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Abstract: Four years of monitoring showed the stable presence of Lycaena dispar rutila on the Pannonic salt steppes of 
Pásztó grassland (Túrkeve, Hungary). Due to the sometimes extreme drought during the observation period significant 
fluctuations of the abundance of the species was detected and it was permanently low. Among the potential host plants 
occurring in the region, Rumex crispus can be considered as the primary plant at the study area. Rumex patientia is frequ-
ent and massive in the area, but is not suitable as a host plant for its early withers. Rumex stenophyllus only occurs in small 
and isolated populations, therefore it has little relevance in terms of butterflies. The experiences of monitoring confirm 
the assumption according to which the survival of this Lycaena butterfly and its population size – besides the climatic 
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1. ábra: A nagy tűzlepke monitoring vizsgálat mintavételi helyeinek elhelyezkedése  
a Pásztói-legelőn és környékén

Hazai viszonyok között a nagy tűzlepkével az elmúlt néhány év során a nemzeti park igazgatóságok 
által készítetett nagyszámú Natura 2000 fenntartási terv foglakozik, amelyekben szintén lehet találkozni az 
állományfelmérés módszertanával.

A Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése fenntartható gazdálkodási módsze-
rekkel (LIFE 10 NAT HU/000018) című projekt keretében négy év – 2012, 2013, 2014 és 2015 – során, mo-
nitoring jelleggel követtük nyomon a faj jelenlétét a projektterületen és annak környékén. A megfigyelések 
mintavételi helyeit olyan élőhelyeken jelöltük ki, amelyeket a tápnövény megléte és a nedvességi viszonyok 
alapján nagy valószínűséggel a faj számára kedvezőnek ítéltünk meg (1. ábra).

A Pásztói-legelőn megállapított mintavételi helyek zömmel a határmezsgye közelében vagy a gyepen 
áthaladó vízelvezető vagy mesterséges vízpótlású csatornák voltak. Kisebb volt e tekintetben annak a né-
hány mély fekvésű, a nyár elejéig vízállásos területrésznek a jelentősége, amelyek csak a teljes kiszáradásig 
nyújtottak kedvező életfeltételeket, jóllehet ezek csapadékos időszakokban minden bizonnyal tartósan is 
igen jó élőhelynek számítanak. A projektterülettől távolabb eső mintavételi helyeket szintén állandóan vizes 
élőhelyek környezetében vagy mélyfekvésű, időszakos vízállásokon jelöltük ki (1. táblázat).

conditions of Tiszántúl – is influenced predominantly by those weather conditions that have a positive impact on the 
humidity of the habitats. The long-lasting moisture of the habitat and as a consequence the expanded lifetime of the host 
plants and the longevity of green foliage is essential for the survival of a stable butterfly population. During permanently 
dry periods relatively stable habitat conditions are provided along the surrounding channels of the Pásztó grassland. The 
typically present smaller or larger low-lying, waterlogged areas of the Pásztó grassland create favourable habitat conditi-
ons both for the Lycaena dispar and its host plant populations during constant wet periods. Interventions to improve the 

water management of the Pásztó grassland are expected to favor the Lycaena dispar also.

bevezetés

A Tisza és a hozzá csatlakozó vízfolyások árterének, természetes állapotban időszakosan vízjárta rét-
jein megmaradt állategyüttesek nagyszámú specifikus képviselői között az utóbbi időben a nagy tűzlepke 
(Lycaena dispar rutila (Werneburg, 1864)) megkülönböztetett figyelmet kap. A faj előtérbe kerülésének 
hátterében kétségkívül az a természetvédelmi jelentőség áll, hogy az Európai Unió Élőhelyvédelmi irányelv 
II. függelékének értelmében számos kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület kijelölésének alapjául 
szolgáló természeti értékek között szerepel.

A nagy tűzlepke jelen van a Közép-Tisza-vidék és a Tiszántúl minden olyan rét jellegű élőhelyén, ahol a 
megfelelő lóromfajok, mint tápnövények előfordulnak, és ahol legalább a tenyészidőszak első felében számá-
ra kedvező nedvességi viszonyok vannak. A Kárpát-medencében egyre hosszabban tartó, száraz periódusok 
nem kedveznek a fajnak, és ilyenkor csak a stabil vízterületek környezetében maradnak megfogyatkozott 
egyedszámú állományai. A faj gyakoribbá egy-egy esős nyarat követő évben vagy ebben a régióban hosz-
szú időközönként bekövetkező többéves csapadékbőség idején válik, amikor még az egyébként számára túl 
száraz területeken is megjelenik. A Közép-Tisza-vidéken és a Nagykunságban ilyen gradációszerű jelenlétet 
legutóbb 2009-ben jegyeztünk fel. Túrkeve térségében a Berettyó árterén vannak olyan élőhelyek, amelye-
ken adottak az életfeltételek a nagy tűzlepke számára, legfőképp, hogy stabilan jelen vannak a tápnövény 
nagyobb állományai és az év nagy részén a megfelelő nedvesség is.

