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14-. rend: TRIPSZEK - THYSANOPTERA

Írta
DR. JENSER GÁBOR

A rendbe tartozó fajok keskeny alkatúak, hosszúkásak, többnyire 0,8-
1,2 mm, ritkán 3--5 mm nagyságúak. Korábban hólyagoslábúaknak nevez-
ték őket.

A test felületén vagy annak egy részén, a fejen, a háton, a lábakon és a
potrohon haránt irányú barázdáltság vagy hatszögú hálózatos mintázat lát-
ható. Színezete sárgától a barnáns keresztül a feketéig változhat. A lárvák
többnyire sárgák, ritkán piros színú pigmentáltsággal. A test sertéinek vége
különböző alakú, hosszan kihegyezett, mint a fajok többségénél, tompa vagy
lekerekített, ami a Haplothrips nem fajainál gyakori, gömbben végződő, mint
pl. a Phlaeothrips-fajokon vagy kanálszerúen kiszélesedő. Egyies fajok testét
vagy testének túlnyomó részét nagyszámú apró serte borítja.

A fej (1. ábra: A-B) hosszúkás, alul a száj kúpszerűen megnyúlt, eseten-
ként az előtor hátulsó peremét is eléri. A szemek mögötti dorsalis rész a fej-
tető (V e rt e X), az oldalrész a pofa (g e n a). A fej elülső, esáptövet viselő
része a fejtetőnyúlvány (p r o c e s s u s v e r t i c a l i s), a csápalapok között
esetenként előforduló nyúlvány a homlokpajzsnyúlvány (p r o e e s s u s
f r o n t o c l y p e a l i s). A fej elülső részén, amely természetes tartásban alul
van, a fejkúp előtti szakaszon a homlok (f r o n s) és a fejpajzs (e l y p e u s)
ún. homlokpajzzsá (f r o n t o e l y p e u s) olvadt egybe. A fejkúp vagy ún.
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1. ábra. A: Aeolothríps fosciaıus LINNAEUS feje elölnézetben és B: oldalnézetben (a= 1. csápíz,
b = összetett szem, c = fejtető, d = pofa, s = homlokpajzs, f = szúróserte, g = állkapesi

tapogató, h = ajaktapogató) (MICKOLEIT nyomán)
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13 2 Da. JENsER GÁBOR V.

szájkúp, amely a felső ajaklemezből (1 a b r u m), valamint a szájszervi részek-
ből áll, aszimmetrikus. A szájszerv szúró-szívó típusú, egyes fajokon azonban
gombaspórák felvételére módosult. Az állkapcsi tapogató (p a l p u s m a x i l-
l a ri s) és az aj aktapogató (p al p u s 1 a b i ali s) 2 vagy 4 ízből áll. A szúró-
serte (sp i n a m a x i l l a r i s) két szárának hossza, elhelyezkedése, az ún.
összekötő szalag megléte vagy hiánya a Phlaeothrips-fajokra lehet jellemző.
Az összetett szemek (o e 11 li) mindig megvannak, a fej oldalán helyezkednek
el, többnyire kerek alakúak, esetenként hátrafelé megnyúltak, kidomborodók,
ritkán laposak. Rendszerint nagyszámú, 50-60 vagy annál több faeettából
állnak, de az Urothripinae alesalád tagjai esetében 4-5 facettából álló össze-
tett szem is előfordul. Az összetett szemek között háromszögben helyezkedik
el a három pontszem (o e e l i). A csökevényes szárnyú alakok pontszemei
kiesik, sok esetben' alig észrevehetők, a szárnyatlan fajok pontszemei az ese-
tek többségében hiányoznak. A pontszemek előtt vagy között elhelyezkedő ún.
szemközti serték (s e t a i n t e r o e u l a r i s) száma, mérete, elhelyezkedése,
az összetett szem mögötti sertesor, valamint a különálló szem mögötti serte
(s e t a p 0 s t o c u l a r i s) megléte vagy hiánya, elhelyezkedése, mérete sok
esetben a fajokra jellemző (1. ábra: A, B; 32. ábra: B, C).
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2. ábra. Csáptípusok. A: Aeolothríps interrnedius BAGNALL, B: Teeniothrips frontális UZEL
és C: Phlaeotbı-ipida csápja-D: Anophothrips sp. 6--9. és E: Odontoıhrips sp. 6--8. csápíze

(PRIESNI-:R nyomán)
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A esáp előreirányuló, többnyire 6-*9 ízből, ritkán 4---5 ízből áll. Alakja
a esaládokra jellemző (2. ábra: A-C). A 2. csápíz (p e di e e 1 l u s) rendsze-
rint rövid, szélesen lekerekített. A középső ízei megnyúltak, alapjuk és esúesi
részük többnyire összeszűkülő. Az utolsó ízek gyakran egybeforrottak. A Thri-
pinae alcsalád tagjain az utolsó 1--2 vagy 1-3 egybeforrott esápíz az ún.
stílust alkotja (2. ábra: B). A középső esápízeken, többnyire a 3., 4. ízen,
érzőmezők, érzőbarázdák (2. ábra: A), villásan elágazó (2. ábra: B) vagy egy-
szerű (2. ábra: C) érzőpáleikák vannak, amelyeknek alakja, nagysága sok
esetben jellemző morfológiai bélyeg. Egyszerű érzőpáleika a 6. esápízen is elő-
fordulhat (2. ábra: D). Az Odontothrips nem tagjainak 6. esápízén jellegzetes
érzőpajzs található (2. ábra:

A hát (n o t u m) egy szabadon mozgatható, elkülönülő előhátra (p r o-
n o t u m), valamint egybeforrott közép- (rn e s o n o t u m) és utóhátra
(m e t a n o t u m) tagolódik. Az előhát elülső és hátulsó szegletén (s e t a e
anteroanguli, setae posteroanguli), valamint az elülső, há-
tulsó vagy oldalsó peremén levő serték (s e t a e a n t e r o m a r g i n i s,
setae lateralis, setae posteromarginis) megléte vagy hiá-
nya, elhelyezkedése, száma, mérete a nemekre és fajokra jellemző. A Tubuli-
fera alrend tagjain jól látható az előmell (p r o s t e r n u m) tagolódása elő-
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3. ábra. A: Neoheegeria dalmatica SCHMUTZ háta (o = előhát, b = középhát, c= utóhát,
d -- első potrohszelvény, e = epimeralis serte, f -= az előhát hátulsó szegleti sertéje, g = elő-
hát oldalsó szegélysertéje, h = az előhát elülső szegleti sertéje, i--= az előhát elülső szegély-
sertéje, = pelta) B: Frankliniella sp. közép- és utómelle (n = középmell-lemez, b = utó-
mell-lemez, e = lábtő, d = középmell fııreája, e == utómell fureája, f= spinula) (A: SCHLIE-

PHARE, B: PRIESNER nyomán)
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13 4 DR. JENSER GÁBOR V.

mell előlemezre (p r a e p e c t u s), előmell tőlemezre (p r o b a s i s t e r n u m),
előmelltövisre (p r o s p i n a s t e r n u m), amelyeknek aránya egymáshoz,
alakja vagy hiánya egyes fajokra jellemző. A középmell (m e s o s t e r n u m)
vagy utómell (m e t a s t e r n u m) (3. ábra: B) esetenként mindkettő köze-
pén egy hosszanti, többé-kevésbé vékony barázda (s p i n u l a : sutura sterna-
lis longitudinalis) (3. ábra: B: és ettől mindkét oldalra elágazó, többnyire
vastagabb mélyedés (f u 1' e a) (3. ábra: B: d) helyezkedhet el, melyeknek
megléte vagy hiánya, alakja, mérete a Thripidae család tagjainak határozó
bélyege (3. ábra: B).

A lábak alakja igen változatos; hosszú, vékony és rövid, zömök formák
közötti átmenet egyaránt előfordul. Az elülső lábak, elsősorban a comb jelen-
tős megvastagodása egyes nemekre és fajokra jellemző. Előfordul, hogy ugyan-
azon faj egyes hím egyedeinek elülső lába erősen megvastagodott (oedymer
tipus), más egyedek elülső lába vékony (gynoeeid típus). Az oedymer típus
esápja megnyúlt. Az elülső eombon és lábszáron jellegzetes alakú és nagyságú
kitinnyúlványok, fogak lehetnek. A lábfej 1 vagy 2 ízből, a Tubulifera alrend
tagjainál mindig 1 ízből áll. Az l. és 2. ízeket határozott haránt irányú varrat
választja el. A lábfej ízein nemekre vagy fajokra jellemző kitinnyúlványok
(horgok vagy fogak) helyezkednek el. A lábfej végén, a rend tagjaira jellemző
tapadólapoeska (p u 1 v i 1 l u s) van, amely nyugalmi állapotban összehúzó-
dik. Ez a lábfej csökevényes karmainál lényegesen nagyobb és feltúnőbb.
Amikor a láb valamilyen felülettel érintkezik, a tapadólapok megnöveked-
nek. A lapok tapadóképességét a lábszár végén levő mirigy váladéka fokozza.
A tapadólap megnagyobbodása nem a testnedv belső beáramlásának eredmé-
nye, ezért korábbi neve, a tapadóhólyag nem helytálló, éppen ezért ma már
helytelen a rend korábban gyakran használt hólyagoslábú elnevezése is.

A szárny (4. ábra: A--C) vékony, hártyás állományú, alakja, erezete,
sertézettsége alrendre, nemre, esetenként fajra is jellemző. A Terebrantia alrend
tagjainak szárnyán a szegélyéren kívül l-Í-2 hosszanti és l-5, azokat össze-
kötő, néha alig észrevehető harántér van. A Tubulifera alrend tagjainak szár-
nya erezet nélküli, csupán a szegélyér és a szárny alapi részén az elesökevé-
nyesedett erek nyomai találhatók meg. Az 1. hosszanti ér (4. ábra: B: b) a
radiusnak felel meg, elülső vagy főérnek, za hosszanti ér a eubitusnak felel
meg, 2. vagy mellékérnek nevezzük. Az elülső szárny alapi részén található a
szárnypajzs (fiókszárny, alula) (4. ábra: A--C: a). A szárny szegélyerén
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4.. ábra. Szárnytípusok. A: Aeolothripida, B: Thripida és C: Phlaeothripida típusú szárny

(a = szárnypajzs, b == főér, c = distalis serték. d = akasztószőrök) (Eredeti)
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legalább a szárny hátulsó peremén pillaszőrök vannak. A hosszú pillaszőrök
mellett kisebb, járulékos szőrök fordulnak elő. A Tubulifera alrend tagjain
a szárny hátulsó peremén a pillaszőrök között ún. akasztószőrök fordulnak elő
(4. ábra: C: d). A Terebrantia alrend tagjain a szárny elülső és hátulsó ere
különböző mértékben sertézett. A _főér végig sertézett vagy a sertesor meg-
szakad, és ilyen esetben találhatók a szárny külső felében a főéren elkülönül-
ten álló ún. distalis serték. A szárny tövén rendszerint 3 serte helyezkedik el
(4. ábra: A C).

A potroh ll szelvényből áll, a ll. szelvény mindig csökevényes. Az 1.
potrohszelvény az utóhát pereme alá húzódik, csökevényes haslemezén egy,
rendszerint megközelítőleg háromszög alakú kitines pajzs (p elt a) található,
amelynek alakja, nagysága, mintázata a Tubulifera alrend tagjaira sok eset-
ben jellemző. A 2--7. potrohszelvények háti (t e r g u m). és hasi (s t e r n u m)
lemezét 1-2 oldallemez (p l e u r o n vagy c o n n e K i v u m) köti össze.
A pleuralis lemezek hátulsó pereme rendszerint fogazott. A Phlaeothripidae
család tagjain a pleuralis lemez hiányzik, csak az 1. potrohszelvényen talál-
ható egészen kicsi oldallemez. A Terebrantia alrend tagjainak 10. potroh-
szelvénye kúp alakú (5. ábra: A), ritkább esetben (pl. egyes Oxythrips-
fajok) erősen elkeskenyedő. Az alrend tagjainek 8., 9. potrohszelvénye
hasi oldalán egy kihegyesedő végű, meghajlott tojócső (o v i p o s i t o r) (5.
ábra: B) van. A hímek, néhány esetben a nőstények potrohszelvényének hasi
lemezén különböző pontszerű, kör vagy elliptikus alakú mirigymező van,
amelynek megléte, alakja és nagysága egyes fajokra jellemző. A Tubulifera
alrend tagjainak 10. potrohszelvénye vékony, hosszan megnyúlt, csőszerú
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5. abra. A: Thripídae S2 potrohvége és B: potrohvége tojócsővel -~ C: Phlaeothripidae Q
és D: 5* potrohvége (PRIESNER nyomán)



13 6 DR. JENSER GÁBOR V.

(t u b u s). A nőstények 9. potrohszelvényének közepén, a hátulsó perem előtt
egy rövid, viszonylag vékony kitinlée (f u s t i s) található (5. ábra: C). A hí-
mek tubusának alapi része kiszélesedő, ami a nőstényeken nem fordul elő (5.
ábra: D). A hím ivarszerv alakja elsősorban a Tubuliferaalrend tagjaira jel-
lemző.

