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Summary. Majdán-plateau (Pomáz, northwest of Budapest, Hungary) is an uninhabit-
ed dry calcareous grassland surrounded with thickets; a small stream (Dera-patak), 
houses and woodland comprising mainly pubescent and Turkey oak, ash and manna 
(flowering) ash. Thickets have grown in abandoned vineyards and orchards. Despite its 
relatively small size, there are plenty of biotopes within this area. Typical flowers are 
pheasant’s eye (Adonis vernalis), salad burnet (Sanguisorba minor), viper’s bugloss 
(Echium vulgare), kidney vetch (Anthyllis vulneraria), Cantabrican morning glory 
(Convolvulus cantabrica), dwarf bearded iris (Iris pumila); biting stonecrop (Sedum 
acre); thyme (Thymus pannonicus); wild pink (Dianthus plumarius; subsp. regis-
stefani); milkwort (Polygala major), white lace flower (Orlaya grandiflora), Jerusalem 
sage (Phlomis tuberosa), woolly foxglove (Digitalis lanata) and burning bush 
(Dictamnus albus). 

Between 2000 and 2020, 96 species of butterflies, 36 of which are protected, have 
been observed and photo-documented during systematic visits: 11 Skippers, 4 Fes-
toons/Apollos and Swallowtails, 12 Whites and Yellows, 1 Metalmark, 31 Coppers/
Hairstreaks/Blues, and 37 Fritillaries/Admirals/Emperors/Gliders/Browns/Heaths.  

Typical, and relative common, protected species are Orbed Red Underwing Skip-
per (Spialia orbifer (Hübner, 1823); Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne 
(Linnaeus, 1758); Southern Festoon (Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 
1775) Common Swallowtail (Papilio machaon  (Linnaeus, 1758), Scarce Swallowtail 
(Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758), Black Hairstreak (Satyrium pruni (Linnaeus, 
1758), Large Copper (Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864), Eastern Short-tailed 
Blue (Cupido decoloratus (Staudinger, 1886), Eastern Baton Blue (Pseudophilotes 
vicrama schiffermuelleri (Hemming, 1929), Checkered Blue (Scolitantides orion 
(Pallas, 1771), Green-underside Blue (Glaucopsyche alexis (Poda, 1761), Amanda’s 
Blue (Polyommatus amandus (Schneider, 1792), Turquoise Blue (Polyommatus 
dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775), Twin-spot Fritillary (Brenthis hecate 
([Denis & Schiffermüller], 1775); Marbled Fritillary (Brenthis daphne ([Denis & 
Schiffermüller], 1775); Silver-washed Fritillary (Argynnis paphia (Linnaeus, 1758); 
Lesser Spotted Fritillary (Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775) and False 
Grayling (Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775). 
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Bevezetés – Introduction 

A pomázi Majdán-fennsíkon 2000-óta rendszeresen figyelem meg és fényképezem a 
nappali lepkéket kora tavasztól késő őszig. A Pomázhoz tartozó Majdán (Majdánpola) 
édesvízi mészkő fennsík számos mészkőszikla kibúvással, melyet nyugatról erdő, 
északról a Dera-patak, ill. a patak mentén épült házak, keletről Pomáz, délről pedig me-
zőgazdasági terület, főleg nagyüzemi gyümölcsös határol.  

