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Fazekas Imre | Pannon Intézet, Pécs

Közép- és felsőfokú tanulmányait Pécsett végezte.
Biológia, mezőgazdaságtan és környezetvédelem 
szakos tanár.
 Muzeológusként, múzeumvezetőként az 1970-
es években kezdett el dolgozni, s két éven át a 
Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként a 
Magyar Természettudományi Múzeum lepkegyűj-
teményét tanulmányozta. 
 Fő kutatási területe a microlepidopterák taxo-
nómiája, bionómiája és állatföldrajza. Kiemelten 
foglalkozik az Alucitidae, a Pterophoridae, a 
Tortricidae, a Sesiidae, a Zygaenidae, a Pyralidae és 
a Crambidae családokkal valamint a nagylepkék 
körében az ún. törpearaszolókkal (Eupitheciini). 
1975-től részt vett az Alpokalja, a Bakony, a Mátra 
és Mecsek faunakutatási programjaiban, majd 

1980-ban elkezdte a magyar Microlepidoptera fauna faunisztikai feltárását.
 A tudományra új taxonokat írt le a Palearktikumból és számos fajt először mutatott 
ki Magyarországról. Eddig közel 300 tudományos publikációja jelent meg európai és 
hazai szaklapokban. Számos gyűjtő-, kutató- és tanulmány utat tett a közép-európai 
országokban, az Appennini- és a Balkán-félszigeten.
 Önálló szakkönyvek és könyvfejezetek szerzője. Több kötetben láthatjuk 
tusrajzait; ilyenek például a Fauna Hungariae könyvsorozatban a „Medvelepkék, Szen-
derek és Szövőlepkék” kötet fajainak habitusrajzai vagy a Microlepidoptera of  
Europe sorozatban a az Evergestinae fajok genitália ábrái. 
 Alapító szerkesztője volt a 15 kötetben megjelent Folia Comloensis múzeumi 
évkönyvnek (1984–2005). Könyvkiadóként eddig négy kötetben kiadta a Mecsek 
állatvilága c. könyvsorozatot. 2006-tól főszerkesztője  és kiadója az Acta Naturalia 
Pannonica valamint a  Microlepidoptera.hu című folyóiratoknak.
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Magyarországon eddig önálló kiadvány az üvegszárnyú lepkékről (Sesiidae) másik 

nevükön a szitkárokról még nem jelent meg. Korábban csupán két könyvfejezet 

(Abafi-Aigner 1907, Issekutz 1955) foglalkozott a hazai fajok bemutatásával. Az 

Issekutz-féle faunafüzet (Magyarország Állatvilága sorozat) egészen napjainkig az 

egyetlen olyan munka volt, melyben határozókulcsok segítették a fajok azonosítását, 

de nélkülözött minden olyan habitusábrát, amely segítséget adott volna kutatóknak 

vagy a rovarvilág után érdeklődőknek.  

 

Az elmúlt hosszú évtizedekben lényegesen megváltozott a palearktikus Sesiidae fajok 

nevezéktanáról, taxonómiájáról, földrajzi elterjedéséről valamint bionómiájukról 

alkotott korabeli kép, ezért fontos lett egy átfogó, napjaink palearktikus vizsgálati 

eredményeit is szintetizáló könyv megírása és kiadása.  

 

A könyv előkészítő munkálatait közel harminc évvel ezelőtt kezdte meg Fazekas Imre 

pécsi entomológus, a tervszerű gyűjtésekkel, a múzeumi-, intézeti- és a 

magángyűjtemények revíziójával, s több természetföldrajzi terület Sesiidae 

faunájának vizsgálatával, füzetek megírásával. 

  

Jelen könyv célja, hogy bemutassa az összes magyar faj diagnózisát, bionómiáját, 

hazai- és földrajzi elterjedését; határozókulcsok segítségével hozzájáruljon a 

fajcsoportok, a fajok egzakt identifikációjához. Színes- és fekete-fehér ábrákon 

szemlélteti a hímek és a nőstények jellemző és differenciális bélyegeit, egyes fajok 

változékonyságát. Az ábrák megalkotásánál a szerző a legújabb digitális technikát 

alkalmazta. A fajokat eredeti, színes fényképeken mutatja be, a fontosabb 

határozóbélyegek kinagyításával. A szerző a könyv megírása során különös gonddal 

odafigyelt arra, hogy pontosan rögzítse az imágók repülési idejét, a hernyók 

tápnövényeit, azok életmódját valamint a preferált élőhelyeket. 

 

A magyar irodalomban először tekinthető meg az összes faj részletes ivarszervi rajza 

valamint a taxonok releváns és potenciális elterjedési térképe.  Külön fejezet 

foglalkozik a magyar Sesiidae fauna kutatástörténetével, a kérdéses és az ún. 

problémás taxonokkal, az erdészeti- és mezőgazdasági kártevőkkel, a vöröskönyves- 

és védett fajokkal. Bemutatja, hogy a kutatások jelenlegi állása szerint melyek a 

magyar Sesiidae fauna ritka, lokális és veszélyeztetett fajai. 