A fentiek tükrében a Pásztói-legelőn, mint gyorsan kiszáradó mentett ártéri területen, a nagy tűzlepke 
tartósan azokon a nedves élőhelyeken képes megmaradni, melyek vízutánpótlása aszályos időszakokban 
a jelenlegi körülmények között mesterséges vízpótlással biztosított. Gyakoribbá a faj tartósan csapadékos 
időszakokban válik, amikor az egész területen lehet főként a kóborlásra hajlamos hím egyedekkel találkozni. 
A fentiekkel összhangban a Pásztói-legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20148) 
kijelölésének alapjául szolgáló közösségi jelentőségű állatfajok között a nagy tűzlepke „D” állománynagy-
sággal szerepel.

A megfigyelések módszertAnA

Az európai közösségi jelentősége folytán az utóbbi évtizedben ugrásszerűen megnőtt a nagy tűzlepké-
vel foglakozó publikációk száma. A faj életmódját, konzervációs biológiai helyzetét tárgyaló dolgozatokban 
javaslatokat találunk a populációk és állományok monitorozási módszerére is (Fartmann et al 2001, Kon-
vička & Beneš 2006).
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2. táblázat: A nagy tűzlepke monitoring vizsgálat helyszínei a Pásztói-legelőn és környékén

2012 2013 2014 2015

2012.IV.24. 2013.IV.30. 2014.IV.4. 2015.IV.22.

2012.V.21. 2013.VI.9. 2014.V.10. 2015.V.8.

2012.VI 22. 2013.VII.4. 2014.VI.3. 2015.VI.2.

2012.VII.23. 2013.VIII.9. 2014.VII.4. 2015.VI.29.

2012.VIII.19. 2013.VIII.31. 2014.VIII.11. 2015.VII.23.

2012.IX.23. 2013.IX.29. 2014.IX.30. 2015.VIII.4.

A terepi felmérések során a kiválasztott és lokalizált nagyobb kierjedésű tápnövényállományokban és 
azok környezetében fellelt egyedekről szóló információkat adatlapokon rögzítettük. A rögzített adatsor egy-
egy megfigyelésre vonatkozóan a megfigyelt egyed fejlődési stádiumára (pete, lárva, imágó) és a lepke ne-
mére, valamint az adott helyen jellemző tápnövényfajra vonatkozott. A megfigyelések helyei (mintavételi 
helyek) a tápnövényállomány központi részén bemért koordináta pontok (1. táblázat) néhány méteres vagy 
legfeljebb 50 m-es környezetét, illetve az imágók esetén egy-egy csatorna vagy töltésláb mentén kb. 100 m 
hosszú szakaszt jelentették. A területbejárások során a fix megfigyelési helyektől kb. 500 m-nél nagyobb 
távolságra feljegyzett egyedek adatait külön adatsorban rögzítettük. A nagy tűzlepke mellett feljegyeztük 
a térségben még megjelenő és szintén a Rumex fajokon is fejlődő kis- és közönséges tűzlepke egyedeit is.

A megfigyelések eredményei és diszkusszió
A nagy tűzlepkéről szóló általános jellemzések zömmel a mocsaras élőhelyeken tenyésző tavi- (Rumex 

hydrolapathum) és a vízi lóromot (Rumex aquaticus), esetleg más kimondottan nedves élőhelyekhez kötő-
dő Rumex-fajokat neveznek meg tápnövényként. A faj tápnövényigényének vizsgálatai hazánktól nyugatra 
fekvő régiókban szintén ezeket a lóromfajokat helyezték előtérbe, mint az ott élő Lycaena dispar batavus 
(Oberthür, 1923) alfaj által preferált tápnövényeket (Martin & Pullin 1996, Webb & Pullin 2000). 
Mindemellett azt is megállapították, hogy a lárvák és az áttelelő hernyók legnagyobb túlélési esélye nedves 
élőhelyeken, buja tápnövényállományokban van (Martin & Pullin 2004, Nicholls & Pullin 2003).

A hazánktól nyugatra fekvő régiókban végzett kutatások szerint a nálunk élő Lycaena dispar rutilus 
preimaginális fejlődése a tavi lóromon jóval eredményesebb mint a fodros lóromon (Rumex crispus), amely 
e szerint csak másodlagos tápnövényként jön számításba (Köstlerm 1997). A közelmúltban a Pannon 
biogeográfiai régióban – Bécs környékén – végzett részletekbemenő kutatások eredményeként a szakiroda-
lomban korábban említett tápnövények (Rumex hydrolapathum, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Rumex 
sanguineus) mellett, a szárazabb éghajlatú tájakon jóval gyakoribb keskenylevelű- (Rumex stenophyllus) és 
paréjos lórom (Rumex patientia) is tápnövénynek bizonyult. Emellett a fodros lóromot találták a faj által 
leginkább preferált tápnövénynek (Strausz 2010).