Növényvilága összetett és értékes, számos, a régió flórájára jellemző faj megtalálha-
tó itt. A területnek csak egy része áll Natura 2000 védettség alatt, de szervesen illeszke-
dik a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba. A 1840-es években, a katonai felmérés szerint 
(https://mapire.eu/hu) a délkeleti rész kivételével szőlők voltak itt, melyek a filoxéra 
járvány után elpusztultak. Korábban, mint a neve: „pola/polje” is mutatja = mező, ka-
száló és/vagy legelő lehetett. A jelenlegi gyepterület legnagyobb része másodlagos. Ké-
sőbb, főleg a peremterületeken újra szőlőket és gyümölcsösöket alakítottak ki, majd a 
kitelepítések után ezek elvadultak és bozótosokká váltak. A fennsík sokáig katonai gya-
korló terület volt, így kimaradt a mezőgazdasági művelésből. Maga a fennsík különféle 
biotópokat tartalmaz, zárt dolomit sziklagyepet, lejtősztyepp-rétet, szálkaperje rétet, 
cserjés vegetációt, illetve a szélén zömmel csertölgyből, virágos kőrisből és molyhos-
tölgyből álló erdőket. A fennsík leggyakoribb virágai  a fenti biotópokra jellemzőek: 
így – többek között – tavaszi hérics (Adonis vernalis), csaba íre (Sanguisorba minor), 
közönséges kígyószisz (Echium vulgare), nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria), borzas 
szulák (Convolvulus cantabrica), apró nőszirom (Iris pumila); borsos varjúháj (Sedum 
acre); magyar kakukkfű (Thymus pannonicus); Szent István király szegfű (Dianthus 
plumarius; ssp. regis-stefani); nagy pacsirtafű (Polygala major), Orlay murok (Orlaya 
grandiflora), macskahere (Phlomis tuberosa) és gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata), 
az erdők szélén gyakori a nagy ezerjófű (Dictamnus albus). 

A sokféle biotóp nagyszámú nappali lepkének ad otthont. Tizenegy busalepke, 4 
pillangó, 12 fehérlepke, 1 mozaiklepke, 31 boglárka, 37 tarkalepke, összesen 96 nappa-
li lepke faj él – bizonyítottan – ezen a területen, ebből 38 faj védett. 

Anyag és módszerek – Material and methods 

Bejárás: márciustól novemberig, hetente legalább egyszer, áprilistól augusztusig heten-
te többnyire kétszer (csak kedvezőtlen időjárás esetén maradt el a bejárás). 

Fényképezés: Nikon fényképezőgéppel, makró objektívvel történt a dokumentáció 
(a gépek változtak az évek folyamán). Ha a meghatá-
rozáshoz erre szükség volt, a felszín mellett a fonákot 
is lefényképeztem. Colias-ok esetén mindig ellenfény-
ben fényképeztem a példányokat, ill. ha nem sikerült, 
a fajt nem határoztam meg.  

A meghatározáshoz  használt irodalom az idők so-
rán változott, eleinte Gozmány (1968), majd Tolman 
& Lewington (2009), később Haahtela et al. (2011)
könyvét használtam, sőt egy időben felkértem Dietzel 
Gyulát, aki volt olyan kedves, hogy vagy húsz-
harminc fotót meghatározott. A jelenlegi meghatáro-
zás a saját (Gergely et al. 2017) könyvem alapján tör-
tént. Befogás, preparálás nem történt. Nevezéktan: 
Varga (2010) által szerkesztett könyv alapján. 

     Dietzel Gyula (1945–2017) 

100 Gergely:  Pomázi nappali lepkék 

https://mapire.eu/hu


1. ábra. A pomázi Majdán-fennsík (Google Earth)
Fig 1. Majdán plateau in Pomáz (Google Earth)

2–5. ábra. (2) Sziklagyep részlet Orlay murokkal és borzas szulákkal; (3)sziklagyep borsos var-
júhájjal; (4) Lejtősztyep részlet árvalányhajjal és macskaherével; (5) Lejtősztyep gyapjas gyűszű-
virággal.  
Figures 2–5. (2) Calcareous grassland with white laceflower and dwarf morning glory; (3) cal-
careous grassland with biting stonecrop; (4) calcareous grassland with feather grass and Phlomis
tuberosa; (5) calcareous grassland with woolly foxglove 

2 3 

4 5 
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Védett fajok – Protected species 

Törpe busalepke – Spialia orbifer (Hübner, 1823) – tápnövénye, a Sanguisorba minor 
elsősorban a legmelegebb, sovány talajú sziklagyepeken nő. Áprilisban és május-
ban  lehet leggyakrabban találkozni vele. 

Kis apollólepke – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – a közeli erdei tisztásokon 
sokkal gyakoribb, de egyes példányai a fennsíkra is elkóborolnak. 

