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Bogáncslepke monitorozás- Citizen Science



Bogáncslepke (Vanessa cardui)

Vizsgálati alany:

Jó vizsgálati alany, mert:          - nem védett

- hazánkban gyakori

- vonuló

- több nemzedékű

- tápnövénye főként aszat és bogáncs (és csalán-fajok)

- kozmopolita 

Fotó: Katona Gergely Fotó: Katona Gergely



6 nemzedék is kifejlődik

radarmegfigyelések bogáncslepkék

délre vándorolnak

kb. 500 m magasan repülnek  Afrikába

Bogáncslepke (Vanessa cardui) vonulása

Szárny izotópos vizsgálata                               Honnan érkeznek Európába a lepkék?

Talavera, G., Bataille, C., Benyamini, D., Gascoigne-Pees, M., & Vila, R. (2018). Round-trip across the Sahara: Afrotropical 

Painted Lady butterflies recolonize the Mediterranean in early spring. Biology letters, 14(6), 20180274.



Eddigi vizsgálataink és eredmények

- Szárnymorfológiai vizsgálata.

- Folyamatos terepi monitorozás.

- A bogáncslepke tartási körülményeinek tesztelése, lepkeház készítés, 

hernyónevelési kísérletek.

- A bogáncslepkék előfordulása Magyarországon 2000. és 2019. között.

Előfordulási adatok elemzése. Citizen Science program elindítása.



TPSDIG2 program 

A vonuló és rezidens egyedek összehasonlítása során kapott eredmény:

Chi-2 = 0, 078, df = 1, p = 0. 7797        elülső szárny

Chi-2 = 0, 0222, df = 1, p = 0, 8816        hátsó szárny

Mann-Whitney-teszt 

I. Morfológiai vizsgálat

Összesen 91 egyed:

67 vonuló

24 friss/rezidens



Tar (Mátra)

Hajdúszoboszlói hajtóút

Vajdalapos

(Angyalháza)

Apafai-erdő mellett (Debrecen)

Báránd

Bátonyterenye (Mátra)



III. Lepkeház készítése



Teszt év (1014  nyár):       - lepkeház készítés              - tartás tesztelése

a lepkék jól tarthatók, tápnövények jól telepíthetők, 

hernyók jól növekedtek
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Hiba a rendszerben: rágcsálók!!



320 cm

1
7
0
 c

m

2020 tavasz, home office projekt: 





IV. Hernyók nevelése

csalán bogáncs

Cél: tápnövénypreferencia vizsgálat





V. Bogáncslepkék előfordulása Magyarországon

(2000-2019)

- előfordulási adatok elemzése 

- évről évre eltérő generációszámok lehetnek

- az érkezés ideje is eltolódhat                     klimatikus változások

- egyedszámok ábrázolása: napi illetve havi megjelenések ábrázolása

- kernel-denzitás becslés                   simított hisztogram készítése



Kernel denzitás (Évek szerinti simított hisztogramok)

Juhász et al. 2020.

Insect Science



Juhász et al. 2020.

Insect Science



Juhász et al. 2020.

Insect Science

Összegzés: egyre több lepke jön

hozzánk és egyre korábban.



hosszú-távú monitorozás 

fogás-jelölés-visszafogás

Citizen Science Projekt 

(adatgyűjtés)





Citizen Science Projekt

Bogáncslepke - megfigyelés

https://bogancslepkemonitorozas.webnode.hu/

https://bogancslepkemonitorozas.webnode.hu/










Mire jó ez a program?



Összegzés:

- A bogáncslepke egy kiváló vizsgálati alany!

- Az eddigi eredményink is azt mutatják, hogy érdemes ezzel a fajjal 

komolyan és hosszú távon foglalkozni.

- Érdekes vonulási viselkedése miatt sokféle kutatási irányvonal 

lehetséges a már meglévőkön kívül is, akár sok kooperációs 

lehetőséggel.

- Nemzetközi kapcsolatok ápolása vagy éppen kiépítése.



Köszönöm

a figyelmet!
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