Pásztói-legelőn és annak közvetlen környezetében a nagy tűzlepke szakirodalmi források (Strausz 
2010, Strausz et al 2012) alapján valószínűsíthető preferált tápnövényei közül a fodros lórom az egyet-
len faj, ami jelentős állománynagysággal van jelen. A tavi lórom legfeljebb hosszabban tartó csapadékos 
időszakokban jelenhet meg oly méretű és stabil állományokban, hogy a tűzlepke számára tartós élő-
helyként számításba lehessen venni. Ezzel szemben a térségben ruderális vagy egyéb zavart élőhelyeken 
is tömegesen jelentkezik és mindenfelé nagy kiterjedésű zárt állományokat alkot a Rumex patientia. A 

1. táblázat: A nagy tűzlepke monitoring vizsgálat helyszínei a Pásztói-legelőn és környékén

sorsz. helynév élőhely x y Rumex 
crispus

Rumex  
stenophyllus

Rumex  
patientia

1. Pásztói-legelő 
(északi sarok)

vizenyős, mocsár-
rétbe hajló gyepfolt

775890 195377 1 1

2. Pásztói-legelő (északi 
csatorna keleti vége)

vizes csatorna 
partmenti sávja

775899 195222 1

3. Pásztói-legelő (északi 
csatorna nyugati vége)

vizes csatorna 
partmenti sávja

774776 194487 1

4. Pásztói-legelő 
(észak-keleti oldal - 
rekult. szeméttelep)

vizenyős, mocsár-
rétbe hajló gyepfolt

776710 194875 1 1

5. Pásztói-legelő (középső 
keresztcsatorna)

vizes csatorna 
partmenti sávja

776335 194666 1

6. Pásztói-legelő (délke-
leti sarok, csatorna)

vizes csatorna 
partmenti sávja

777111 194672 1 1

7. Pásztói-legelő (déli 
csatorna keleti vége)

vizes csatorna 
partmenti sávja

777031 194187 1 1

8. Pásztói-legelő (déli 
csatorna közepe)

vizes csatorna 
partmenti sávja

776764 193629 1

9. Malomzug (Horto-
bágy-Berettyó jobb 
oldali hullámtér)

mocsárrét 778404 192820 1 1

10. Mihály-tanya (men-
tett jobb oldali 
Berettyó-ártér)

degradált nedves rét 778396 192743 1 1

11. Malomzug-Simafo-
ki-csatorna torkolata

degradált nedves rét 777971 192548 1 1

12. Túrkedd vizenyős, mocsár-
rétbe hajló gyepfolt

777628 192135 1 1

13. Nagykunsági (I.)-csa-
torna torkolat

degradált nedves rét 775981 191665 1 1

14. Álom-zugi (IV.)-csa-
torna torkolat

degradált nedves rét 775675 191499 1 1

A térségben előforduló és a faj potenciális tápnövényének vehető fodros- (Rumex crispus), keskeny-
levelű- (Rumex stenophyllus) és a legtömegesebb paréjos lórom (Rumex patientia) állományokra kon-
centráltuk a megfigyeléseket. A mintavételezés során az általában jól körülhatárolható tápnövényál-
lományban a növényeken peték és lárvák felkutatását végeztük. A vizsgálat kisebb állomány esetén 
lehetőleg minden növényegyeden, nagyobb állományok esetén pedig az állománynak a nagy tűzlepke 
szempontjából leginkább kedvező részén vagy részein, nagyjából 4 m2-es foltokon történt. Az imágók 
keresése és feljegyzése a tápnövényállomány átvizsgálásakor és az adott mintavételi hely környezetében, 
csatornák, töltéslábak esetében kb. 100 m hosszú sáv mentén történt. Az előkerült egyedekről lehetőség 
szerint fényképfelvétel készül. Ez utóbbinak főleg a nőstényeknél és a szintén lóromon fejődő rokon 
fajoknak (kis tűzlepke – Lycaena thersamon, közönséges tűzlepke – Lycaena phlaeas) vélhető egyedek 
esetében volt jelentősége. 

