.)
OOmmiiaass sseemmiinnuulluumm (Fabricius, 1792) – Közép-európai
faj. Tápnövényei valószínûleg fûfélék. Lh.: 2 (3 db.).
PA, KI
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((CChhooiilliissaannuuss)) rraauuccuuss (Fabricius, 1776) –
Észak- és közép-európai faj. Hegyes és dombos
vidékek lakója. Tápnövényei a répa, szõlõ és külön-
bözõ gyümölcsfák. Lh.: 5 (16 db.)
OOttiioorrhhyynncchhuuss ((PPooddoorrooppeellmmuuss)) ffuulllloo (Schrank, 1781) –
Európai faj. Tápnövénye a szõlõ, de tölgyön is megfi-
gyelték már. Lh.: 2 (1 db.), 4 (1 db.)

OOttiioorrhhyynncchhuuss ((CCrryypphhiipphhoorruuss)) lliigguussttiiccii (Linné, 1758) –
Európai faj. A lucernán és a szõlõn kívül még igen sok
tápnövénye ismeretes. Lh.: 4 (1 db.). PA, KI
OOttiioorrhhyynncchhuuss ttrriissttiiss (Scopoli, 1763) – Euroszibériai
faj. Tápnövényei a szõlõ és az egres. PA, KI
PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) ppyyrrii (Linné, 1758) – Európai
elterjedésû faj. Tápnövényei: számos lombosfa,
különösen gyümölcsfák, nyír, bükk és a csalán. Lh.: 1
(5 db.), 2 (13 db.). PA, KI
PPhhyylllloobbiiuuss ((PPhhyylllloobbiiuuss)) iinnccaannuuss Gyllenhal, 1834 –
Délkelet-európai faj. Tápnövénye a tölgy. PA, KI
PPhhyylllloobbiiuuss ((AAllssuuss)) bbrreevviiss Gyllenhal, 1834 – Kelet-
mediterrán elterjedésû ritka faj. Tápnövényei
ismeretlenek. Lh.: 3 (1 db.), 4 (3 db.), 5 (2 db.)
PPhhyylllloobbiiuuss ((MMeettaapphhyylllloobbiiuuss)) ppoommaacceeuuss Gyllenhal,
1834 – Euroszibériai faj. Tápnövényei: éger, bükk,
gyümölcsfák, csalán. Lh.: 3 (2 db.), 4 (1 db.). PA,
KI
PPhhyylllloobbiiuuss ((NNeemmooiiccuuss)) oobblloonngguuss (Linné, 1758) –
Euroszibériai faj. Tápnövényei a legkülönbözõbb lom-
bosfák. Lh.: 2 (4 db.)
PPhhyylllloobbiiuuss ((SSuubbpphhyylllloobbiiuuss)) vviirriiddeeaaeerriiss (Laicharting,
1781) – Euroszibériai faj. Tápnövényei a különbözõ
lombosfák. Lh.: 2 (11 db.) 
PPoollyyddrruussuuss ((PPoollyyddrruussuuss)) ppiiccuuss (Fabricius, 1792) – Európai
faj. Tápnövényei nyárfélék és a bükk. Lh.: 3 (2 db.)
PPoollyyddrruussuuss ((CChhrryyssooyypphhiiss)) tthhaallaassssiinnuuss (Gyllenhal,
1834) – Balkáni elterjedésû faj a Kárpát-medence déli
területein, különösen Horvátországban és Erdélyben
elég gyakori. Lh.: 3 (2 db.), 4 (1 db.)
PPoollyyddrruussuuss ((EEuuddiippnnuuss)) mmoolllliiss Strom, 1768 – Euro -
szibériai elterjedésû. Tápnövényei különféle lombfák
és cserjék. Lh.: 2 (1 db.), PA,KI