A potrohszelvények változó mértékben sertézettek. A serték száma, hosz-
sza és elhelyezkedése sok tekintetben fontos határozóbélyeg. A Thripinae
alcsalád 8. potrohszelvényének hátulsó peremén sűrűn egymás mellett elhe-
lyezkedő, fajonként változó méretű, apró, többnyire vékony serte helyezked-
het el sűrűn egymás mellett, és ún. fésűt képeznek. A sertesor a szelvény
középső szakaszán esetenként hiányzik, a fésű megszakított. A 8. potroh-
szelvény elülső szögletén, a szelvény oldalsó peremével különböző szöget be-
záró sertesor van, amely a Thripinae alcsalád egyes nemeire (0dontothrips,
Taeniothrips, Fronkliniella, Thrips) jellemző. A 9. potrohszelvényen rendsze-
rint a hátulsó peremtől távolabb dorsalis helyzetű, és a hátulsó perem közelé-
ben elhelyezkedő 3 pár serte van. Ezeken kívül több kisebb, ún. járulékos
serte is előfordulhat. A 10. szelvény sertéinek száma és elhelyezkedése változó,
hátulsó pereme mentén rendszerint 3 pár, esetenként ennél több serte van.
Számokkal való jelölésüknél az a gyakorlat, hogy a hátulsó perem közelében,
a középvonalhoz legközelebb álló, dorsalis helyzetű serte az 1. számú. A potroh--
szelvény hátlemezének középső szakaszán még több, ún. járulékos serte talál-
ható. A 9. és 10. potrohszelvényen a serték mellett esetenként vastag tüske-
szerű képlet is található (pl. Limothrips). A Terebrantia fajok potrohszelvényé-
nek haslemezén a hátulsó perem közelében egymástól megközelítőleg azonos
távolságban 3 pár serte van, a középső szakaszán ezenkívül még változó
számú és méretű, sorba vagy sorokba rendezett, esetenként szabálytalanul
elhelyezkedő vékony, ún. járulékos serték vannak, amelyeknek az Oxythrips,
Taeniothrips és Thrips nemekhez tartozó fajok elkülönítésében van jelentősége.

A Thysanopterák életmódja változatos. Többségük növényevö, azonban vannak közöt-
tük ragadozók és korhadékevők, egyes fajok gornbaspórákkal vagy gombafonalakkal táp-
lálkozaak. A ragadozók (Aeolothripidae-, Scoloıhrips-fajok) atkákkal, fiatal levéltetvekkel,
tripszekkel táplálkoznak. A növényevők között vannak polifágok, mint pl. a dohánytripsz
(Thrips tobaci), amelynek egyedei mintegy 100 családba tartozó növényfajon képesek élni.
Viszonylag jól körülhatárolható tápnövényköre van a pázsitfiiféléken élő tripszek egy részé-
nek, a Chirothrips, Límothrips, Aptinothrips nemek fajainak. Ismeretesek jellegzetesen oligo-
fág fajok, mint a pillangósvirágúakon élő Odontothrips-fajok, a borsótripsz (Kalcothrips pisi-
vorus), vagy a Dianthus-fajokon élő szegfíítripsz (Taeniotkrips dianthi). Egyes nem kifejezetten
oligofág fajoknak is van szűkebb, jól körülhatárolható gazdauövényköre, mint a Dendro-
thrips ornotus-nak, mely az orgonafajokon, fagyalon és hársfajokorı él. Ritka, de előfordul az
egészen szűk táplálékspeeializáció, melynek példája a borókán élő Ankothrips niezábitowskii.

A fitofág fajok túlnyomó többsége kimondottan viráglakó. Számos faj egyedei élnek
a pázsitfüvek kalászaiban, mint a Chirothrips-, Limothrips-, Aptiızothrips-fajok egyedei.
Néhány faj egyede él nád, sás vagy nőszirom levélhiivelyében (Iridoıhrips sp.). Viszonylag
kevés a levéllakó fajok száma, amelyeknek lárvái és imágói valamely növény levelének felüle-
tén élnek, mint pl. a Thrips sambnci vagy Dendrothrips ornaıns.

Korhadékevő fajok többnyire lehullott levelek között találhatók. Nem tévesztendők
össze a telelésre lehullott levelek közé húzódott egyedekkel. A gombaspórával vagy gomba-
fonalakkal táplálkozó fajok egyedei elhalt, korhadó fák kérge alatt, gombafonalakkal beszőtt
felületeken tartózkodnak, rendszerint csoportosan.

A ragadozó életmódot folytató fajok előfordulásának helye természetesen nagyon vál-
tozatos, uelıezen meghatározható, a táplálékul szolgáló faj tartózkodási lıelyétől függ.

Telelésre az imágók fák kérge alá, lehullott levelek közé, száradt fűesomókba, mohába,
elszáradt növények üreges szárába húzódnak. Tápnövényeik elöregedését, táplálkozásra alkal-
matlanná válását követőeu vagy ősszel, amikor telelőhelyükre váudorolnak, tömegesen
repülnek.
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A Thysanopterák megtermékenyüléssel és szűznemzéssel egyaránt szaporodnak. Az Ap-
tinothrips nem fajainak hímjei Európában nem vagy csak rendfivül ritkán fordulnak elő.
A Thrips tabaci hímje csak elterjedési területének déli részein él. A gladiolusztripsz (Taenío-
ıhríps simplex) hazai előfordulásának első évtizedeiben a hímek csak igen kis arányban for-
dultak elő.

Tojásaikat a Terebrantia alrend egyedei tojóesövük segítségével a növény szöveteibe
süllyesztik. A Tubulifera alrend fajai _ tojócső hiányában _ tojásaikat a növény felületére
helyezik. A tojás ellipszis alakú, 0,3--0,5 mm hosszú. Az embrionális fejlődés időtartama a
hőmérsékleti viszonyoktól függően néhány nap. A postembrionalis fejlődés holometabolikus.
A Terebrantia alrend esetében 2 lárva stádium, 1 előnimfa és 1 nimfa stádium, a Tubulifera
alrend fajainál 2 lárva stádium, 1 előnimfa és 2 nimfa stádium fejlődik ki. A 2 lárva és az
előnimfa stádiunı fejlődési ideje néhány nap. A nimfa stádiumok fejlődési ideje viszont nagyon
változó. Lehet néhány nap, azonban egynemzedékes fajok nyugalmi állapota ebben a stá-
diumban zajlik le, és ez 8--10 hónapig tarthat. A nimfa stádiumban az egyedek mozdulatla-
nok vagy a növény védett helyén tartózkodnak, máskor a talajba húzódnak, mint ahogyan
a Taeníothrips inconsequens, T. simplex, Thrips angusticeps, a Kakothrips pisivorus vagy az
Odontothrips-fajok esetében is történik. Néhány nem tagjai (Aeolothrips, Odontothrips) a
talajban a nyugalmi stádiuın kialakulása elött laza falú gubót készítenek.

A Thysanopterák között vannak határozatlan nemzedékszánıú fajok (Thrips tabací
Taeniothrips dianthi, T. atmtus), amelyeknek évente 3-6 nemzedéke is lehet viszonyaink
között. A Thrips tabaci-nak üvegházi körülmények között évente 12 nemzedéke is kifejlődhet.
Vannak határozottan egynemzedékes fajok, mint pl. az Ankothrips níezabitowskíí, a Kuko-
thrips písivorus, Odontothrips-fajok.

A mezőgazdasági rovartan a tripszeket mint kártevőket már nagyon régen számon
tartja. A dohánytermesztésnek és hagymatermesztésnek régen ismert kártevője a dohány-
tripsz (Thrips tabaci). A gabonán élő fajok kártételének mértéke és jellege már régen vita
tárgya, annyi azonban bizonyos, hogy az érlelődő kalászban élő nagyszámú lárva a szem minő-
ségét és súlyát jelentősen befolyásolja. Az üvegházaknak régen rettegett kártevője volt a
trópusi vidékekről hazánkba is behurcolt Heliothrilps haemorrhoidalis és a Porthenothríps
dracaenae. A szegfűtermesztésnek a Taeniothrips díanthi és a gladiolusterrnesztésnek az
Európába a 30-as években behurcolt Taeniothrips simplex elleni védekezés okoz nehézséget.
Különösen a fagyalbokrok és sövények díszítő értékét veszélyezteti a gyakran tömegesen
elszaporodó Dendrothrips ornatus kártétele.

Közvetlen kártételük mellett nem jelentéktelen az a kár, amit növényi vírusok
terjesztésével okozhatnak. Viszonyaink között a paradicsom-bronzfényűség vírusának ter-
jesztője lehet a Thrips tabaci. Baktériurnok terjesztésében, sokszor a tojócsövük által ejtett
sebeken keresztül okozott fertőzéssel, fontos szerepük lehet.

A tripszek gyűjtésének legegyszerűbb módja a finom szövésű hálóval végzett hálózás.
Pontos adatokat szolgáltató módszer az egyes növényfajokról külön, akár közvetlenül a hely-
színen vagy részben laboratóriumban végzett gyűjtés. A terepen az egyes növényfajok virá-
gait vagy hajtásait fehér felület (keményebb papírlap vagy finom szövésű vászon) felett erő-
teljesen megrázzuk vagy ütögetjük, és a fehér felületre lehullott tripszeket gyűjtjük össze
finom ecset segítségével ölő és konzerváló folyadékot tartalmazó üvegfiolába. Pontosabb
adatokat nyerhetünk, ha a növény (ugyanazon faj I) virágait vagy hajtásait sűrű szövésű
vászonzacskóba gyűjtjük, eédulázás után a zacskó nyílását erősen lezárjuk. Az így gyűjtött
növény egy napig is szállítható. A fonnyadó növényt elhagyó tripszek ugyancsak fehér felü-
letre rázva ecsettel gyűjthetők üvegfiolába. A kéreg alatt élő tripszek a könnyen leváló kéreg-
felület gondos eltávolítása után kéreg- vagy fadarab fehér felület felett történő ütögetésével
találhatók meg. Mohában, száraz fűcsomóban, avarban élő tripszek nagy mennyiségben gyűjt-
hetők Berlese-féle futtatóban.

A begyűjtött tripszek ınegölhetők és konzerválhatók 70%-os alkoholban. Ennek hát-
ránya, hogy a 70%-os alkoholba került tripszek izmai zsugorodnak, a mikroszkópi prepará-
tnm készítése alkalmával nagyon nehéz az ilyen állatok szárnyait, lábait kiegyenesíteni, a
pseudovirgából megfelelő preparátumot készíteni. Preparálásra, határozásra nagyon alkalmas
tripszeket lehet gyűjteni, ha az állatokat először néhány csepp detergenst (pl. TIP 67) tar-
talmazó 20% -os alkoholos oldatban öljük meg. Ebben az állatok izmai elernyednek, a szár-
nyak és a lábak kinyúlnak, a pseudovirga kitüremkedik, igen jól preparálható állapotba kerül-
nek. Ebből az oldatból a tripszeket 1, de legkésőbb 2 napon belül 70% -os alkoholos oldatba
kell áthelyezni, és ebben hosszabb időn keresztül is konzerválhatók.

A ınikroszkópi preparátum Berlese-oldattal vagy kanadabalzsammal jkészíthető.
A Berlese-oldatos preparátum készítése egyszerűbb, mivel a 70%-os alkoholból ebbe közvet-
lenül átvihetők a tripszek, nem zsugorodnak össze, jól átviláýthatóvá válnak, vizsgálatra
alkalmasak lesznek. Az eljárásnak nagy hátránya, hogy megfelelő keretezés nélkül egy idő
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után légbuborékkal telítődik a preparátuın. A kanadabalzsamos jpreparátum meghatározha-
tatlan ideig tárolható károsodás nélkül, azonban a 70%-os alkoholos oldatból a tripszek csak
úgy vihetők kanadabalzsamba, ha azokat előzőleg 80%-os, 90%-os, majd 96?-os alkoholos
fül-zıõbsn vizızsısnajüız. Ü

A Földön jelenlegi ismereteink szerint 2 alrendbe és 5 családba tartozó, mintegy 5000
faj él. Európában 4 családba, közel 100 nembe sorolt 500 fajt ismerünk. Faunaterületünkön
3 családba, 49 nembe tartozó 190 faj fordul elő.

A családok határozókulcsa

1 (6) A nőstény potrohának végén tojócső van. A 10. potrohszelvény néha
megnyúlt, ebben az esetben a haslemeze hasított. A hím kisebb
termetű, potrohának oldalsó pereme párhuzamos, a vége lekerekí-
tett. A szárnyon 1 vagy 2 hosszanti ér van. A szárny felületén az
esetek többségében serték vannak (1. alrend: Terebrantia).

2 (3) A tojócső felfelé hajlik, alul domború. A esáp mindig 9 ízből áll.
A 3. és 4. ízen érzőmezők vagy érzőbarázdák vannak (2. ábra: A).
A szárny vége szélesen lekerekített (4. ábra: A), felszínén 2 hosz-
szanti és 4--5 haránt irányú ér látható 1. család: Aeolothripidae

3 (2) A tojócső lefelé hajlik, alul homorú. A szárny keskenyebb, a vége
hegyes, de lehet csökevényes is vagy hiányozhat.

4- (5) Az előháton hosszanti varratok vannak. A szárny felületén nincse-
nek apró serték. A esáp gyöngyszerű, a csápízek különállóak, a 3. és
4. csápízen érzőmezők vannak, a esáp végén nincs stilus. Az elülső
és hátulsó comb nagyon vastag. A potroh vége tompa, a tojócső
kicsi, valószínűleg funkció nélküli 2. család: [Merothripidae

5 (4) Az előháton nincsenek varratok. A szárny felületén apró serték
láthatók (4. ábra: B). A esáp nem gyöngyszerű, a 3. és 4. csápízen
egyszerű vagy villásan elágazó érzőpálcikák vannak (2. ábra: B),
továbbá a 6-9. csápízen is lehet hegyes, színtelen érzőkúp. Az elülső
lábfejen néha kitinfog van. A tojócső jól fejlett (5. ábra: B), a pot-
roh vége többé-kevésbé hegyes 3. család: Thripídae

6 (1) A nőstény tojócsöve hiányzik. Mindkét ivar 10. potrohszelvénye
csőszerűen megnyúlt, tubust alkot, hasi lemeze sohasem hasított.
A hím tubusának tövén 1 félkör alakú kivágás van (5. ábra: D),
a nőstényé kivágás nélküli. A nőstény 9. potrohszelvényének hátulsó
pereme előtt hosszanti kitinléc van (5. ábra: C) (2. alrend: Tubuli-
fera).