A megfigyeléseket április és szeptember között nagyjából havonta egy alkalommal végeztük el, úgy-
hogy egy-egy évben hatszor (2. táblázat) történt célzott felmérés.
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3. táblázat: A nagy tűzlepkére irányuló monitoring vizsgálat során feljegyzett adatok a Pásztói-legelőn és 
annak környékén.

a mintavételi helyeknél feltüntetett számok az 1 táblázatban és az 1. ábrán szereplő számokkal egyeznek, h – hím egyedek, n – nőstény egyedek

IDŐPONTOK HELY TÁPNÖVÉNY PETE LÁRVA IMÁGÓ MEGJEGYZÉS

2012.IV.24. 12 – Túrkedd Rumex crispus   1h  

2012.V.21. 7 - Pásztói-legelő  
(déli csatorna keleti vége)

Rumex crispus  1 1h  

2012.VI 22. NEM SIKERÜLT 
FELJEGYEZNI

     

2012.VII.23. NEM SIKERÜLT 
FELJEGYEZNI

     

2012.VIII.19. NEM SIKERÜLT 
FELJEGYEZNI

     

2012.IX.23. 8 - Pásztói-legelő  
(déli csatorna közepe)

   1h  

2013.IV.30. 6 - Pásztói-legelő  
(délkeleti sarok, csatorna)

Rumex crispus   1n Lycaena phlaeas

2013.IV.30. 9 - Malomzug (Hortobágy- 
Berettyó jobb oldali hullámtér)

Rumex crispus   1 h  

2013.IV.30. 11- Malomzug-Simafoki- 
csatorna torkolata

Rumex crispus   1n+1h  

2013.VI.9. 6 - Pásztói-legelő  
(délkeleti sarok, csatorna)

Rumex crispus  16  1h  

2013.VI.9. 12 – Túrkedd Rumex crispus   1n  

2013.VII.4. NEM SIKERÜLT 
FELJEGYEZNI

     

2013.VIII.9. NEM SIKERÜLT 
FELJEGYEZNI

     

2013.VIII.31. 7 - Pásztói-legelő  
(déli csatorna keleti vége)

   1h  

2013.VIII.31. 9 - Malomzug (Hortobágy- 
Berettyó jobb oldali hullámtér)

   1h  

2013.VIII.31. 11- Malomzug-Simafoki- 
csatorna torkolata

Rumex crispus   1h  

2013.IX.29. 6 - Pásztói-legelő  
(délkeleti sarok, csatorna)

Rumex crispus   1h  

2014.IV.4. NEM SIKERÜLT 
FELJEGYEZNI

     

2014.V.10. 11- Malomzug-Simafoki- 
csatorna torkolata

Rumex crispus   1h  

2014.V.10. 12 - Túrkedd Rumex crispus   1h  

2014.V.10. 14 - Álom-zugi  
(IV.)-csatorna torkolat

Rumex stenophilus   1h  

2014.VI.3. 2 - Pásztói-legelő (északi 
csatorna keleti vége)

   1h  

2014.VII.4. 1 - Pásztói-legelő  
(északi sarok)

Rumex crispus  2 1n  

Pásztói-legelőn és környékén ez utóbbinak állandó, kiterjedt állományai léteznek. A vizsgálataink során 
rendszeresen látogatott 14 mintavételi hely több mint felének környezetében a paréjos lóromnak is je-
lentős állományai voltak (2. táblázat), jóllehet a hely kiválasztásánál a fodros lórom megléte volt a döntő 
szempont. Mindemellett a lepke preimaginális alakjait paréjos lóromon nem találtuk meg. A feljegyzett 
imágók minden esetben a paréjos lórom állományoktól viszonylag nagy távolságra kerültek elő. A Hor-
tobágy-Berettyó hullámterében a keskenylevelű lórom apró állományait is megtaláltuk, de e fajnak az 
adott körülmények között csekély jelentőséget lehet feltételezni.

A négy év során tett megfigyeléseink tapasztalatai megerősítik azt a feltételezést, hogy a Tiszántúl 
éghajlati viszonyai mellett a nagy tűzlepke túlélésére és annak populációnagyságára döntő hatással van-
nak azok az időjárási tényezők, amelyek az élőhelyek nedvességét befolyásolják. Az időjárási tényezők 
közvetlen, de még inkább közvetett hatásai főleg a preimaginális egyedekre nyilvánvalóan nem elhanya-
golható, mégis e téren a szakirodalmi forrásokban (Dennis 2010, Martin & Pullin 2004, Nicholls 
& Pullin 2003 Webb & Pullin 2000) csak legfeljebb érintőlegesen, az élőhely egyéb adottságait és a 
tápnövényválasztékot elemző adatok között találhatunk megállapításokat. Az élőhely nedvességével s 
ezen keresztül a tápnövényállomány élettartamával, illetve a zöld levélzet tartósságával vagy élőhelyi 
mikroklíma változásainak hatásaival kapcsolatban nem ismerünk elemző, részletekbe menő kutatási 
eredményeket.