PPoollyyddrruussuuss ((EEuussttoolluuss)) ccoorrrruussccuuss Germar, 1824 – Euró-
pai elterjedésû faj. Tápnövényei fõleg fûz- és nyárfélék.
Lh.: 4 (1 db.)
EEuussoommuuss oovvuulluumm Germar, 1824 – Európai elterjedésû
faj. Tápnövénye az Achillea millefolium (Közönséges
cickafark). Lh.: 3 (13 db.), 4 (2 db.). PA, KI
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) ccaalllloossuuss Gyllenhal, 1834 – Közép-euró-
pai faj. Nálunk ritka. Tápnövénye a lucerna. Lh.: 5 (1
db.)
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) ccyylliinnddrriiccoolllliiss (Fahraeus, 1840) –
Közép- és Kelet-Európában, valamint a Balkán-fél-
szigeten fordul elõ. Tápnövénye a lucerna és herefélék.
Lh.: 2 (4 db.), 3 (1 db.), 4 (1 db.)
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) hhiissppiidduulluuss (Fabricius, 1776) –
Európában a Kaukázusig, valamint Szíriában elterjedt
faj. Tápnövényei a herefélék, de a lucernán is elég
gyakori. Lh.: 2 (3 db.)
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) hhuummeerraalliiss Stephens, 1831 – Euro -
szibériai elterjedésû faj. Tápnövénye a lucerna és más
pillangós növények. PA, KI
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SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) iinnooppss Gyllenhal, 1832 – Euroszibériai
faj. Tápnövényeit nem ismerjük biztosan; megfigye lé -
sek szerint a lucernán is él. Lh.: 2 (1 db.), 3 (4 db.), 4
(2 db.)
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) llaanngguuiidduuss Gyllenhal, 1834 – Kelet-
európai elterjedésû faj. Tápnövényeit és fejlõdésme -
netét nem ismerjük. Lh.: 3 (1 db.), 4 (1 db.)
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) lliinneeaattuuss (Linné, 1758) – Palearktikus
elterjedésû faj. Tápnövényei a here, lucerna, bükköny,
borsó és a bab. Lh.: 2 (1 db.)
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) mmaaccuullaarriiuuss (Marsham, 1802) – Európai
és mediterrán elterjedésû faj. Tápnövénye a borsó és
sok más pillangós növény. Lh.: 3 (4 db.)
SSiittoonnaa ((SSiittoonnaa)) ssuullcciiffrroonnss (Thunberg, 1798) – Európai
elterjedésû faj. Közönséges, föleg vörösherén, lucernán
él, ahol érezhetõ kárt is okozhat. Lh.: 2 (2 db.), 3 (2 db.)
CChhlloorroopphhaannuuss ggrraammiinniiccoollaa Schönherr, 1832 – Közép-
Európában honos faj. Lh.: 4 (2 db.)
TTaannyymmeeccuuss ((TTaannyymmeeccuuss)) ppaalllliiaattuuss (Fabricius, 1787) –
Euroszibériai faj. Tápnövényei az Arctium lappa
(Közönséges bojtorján) és a csalánfélék. PA, KI.