1. család: AELOTHRIPIDAE

A esáp 9 ízből áll. Az állkapcsi tapogató 3, az ajaktapogató 2 vagy 4
ízű. A szárny széles, végén lekerefitett. Az elülső szárny egyszínű vagy csíko-
zott, rajta 2 hosszanti ér és 4--5 harántér van. Az elülső szárny elülső szegé-
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lyén nincsenek hosszú szőrök. A hátulsó szárny egyszínű, rajta 1 harántér
van. A tojócső felfelé görbülő. A hím 1. potrohszelvénye meghosszabbodott.
Az egyes potrohszelvényeken -horgocskák, az utolsó szelvényen fog- és tüske-
szerű képződmények lehetnek.

Az imágók és a lárvák egyaránt ragadozó életmódot folytatnak.
A család 142 faját 27 nembe sorolják. Hazánkban 4 nem 15 faja ismert. A Kárpát-

medencében még további 2 faj fordul elő.

A nemek határozókulcsa

1 (4) A csápízek elkülönítettek, az ajaktapogató 2 ízből áll.

2 (3) A 2. csápízen 1 kifelé álló hosszú nyúlvány látható (6. ábra: A)
1. nem: Ankothrips CRAWFORD, 1909

3 (2) A 2. csápízen nincs kifelé álló nyúlvány
2. nem: Melanthrips HALIDAY, 1836

4 (1) Az utolsó 3 vagy 5 csápíz egyetlen összefüggő egészet alkot. Az ajak-
tapogató 4 ízből áll.

5 (6) Az utolsó 5 csápíz alkot egy összefüggő egészet. Az elülső szárnyon
sötét színű csíkok vannak 3. nem: Aeolothrips HALIDAY, 1836

6 (5) Az utolsó 3 csápíz alkot egy összefüggő egészet. Az elülső szárnyon
nincs haránt irányú csík 4. nem: Rhipidothrips UZEL, 1895

1. nem: Aııkothrips CRAWFORD, 1909
A fej elülső peremén kúp alakú nyúlvány van, rajta helyezkednek el a

pontszem előtti serték. Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll. A esáp 9 ízű, a 2.
csápízen 1 kifelé álló nyúlvány van. Az előhát hátulsó szegletén 2 hosszú serte
helyezkedik el. Az elülső szárnyon nincs haránt irányú csík. A tojócső felfelé
hajlik. A hím 9. potrohszelvényén nincs függelék. A test sertéi hosszúak.

Európában 3 faja ismert, közülük magyarországi előfordulása egynek bizonyított és
1 további faj várható.

1 (2) A szájkúp megnyúlt, kihegyesedő, az előhát hátulsó peremén jelen
tősen túlnyúlik (1. alnem: Prionothrips SCHILLE, 1910). -- A fej-
nyúlvány elöl erősen összeszűkül. A 2. csápízen levő nyúlvány csúcsi
része feltűnően barázdált (6. ábra: A). A 4_6. csápízek hossza és
(szélessége): 55 (27), 42 (18), 42 (19) iz. Az előhát hátulsó peremén
5 pár serte van. A fej és tor narancssárga színű, a tor helyenként
szürkés árnyalatú. A potroh sárgásbarna. 0,9 mm.

Dél- és Közép-Európában elterjedt faj. Faunaterületüııkön előfordulása
egyedül Simontornyáról ismert, ahol nagy számban gyűjtötték borókán (Juni-
perus comrnunis) február-márciusban

i niezabitowskii (SGHILLE, 1910)
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2 (1) A szájkúp rövid, lekerekített, az előtor hátulsó peremét nem éri el
(2.alnem: Ankothrips s. str.). -- A 2. csápízen levő nyúlvány csúcsi
része sima, nem barázdált. A 4-6. csápízek hossza (szélessége):
45-46 (19), 37 (17), 35 (17) ti. Az előhát hátulsó szegélyén 6 pár,
25-30 y. hosszú serte van. A test sárga színű, helyenként szürkés
árnyalattal. 1,3 mm.

Előfordulása ez ideig csak Csehszlovákiából (Dél-Szlovákia, Párkány)
ismert, ahol nedves réten gyűjtötték, júniusban

[flavidus PELIKÃN, 1958]

2. nem: Melanthrips HALIDAY, 1836

A fej szélesebb a hosszánál, vagy olyan hosszú, mint amilyen széles.
A esáp 9 íze egymástól elkülönült, a 3. és 4. csápízen 1 többé-kevésbé görbe
vonalú, keskeny, világos színű érzőbarázda van, amelynek alakja és mérete
a fajokra jellemző. Az állkapcsi tapogató 3 ízből, az ajaktapogató 2 ízből áll.
Az előhát elülső szegélyén és szegletén, az oldalsó és a hátulsó szegélyén és
szegletén feltűnően hosszú serték vannak (6. ábra: B). A szárnyak jól fejlettek,
elülső és hátulsó szegélyükön pillaszőrök vannak, az elülső szegélyen járulékos
szőrök is lehetnek. Az elülső láb vastag, az elülső lábszár belső szegélyén
kitinfog van. A hímek 1. potrohszelvénye megnyúlt, hátoldalán két hátrafelé
széttartõ kitinléc van.
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A nemhez tartozó fajok imágói tavasszal, nyár elején élnek különböző növények
virágaiban. A lárvák bábozódásra a talajba húzódnak, és ott tartózkodnak az év túlnyomó
részében.

A nemnek Európában 9 faja ismert, közülük 2 fajt Magyarországon is kimutattak, a
többi előfordulása várható.

1 (16) Az elülső szárny egyszínű szürke, csak töve színtelen. Az 1. és 2.
csápíz sötét színű, csak a 3. íz sárgás vagy világosbarna (1. alnem:
Melanthrips s. str.).

2 (9) Az elülső szárny töve, valamint a szárnypajzs alapi része mindig
színtelen.

3 (6) Az előhát hátulsó szegélyén, a szegletek sertepárja között 6---7 pár
serte helyezkedik el (6. ábra: B). Az elülső szárny elülső szegélyén
apró szőrszálak, járulékos serték vannak (6. ábra: C). A hátulsó
lábszáron 1 feltűnő hosszú vagy 2 csúcsi serte van.

4 (5) A hátulsó lábszár csúcsán 1 feltűnő nagyságú serte van. Az össze-
tett szem átmérője 64_78 gt. A 4., 6. és 7. csápízek hossza: 60-76,
51-64, 32-44 ,u. A 2. csápíz töve világos árnyalatú, a 3. csápíz
sárgás. Az előhát elülső szegletén levő serték hossza 45_65 ft, az
oldalsó szegélyén levő sertéké 63_94 n, a hátulsó szeglet sertéi
80--95 Iu hosszúak (Ö. ábra: B). A him 6. csápíze 50_63, a 7. íze
26--32 lo: hosszú. 1_1,4 mm.

Egész Európában, Észak-Afrikában, Nyugat-Ázsiában elterjedt faj, imágói
tavasszal különböző növények, elsősorban keresztesvirágúak (Cruciferae) család-
jába tartozó fajok virágaiban gyakoriak. Hazánkban Simontornyán, Sárbogárdon
és a Kőszegi-hegységben gyűjtötték

fuscus (SULZER, 1776)

5 (4) A hátulsó lábszár csúcsán rendszerint 2 hosszú serte van. Az össze-
tett szem átmérője 80 _-88 n. A 4., 6. és 7. csápízek hossza: 76--82,
63_72, 43_50 pt. A csápízek barnás színűek, a 3. csápíz szürkés-
sárga. Az előhát elülső szegletén levő serték 86--88 la, az oldal-
szegélyén levő serték 94_112 ,u, a hátulsó szegletben levő serték
104_106 ,LL hosszúak. A hím 6. csápíze 65_73 jt, a 7. csápíze 32_
38 ,LL hosszú. 1_1,5 mm.

Közép-, Dél- és Kelet-Európában, Észak-Afrikában elterjedt faj. A magyar-
országi előfordulására vonatkozó adat felülvizsgálatra szorul

[gracilicornís MALTBAEK, 1931]

6 (3) Az előhát hátulsó szegélyén a szegletek sertepárja között 4_5 pár
serte van (7. abra. A). Az elülso szarny elülso szegélyen nincsenek
apró járulékos szőrök (7. ábra: B).

7 (8) A 3. és 4. csápízen az érzőbarázda rövid, félkör alakban a csápíz
csúcsi szegélyével párhuzamosan fut (7. ábra: C). Az előhát oldalsó
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szegélyén és a hátulsó szegletében levő serték 67_88 ,u hosszúak
(7. ábra: A). A hátulsó lábszár csúcsán 1 rövid (52_72 ti) serte van.
Az elülső szárny főerén 7_8 distalis serte helyezkedik el (7. ábra: B).
A nőstény 3. potrohszelvényének haslemezén 2_3, a 4. szelvény
haslemezén 1_2 járulékos sertét találunk. 1,4_1,6 mm.

Közép- sa Da-Eaaõpabaa, Észak-Afziıaabaa altaajadız faj. Tavaaazaı a
különböző növények, elsősorban keresztesvirágúak családjába tartozó fajok virá-
gaiban él. Magyarországi előfordulása a Bakonybél ismert

palliılior PRIESNER, 1919

A 3., de különösen a 4. csápízen az érzőbarázda a esáp csúcsi sze-
gélyével nem párhuzamos, hanem a töve felé hajlik, a vége kiszéle-
sedik (7. ábra: D). Az előhát oldalsó szegélyén és a hátulsó szegleté-
ben levő serték 68_80 ju, hosszúak. A hátulsó lábszár csúcsán a
pallidior-hoz hasonló jellegű serte van. Az elülső szárny főerén 5_7
distalis serte látható. A nőstény 3. potrohszelvényének haslemezén
1 pár járulékos serte van, a többi szelvény haslemezén nincs járulé-
kos serte. 1,1--1,4 mm.

' \
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7. ábra. A: Melanthrips pallidior PRIESNER előháta, B: elülső szárnya, C: 3. és 4. csápíze _
D: M. knechteli PRIESNER 3. és 4. csápíze, E: M. acetosella JOHN elülső szárnya (TITSCHACK

nyomán)
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Előfordulása Romániában (Déli-Kárpátok: Buzău), Bulgáriában és Albá-
niában ismert. Az imágó tavasszal hegyvidéken, júniusban a szeplőlapu (Cerínthe
minor) virágaiban él

[kuechteli PRIESNER, 1936]

9 (2) Az elülső szárny töve is szürkés árnyalatú.

10 (13) A hátulsó lábszáron preapicalis serte van.

11 (12) Az elülső szárny elülső szegélyének középső szakaszán a pillaszőrök
között nehezen észrevehető apró járulékos szőrök vannak (7. ábra:

A 4., 6. és 7. csápízek hossza (szélessége): 52_58 (24), 44-48
(22), 34_36 (18) p. A csápízek, a 3. íz is, sötét színűek. Az előhát
oldalsó szegélyén levő serték 40_45 n, a hátulsó szegletben levők
75 _80 y, hosszúak. A nőstény 3. potrohszelvényének haslemezén
1_2 pár, a 4. potrohszelvény haslemezén 1 pár járulékos serte
van. A 9. szelvény hátlemezén az oldalsó serte 108 ,u hosszú. 1,8 mm.

Előfordulása Franciaországban, Németországban, Kelet-Európában ismert.
Májusban, júniusban a juhsóskán (Rumex acetosella) él

[acetosellae JOHN, 1927]

12 (11) Az elülső szárny elülső szegélye járulékos serték nélkül. A 3. csápíz
világos árnyalatú. A 4., 6. és 7. csápízek hossza- (szélessége): 49_
52 (21), 40_4-4 (20), 33 lu. Az előhát oldalsó szegélyén levő ser-
ték 33_35 p., a hátulsó szegletben levők 70 ,LL hosszúak. Csak a 3.
potrohszelvény haslemezén van 1_2 járulékos serte. A 9. potroh-
szelvény hátlemezén a lateralis serte legfeljebb 100 n. 1,3 mm.

Előfordulása ez ideig csak Bulgáriából ismert, ahol május_júniusban fű-
féléken gyűjtötték

[kratochvili PELIKÁN, 1958]

13 (10) A hátulsó lábszáron nincs .preapicalis serte.

14 (15) Az előhát hátulsó szegélyén a szegleti sertepár között 5 pár serte
helyezkedik el. A nőstény 4., 6. és 7. csápízeinek hossza (szélessége):
57-60 (24), 44 (20), 35 (17) p. A 3. és 4. csápízen az érző barázda
igen hosszú, az egész csápízt körülfogja. Az előhát hátulsó szegélyén
levő serték hossza 72 _75 iz. 1,3 mm.

Előfordulása eddig csak Bulgáriából ismert. Májusban fűféléken gyűjtötték

[paspalevi PELIKÃN, 1960]

l5 (14) Az előhát hátulsó szegélyén, a szegletek sertepárja között 3_4 pár
serte helyezkedik el. A nőstény 4., 6. és 7. csápízeinek hossza (szé-
lessége): 49 (20), 48 (20), 32 (17) ,u,. A 3. és 4. csápízen az érző-
barázda rövid, keskeny, a csápíz csúcsi szegélyétől enyhe ívben
hajlik el. Az előhát hátulsó szegletén levő serte 80 ,u. hosszú. 1,2 mm.
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Előfordulása eddig csak Csehszlovákiából (Morvaország) és Bulgáriá-
ból ismert

[titschacki PELIKÁN, 1960]

16 (1) Az elülső szárny színtelen, rajta 2 sötét színű harántcsík húzódik.
Az előhát hátulsó szegletében levő serték 84--88 y, hosszúak. A nős-
tény 4., 6. és 7. csápízeinek hossza (szélessége): 62 (20), 59 (19),
42 (17) n. 1,5 mm.