 

Az alábbiakban néhány oldalt mutatok be a könyv fejezeteiből. 
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11.  Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
Diagnózis. Eszf. 18–30 mm.  A csáp fekete, a palpus ventrálisan sárga. A tor oldalt

narancssárga.  A 4. potroh szelvény dorzálisan teljes szélességében vörös, az 1. és a 2. 
szelvény oldalt sárgás; a farpamacs fekete. A harmadik lábpár apikálisan szürkésbarna, 
bazálisan sárga. Az esz. tőve vörös pikkelyek behintett;  az ékfolt nagy, a diszkálisfolt 
erőteljes, apró hegye befelé nyúlik. A hosszantifolt a diszkálisfolt alatt eléri a külső 
foltsor alsó részét. Genitália: 11c ♂, 11d ♀.

Hasonló faj: Synanthedon myopaeformis.
Bionómia. Imágó: IV–V. Tápnövények: Alnus spp., Betula spp. A hernyó 1–2 évig 

sérült farönkökben, törzsekben és ágakban fejlődik. Habitat: Széles ökológiai 
valenciájú faj, mely főként erdei tisztásokon, erdőszéleken, domb- és hegyvidéken 
(1300–1500 m-ig) valamint homokterületeken is gyűjthető.

Magyarországi lelőhelyek. „Budapest környéke”, Bükk (Nagyvisnyó,) Darány, 
Gödöllő, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Kaposvár, Kőszeg, Pécel, Pécs,  Telkibánya. 

Area:  Holarktikum. Dél-Európában, Kis-Ázsiában lokális.
Bibliográfia. Fazekas 2003, 2004;  Freina 1997; Issekutz 1953b, 1955; Laštůvka 1990; Laštůvka  & 
Laštůvka 2001.

11a ♂

11b ♀♂

11c ♂

11d ♀

11e

fonák oldal

hasi oldal
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12. Synanthedon  formicaeformis (Esper, 1783)
Diagnózis. Eszf. 14–25 mm.  A csáp fekete, a palpus ventrálisan narancssárga. A 4.

és részben az 5–6. potrohszelvény dorzálisan vöröses, az utóbbiak ventrálisan 
barnásvörösek. A farpamacs fekete, a hímnél oldalt sárgás, a nősténynél fehéres. A 
hátulsó lábszár középen fehér, a lábfej sárga-fekete. Az esz.  keskeny, a szegélyeken 
barnásvörös, a diszkálisfolt fekete. Genitália: 12d ♂, 12e ♀.

Bionómia. Imágó: V–VIII. Tápnövények: Salix spp.; a hernyó 1–2 évig  a 
gyökerekben, a  törzsekben, az ágakban és gallyakban fejlődik. Habitat: erdőszélek,  
ártéri erdők, fűzligetek, mocsarak, folyó- és patakvölgyek. A fűztelepeken károkat 
okozhat.

Magyarországi lelőhelyek. Bátorliget, Budapest (Zugló), Bükk, Darány, Eger, Gödöllő, 
Isaszeg, Jánoshalma, Kaposvár, Magyaróvár, Mátraháza, Miskolc, Nógrádszakál, Parád, 
Peszér, Pécel, Pécs, Pótharaszt, Sarkad, Szentendre, Szentmártonkáta, Szécsény, Szilvásvárad. 

Area:  Eurázsia faj, délen eléri Szicíliát; 
(1)Észak-Amerikában adventív . 

Bibliográfia. Fazekas 2003, 2004; Freina 1997; 
Issekutz 1953b, 1955; Laštůvka 1990; Laštůvka  & 
Laštůvka 2001; Ulbrich 1916.

12b ♂12a ♂ 12c ♀

12d ♂

12e ♀

12f

((1)Megjegyzés: 
É-Amerikában feltehe-
tőleg a közelrokon S. bol-
teri (H. Edwards, 1883) 
helyettesíti, s nem az eurá-
zsiai S. formicaeformis él.
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30. Chamaesphecia anatolica  Schwingenschuss, 1938
Diagnózis. Eszf. 17–21 mm. Csáp kékesfekete, kívül sárga; a palpus bazálisan

világos, disztálisan sárga, a homlok sárga, a gallér narancssárga. A torhát középcsíkja és 
vállfedők sárgák. A 2., 4. és 6. potrohszelvény szegélye fehéres, dorzálisan okkersárga 
pikkely behintéssel. A farpamacs fekete, a tőnél rozsdaszínű (♂), a nőstényé fekete. Az 
esz.-on a hosszantifolt igen rövid (♂), vagy pikkelyes (♀); a külső üvegfoltsor 4 (♂) 
vagy 3 (♀) cellás. A szegélytér érközei és az üvegfoltok széle sárgás behintésű. 
Genitália: 30b ♂, 30c ♀.

Bionómia. Imágó: VI–VII. (VIII.). Tápnövények: Nepeta spp.;  a hernyó két évig 
gyökerekben él. Habitat: xerotherm köves, sziklás helyeken, utak mentén, folyó-
partokon (Laštůvka  & Laštůvka 2001).

Magyarországi lelőhely.  Gyöngyössolymos (Laštůvka Z. pers. comm. 2017)
Area: Örményország, Törökország, Görögország, Bosznia, Szerbia, Románia, 

Magyarország; mindenütt igen lokális és ritka faj.
Bibliográfia. Freina 1997; Laštůvka 1990;  Laštůvka  & Laštůvka 2001.

♂

♀

♀

30a

30b ♂

30c ♀

30d
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