Farkasalmalepke – Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tápnövénye, 
a farkasalma (Aristolochia clematitis) több nagy telepben is megtalálható az elha-
gyott, elbozótosodott gyümölcsösökben, de a lepke a mélyebb fekvésű, nedvesebb 
területeket kedveli, ott repül nagyobb számban. 

Fecskefarkú lepke – Papilio machaon  (Linnaeus, 1758) – rendszeresen előfordul. Her-
nyóit egy ízben szürke gurgolyán (Seseli osseum) figyeltem meg (2015.06.05). 

Kardoslepke – Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – rendszeresen előfordul, de elő-
szeretettel keresi fel a közeli hegycsúcsokat (Majdán-hegy, Oszoly-csúcs).  

Citromlepke – Gonepteryx rhamni – elég gyakori, már kora tavasztól megfigyelhető. 
Nyírfalepke – Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – csak néhány megfigyelés; inkább a 

szomszédos erdei utakon mutatkozik, főleg, ha a talajon szívogat. 
Tölgyfalepke – Favonius quercus (Linnaeus, 1758) – csak egyesével észlelhető. 
Tölgyfa-csücsköslepke – Satyrium ilicis (Esper, 1779) – csak egyesével észlelhető 

(2015.06.07; 2016.06.27) 
Kökénylepke – Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csak egyesével talál-

ható (2004.06.27; 2004.07.18; 2011.06.18; 2016.06.14).  
Szilvafalepke – Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) – egyes években több példány is ész-

lelhető – főleg a bozótos szélén lévő elvadult szilvafákon (2004.06.27; 2004.07.18; 
2011.06.18; 2016.06.14). 

Nagy tűzlepke – Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) – a mélyebb, nedvesebb ré-
szeken rendszeresen megtalálható. 

Ibolyás tűzlepke – Lycaena alciphron (Rottenburg, 1775) – bár megfelelő az élőhelye, 
csak egyetlen alkalommal figyeltem meg és fényképeztem le (2018.05.26). 

Kis tűzlepke – Lycaena thersamon (Esper, 1784) – három alkalommal figyeltem meg, 
két alkalommal készült fénykép is (2013.07.14; 2019.05.01)  

Fakó boglárka – Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) – főleg a második nemzedék 
(júliusi-augusztusi) gyakori. 

Apró boglárka – Pseudophilotes vicrama schiffermuelleri (Hemming, 1929) – mindkét 
nemzedék (áprilisban, ill. júliusban) gyakori. 

Szemes boglárka – Scolitantides orion (Pallas, 1771) – egyes években gyakoribb. 
Nagyszemes boglárka – Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) – meglehetősen gyakori. 
Szürkés hangyaboglárka – Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) – egysze-

ri megfigyelés (2017.06.19), a Majdán fennsíkon nem találkoztam a tápnövényé-
vel, de viszonylag közeli élőhelyei vannak pl. a Hosszú-hegyen. 

Északi boglárka – Plebejus idas (Linnaeus, 1761) – rendszeresen észlelhető, de nem 
gyakori. 

Szerecsenboglárka – Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – a korábbi évek-
ben gyakori volt, az utóbbi években kevésbé. Utolsó megfigyelések: 2016.08.29; 
2019.07.15. 

Csillogó boglárka – Polyommatus amandus (Schneider, 1792) – pomázi élőhelye rég-
óta ismert (Bálint et al., 2006), egyes években gyakori. 

Fénylő boglárka – Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nem gya-
kori. 

102 Gergely:  Pomázi nappali lepkék 



Csőrőslepke – Libythea celtis (Laicharting, 1782) – elsősorban áttelelő példányok fi-
gyelhetők meg. 

Kis színjátszólepke – Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – a Dera-patak völ-
gyében él, elkóborló példányát egyszer figyeltem meg (2011.08.02). 

Nagy fehérsávoslepke – Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – hernyója a kertekben ültetett 
gyöngyvesszőkön él, a lepke csak a kertek közelében figyelhető meg. Az utóbbi 
években ritkábban észlelhető, utolsó megfigyelés: 2020.06.23. 

Kis fehérsávoslepke – Neptis sappho (Pallas, 1771) – az utóbbi években egyre gyakrab-
ban megfigyelhető (2014.04.25; 2019.08.19; 2020.05.10, 2020.08.16). 