A Földközi-tenger környékén és Nyugat-Európában. elterjedt faj. Tavasz-
szal különböző növények virágaiban él

[ficalbi BUFFA, 1907]

3. nem: Aeolothrips 1-IALIDAY, 1836

A fej szélessége és hossza megközelítőleg azonos. A pontszemek meg-
vannak. A szárnyatlan fajok pontszemei kicsik, nehezen észrevehetők. A esáp
9 ízből áll, az utolsó 5 íz egybeolvadt. A 3. és 4. csápíz megnyúlt, csúcsi felén
1 hosszúkás, egyenes vonalú vagy meggörbült érzőbarázda van. Az állkapcsi
tapogató 3, az ajaktapogató 4 ízből áll. Az előháton nincs hosszú serte. Az elülső
szárnyon haránt irányú vagy hosszanti sötét színű sávok vannak. Az elülső láb-
fejen 1 többé-kevésbé visszahajló kitinhorgocska és mellette 1, rendszerint
háromszög alakú kitinfog látható. A Mmek potrohszelvényén fajokra jellemző
függelékek helyezkednek el. Nősténye: 8. ábra.

A nemhez tartozó fajok imágói különböző növényeken fordulnak elő, ragadozó élet-
módot folytatnak.

Európában 27 fajt ismerünk, Magyarország faunájában eddig 9 faj és 2 forma elő-
fordulását mutatták ki, de további 6 faj előfordulása várható.

1 (38) Nőstények.

2 (9) A középső és hátulsó lábszár sötét színű, de a csúcsi részén 1_1
határozott, többé-kevésbé széles fehér csík húzódik. A lábfejek
fehérek.

3 (4) Az elülső szárny töve és csúcsa színtelen, a középső rész egyszínű,
sötétszürke (9. ábra: A). Az 1. és 2. csápíz szürke, a 3. és 4. íz fehér,
az 5. íz szürke., a 6_9. íz világosszürke. 1_1,3 mm.

Egész Európában elterjedt. Magyarországon Kunszentmiklóson, Simon-
tornyán, a Kőszegi-hegységben, Dabason, a Bakony hegységben, a Budai-he-
gyekben gyűjtötték. Lomblevelű fák, tölgy (Quercus), szil (Ulmus), mogyoró
(Corylus), nyír (Betula), som (Camus) levelein él, lárváival együtt. Imágói lágy-
szárú növényeken is előfordulnak

versicolor UZEL, 1895 Q

Változatai:

1. Az elülső szárny közepén a szürke mezőben a szárny elülső szegélyének közelé-
ben színtelen folt van (9. ábra: B). _ Magyarországon Simontornyán és a
Kőszegi-hegységben gfijtötték f. melaleuea (UZEL, 1895) Q
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2. Az elülső szárny közepén a szürke mezőben a szárny szélességének kétharma-
dára kiterjedő világos folt van (9. ábra: C). _ Magyarországon Simontornyán,
a Budai-hegyekben, a Pilis hegységben és Dabason gyűjtötték

f. similis (PRIESNER, 1919) Q

4 (3) Az elülső szárny közepén a szürke mezőben színtelen folt van.

5 (6) Az elülső szárny közepén a szürke mezőben, a szárny elülső szegélyé-
nek közelében színtelen folt van (9. ábra: B). Ide tartozik a versi-
color f. melaleuca (UZEL, 1895) [lásd még a 3 (4) sorszám alatt].
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8. ábra. Aeolothríps íntermedíus BAGNÁLL Q (Eredeti)

6 (5) Az elülső szárnyon 2 haránt irányú csík húzódik, amelyek a szárny
hátulsó szegélye mentén egybeolvadnak.

7 (8) A haránt irányú csíkok az elülső szárny hátulsó szegélyén 1 vastag
csíkban olvadnak össze (9. ábra: C). Ide tartozik a :ıersicoler f.
similis (PRIESNER, 1919) [lásd még a 3 (4) sorszám alatt].

8 (7) A haránt irányú csíkok az elülső szárny hátulsó szegélyén 1 kes-
keny csíkban olvadnak egybe. A 3. és 4. csápíz sárgás, a 4. íz csúcsa
felé barnás árnyalatú, az 5---9. csápízek szürkésbarnák. A esáp
viszonylag rövid, vaskos, a 3. és 4. csápíz hossza azonos. 1--1,3 mm.

Ez ideig egyetlen lelőhelye Kunszentmiklós, ahol 1910-ben két nőstény
példányát gyűjtötték

parvicornis BAGNALL, 1920 Q
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9 (2)

10 (13)
11 (12)

12 (11)
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A középső és hátulsó lábszár egyszínű sötétszürke vagy fekete, a
lábfejek Világossziirkék, legfeljebb az elülső lábfej fehéres.

A 10. potrohszelvény narancssárga színű.

A szárny rendszerint csökevényes. A 2. és 3. potrohszelvény világos-
sárga vagy felıéres. A 4. csápízen az érzôˇbarázda egyenes vonalú,
keskeny (9. ábra: D). A esáp nagyon Vékony. A 3f--5. csápízek
hossza: 120-128, 104--108, 88-92 _u,. Az 1--3. csápíz fehér, a 3. íz
csúcsa szürkés árnyalatú. A közép- és utóhát a test barna színétől
eltérően sárgás. Amennyiben a szárny fejlett, a rajta levő haránt
irányú szürke csíkok szélesek. 1,2 mm.

Egész Európában és Észak-Amerikában elterjedt faj, Magyarországon több
helyen gyűjtötték. A fejlett szárnyú alakja (f. macroptera) nagyon ritkán fordul
elö. A csökevényes szárnyú alak (f. brachyptera) áprilistél augusztusig különbözö
fűféléken, elsősorban a nádtippan- (Calamagrostis) fajokon nagyon gyakori. Lárvái
júniusban az erdei nádtippanon (Calamagrostis arundinacea) élnek

albicinctus HALIDAY, 1836 Q

A szárny mindig teljesen fejlett. Az elülső szárnyon 2 vastag szürke
haránt irányú csík húzódik. A 4. csápízen az érzőbarázda hosszú,
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9. ábra. A: Aeolothrips versicolor UZEL, B: Ae. versícolor f. melaleuca UZEL, C: A8. versicolor f.
símíis PRIESNER elülső szárnya - D: A8. albícinctus HALIDAY csápja (BAILEY nyomán)
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a csápíz középvonalán lényegesen túlnyúlik. A 2. és 3. potrohszel-
vény sárgás vagy barna. 1 mm.

Egész Európában elterjedt faj. Faunaterületünkön eddig Simontornyãn,
a Kőszegi-hegységben, a Szentgyörgy-hegyen és a Pilis hegységben gyűjtötték.
Különböző növények, elsõsorban esarab- (Calluno), esormolya- (Melanpyrum) és
pillangósvirágú (Leguminosae) fajok virágaiban él (= nobilís PRIESNER, 1919;
nobilis f. mülleri PRIESNER, 1920; nobilis f. aterrimo HUKKINEN, 1935)

erieae BAGNALL, 1920 Q

A 10. potrohszelvény sötétbarna.

Az előhát sötétbarna.

Az elülső szárnyon 1 haránt irányú csík van, vagy amennyiben 2
haránt irányú csík fordul elö, azok a szárny hátulsó szegélye mentén
egymással összeolvadnak.

Az elülső szárny 2. negyedében 1 sötét színű haránt irányú csík
Van, amely a szárny közepén hirtelen elkeskenyedik, és a hátulsó
szegélye mentén hosszanti csíkként húzódik a szárny 3. negyedéig,
a szárny csúcsa színtelen (10. ábra: A). A 2 első csápíz barnás-
fekete, a 3. és 4. ízek szürkésfehérek. A esáp Viszonylag rövid, a
3--5. csápízek hossza: 88, 72, 70 p_. 1,3"-1,4 mm.
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10. ábra. A: Aeolothríps vittatus I-IALIDAY, B: Ae. melaleucus HALIDAY és C: A8. intermedius
BAGNALL elülsö szárnya _ D: Ae. propinquus BAGNALL Q és E: Ae. aıstutus PRIESNER Q potroh-

2 V. 13

szelvényének haslemeze (A---C: BAILEY, D, E: TITSCHACK nyomán)
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Európában és Észak-Amerikában fordul elő. Faunaterületünkön Gyomán
és Keszthelyen gyűjtötték. Májustól augusztusig a lárvákkal együtt az erdei
fenyőn (Pinus silvestris) és lucfenyőn (Pícea excelsa) él

vittatus HALIDAY, 1836 5,2

17 (16) Az elülső szárnyon 2 vastag haránt irányú, a szárny hátulsó szegé-
lye mentén egymással egybeolvadõ csík van (10. ábra: B). Az 1. és
2. csápíz barna vagy sötétbarna, a 3. íz fehér. Az érzőbarázda a 3.
csápízen nem éri el az íz felezővonalát, a 4. ízen a felezővonalon
túlnyúlik. A 7. potrohszelvény haslemezének hátulsó szegélyén a
belső sertepár tagjai közelebb állnak egymáshoz, mint a külső ser-
tékhez. 1,5--1,6 mm.

Egész Európában és Észak-Amerikában elterjedt faj. Hazánkban Simon-
tornyán, a Bakony hegységben, Keszthelyen, Csévharaszton gyűjtötték. Május-
tól augusztusig a tölgy- (Qııercus), nyár- (Populus), mogyoró- (Corylus), gyertyán-
(Carpinus), nyír- (Betulo) fajok levelein él

melaleucus (HALIDAY, 1352) Q

18 (15) Az elülső szárnyon 2, egymástól határozottan elkülönülő Vastag,
sötét színű haránt irányú csík van (10. ábra: C).

19 (20) A 4. csápíz fehér, csúcsi harmadában vagy a csúcsi felén szürke,
esetenként töve is feketés. A 2. és 3. csápíz Világos. Az elülső lábak
Világos színűek, a középső és hátulsó combok a lábszárnál világosab-
bak. A középső és hátulsó lábak sötétbarnák. Az előhát rendszerint
narancsszínű. A 3-5. csápízek hossza: 92, 68--76, 64-68 ,u,. 1,4-
1,6 mm.

Előfordulása Bulgáriában, Magyarországon és Romániában ismert. Magyar-
országon Simontornyán és Veszprém környékén gyűjtötték. A magyar kutyatej
(Euphorbia pannoníca) és a pusztai kutyatej seguieriona) virágaiban fordul
elő (rr f. ırístís PRIESNER, 1928)

priesneri KNECHTEL, 1923 Q

20 (19) A 4. csápíz sötétbarna.

21 (26) A 7. potrohszelvény haslemezének hátulsó szegélye mentén levő
középső serték távolabb állnak egymástól, mint az oldalsó serték-
től, olyan hosszúak vagy hosszabbak, mint ez utóbbiak. A 2 pár
járulékos serte közül a belső pár áll a potrohszelvény hátulsó sze-
gélyéhez közelebb (10. ábra: D).

22 (23) A 3. csápíz igen Vékony, szélességénél 5-5,6-szer hosszabb, csak a
csúcsán szürkés árnyalatú. A 4. csápíz a szélességénél megközelítő-
leg 5-ször hosszabb. Az elülső szárny harántcsíkja a szélességénél
sokkal hosszabb. A 2. csík a szélességénél 2-szer hosszabb, és 2-szer
olyan hosszú, mint a színtelen csúcsmező. (Az A. intermedius-tól
teljes bizonsággal csak a hímek morfológiai bélyegei alapján külö-
níthetők el.) 1--1,2 mm.

Egész Európában, elsősorban Észak- és Nyugat-Európában elterjedt faj,
azonban a melegebb vidékeken nagyon ritkán fordul elő. Magyarországi elö-
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fordulásának adatai az A. intermedius-ra vonatkoznak. A korábbi adatoktól
eltérően magyarországi előfordulása nem bizonyított. Ragadozó; a lárva és a
kifejlett alak egyaránt kis termetű, lágy testű rovarokkal, atkákkal táplálkozik

[fasciatus (LINNAEUS, 1758)] Q

A 3. csápíz zömökebb, a 2. csápíz csúcsa kivilágosodó.

Az 5. csápíz a 4. íznél határozottan rövidebb, megközelítőleg olyan
hosszú, mint a 4 utolsó íz együttesen, szélességénél 4--4,5-szer hosz-
szabb. A 3. csápíz szélességénél 4,6--5,4-szer hosszabb, a csúcsi har-
madában kivilágosodó. A 7. csápíz hossza és szélessége azonos.
Az elülső lábfej végén az erősen visszahajló horgocska végével köz-
vetlenül szemben 1 hegyes tüske van (11. ábra: A). (Az A. fasciatus-
tól teljes biztonsággal csak a hímek morfológiai bélyegei alapján
különíthetők el.) 1-1,2 mm.

Közép-, Dél- és Kelet-Európában, Nyugat-Azsiában gyakori, faunaterüle-
tünkönáltalánosan elterjedt, rendszeresen előforduló faj. Ragadozó; a lárva és a
kifejlett alak egyaránt kis termetű, lágy testű rovarokkal, atkákkal táplálkozik

intermedius BAGNALL, 1934 S2

Az 5. csápíz a 4. íznél alig rövidebb, valamivel hosszabb, mint a 4
utolsó íz együttesen. A 3. csápíz szélességénél 4-szer hosszabb, a
csúcsi részén viszonylag élesen elhatárolt, feketés. (Az A. intermedius-
tól teljes biztonsággal csak a hímek morfológiai bélyegei alapján
különíthetők el.) 1,2 mm.

Előfordulása eddig Egyiptomban, Törökországban (Anatólia) és Bulgáriá-
ban ismert. Különböző növények virágaiban él

[meridionalis PRIESNER, 1948) 22

A 7. potrohszelvény haslemezének hátulsó szegélye mentén levő
középső serték közelebb vannak egymáshoz, mint az oldalsó serték-
hez, ez utóbbiaktól rövidebbek. A 4. csápízen az érzőbarázda csak-
nem teljesen egyenes, végig azonos szélességű, a osápíz középvona-
láig ér. A 3-5. csápízek hossza: 105-115, 87--100, 79-- 87 fr.
A 3. csápíz csúcsi negyede szürkés árnyalatú. 1-1,2 mm.