HYPERINAE alcsalád
HHyyppeerraa ((DDaappaalliinnuuss)) mmeelleess (Fabricius, 1792) – Európában
és Észak-Amerikában egyaránt honos. A hereféléken él,
szórványosan kárt is okozhat. Lh.: 5 (1 db.)
HHyyppeerraa ((HHyyppeerraa)) ppoossttiiccaa (Gyllenhal, 1813) –
Európában, Észak-Amerikában és Észak-Afrikában
honos, lucernán és hereféléken élõ közönséges faj. Lh.:
3 (3 db.), 4 (1 db.)
LLiimmoobbiiuuss bboorreeaalliiss (Paykull, 1792) – Európában és
Észak- Afrikában él. A Kárpát-medencében ritka. Táp-
növényei a Trifolium- (Here) és Humulus-fajok. Lh.: 4
(1 db.)

LIXINAE alcsalád
LLaarriinnuuss ((PPhhyylllloonnoommeeuuss)) jjaacceeaaee (Fabricius, 1775) –
Közép- és Dél-Európa, valamint Nyugat-Ázsia lakója.
Tápnövényei a Carlina acaulis (Szártalan bábakalács),
Centaurea scabiosa (Búzavirág) és Cirsium (Aszat).
PA, KI
LLaarriinnuuss ((PPhhyylllloonnoommeeuuss)) ppllaannuuss (Fabricius, 1792) –
Euró pai faj. Tápnövényei a Cirsium- (Aszat) fajok. Lh.:
2 (1 db.)
LLaarriinnuuss ((PPhhyylllloonnoommeeuuss)) ssttuurrnnuuss (Schaller, 1783) –
Közép- és Dél-Európa, valamint Nyugat-Ázsia lakója.
Tápnövényei a Carlina acaulis (Szártalan bábakalács),
Centaurea scabiosa (Búzavirág) és Cirsium (Aszat).
PA, KI
LLiixxuuss ((CCoommppssoolliixxuuss)) aallbboommaarrggiinnaattuuss Boheman, 1843 –
Európa déli felében egész a Kaukázusig elterjedt. Táp-
növényei a Beta vulgaris, Sisymbrium sophia (Zsom-
bor) és az Atriplex patula. Lh.: 4 (2 db.)

LLiixxuuss ((EEppiimmeecceess)) ffiilliiffoorrmmiiss (Fabricius, 1781) – Közép-
és dél-európai faj. Tápnövénye az Onopordum acanthi-
um (Szamárbogáncs). PA, KI
LLiixxuuss ((EEppiimmeecceess)) ccaarrdduuii Olivier, 1808 – Közép-
Európától Iránig fordul elõ. Tápnövénye az Onopor-
dum acanthium (Szamárbogáncs). PA, KI

MESOPTILIINAE alcsalád
MMaaggddaalliiss ((EEddoo)) rruuffiiccoorrnniiss (Linné, 1758) – Euroszibériai
faj. Gyümölcsfákon figyelték meg. Lh. 5 (1 db.)
MMaaggddaalliiss ((OOddoonnttoommaaggddaalliiss)) aarrmmiiggeerraa (Fourcroy, 1785)
– Euroszibériai faj. Tápnövénye az Ulmus- (Szil) fajok.
Lh.: 3 (8 db.), 4 (2 db.)
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DDaattee pprriivviinndd ffaauunnaa 
ddee ggããrrggããrriiþþee
aa RReezzeerrvvaaþþiieeii NNaattuurraallee 
CCssóókkááss––VVeecczzeerr
((AArriiuuººdd,, jj.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Lucrarea prezintã rezultatele cercetãrilor
entomologice efectuate în primãvara ºi vara anu-
lui 2001 în Rezervaþia Naturalã Csókás–Veczer.
Am identificat 117 specii aparþinând la 58 genuri,
10 subfamilii ºi 4 familii. Dintre speciile identifi-
cate meritã atenþie Squamapion sa ma ren se Faust,
care în Bazinul Carpatic este cunoscut doar din
Transilvania. Rezultatele sunt modeste, pentru
cunoaºterea întregii faune fiind necesare
cercetãri mai profunde, cel puþin câte o zi din
douã în douã sãptãmâni, de la începutul
primãverii pânã în toamna târzie.

DDaattaa CCoonncceerrnniinngg
tthhee CCuurrccuulliioonnooiidd FFaauunnaa
ooff tthhee CCssóókkááss––VVeecczzeerr
NNaattuurraall RReesseerrvvaattiioonn
((CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy,, RRoommaanniiaa))
(Abstract)

During the spring and summer of 2001, I
made one day entomological researches in
Csókás–Veczer Natural Reservation from Covasna
County. The list above contains the result of this
collection: 117 species, belonging to 58 genera
and 4 families. The Squamapion samarense Faust
is worth to be mentioned, which from the
Carpathian Basin is known only in Transylvania.
The results are modest, for a better knowledge of
the whole fauna more collections are needed, at
least one day every two weeks, started from early
spring to late autumn.
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