Rozsdaszínű gyöngyházlepke – Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
gyakori. 

Málna-gyöngyházlepke – Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyakori. 
Hernyói rendszeresen megfigyelhetők a bozótosokat szegélyező szederleveleken. 

Nagy gyöngyházlepke – Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – gyakori. 
Zöldes gyöngyházlepke – Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) – egyes 

években, pl. 2009-ben gyakori volt. 
Tüzes tarkalepke – Melitaea didyma (Esper, 1778) – nem gyakori; hernyóját néhány-

szor útifüvön (Plantago media) találtam (2007.05.20; 2009.05.22). 
Kis tarkalepke – Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mindkét nemzedék 

(május és július) gyakori. Hernyója gyakran megfigyelhető a csilláros ökörfarkkó-
ró (Verbascum lychnitis) levelein. 

Recés tarkalepke – Melitaea aurelia (Nickerl, 1985) – rendszeresen észlelhető 
(2014.06.02; 218.05.28; 2019.06.03; 2020.06.14), de nem gyakori. 

C-betűs lepke – Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – gyakori.
Nagy rókalepke – Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – leggyakrabban az áttelelő

példányait lehet megfigyelni. 
Nappali pávaszem – Inachis io (Linnaeus, 1758) – elsősorban áttelelő példányait lehet 

észlelni. 
Közönséges szemeslepke – Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

gyakori. 

Korábban megfigyelt fajok, melyek jelenleg, illetve már nem észlelhetők: 
Lápi gyöngyházlepke – Brenthis ino (Rottemburg 1775) – a Majdán-fennsíkon 1984-

ben fogták (Bálint & Katona, 2019). Az elmúlt húsz évben nem volt észlelhető, a fenn-sík 
jelenlegi száraz jellege nem kedvez a faj fennmaradásának.

Magyar boglárka – Jolana iolas (Ochsenheimer, 1816) – az ötvenes években még 
fogták Pomáz és Szentendre környékén (Bálint et al., 2006). Tápnövénye, a Colutea ar-
borescens az elhagyott gyümölcsösökben megtalálható, de a faj oly mértékben vissza-
húzódott korábbi élőhelyeiről, hogy előfordulása a Majdánon nagy valószínűséggel ki-
zárható. 

A környéken megfigyelhető fajok, melyeket a Majdán-fennsíkon nem észleltem: 
Tükrös busalepke – Heteropterus morpheus (Pallas, 1971) – ismételten észleltem több 

egyedét a Pilis-tetőn (2020.07.09; 2020.07.22). 
Keleti mustárlepke – Leptidea morsei major (Lorkovic, 1927) – egyszeri észlelés 

(Dera-szurdok: 2013.04.22). 
Nagyfoltú hangyaboglárka – Maculinea [Phengaris] arion (Linnaeus, 1758) – rend-

szeresen megfigyelhető a Pilis-tetőn, dokumentálva: 2018.06.25; 2019.07.14 és 
2019.07.21 között, ill. 2020.07.22 és 2020.08.09 között. 
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Szilfa-csücsköslepke – Satyrium w-album (Knoch, 1782) – nem gyakori, de több-
ször mefigyelhető a Pilis-tetőre vezető út mentén, amint a gyalogbodza virágain szívo-
gat (2017.07.02; 2018.06.25) 

Nagy színjátszólepke – Apatura iris (Linnaeus, 1758) – rendszeresen megfigyelhető 
a Pilis-tetőre vezető úton (2019.06.30; 2020.07.09). 

Gyászlepke – Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – egyetlen megfigyelés (Rám-
szakadék: 2006.07.16) 

Kis rókalepke – Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – egyetlen megfigyelés (Pilis-tető: 
2016.08.27). 