Délnyugat-, Nyugat-Európában ismert faj, ökörfarkkóró-faj ok (Verbascum)
virágaiban él

[teııuicornis BAGNALL, 1926] Q

Az előhát világossárga vagy narancsszínű.

A 3. csápíznek legalább a csúcsi fele szürkés árnyalatú, az 1. és 2.
csápíz sötétbarna.

A 7. potrohszelvény haslemezén a járulékos serték a hátulsó sze-
gélyéhez egészen közel vannak (10. ábra: D). A középső serték egy-
mástól sokkal távolabb állnak, mint a hátulsó szegély mentén levő
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4-_

30

31

82 (87)

88 (84)

(2 )

(23)

serték egymástól. Az elülső szárny hátulsó szegélye a 2 harántcsík
közötti részen szürkés árnyalatú. A 3. csápíz töve mindig fehéres.
Az elülső lábfej végén levő ívesen visszahajló horog és a vele szem-
ben levő serte között 1 lekerekített fogacska van (11. ábra: B).
1_1,2 mm.

Európában - Észak-Európa kivételével - és a Földközi-tenger környékén
elterjedt faj. Faunaterületünkön 1 lelőhelye, Simontornya, ismert. Kígyószisz-
fajok (Echium), fekete ökörfarkkóró (Verbascum nigrum), orvosi atracél (Anchusa
offíeinalís), közönséges gyujtoványfű (Linaria vulgáris) virágaiból gyűjtötték

propinquus BAGNALL, 1924 S'-2

A 7. potrohszelvény haslemezén a járulékos serték a szelvény hátulsó
szegélyétől lényegesen távolabb vannak (10. ábra: A szelvény
hátulsó szegélyén a középső serték egymástól olyan távol állnak,
mint az oldalsó serték közötti távolság. Az elülső szárnyon a haránt-
sávok között a szegély színtelen. Az elülső lábfej végén levő, csak
kevéssé meghajló horog előtt 1 hegyes fogacska van (11. ábra: C).
1,4-1,6 mm.

Egész Európában, Kisázsiában elterjedt faj. Az orvosi atracélon (Anchusa
offícinalis) él. Faunaterületünkön csak Simontornyáról ismert

astutus PRIESNER, 1926 Š?

A 3. csápíz fehér vagy sárgás, legfeljebb a csúcsi negyed enyhén
szürkés árnyalatú. 1

A 3. és 4. csápízen az érzőbarázda hosszú, legalább a csápíz közép-
vonaláig ér.

A 4. csápíz részben világossárga. -- Ide tartozik az A. priesneri
KNECHTEL, 1923 [lásd még a 19 (20) sorszám alatt].
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11. ábra. A: Aeolothrips intermediuı BAGNALL, B: Ae. propinquus BAGNALL, C: As. astutus

PRIESNER elülső lábfeje (TITSGHACK nyomán)
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35

36

37

38
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40

41

42

43

(33)

(36)

(35)

(82

(1)

(56)

(45)

(42)

(41)

(44
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A 4. csápíz a következő ízekkel azonos színű, sötétbarna.

A esáp zömök. Az 1-3. csápíz világossárga, az utóbbinak a csúcsi
fele (vagy annál több) élesen elhatároltan fekete. A comb a láb-
száraknál világosabb. Az elülső szárnyon a 2 harántcsík között a
szárny szegélye szürkés. Legalább az utolsó 3 potrohszelvény fekete,
a többiek világosabb árnyalatúak. A 3--5. csápízek hossza: 124,
100, 76 )u. 1,4 mm.

Németországból, Csehszlovákiából (Morvaország) ismert faj. Valószínűleg a
lucerna virágaiban él

[pulcher OETTINGEN, 1943] Q

A esáp vékonyabb. A 6. csápíz a 7.-nél nem hosszabb és legalább
olyan széles, mint amilyen hosszú. A 3. íz a szélességénél mintegy
3,5-szer hosszabb. Az érzőbarázda nem éri el a csápíz középvonalát.
A 4. csápíz hossza és szélessége megközelítően azonos. A 3--5. csáp-
ízek hossza: 108--112, 96-100, 72--76 )u. 1,5-1,6 mm.

Ez ideig csak Romániából (Déli-Kárpátok: Sinaia) ismert faj. Csilláros
ökörfarkkórón (Verbascum lichnites), fekete bodzán (Sambucus nigra), festő pipité-
ren (Anthemis tinctoria) gyűjtötték

[verbasci KNEGHTEL, 1955] Q

A 4. csápízen az érzőbarázda alig éri el a csápíz középvonalát. A 2.
csápíz legalább a tövén szürkés, a 3. íz csúcsa enyhén szürkés
árnyalatú. A 3--5. csápízek hossza (szélessége): 96 100 (24), 95 (25),
68 (24) )u. A narancsszínű előháton 1 sötét középfolt van. 1,3-
1,6 mm.

A Földközi-tenger és a Fekete-tenger mellékén fordul elő, viráglakó

[collaris PRIESNER, 1919] Q

Hímek.

A 9. potrohszelvény oldalán fogókészülék van (12. ábra: A-E).

A 9. potrohszelvényen az oldalsó serték vékonyak, közel egyenesek
vagy kissé hajlottak.

A 4. és 5. potrohszelvények hátoldalán feltűnő kitinlapocskák van-
nak (12. ábra: A) intermızdius BAGNALL, 1934 6

A 4. és 5. potrohszelvények hátoldalán csak egészen kicsi, csökevé-
nyes kitinlapocskák vannak (12. ábra: B). A esáp igen vékony.

A esáp hosszabb, a 3. csápíz 112--115 ,LL hosszú. A 3. és a 4. csáp-
ízen az érzőbarázda nem éri el a csápíz középvonalát. Az előtor
sötétbarna [fasciatııs LINNAEUS, 1758] 3
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44 (43) A esáp rövidebb, a 3. csápíz legfeljebb 80 ,u hosszú. A 3. és 4. csáp-
ízenaz érzőbarázda a csápíz felénél hosszabb

astutus PRIESNER, 1926 5*

45

46

47

48

49

50

51

görbültek.

Az 5. csápíz részben sárga

(40) A 9. potrohszelvényen az oldalsó serték vastagok, sarlószerűen

(47) A 4. csápíz sárgás, csak tövének külső fele szürkés árnyalatú.

priesneri KNECHTEL, 1923 3

kedesű, a külső sertepártól viszonylag távol van.

(46) A 4. csápíz sötétbarna. A 9. potrohszelvényen a fogókészülék kétfogú.

(53) A 9. potrohszelvény hátlemezén a belső sertepár központi elhelyez-

(52) A 4. csápízen az érzőbarázda a csápíz középvonalát nem éri el.

(51) A 9. potrohszelvény hátlemezének sertéi kicsik. A 4-6. és 8. potroh-
szelvények hátoldalán oldalt kitinlapocskák vannak. A 4. potroh-
szelvényen a kitinlapocska haránt irányban megnyúlt. A 6. és 8.
potrohszelvényen a kitinlapocska igen kicsi (12. ábra: C)

melaleucus (HALIDAY, 1852) 5

(50) A 9. potrohszelvény hátlemezén a belső sertepár 60-80 )u, hosszú,
egymáshoz közelebb vannak, mint a külső sertepárhoz. A 4--6.
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potrohszelvényeken feltűnő, a 3. potrohszelvényen 1 kicsi kitin-
lapocska van [tenuicornis BAGNALL, 1926] Ő*

52 (4-9) A 4. csápízen az érzőbarázda a csápíz középvonalát túlhaladja.
A 4. potrohszelvényen a kitinlapocska haránt irányban megnyúlt,
az 5. szelvényen levő lándzsa alakú ericae BAGNALL, 1920 6

53 (48) A 9. potrohszelvény hátlemezén a belső és külső sertepár egymáshoz
közel helyezkedik el.

54 (55) Az elülső szárny harántcsíkja szélességénél lényegesen hosszabb.
Az 1. csápíz sötétbarna, az előtor és a potroh sötétbarna, a combok-
nak legfeljebb a töve világos árnyalatú. A 3--5. potrohszelvény hát-
lemezén kitinlapocskák vannak. A 9. szelvény hátlemezén a serték
hosszúak (12. ábra: D) [meridioııalis PRIESNER, 1948] 3

55 (54-) Az elülső szárnyon a harántcsík szélessége és hossza megközelítőleg
azonos. Az 1. és 3. csápíz fehéres, a 3. íz csúcsi része szürkés. Az elő-
hát sárga. A comb túlnyomó részben világos árnyalatú. A 3--5.
potrohszelvény hátlemezén kitinlapocskák vannak. A 9. potroh-
szelvény hátlemezén a serték rövidek (12. ábra: E)

[collaris PRIESNER, 1919] 6*

56 (39) A 9. potrohszelvényen nincs fogókészülék.

57 (58) A potroh sötétbarna, szárnyai megvannak, rajtuk a hátulsó szegély
mentén összeolvadó, sötét színű harántcsík húzódik

versicolor UZEL, 1895 Ő*

53 (57) Az első potrohszelvények, néha a középtor is fehéres, a szárny
csökevényes albicinctus HALIDAY, 1836 3

4. nem: Rhipidothrips UZEL, 1895

A fej a szélességénél hosszabb. A esáp 9 ízből áll. Az utolsó 3 íz egybe-
olvadt (13. ábra: A). Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll, az utolsó íz nagyon
rövid. Az ajaktapogató 4 ízű. Az előhátnak csak a hátulsó szegletében van
1 hosszú serte. Az elülső lábfejen az alapi 1 fogazott horgocska van. Az elülső
szárny töve összeszűkül. A szárny erezete elmosódott. A hím 9. potrohszelvé-
nyén fogókészülék nincs.

Viráglakó fajok, elsősorban pázsitfüféléken (Granıineae) élnek. Az 1. stádiumban levő
lárva a talajban bábozódik.

A nemnek Európában 4 faját ismerjük, magyarországi előfordulása csak egynek
bizonyítot...

1 (2) A 2. csápíz sárga. Az előhát hátulsó szegélyén 6-8 színtelen, hosszú
serte van. A comb középső szakasza szürkés árnyalatú. 1,4---1,6 mm.
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Európában és a Földközi-tenger környékén elterjedt faj. Faunaterületün-
kön Simontornyán_ és a Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Tavasszal különböző
növények virágaiban él, helyenként tömegesen fordul elő különböző pázsitfíí-
féléken (Gramineae), elsősorban zabon (Avena sativa)

gratiosus UZEL, 1895

2 (1) A 2. csápíz sötétszürke.

3 (6) A középső és hátulsó lábszár sötét árnyalatú.

4- (5) A szem mögött csak rövid, vékony serték vannak. Az elülső szárny
színtelen. A fejtető hátulsó szegélye mentén pikkelyszerű hálózat
van, amely az előtte levő haránt irányú barázdáltságtól határozot-
tan eltérő. 1,7-1,9 mm.

Előfordulása ez ideig csak Csehszlovákiából (Dél-Szlovákia, Párkány)
ismert, ahol ritkás molyhos tölgy (Quercus pubescens) állomány aljnövényzetén
gyűjtötték, valamint Kárpát-Ukrajnából, Ungvár környékéről ismert

[elegans PELIKAN, 1961]
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13. ábra. A: Rhípidothrips elegans PELIKAN csápja _ B: Heliothrips haemorrhoidalís BOUCHÉ
feje és C: csápja (A: PELIKÃN, B: STANNARD és C: PRIESNER nyomán)
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5 A szemek mögött több rövid, vastag serte van. Az elülső szárny
hátulsó szegélye mentén 1 hosszanti sötét csík húzódik. A fejtető
hátulsó szegélyén haránt irányú barázdák vannak, amelyek a fej-
tetőn, az előtte levő rész barázdáltságától alig különböznek. 1,5 mm.

Egész Európában és Észak-Amerikában elterjedt, de csak lokálisan elő-
forduló faj. Pázsitfüveken (Granıineae), elsősorban búzaféléken él

[lırunneus WILLIAMS, 1913]

6 (3) A középső és hátulsó lábszárak csúcsi harmada fehéressárga. Az
elülső szárny színtelen, esetleg hátulsó szegélye enyhén árnyalt.
A szem mögött nincsenek serteszerű szőrök. A 3. és a 4. csápíz
sárga, az 5. csápíz sárgásbarna. 1,5 mm.

Előfordulása Észak-Európában és a francia Alpokban ismert. Pázsitfüve-
ken (Gramineae), valamint különböző növényfajokon, mint jegenyefenyő (Abies),
gyöngyvirág (Convallaria majális), pitypang (Taraxacum) stb. gyűjtötték

[niveipennis 0. M. REUTER, 1899]

2. család: MEROTHRIPIDAE

Összetett szeme nagyon kicsi (szárnyatlan), a szárnyas alaké valamivel
nagyobb. A szájkúp megközelítőleg félkör alakú. A esáp 8-9 ízből áll, a csáp-
ízek különállóak, lekerekítettek, a 3. és 4. csápízen kerek érzőmezők vannak.
Különösen a szem mögötti és a potrohvégen levő serték hosszúak. Az előháton
feltűnő varrat látható. A szárny felületén nincsenek apró serték. A szárny
csökevényes lehet. Az elülső és hátulsó combok erősen megvastagodottak, az
elülső lábszár csúcsának belső oldalán 1 kitinfog van. Az elülső lábfej 2. ízén
1 ıneggörbült kitinfog helyezkedik el. A hímeken előfordul az oedymer alak,
erősen megvastagodott elülső combokkal és nagy előtorral.

A család 19 faját 3 nembe sorolják. Magyarországon és a Kárpát-medencében egy faj
előfordulása várható.

1. nem: [Merothrips Hool), 1912]

A esáp 8 ízből áll, a nem többi morfológiai bélyege a család jellemzésé-
nél leírtakkal azonos.

Európában 1 faj fordul elő.