A Pásztói-legelőn és annak környékén történt közel fél évtizedre kiterjedő megfigyeléseink idején, 
a különben igen csapadékos 2010. év őszén elkezdődött, és már ötödik éve tartó egyre nagyobb csapa-
dékhiány volt jellemző. A mind szélsőségesebb méreteket öltő aszályos időjárás, ugyan 2013-ban és 2014 
nyarán némileg mérséklődött, de az egy-egy év során lehullott csapadékmennyiség legfeljebb a sztyepp-
klímára jellemző átlag körül mozgott. Az elmúlt öt év (2011-2015 augusztus vége) csapadékátlaga pedig 
jóval 500 mm alatt maradt. Különösen 2012 és 2015 nyara volt forró és nagyon száraz. Az igen kevés 
nyári csapadék mellett a terület fokozódó kiszáradását az is siettette, hogy elmaradt a Tisza és mellék-
folyóinak áradása. A gyorsan levonuló és alacsonyan tetőző néhány árhullám és a rövid, csapadékosabb 
periódusok nem javítottak az ártér mélyre süllyedt felszín alatti vízkészletén.

A nagy tűzlepkére az élőhelyek kiszáradása minden bizonnyal közvetlenül is hatott. Korábbi kuta-
tások (Martin & Pullin 2004, Nicholls & Pullin 2003) megállapításai rámutattak, hogy a peték és 
a hernyók túlélésének a tápnövényállományban uralkodó tartósan nedves mikroklíma kedvez. A fent 
taglalt tartósan száraz és forró nyári időjárás az általunk vizsgált területen a nagy tűzlepke számára ked-
vezőtlen élőhelyi viszonyokat generált. A faj fő tápnövénye a fodros lórom csak a Pásztói-legelőt keletről 
és délről övező, illetve azt középtájban keresztező, mesterséges vízpótlású csatornákban marad üde az 
I. hernyónemzedék kifejlődésének teljes időtartamára. A II. és az esetleges III. nemzedék fejlődésére 
kedvező feltételek inkább csak az esősebb nyarú 2014. évben voltak biztosítottak, egy-egy apró tápnö-
vényállományban. A tartósan vizes vagy legalábbis nedves élőhelyekre jellemező egyéb, alternatív táp-
növények a megfigyelések időszakában nagyon megfogyatkoztak, illetve a tavi lórom teljesen el is tűnt a 
területről. A keskenylevelű lóromnak csak kisebb, szórt állományát jegyeztük fel a Hortobágy-Berettyó 
hullámterében, aminek a nagy tűzlepke szempontjából csekély volt a jelentősége. A nagy tömegben és 
szinte minden zavart területen jelen lévő paréjos lórom amellett, hogy viszonylag száraz élőhelyeken 
telepszik meg, a lepke I. nemzedékének megjelenésekor már rendszerint magérlelő fenofázisba kerül. 
Ebben az állapotban a növény alsó levelei, majd ezt követően rövid időn belül a felsőbbek is fokozatosan 
leszáradnak. Ezen a lóromfajon nem találtunk preimaginális tűzlepke egyedeket, és imágókról sincs adat 
még az állományok közvetlen környezetéből sem.
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tavaszi és nyári csapadékmennyiségnek és annak nyomán az élőhely nedvességének a hatásairól a fentiek 
során megfogalmazott feltételezéseket alátámasztják. Preimaginális alakokat (pete, hernyó) egyedül a fodros 
lóromon sikerült találni, bár ezen is csak kevés alkalommal és igen alacsony egyedszámmal. A legtöbb ilyen 
észlelés a viszonylag nedves nyarakon (2013, 2014) volt, míg a szélsőségesen száraz és forró években (2012, 
2015) gyakorlatilag nem sikerült a gyorsan kiszáradó élőhelyi viszonyok közepette, és a tőleveleket már 
júniusban elvesztő tápnövényeken fejlődő alakokat fellelni (3. táblázat).

4. táblázat: A Pásztói-legelőn és annak környékén nagy tűzlepkére irányuló monitoring vizsgálat össze-
sített adatai

pete lárva imágó nőstény imágó hím össz.

2012  1  3 4
2013 16  2 7 25
2014 9 3 2 6 20
2015  1 4 12 17
össz. 25 5 8 28 66

Négy év megfigyelései során a nagy tűzlepkének összesen 66 egyedét jegyeztük fel a Pásztói-legelőn és 
környékén (4. táblázat). Ezzel kapcsolatban nem elhanyagolható tény, hogy az észlelt egyedek több mint 
egyharmadát teszik ki a mindössze két alkalommal, egy-egy tápnövényen megtalált peték. A fellelt lárvák 
száma ezzel együtt szintén igen alacsony (5 egyed), és volt év (2013), amikor nem sikerült egyetlen hernyót 
sem találni a tápnövények átvizsgálása során. Az imágók közül az aktívabb hímeket jegyeztük fel a legna-
gyobb egyedszámmal (28). A megfigyelt imágók száma az egyébként nagyon száraz és forró 2015. évben a 
legmagasabb (16), vélhetően az előző év nyarán a faj egyedfejlődése tekintetében kedvező időjárás utóhatá-
saként. Jóllehet ezek az adatok nem szolgálhatnak alapul mélyebb elemzéseknek, jól körvonalazódik, hogy 
a faj számára létfontosságú, hogy a térségben elsődleges tápnövénynek vehető fodros lórom állományok, a 
több csapadék és az akár mesterséges vízpótlással kialakuló kedvező nedvességviszonyok folytán, tartósan, 
legalább a nyár közepéig megmaradjanak.