A Majdán-fennsíkon észlelt nappali lepkefajok jegyzéke – a gyakoriság feltünteté-
sével (* gyakori) 
List of butterflies of Majdán plateau – with their abundance (* frequent) 

HESPERIDAE 
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) – egyszeri észlelés (2012.07.04) 
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – korábban rendszeresen megfigyelhető volt 

(2006.0.5.06; 2007.05.06; 2008.05.18), az utóbbi években eltűnt 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)* 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)* 
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)* 
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) – egyszeri észlelés (2016.09.03) 
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)* 
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)* 
Spialia orbifer (Hübner, 1823)* 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)* 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)* 

PAPILIONIDAE 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Papilio machaon Linnaeus, 1758 – nem gyakori 
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)* 
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – egyes években gyakori 

PIERIDAE 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – egyszeri észlelés (2019.06.12) 
Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)* 
Colias crocea (Geoffroy, 1785)* 
Colias erate (Esper, 1805)* 
Colias hyale (Linnaeus, 1758)* 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)* 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* 
Pieris napi (Linnaeus, 1758)* 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* 
Pontia edusa (Fabricius, 1777) – kétszeri észlelés (2018.05.26 és 2018.05.28) 

RIODINIDAE 
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 

104 Gergely:  Pomázi nappali lepkék 



LYCAENIDAE 
Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nem gyakori 
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)* 
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)* 
Cupido argiades (Pallas, 1771)* 
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)* 
Cupido minimus (Fuessly, 1775)* 
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)* 
Favonius quercus (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)* 
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) – egyszeri észlelés (2018.05.26). 
Lycaena dispar (Haworth, 1802)* 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)* 
Lycaena thersamon (Esper, 1784) – kétszeri észlelés (2013.07.14; 2019.05.01) 
Lycaena tityrus (Poda, 1761)* 
Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) – egyszeri észlelés (2017.06.19) 
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)* 
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)* 
Plebejus idas (Linnaeus, 1761) – nem gyakori 
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) – egyes években gyakori 
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)* 
Polyommatus coridon (Poda, 1761)* 
Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775)* 
Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nem gyakori 
Plyommatus icarus (Rottemburg, 1775) * 
Pseudophilotes vicrama schiffermuelleri (Hemming 1929)* 
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)* 
Satyrium ilicis (Esper, 1779) – néhány észlelés  
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) – néhány észlelés  
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) – néhány észlelés (2004.06.27; 

2004.07.18; 2011.06.18; 2016.06.14) 
Scolitantides orion (Pallas, 1771) – egyes években gyakori 
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 

NYMPHALIDAE 
Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – egyszeri észlelés (2011.08.02) 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)* 
Argynnis adippe (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) – egyes években gyakori 
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)* 
Boloria dia (Linnaeus, 1767)* 
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)* 
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775)* 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)* 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)* 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)* 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* 
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)* 
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Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)* 
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)* 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)* 
Libythea celtis (Laicharting, 1782)* 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* 
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)* 
Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) – nem gyakori 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)* 
Melitaea didyma (Esper, 1778) – nem gyakori 
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)* 
Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)* 
Minois dryas (Scopoli, 1763)* 
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – nem gyakori 
Neptis sappho (Pallas, 1771) – az utóbbi években rendszeresen megfigyelhető 
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – nem gyakori 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* – elsősorban az odavezető erdei utak mentén 
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)* 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – egyes években gyakori 

Összefoglalás 
A pomázi Majdán-fennsík lakatlan száraz mészkőgyep, melyet bozótos, patak, erdő és 
házak vesznek körül. Rendszeres bejárással 2000 és 2020 között összesen 96 nappali-
lepke fajt észleltem és fényképpel dokumentáltam, ebből 38 faj védett. 

1. táblázat. A megfigyelt, és a magyarországi Rhopalocera fajok száma családonként
Table 1. Number of observed and Hungarian Rhopalocera species per family

Család / Familia Fajszám / Species number Fajszám Magyarorszáon
Number of species in 

Hungary

Hesperiidae 11 18

Papilionidae 4 4

Pieridae 12 19

Riodinidae 1 1

Lycaenidae 31 48

Nymphalidae 37 67

Összesen / Total 96 157
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6–9. ábra. (6) Pseudophilotes vicrama schiffermuelleri;  (7) Polyommatus amandus; 
(8) Cupido decoloratus; (9) Arethusana arethusa
Figures 6–9.  (6) Eastern Baton Blue; (7) Amanda’s Blue; (8) Eastern Short-tailed
Blue;  (9) False Grayling
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