-- _ A fej és a lábak világossárgák, a tor és a potroh világos szürkésbarna.
Az 1. és 2. csápíz világos árnyalatú, a továbbiak barnák. A fej
felülete sima. A szem mögötti serte 16 p, hosszú. A szemtől 14 n
távolságra helyezkedik el. A esáp 260 p hosszú. A 2--8. csápízek
hossza (szélessége): 31 (22), 34 (14), 37 (15), 32 (12), 29 (13), 29 (12),
42 (8) p. Az előhát hátulsó szegletében 1 hosszú serte van. A közép-
tor 150 p széles. 1 mm.

Előfordulása ez ideig csak Dél-Franciaországból ismert, ahol a magyal-
tölgy (Quercns ílex) lehullott lombja alatt él; valószínűleg gombaevő

[priesneri BOURNIER, 1960]
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3. család: THRIPIDAE

A esáp 6--8, ritkán 9 ízből, esetenként látszólag 9 ízből áll, mindig
stílusban végződik. A csápízeken különböző alakú érzőpálcikák vannak. Az áll-
kapcsi tapogató 2-3, az ajaktapogató 2 ízből áll. A szárny keskeny, végén
kihegyesedő. Az elülső szárny elülső szegélyén többnyire, a hátulsó szegélyén
mindig pillaszőrök vannak. Az elülső szárnyon 1_-2 hosszanti, 1 szegélyér
és esetenként elcsökevényesedett harántér van. A hátulsó szárnyon 1 hosz-
szanti ér húzódik. A szárny gyakran elcsökevényesedett., ritkábban hiányzik,
ez utóbbi esetben a pontszemek is hiányoznak. A tojócső lefelé görbülő (5.
ábra: B). Egyes fajok ugrásra képesek. A család tagjai virág-, levéllakók,
ritkábban lehullott leveleken élnek.

A család 1400 faját 175 nembe sorolják. Hazánkban 31 nem 115 faja ismert. A Kárpát-
medencében még további 10 faj fordul elő.

A nemek határozókulcsa

1 (3) A test hátoldalán feltűnő hálózatos mintázat van (13. ábra: B).

2 (7) A szárny mindig megvan. A stilus hosszú, erősen megnyúlt (13.
ábra: c).

3 (4) A csáp 7 ízből, a stilus 1 ízből áll (15. ábra: C). A szárnyon hálózatos
mintázat van 3. nem: Parthenothrips UZEL, 1395

4 (3) A esáp 8 ízből, a stilus 2 ízből áll. A szárny hálózatos mintázat
nélküli.

5 (6) A szárny nagyon keskeny, töve erősen kiszélesedik, csúcsa keske-
nyen lekerekített. A csápízeken egyszerű érzőpálcikák vannak

1. nem: Heliothríps HALIDAY, 1836

6 (5) A szárny normális szélességű, a szárnyerek végig sertézettek (15.
ábra: A). A 3. és 4. csápízen villaszerűen elágazó érzőpálcikák van-
nak. Az előtor feltűnően széles, a fejnél jelentősen rövidebb

2. nem: Hercinothrips BAGNALL, 1932

7 (2) A szárny hiányzik. A stilus rövid. A test kétszínű.
21. nem: Prosopothrips UZEL, 1395

8 (1) A test hátoldalán nincs hálózatos mintázat, gyenge hálózatos min-
tázat előfordulása esetén a esáp utolsó ízei sohasem vékonyak és
hosszúak.

9 (16) A potrohon igen apró, sűrű sorokban álló serték vannak, amelyek
a potrohnak bársonyos jelleget adnak. Az elülső szárnyon többnyire
csak 1 hosszanti ér húzódik, a mellékér helyén ritkásan álló ser-
ték vannak.
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A esáp 6 ízből áll, a stilus a 6. csápízzel teljesen egybeolvadt. A test
világossárga. A hím 9. potrohszelvényén 1 pár vastag, sötét színű,
meggörbült nyúlvány van 7. nem: Drepanothrips UZEL, 1395

A esáp 7 vagy 3 ízből áll.

A esáp 7 ízből, a stilus 1 ízből áll, hosszú (13. ábra: A). A test kes-
keny, fehéressárga színű. Az elülső szárny keskeny, feltűnően hosz-
szú, sötét színű szegélysertékkel

5. nem: [Leucothrips 0. M. REUTER, 1904]

A csáp 3 ízből áll.

A test -- különösen a potroh -- nagyon széles, zömök, túlnyomó
részben sötét színű. A nőstény 9. potrohszelvényének hátulsó pere-
mén sok serte van 6. nem: Sericothrips HALIDAY, 1336

A test keskeny, sárga szinű, a nőstény 9. potrohszelvényének há-
tulsó peremén 4 pár hosszú serte van. A hím 9. potrohszelvényén
-- a Drepanothrips-hez hasonlóan - sötét színű, hosszú, meggör-
bült nyúlványok helyezkednek el

3. nem: [Scirtothrips SCHULL, 1909]

A testen nincsenek sűrű sorokban álló apró serték, vagy azok csak
a potroh szegélyén gyéren helyezkednek el.

Az elülső szárny hátulsó szegélye egyenes, az elülső szegélye a végén
ívesen a hátulsó szegélyhez hajlik. Az elülső szárny elülső szegélyén
levő pillaszőrök a szegélyvonal mögött helyezkednek el (17. ábra: C).
A szemek határozottan előreugróak. Kis termetű, lapos testű.
Az előhát hátulsó szegletében csak 1 serte van vagy egyse.

4. nem: Dendrothrips UZEL, 1395

A szárny alakja más, csökevényes vagy hiányzik.

A nőstény 10. potrohszelvényén 1 pár tüskeszerű serte van, és néha
a 3. és 9. potrohszelvényen is vastag sertéket találunk (23. ábra).
A hím esetenként szárnyatlan.

A 2. csápíz viszonylag keskeny, megnyúlt hordó alakú. A szárnyas
alak 4. csápízén villaszerűen elágazó, a szárnyatlan alak 4 csáp-
ízén egyszerű érzőpálcikát visel. Az előhát hátulsó szegletében 1
hosszú és 1 rövidebb (külső) serte látható

19. nem: fldolimothrips PRIESNER, 1920]

A 2. csápíz serleg alakú, a töve befűződött, csúcsán esetenként kifelé
álló nyúlvány van (24. ábra: A, B)

11. nem: Limothrips HALIDAY, 1836
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A nőstény 10. potrohszelvényén nincsenek tüskeszerű serték, erős
serték azonban előfordulhatnak.

A stilus 2 ízből áll, legalább olyan hosszú, mint a 6. csápíz vagy
annál hosszabb.

Az előháton nincs hosszú serte. A 10. potrohszelvény esetenként
csőszerűen megnyúlt 15. nem: Belothrips HALIDAY, 1395

Az előhát hátulsó szegletében 2 feltűnően hosszú serte van. Az 5. és
6. csápíz egybeforrott 33. nem: [Rhaphidothrips UZEL, 1395]

A stilus 1-3 ízből áll vagy hiányzik, amennyiben 2 ízből áll, akkor
a 6. csápíznél sohasem hosszabb.

A szájkúp nagyon hosszú, keskeny, a középtor hátulsó szegélyét
túlhaladja. -- Ide tartozik a Mycterothríps TRYBOM, 1910 [lásd még
a 30 (31) sorszám alatt].

A szájkúp rövid, nem csőszerűen megnyúlt, a középtor hátulsó sze-
gélyén nem nyúlik túl.

Az előhát hosszú serték nélkül.

A pontszemek megvannak.

A fej az előtorhoz viszonyítva kicsi. A fej és a tor előre egyenes
vonalban keskenyedő. Az összetett szem lapos, a homlok rövid, a
esáp zömök, a 2. csápízen rendszerint kifelé álló nyúlvány van

9. nem: Chírothrips HALIDAY, 1836

A test más alkatú.

Az állkapcsi tapogató 2 ízből áll. Kicsi, vékony termetű faj, a szárny
keskeny. Uvegházakban fordul elő. -- Ide tartozik a Leucothrips
O. M. REUTER, 1904) [lásd még a 12 (13) sorszám alatt].

Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll.

A esáp 9, a stilus 3 ízből áll. Világossárga
13. nem: Henıianaphothrips PRIESNER, 1925

A esáp 3 ízből áll, néha a 6. csápíz csúcsi harmadában 1 világos
színű, ferde, haránt irányú barázda van, ami 9 ízből álló esáp lát-
szatát kelti 12. nem: Anaphothrips UZEL, 1395

A pontszemek és a szárnyak hiányoznak.



THYSANOPTERA - Tnır-szEK 13 29

(39)

(33)

(29)
(S0)
(4

(4 )

(45)

(44)

(47)

(46)

(49)

(43)

A test nagyon kicsi és keskeny, sárga, sárgásbarna. A fej hosszabb,
mint amilyen széles. A 9. potrohszelvényen feltűnő, de vékony ser-
ték vannak. A esáp 6-3 ízből áll

14. nem: Aptinothrips HALIDAY, 1336

Nagy termetű, feketésbarna faj. A fej a szélességénél nem hosz-
szabb. A 6. csápízen 1 vékony, haránt irányú varrat látható. A pot-
rohszelvény haslemezén, a hátulsó szegélyen levő serték között
lemezszerű nyúlványok vannak

13. nem: [Apterothrips BAGNALL, 1903]

Az előhát hátulsó sarkain 1-2 hosszú serte van, amely esetenként
egészen világos árnyalatú.

Az előhát elülső szegletében vagy szegélyén hosszú serte van vagy
serték helyezkednek el.

Az előhát oldalsó szegélyén az elülső és hátulsó szeglet sertéi között
1--1 hosszú, hajlott serte van (42. ábra: B). A test világossárga.
A szárny harántsavokkal vagy 3 sötét folttal. Az ereken hosszú ser-
ték helyezkednek el 34. nem: Scolothrips HINDS, 1902

Az előhát oldalsó peremének közepén nincs hosszú serte.

A fej nagy, az előtornál hosszabb. Az előhát elülső peremén 1 pár
mérsékelten hosszú serte, az elülső szegletében 1 lelapuló serte van.
A csápok töve közötti távolság feltűnően nagy. A 3. és 4. csápízen
egyszerű érzőpálcikák vannak 27. nem: Iridothrips PRIESNER, 1940

A fej az előtornál rövidebb vagy más alkatú.

Az elülső lábfej végén 1 kis kitinfog van. A szemek közti serték a
hátulsó pontszemek között helyezkednek el. A hím 3. potrohszelvé-
nyén 1 szarvszerűen meggörbült nyúlvány van

23. nem: Kakothrips WILLIAMS, 1914

Az elülső lábfej végén nincs kitinfog. A szemek közti serték a hátulsó
pontszemek előtt vannak. A hím 3. potrohszelvénye nyúlvány nélkül.

Az előhát elülső szegletében levő serte az elülső szegély közepén
levő serténél hosszabb (36. ábra: A). Az elülső szárny főere végig
sertézett. A fej oldalvonala alig domboru

26. nem: Frankliniella KARNY, 1910

Az előhát elülső szegletében levő serte az elülső szegély közepén
levő sertéknél rövidebb. Az elülső szárny főerén a sertesor megszakí-
tott, a tövi rész sertéitől -elkülönülten 7--9 distalis sertéje van

31. nem: Parafrankliniella PRIESNER, 1920
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Az előhát elülső szegletében és szegélyén nincs hosszú serte, leg-
feljebb az elülső szegletbcn 1 rövid, előre irányuló serte helyez-
kedik el.

Az elülső lábszár végén a belső oldalon 1--2 kitinfog van.

A esáp 8 ízből áll. A 6. csápízen egy széles alapú pajzs alakú érző-
pikkely látható (2. ábra: Az elülső szárny elülső hosszanti ere
végig sertézett., vagy a serték egy egészen rövid szakaszon hiányoz-
nak 30. nem: Odontothrips AMYOT & SERVILLE, 1843

A esáp 7 ízből áll. A lábszáron levő kitinfog kicsi, de jól látható
(42. ábra: D, Thrips-hez hasonló alkatú

35. nem: Sminyothrips UZEL, 1895

Az elülső lábszáron nincs kitinfog, de az elülső lábfejen előfordulhat.

Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll, az utolsó vékony íz és a középső
rövid íz között határozott elválasztó vonal látható.

A csáp 7, a stilus 1 ízű (52. ábra: C).

Az előhát oldalsó szegélyének közepén is van 1 hosszú serte. A fej
megnyúlt, az összetett szemek előreugróak. A lábszár végén a külső
szegélyen 2 hosszú serte van (I Euchaetothrips BAGNALL, 1916 part.)

23. nem: Baliothrips UZEL, 1895

Az előhátnak csak a hátulsó szegletében van hosszú serte. A láb-
száron levő serték rövidek.

A 3. és 4. csápízen az érzőpálcika egyszerü. A fej valamivel az
összetett szemek elé nyúlik. A pontszemek kicsik. A test vékony,
világossárga. A 2 szem mögötti serte egymás mögött helyezkedik el

24. nem: Bolacotlırips UZEL, 1895

A 3. és 4. csápízen az érzőpálcika villaszerűen elágazó (52. ábra:
C-E) 37. nem: Thrips LINNAEUS, 1776

A esáp 8, a stilus 2 ízű.

A szárn és a ontszemek hiányoznak.P .

Az összetett szemek és a fej elülső szegélye megközelítőleg egy
vonalban vannak. Az elülső lábfej kitinfog nélkül. - Ide tartozik
a Taeniothrips AMYOT & SERVILLE, 1843 [lásd még a 81 (80) sor-
szám alatt].
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A fej elülső szegélye az összetett szemek elé nyúlik. A fej elöl össze-
szűkül. _- Ide tartozik a Clıírothrips HALIDAY, 1836 [lásd még a
31 (32) sorszám alatt].

A szárny fejlett vagy csökevényes.. A pontszemek megvannak.

Az előhát hátulsó szegletében 2 hosszú serte van, amelynek mérete
eltérő lehet.