A megfigyelések során feljegyzett legtöbb egyed a Pásztói-legelőt övező csatornákból került elő. Ezek az 
eredetileg vízelvezető rendszerbe integrált létesítmények, illetve azok legalább a területet nagyjából keletről 
és délről határoló, felsőbb szakaszán vizesek maradtak. A csatornákon 2013-ban fajgazdag mocsári élet-
közösségeket találtunk. Ezeket a vízügyi létesítményeket sajnálatos módon 2013/2014 telén megkotorták, 
ami a partjukon tenyésző kiterjedt fodros lórom állományokat is jelentős mértékben károsította. A 2014. 
év nyarán uralkodó tartósan csapadékos és mérsékelten meleg időjárás némileg javított a csatornák menti 
területek állapotán, és a megmaradt tápnövényállományok regenerációjával, egy-egy rövidebb csatornasza-
kaszon a nagy tűzlepke számára ismét elfogadható feltételek alakultak ki. Ez az állapot 2015-re tovább javult 
ugyan, de a kotrás előtti helyzet még korántsem rendeződött vissza. 

A Pásztói-legelőn jellemző kisebb-nagyobb lefolyástalan, mélyfekvésű területrészeken, tartósan csapa-
dékos időszakokban igen jó élőhelyi adottságok alakulnak ki úgy a fodros lórom, mint a Lycaena dispar 
számára. A viszonylag csapadékos 2014. évi nyarat követően a következő nyár elejéig maradtak tocsogós 
részek, amelyeken a tűzlepke is megjelent (3. táblázat).

A nagy tűzlepke monitorozás idején csak egy-egy rövid, kedvezőnek minősíthető nedvesebb időszak 
volt, és a feljegyzett egyedszám is viszonylag alacsony ugyan, de a tapasztalatok alapján arra lehet következ-

IDŐPONTOK HELY TÁPNÖVÉNY PETE LÁRVA IMÁGÓ MEGJEGYZÉS

2014.VIII.11. 1 - Pásztói-legelő  
(északi sarok)

Rumex crispus   1h  

2014.VIII.11. 4 - Pásztói-legelő (észak-kele-
ti oldal - rekult. szeméttelep)

Rumex crispus  9  1h  

2014.VIII.11. 7 - Pásztói-legelő (déli 
csatorna keleti vége)

Rumex crispus 1 1n

2014.VIII.11. 13 - Nagykunsági 
(I.)-csatorna torkolat

   1h  

2014.VIII.11. 14 - Álom-zugi  
(IV.)-csatorna torkolat

   1h  

2014.IX.30. 3 - Pásztói-legelő (északi 
csatorna nyugati vége)

   1h  

2015.IV.22. 12 - Túrkedd Rumex crispus   1h  

2015.IV.22. 14 - Álom-zugi  
(IV.)-csatorna torkolat

   1n Lycaena phlaeas

2015.V.8. 1 - Pásztói-legelő  
(északi sarok)

Rumex crispus   1h  

2015.V.8. 11- Malomzug-Simafoki- 
csatorna torkolata

   1h  

2015.V.8. 14 - Álom-zugi  
(IV.)-csatorna torkolat

   1n  

2015.VI.2. 1 - Pásztói-legelő  
(északi sarok)

Rumex crispus   1n 1h  

2015.VI.2. 4 - Pásztói-legelő (észak-kele-
ti oldal - rekult. szeméttelep)

   1n  

2015.VI.2. 7 - Pásztói-legelő  
(déli csatorna keleti vége)

   1h  

2015.VI.2. 11- Malomzug-Simafoki- 
csatorna torkolata

   1h  

2015.VI.2. 12 - Túrkedd Rumex crispus  1 1h  

2015.VI.29. 2 - Pásztói-legelő (északi 
csatorna keleti vége)

   1h Molnár Géza, 
2015.VII. 9, 

775742 194001

2015.VI.29. 5 - Pásztói-legelő (kö-
zépső keresztcsatorna)

Rumex crispus   1h  

2015.VI.29. 6 - Pásztói-legelő (délkeleti  
sarok, csatorna)

   1h Molnár Géza, 
2015.VII. 9, 

777101 194331

2015.VII.23. 5 - Pásztói-legelő  
(középső keresztcsatorna)