A hím 6. csápíze rendkívül megnyúlt, bot alakú. A stilus ízei kicsik
vagy hiányoznak (38. ábra: C). _ Ide tartozik a Myctcrothrips
TRYBOM, 1910 [lásd még a 80 (81) sorszám alatt].

Mindkét ivar csápja normális alkatú.

A fej előre elkeskenyedő, a szem lapos. Az elülső lábfejen nincs
meggörbült kitinfog. Az elülső láb megvastagodott. A comb elülső
vége görbült. A szárny keskeny, végén kihegyesedő vagy csökevé-
nyes.

A pofa rövid. Az elülső lábfej kitinfog nélküli. A hím potrohszelvé-
nyeinek haslemezén mirigymezők vannak. -- Ide tartozik a Chiro-
thrips I-IALIDAY, 1836 [lásd még a 31 (32) sorszám alatt].

A pofa hosszú, az elülső lábfejen 1 meggörbült kitinfog helyezke-
dik el. A hímnek csak a 3. és a 4. potrohszelvény haslemezén van
ınirigymező 10. nem: [Ereikethrips KNECHTEL, 1960]

A fej és a test más alkatú.

A szárnyon a serték vékonyak, kicsik, az elülső szárny hátulsó
hosszanti erén legfeljebb 4 vékony serte van.

A szárny keskeny, csíkozott. A esáp vékony, az érzőpálcika nagyon
hosszú 17. nem: [Chaetanaphothrips PRIESNER, 1926]

A szárny csíkozottság nélküli vagy csökevényes. _ Ide tartozik az
Anaphothrips UZEL, 1895 [lásd még a 36 (35) sorszám alatt].

A szárnyon levő serték vastagok, hosszúak. Az elülső szárny hátulsó
erén nagyszámú serte van.

A test felületén sokszög alakú hálózatos mintázat látható. A 8.
potrohszelvény hátulsó peremén a serték hosszúak (csak Coıwál-
laria-n él) 25. nem: Ctenothrips FRANKLIN, 1907

A test felülete hálózatos mintázat nélkül.
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A közép és utómell vagy a középmell közepén 1 vékony hosszanti
barázda (spinula) és ebből merőlegesen kiágazó mélyedés (furca)
húzódik.

A közép- és utómell közepén 1 vékony hosszanti barázda (spinula)
és ebből merőlegesen kiágazó nıélyedés (furca) húzódik. Az elülső
szárny főerén rendszerint csak két distalis serte van (= Physo-
thrips KARNY, 1909) 29. nem: Mycterothrips TRYBOM, 1910

Csak a középmell középvonalában húzódik 1 vékony hosszanti ba-
rázda (spinula) és az ebből merőlegesen kiágazó mélyedés (furca)

36. nem: Taeniothrips AMYOT & SERVILLE, 1843

A közép- és utómell középvonalában nincs hosszanti vagy haránt
irányú barázda 16. nem: [Bregmatothrips HOOD, 1912]

Az előhát hátulsó szegletében 1 hosszú serte van.

A potroh széles, az utolsó potrohszelvényeken a serték vastagok.
A fej a szem mögött enyhén befűződő. A 4_6. csápízek nyelesek,
a stilus vékony. Az előhát hátulsó szegletében a hosszú serte mel-
lett 1 rövid serte is van. A test fekete

22. nem: Tmetothríps AMYOT & SERVILLE, 1843

A test alkata más.

Az elülső szárny főere rendszerint megszakítás nélkül végig serté-
zett. Az elülső lábfej végén az 1. iz belső oldalán 1 kitinfog helyez-
kedik el 20. nem: Oxythrips UZEL, 1895

Az elülső szárny főerén a sertesor megszakított. Az elülső lábfej 1.
ízének belső oldala serte nélküli.

A 9. potrohszelvény hátlemezén a középső sertepár nagyon vékony.
Az elülső szárny mellékere rendszerint végig sertézett. _ Ide tarto-
zik az Oxythrips UZEL, 1895 [lásd még a 86 (87) sorszám aIatt].

A 9. potrohszelvény hátlemezén a középső serték vastagok, hosz-
szúak. _ Ide tartozik az Anaphothrips UZEL, 1895 [lásd még a 36 (35)
sorszám alatt].

Az állkapcsi tapogató 2 ízből áll.

A szárny és a pontszem hiányzik vagy legalábbis a pontszem alig
észrevehető. A potroh széles, fekete. A tor többnyire narancssárga

32. nem: Platythrips UZEL, 1895

A szárny és a pontszem megvan.
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93 (94) Az elülső szárnyon csak 1 hosszanti ér van. A potroh középső szel-
vényeinek hátlemezén középen 2 egymáshoz közel álló erős serte
van. _ Ide tartozik a Leucothrips 0. M. REUTER, 1904 [lásd még a
12 (13) sorszám alatt].

94 (93) Az elülső szárnyon a hosszanti erek határozottan elkülönültek.
A csáp 7 ízből áll. _ Ide tartozik a Baliothrips UZEL, 1395 [lásd még
az 57 (58) sorszám alatt] (= Stenothrips UZEL, 1895).

1. nem: Heliothrips I-IALIDAY, 1836

Feje a hosszánál szélesebb, töve hirtelen erősen beszűkül, felületén erős
hálózatos barázdáltság alakult ki. A szem nagy, kiugró (13. ábra: B). A csáp
8 ízből áll. A 2 utolsó csápíz egymásba olvad. A 8. csápíz hosszú, vékony, a
7.-nél 4-szer hosszabb (13. ábra: C). A 3. és 4. csápízen az érzőpálcika egy-
szerű. Az állkapcsi tapogató 2 ízből áll. Az előhát felületén hálózatos baráz-
dáltság van, a serték nagyon kicsik, vékonyak. A lábfej 1 ízből áll. A szárny
mindig megvan, hálózatos mintázat, rajzolat nélküli. A potrohszelvényeken
hálózatos mintázat látható. A 8. potrohszelvény hátulsó pereme sertézett.
Az egész test erősen lapított.

A nemnek Európában 1 faja ismert.

_ _ A test sötétbarna-fekete, az utolsó 2 vagy 3 potrohszelvény narancs-
sárga. A fej a csáptövek között háromszög alakúan megnyúlt (13.
ábra: B). Az első 5 csápíz világossárga, az 1. és 2. csápíz gyenge
szürkés árnyalattal (13. ábra: C). A szárny töve vastag, csúcsa felé
erősen keskenyedő, vége hegyes. A lábak sárgák. 1,1_1,5 mm.

Kozmopolita faj, Európa üvegházaiban általánosan elterjedt. Feltehetően
Amerika trópusi vidékeiről hurcolták be. Az üvegházi növényeknek gyakori kár-
tevője. Szívása nyomán a levélen ezüstfehér foltok .jelennek meg, amelyen az
apró fekete ürülékszemcsék feltünőek és jellegzetessé teszik a kárképet. A fertő-
zött levelek később elsárgulnak és lehullanak. Károsítása fiatal növényeken
rövid időn belül teljes pusztuláshoz vezethet. Az inszekticidekkel szemben meg-
lehetősen érzékeny, így ma már aránylag könnyen lehet ellene védekezni

hacmorrhoidalis BOUGHÉ, 1833

2. nem: Heı-cinothrips BAGNALL, 1932

Feje a hosszánál szélesebb. A test erősen lapított. egész felületén, különö-
sen a fejen és a toron jellegzetes, hálózatos mintázat van. A csáp 8 ízből áll
(15. ábra: B), a 3. és 4. csápízen az érzőpálcika villa alakú. A stilus igen vékony
(15. ábra: B). Az előháton nincs hosszú serte. A szárny mindig fejlett, hálóza-
tos mintázat nélküli, felszínén sötét szinű haránt irányú sávok vannak. A kö-
zépső és hátulsó combok sötétek.

A nemnek Európában és Magyarországon is 2 faja ismeretes.

3 V. 13
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1 (2) A lábszárak, a lábfejek és az elülső comb sárga. Az elülső szárny
1 barna, tövén, valamint a distalis negyedben és a csúcsán 1_1

elmosódó szegélyű világos mező húzódik (15. ábra: A). A test sárgás-
barna, barna, a csáp világos árnyalatú, csak a 3. csápíz sötétszürke.
1,2_l,5 mm.

Trópusi vidékről származó, Európába behureolták; hazai viszonyaink kö-
zött csak üvegházban vagy meleg helyiségben képes fennmaradni. Üvegházi és
szobai dísznövények kártevője

fcmoralis (0. M. REUTER, 1891)
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14. ábra. Partlıenotlırips dracaenae HE]-:GER Q (Eredeti)

2 (1) Az elülső comb, az elülső és középső lábszárak sötétszürkék. A szárny
az előző fajénál vékonyabb. Az elülső szárny színtelen, rajta 2 sötét,
haránt irányú sáv van. A potrohvég sárga. 1,2_l,5 mm.

Trópusi vidékeken élő, Európába behurcolt faj, Magyarországon csak üveg-
házakban képes fennmaradni. Hazánkban egy _alkalommal gyűjtötték a buda-
pesti Egyetemi Botanikus Kert üvegházaiban. Ujabban nem került elő

bicinctus (0. M. REUTER, 1919)

3. nem: Parthenothrips Uz_EL, 1895

A fej megközelítőleg négyszög alakú, felületén feltűnő hálózatos baráz-
dáltság alakult ki. A csáp 7 ízből áll, a 3---7. csápízek vékonyak, megnyúltak,
az utolsó íz fonál alakú. A 3. és 4. ízen az érzőpálcika egyszerű. A szájkúp
szélesen lekerekített, az állkapcsi tapogató 2 ízből áll. Az előhát erősen baráz-
dált, hátulsó szegletében 1 világos színű serte van. Az előhát elülső és hátulsó
szegélye is sertézett. Az elülső szárny igen széles, rajta 1 hosszanti ér húzódik,
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felületének hálózatos ınintázata van, elülső szegélyén nincsenek pillaszőrök.
A lábfej leízből áll. A potrohszelvények hátlemezén hatszög alakú, hálózatos
barázdáltság alakult ki (14. ábra).

A nemnek Európában egyetlen faja ismeretes, amely Magyarországról is előkerült.

-«- - A test sárgâsbarna., a potroh sötétbarna. Az elülső szárnyon 3 vé-
kony harántér van. A fej az összetett szemek mögött és a tövén
erősen befűződő. A középtor széles, mintegy 280 gr. A esáp nagyon
vékony, a 7. csápíz a 6. íznél alig rövidebb (15. ábra: C). 1-1,3 mm.

Trópusi vidékről származó, kozmopolita faj, a mérsékelt égöv alatt csak
üvegházakban, lakásokban képes ferınmaradni. Levéllakó. Uvegházi növényeket,
szobai dísznövényeket hazánkban is súlyosan károsít

dracaenae (HEEGER, 1854)

4. nem: Dendrothrips UZEL, 1895

Feje szélesebb, mint hosszú, a szemek közötti részen bemélyedt. A sze-
mek nagyok, előreugrók (17. ábra: A). A csáp vékony, aránylag rövid, 7 (eddig
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15. ábra. A: Hercínothrips femomlis O. M. REUTER elülső szárnya, B: 5-8. csápíze H- C:
Parthenothríps dracaenae HEEGER 5-7. csápíze (A: PRIESNER, B_C: DOEKSEN nyomán)
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csak Dél-Európából ismert fajoknál) vagy 8 ízből áll. Egyes fajok 6. csápízén
haránt irányú barázda húzódik. Az állkapcsi tapogató 2 ízből áll. Az előháton
nincs serte, vagy a hátulsó szegletében 1 kis serte van. A lábak rövidek, véko-
nyak. A szárny a tövén a lcgvastagabb, majd az első negyedben hirtelen össze-
szűkül, csúcsán kihegyesedő, az elülső szárny szegélye a teljes hosszában egye-
nes hátsó szegélyhez hajlik. Az elülső szárny főere villaszerűen elágazó. Az 1-8.
potrohszelvények közepén, egymás mellett 1--1 kis mélyedésben 2 feltűnő
serte van. A potrohszelvények végén csak rövid serték vannak. A test lapí-
tott (16. ábra).

Az Európában ismert 6 faj közül Magyarországon 3 fordul elő. A nembe tartozó fajok
különböző növények levelein élnek. Lassú mozgásúak.
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ló. ábra. Dendrothrips ornams JABLONOWSKI Q (Eredeti)

1 (4) Az előhát hátulsó szegletében 1 vagy 2 serte van. A 6. csápízen
nincs haránt irányú barázda.

2 (3) Az előhát hátulsó szegletében 2 világos színű, hegyes végű serte
van. Az 5. csápíz a 6. íznél rövidebb, a szárny színtelen, sötét sávok
és foltok nélküli. 0,7 mm.

Előfordulása eddig Jugoszláviából, Lengyelországból és a Szovjetunióból
ismert. A barátcserjén (Vitex agnus-castus) gyűjtötték

[karnyi PRIESNER, 1920]

3 (2) Az előhát hátulsó szegletében 1, mintegy 28 _u, hosszú serte van.
Az 5--~8. csápízek feketék (17. ábra: Az elülső szárny egyszínű
szürkés árnyalatú (17. ábra: C). 0,6--0,7 mm.

Európában, Transzkaukáziában elterjedt faj. Magyarországon Simontor-
nyán, Tatatóvárosban és Dabason gyűjtötték. Tápnövénye a sédkender (Eupato-
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rium cannabinum). Imágói áprilistél szeptemberig különbözö növények -- havasi
éger (Alnus viridis), arany ribiszke (Ribes aureum), szilfa (Ulmus), taınariska
(Tamarix), fenyö (Píınus), tnrbolya (Anthríscus) leveleíröl gyűjthetök

saltator UZEL, 1895

4 (1) Az előhát hátulsó szegletében nincs hosszú serte. A 6. csápízen 1
haránt irányú barázda Van.