   1h  

2015.VII.23. 9 - Malomzug (Hortobágy- 
Berettyó jobb oldali hullámtér)

   1n Molnár Géza, 
2015.VII. 28. 
Berettyó gát,

2015.VIII.4. NEM SIKERÜLT 
FELJEGYEZNI

     

A megfigyeléseink során összegyűlt adatok mennyisége nem tesz ugyan lehetővé mélyebb statisztikai 
elemzést, a faj számára igen kedvezőtlen időszakban kapott információk viszont elégségesek arra, hogy a 
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A vizsgált terület és a megfigyelések idején uralkodó tartós szárazság specifikumait figyelembe véve 
megállapítható, hogy létfontosságú az elsődleges tápnövény zöld levélzetének megmaradása legalább a nyár 
közepéig. Ilyen viszonylag stabil élőhelyi feltételek tartósan száraz időszakokban a Pásztói-legelőt övező 
csatornák mentén biztosítottak. A területen jellemzően meglévő kisebb-nagyobb lefolyástalan, mélyfekvésű 
területrészeken, tartósan csapadékos időszakokban igen jó élőhelyi adottságok alakulnak ki úgy a fodros 
lórom, mint az azon fejlődő Lycaena dispar számára.

A Pásztói-legelő területén a vízháztartás javítását célzó beavatkozások előre láthatóan a nagy tűzlepké-
nek is kedveznek.

Összefoglalás: A négy évig tartó monitorozás igazolta a nagy tűzlepke stabil jelenlétét a Pásztói-legelő pannon szikes 
gyepterületein. A megfigyelések időszakában az olykor szélsőségesen száraz időjárás hatása miatt, a faj megfigyelhető 
egyedszáma jelentős amplitúdóval ingadozott, és végig alacsony volt. A térségben előforduló potenciális tápnövények 
közül a mintaterületen a fodros lórom (Rumex crispus) tekinthető elsődlegesnek. A területen gyakori és tömeges paréjos 
lórom (Rumex patientia) korai elszáradása miatt nem alkalmas tápnövény. A keskenylevelű lórom (Rumex stenophyllus) 
csak elszigetelt, apró állományokban fordul elő, így a nagy tűzlepke szempontjából csekély a jelentősége. A monitoring 
megfigyelések tapasztalatai megerősítik, azt a feltételezést, ami szerint a nagy tűzlepke túlélésére és annak populáció-
nagyságára a Tiszántúl éghajlati viszonyai mellett döntő hatással vannak azok az időjárási tényezők, amelyek az élőhelyek 
nedvességét kedvezően befolyásolják. Az élőhely tartós nedvessége s ezen keresztül a tápnövényállomány élettartama, 
illetve a zöld levélzet tartóssága elengedhetetlen feltétele stabil nagy tűzlepke állomány megmaradásának. A faj számára 
viszonylag stabil élőhelyi feltételek tartósan száraz időszakokban a Pásztói-legelőt övező csatornák mentén biztosítottak. 
A területen jellemzően meglévő kisebb-nagyobb lefolyástalan, mélyfekvésű területrészeken, tartósan csapadékos idő-
szakokban igen jó élőhelyi adottságok alakulnak ki úgy a fodros lórom, mint az azon fejlődő Lycaena dispar számára. 
A Pásztói-legelő területén a vízháztartás javítását célzó beavatkozások előre láthatóan a nagy tűzlepkének is kedveznek.

köszönetnyilvánítás: A felmérések során nyújtott segítségért, továbbá megfigyelési adatok átadásáért a szerző hálá-
ját fejezi ki Molnár Gézának, a Nimfea T.E. munkatársának.
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tetni, hogy a térségben a faj tartós megmaradásához leginkább a Pásztói-legelőn adottak a feltételek. A Be-
rettyó ártéren ez a természetközeli terület az egyik legnagyobb, csapadékos időszakban foltokban tocsogós, 
néhol zsombékosodó rét. A mesterséges vízutánpótlásnak hála a területet övező vagy keresztező csatornák 
hosszú szakaszain csaknem egész évben maradnak mocsárrét jellegű élőhelyek, amelyek ha nem is nagy 
létszámú, de stabil tűzlepkeállományt tarthatnak fenn.

A Hortobágy-Berettyó szűk hullámterén és az árvízvédelmi töltések mentén viszonylag kevés és inkább 
apró tápnövényállományokat lehet találni. A hullámtérben a hirtelen bekövetkező elárasztás jelentős limitá-
ló tényezőként fogható fel. A mentett ártéren ezzel szemben az élőhelyek gyors kiszáradása hat kedvezőtle-
nül az itt megtelepedő nagy tűzlepkére. A töltéseken és azok lábazatánál nem elhanyagolható veszélyeztető 
tényező a faj tekintetében a tápnövény állományainak lekaszálása, illetve annak irtása árvízvédelmi karban-
tartási munkák keretében.

A Pásztói-legelő területén a vízháztartás javítását célzó beavatkozások előre láthatóan a nagy tűzlepké-
nek is kedveznek. Fontos azonban megjegyezni, hogy jelenleg stabilan leginkább a vizes csatornák mentén 
képes a faj megmaradni. A csatornák teljes megszüntetése vagy azok tartós kiszáradása nem kedvezne a 
nagy tűzlepkének. A további kotrások még inkább rontanának a környező gyepek vízháztartásán, így azt ter-
mészetvédelmi szempontból elfogadni nem lehet. A csatornák többségénél a jelenlegi fenékszint, valamint 
a partrézsű természetvédelmi tekintetben igen kedvezőtlen. Ez utóbbi kapcsán az esetleges rekonstrukciós 
munkák természetvédelmi szempontból kívánatos eleme lehetne a funkció nélküli árok és csatornaszaka-
szok megszüntetése vagy lapos mélyületekké alakítása. A belvízelvezetésre használt csatornák és csatorna-
szakaszok esetében indokolt lenne azok fenékszintjének emelése és a partok lankásabbá alakítása. Az ilyen 
jellegű átalakítás eredményeként a nagy tűzlepke mellett számos egyéb értékes faj számára is kedvezőbb 
életfeltételek alakulnának ki a teljes Natura 2000 területre kivetíthetően.

A felmérések során a nagy tűzlepke mellet néhány esetben feljegyeztük a közönséges tűzlepke (Lycaena 
phlaeas) kifejlett egyedeit is. Irodalmi adatok (Baranyi et al. 2005) szerint a térségben általánosan elterjedt 
kis tűzlepke (Lycaena thersamon) a megfigyelések idején, a mintavételi helyek környezetében nem került 
elő. Mindemellett a faj bizonyosan megjelenik a területen, amit az is alátámaszt, hogy a Berettyó bal oldali 
árterén, a Malomzug-Simafoki-csatorna völgyében, néhány kilométerre (779608, 191959) a legdélebbi min-
tavételi helytől 2015 augusztus végén számos egyedét figyeltük meg.

konklúziók

A Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése fenntartható gazdálkodási módsze-
rekkel (LIFE 10 NAT HU/000018) című projekt keretében négy éven át folytatott monitoring igazolta a 
nagy tűzlepke stabil jelenlétét a területen. A faj detektálható egyedszáma a megfigyelések időszakát jellemző 
olykor szélsőségesen xeroterm feltételek hatására jelentős amplitúdóval ingadozott és végig alacsony volt.

A térségben előforduló potenciális tápnövények közül a mintaterületen a fodros lórom (Rumex crispus) 
tekinthető elsődlegesnek. A tömeges paréjos lórom (Rumex patientia) korai elszáradása miatt nem alkalmas 
tápnövény. A keskenylevelű lórom (Rumex stenophyllus) csak elszigetelt, apró állományokban fordul elő, így 
a nagy tűzlepke szempontjából csekély a jelentősége.

A megfigyelések tapasztalatai megerősítik azt a feltételezést, hogy a Tiszántúl éghajlati viszonyai mellett 
a nagy tűzlepke túlélésére és annak populációnagyságára döntő hatással vannak azok az időjárási tényezők, 
amelyek az élőhelyek nedvességét kedvezően befolyásolják. Az élőhely tartós nedvessége s ezen keresztül a 
tápnövényállomány élettartama, illetve a zöld levélzet tartóssága elengedhetetlen feltétele stabil nagy tűzlep-
ke állomány megmaradásának az adott területen.



89

A nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila) egyedeire és élőhelyére vonatkozó monitoring vizsgálatok eredményei 

Tallósi Béla

88

A Puszta 2010-2015
A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület évkönyve

kéPmelléklet (a fényképek a szerző saját felvételei)

1. kép: A Lycaena dispar nőstény egyede a Pásztói-legelőn. 
2. kép: A Lycaena dispar hím egyede a Pásztói-legelőn.

3. kép: A vizes csatornák partján és vízállásos helyeken jellemző fodros lórom (Rumex crispus) a 
nagy tűzlepke elsődleges tápnövénye a Pásztói-legelőn.
4. kép: Az igen gyakori és tömegesen jelentkező paréjos lórom (Rumex patientia) nem biztosít 
kedvező életfeltételeket a nagy tűzlepkének, azon a fajt nem találtuk meg.

5. kép: A tartósan vizes csatornák mentén a nagy tűzlepke és tápnövénye átvészeli a száraz időszakokat.
6. kép: A mélyfekvésű, tartósan csapadékos időszakokban vizenyős területrészek a nagy tűzlepke 
számára optimális életfeltételeket biztosítanak.

the large copper butterfly Lycaena dispar batavus, and its possible implications for restoration 
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