5 (6) Az elülső szárny egyszínű szürke, töve világosabb árnyalatú. A test
és a potroh sötétbarna, az előhát szürkésfelıér, szürkés rajzolattal,
a tor szürkésbarna. A esáp rövid, a csápízek röviılek, szélesek.
A esáp sötétszürke, fekete, a 4. csápíz a legvilágosabb árnyalatú
(17. ábra: D). 0,8 mm.

Egész Európában és Transzkaukáziában elterjedt faj. Magyarországon
Simontornyán, a Kőszegi-hegységben és Dabason gyűjtötték. Az egész vegetációs
időszakban a különbözö fásszárú növények, elsősorban a köris- (Fraxinus), éger-
(Alnus), hárs- (Tilia), juhar- (Acer), mogyoró- (Corylus) fajok levelein él. Kéreg-
repedésekben, moha között telel

(legeeri UZEL, 1395
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D, E: SCHLIEPHAKE nyomán)
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6 (5) Az elülső szárnyon sötét színű keresztesíkok húzódnak, a 2. kereszt-
csík a szélességénél kétszer hosszabb (17. ábra: B). A test sötétbarna-
barna, az előhát világosabb árnyalatú. Az előhát számos, lapos,
többnyire haránt irányban elhelyezkedő lemezekkel, amelyek haránt
irányú barázdáltság látszatát keltik. 0,7--0,8 mm.

Egész Európában és Észak-Amerikában ismert faj. Faunaterületünkön
általánosan elterjedt, parkokban, díszkertekben gyakran fordul elö kártevöként.
Tömeges elszaporodását figyelték meg fagyalon (Ligusırum vulgare) a Bakony
hegységben Fenyőfőn, továbbá Csévharaszton. Az imágók és a lárvák egyaránt
az orgona (Syringa vulgaris, S. chinensis, S. persiea), a fagyal (Ligustrum), hárs
(Tilia), éger (Alnus) levelein élnek (IV-IX). A hímek augusztus-szeptemberben
fordulnak elő. Moha között, kéregrepedésben imágó alakban telel át. Gyakran
károsítja az orgonát és a fagyalt. A kártétel következtében a levél mindkét olda-
lán ezüstös foltok jelennek meg, amelyek gyakran az egész levél felületére kiter-
jednek. Jellegzetessé teszik a kárképet az apró fényes fekete ürülékszemcsék.
A károsított levelek idő előtt lehullanak, így az orgona, a fagyal, a nyírotl: sövény,
mely gyakran a parknak vagy kertnek jelentős díszítő eleme, súlyos-an károsodik
(= tiliae UZEL, 1895)

ornatus (JABLONOWSKI, 1894)

5. nem: Leueothrips 0. M. REUTER, 1904

Feje a hosszánál szélesebb. A szemek előreııgróak. A pontszemek meg~
vannak. A csáp hosszú, keskeny, a 7. csápíz vékony (13. ábra: A), a 3. és 4.
csápízen villaszerűen elágazó érzőpálcika van (az Észak-Amerikában élő faj
3. és 4. csápízén az érzőpálcika egyszerű). Az állkapcsi tapogató 2 ízből áll.
A szájkúp szélesen lekerekített. Az előhát széles, hátulsó szegletén 1 vagy 2
hosszú sertével. A közép- és utómell lemeze egybeolvadt. A lábak, különösen
a lábfejek vékonyak. A szárny nagyon keskeny, végén kihegyesedő., rajta I
hosszanti ér húzódik. A szárny szegélyén a pillaszőrök nagyon hosszúak.
A potroh keskeny.

A nemnek Európában 1 faja fordul elö, üvegházban; Magyarországon még nem találták.

-- -- A test világossárga, a esáp szürke, a 2. csápíz a legsötétebb, a lábak
részben világosszürkék, a szárny egyszínű, szürke. A szárny sertéi
nagyon kiesik, csak a szegélyserték feltűnőbbek. A 4--7. esápízek
hossza (szélessége): 32 (24), 29 (13), 29 (11), 36 (6) p. 0,9-1,1 mm.

Európában és Észak-Amerikában üvegházakban fordul elő, elsősorban a
szalagpáfrányon (Pteris) él

[nigripennis O. M. REUTER, 1904]

6. nem: Sericotlırips HALIDAY, 1836

A fej nagyon széles, hátrafelé egyenes vonalban keskenyedő. A szemek
közti serték rövidek. A esáp 3 ízből áll (18. ábra: D), a 3. és 4. csápízen villa-
szerűen elágazó érzőpálcika van. A szájkúp kihegyesedő. Az ajaktapogató 3
ízből áll. Az előhát hátulsó szegletében 1 hosszú serte van, vagy serte nélküli,
az előhát többi sertéje rövid. Az előháton hatszögletű vagy haránt irányú
barázdáltság alakult ki. A közép- és utómell egymástól varrattal elkülönült.
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A szárnyak megvannak vagy hiányoznak. Az elülső szárny töve széles, majd
hirtelen elkeskenyedő, a végén kihegyesedő, rajta csak 1 hosszanti ér van.
A lábfej 2 ízből áll. A potroh lapos. A potrohszelvények rövid sertékkel fedet-
tek. A 2. és 6. szelvények hátulsó szegélyén hosszú serték helyezkednek el,
a 7. és 8. ritkán, a 6. szelvény hátulsó szegélyén sűrűn egymás mellett levő
serték vannak. A potrohszelvények haslemezei serték nélkül. A test zömök.

Az Európában ismert 4 faj közül Magyarországon 3 fordul elő. Az ide tartozó fajok
pázsitfüveken (Gramineae), pillangósvirágúakon (Leguminosae) elsősorban nedves réteken
fordulnak elő.

1 (6) Az előhát egyszínű, a hátulsó szegletében levő serte rövid.

2 (3) A csáp rövid, a középső ízek zömökek, végükön nem szűkülnek
össze. A 3. csápíz a szélességénél 2,5--2,7-szer hosszabb. A csáp
megközelítőleg 288 ,u.. Csak szárnyatlan alakja ismert. 0,8-1 mm.
A hím potrohszelvényeinek haslemezén a serték a hátulsó szegély
mentén egyenes sorban helyezkednek el (18. ábra: C).
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18. ábra. A: Leucothríps nigripennis 0. M. REUTER csápja -- B: Sericothrips gracilicornís
WILLIAMS Ő* potrohszelvénye hátlemezének sertézettsége -- C: S. staphylínus HALIDAY 5*
potrohszelvénye haslemezének sertézettsége, D: S. gracílicornis WILLIAMS csápja (A, D:

PRIESNER és B--C: SGHLIEPHAKE nyomán)
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Előfordulása Angliában, Dániában, Franciaországban, Németországban,
Lengyelországban, Svédországban ismert. Példányait magyalon (Ilex), mügén
(Galium), kaszanyűg bükkönyön ( Vícia cracca), szarvas kerepen (Lotus cornicula-
ms) gyűjtötték

[staphylinus HALIDAY, 1936]

3 (2) A csáp megnyúltabb, a 3. csápíz a szélességénél legalább háromszor
hosszabb, a középső ízek vége összeszűkül.

4 (5) A 3. csápíz a szélességénél megközelítőleg háromszor hosszabb, az
előháton 48-50, a 3. potrohszelvény haslemezén 20-22 haránt
irányú barázda van. A szárny csökevényes. 1,1--1,2 mm.

Európában, Transzkaukáziában elterjedt, gyakori faj. Faunaterületiínkön
Badacsonyban, Sárbogárdon, Simontornyán, a Kőszegi-hegységben és a Bakony
hegységben gyűjtötték. :Különböző növények, elsősorban pillangósvirágú (Legu-
minosae) fajok virágaiban él “ .

bicornis (KARNY, 1909)

5 (4) A 3. csápíz a szélességénél mintegy 3,5-.szer hosszabb, a 3. és a 4.
csápíz a csúcsán jelentősen befűződik (18. ábra: D). Az előháton
36-41, a 3. potrohszelvény haslemezén 16--17 haránt irányú ba-
rázda van. A csáp megközelítőleg 330 ,u hosszú. Csak a szárnyas
alak ismert. A hím potrohszelvényeinek haslemezén a serték félkör-
ívben helyezkednek el (18. ábra: B). 1,1_1,2 mm.

Európában, Kisázsiában (Anatólia) elterjedt faj, a Pilis hegységben, Keszt-
helyen, Martonvásáron és Túrkevén, valamint Simontornyán gyűjtötték. Pázsit-
füveken (Gramineae), pillangósvirágú (Leguminosae) fajokon, mint a kaszanyűg
bükkönyön ( Vicia cracca) gyűjtötték

gracilicornis WILLIAMS, 1916

6 (1) Az előhát sötétbarna-fekete, vastag fehéres csíkkal szegélyezett, a
hátulsó szegletében levő serték hossza 60-70 p.. A csáp töve világos,
a 4--8. csápízek enyhén szürkés árnyalatúak. A 3. és 4. csápízek
végükön kissé befűződnek. A 3--6. potrohszelvények sárgák. 0,8 mm.

Közép- és Dél-Európában fordul elő; xerotherm területeket kedvelő faj.
Magyarországon eddig csak Simontornyán gyűjtötték. Különböző növényeken,
elsősorban csüdfüvön (Astragalus), rekettyén (Genísta), dárdaherén (Dorycnium) él

cireumfusus PRIESNER, 1924

7. nem: Drepanothrips UZEL, 1895
\_ A fej a hosszánál szélesebb. A csáp 6 ízből áll, a 3. es 4. ízen villaszerűen

elágazó érzőpálcikák vannak. Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll. Az előhát
haránt irányú barázdáltsággal, hátulsó szegletében 2 pár sertével. A közép- és
utómell lemeze varrattal elválasztott. Az elülső szárny töve a legszélesebb,
rajta 2 hosszanti ér van, a hátulsó hosszanti ér csak kevéssé emelkedik ki.
A potrohszelvényeken sekély haránt irányú barázdák vannak, melyeken apró
serték helyezkednek el. A potroh végén levő serték hosszúak. A hímek 9.
potrohszelvényének oldalán 1 fekete, sarló alakú erős serte van.

A nemnek egyetlen faja ismert, amely Magyarországon is megtalálható.
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- -- Teste világossárga színű, enyhe szürkés árnyalattal. Az előhát ser-
téi sötétszürkék. A potroh vége világos színű. A csáp töve fehéres,
az utolsó ízek szürkék. A szárny szürkés árnyalatú. Az elülső szárny
főerén 3 distalis serte van. 0,6--0,8 mm.

Európában, Transzkaukáziában ismert faj, helyenként és időnként tömege-
sen, káros mértékben szaporodik el a termesztett szőlőn. Hazánkban kártételét
szőlőn első alkalommal 1967-ben Kecskemét-Katonatelepen figyelték meg. Hazai
előfordulása ismert még Simontornyáról, a Kőszegi-hegységben, Szentendréről,
Egerből. Különböző fásszárú növények levelein -_ tölgy (Quercus), molyhos tölgy
(Qu. pubescens), juhar (Acer), bükk (Fagıts), mogyoró (Corylus) _ él. Észrevehető
kárt az áttelelő imágók és azok lárvái okoznak. A ríigyfakadás után közvetlenül
megtámadott szőlőhajtás tengelyén a levélnyeleken, valamint a levelek erezetén
parás foltok képződnek, amelyek nagyobb fertőzés esetén a hajtás egészére kiter-
jednek. Az erősen károsított hajtás rövid szártagú marad, a levelek lemezei színük
felé kanalasodnak, szélük megbarnul és elszárad. A későbbi időpontban, fejlett
stádiumban megtámadott levél a szívogatás hatására már nem deformálódík,
hanem a lcvéllemezen 1--2 mm nagyságú, vörösbarna nekrotikus folt képződik

reuteri UZEL, 1895

8. nem: Scirtothrips SCHULL, 1909

A fej a hosszánál szélesebb, sertéi rövidek. A csáp 8 ízből áll, a 3. és 4.
csápízen az érzőpálcikák villaszerűen elágaznak. Az állkapcsi tapogató 3 ízből
áll. Az előhát hátulsó szegletében levő serte a szegélysertéknél hosszabb.
A serték lesimulók, befelé irányulnak. Az előháton finom, haránt irányú baráz-
dáltság alakult ki. A közép- és utómellet varrat választja el egymástól. Az elülső
szárny keskeny, rajta 2 hosszanti ér húzódik. A főéren a sertesor megszakad,
a mellékéren csak néhány apicalis serte van. A szárny szegélyén levő járulékos
pillaszőrök hullámosak. A lábfej 2 ízű. A potrohszelvények oldalán nagy-
számú apró serte van. A 2-7. potrohszelvények haslemezének hátulsó sze-
gélyén hosszú serték vannak. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén jól fej-
lett fésű van.

A nemnek Európában 1 faja fordul elő, amely Magyarországon még nem került elő.

- - A test világossárga, a csáp szürkés. Az 1. csápíz fehér, a 2. íz sárga
_ Az elülső szárny szürkés árnyalatú, a főéren 3 distalis serte van.

A 8. potrohszelvény hátulsó peremén fésű van. A középső potroh-
szelvények elülső szegélyén szürkés haránt irányú sávok vannak.
0,8 mm.

Európában és Észak-Amerikában elterjedt faj. Európában csak üveg-
házakban fordul elő

[longipennis (BAGNALL, 1909)]

9. nem: Chirothrips HALIDAY, 1836

A fej kicsi, elöl erősen elszűkül. A szemek laposak. .A pontszemek a
nőstényeknél mindig megvannak, a .hímeknél hiányoznak. A csáp 8 ízből áll,
a 2. csápíz a fajok többségénél aszimmetrikus, kifelé álló hosszú nyúlvánnyal.
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Az érzőpálcikák egyszerűek vagy villaszerűen elágaznak. Az állkapcsi tapo-
gató 3 ízből áll. Az előhát lapos, csonkakúp alakú, rajta eltérő hosszúságú ser-
ték vannak. Az előhát hátulsó szegletében rendszerint serték helyezkednek el.
A lábak rövidek, az elülső láb, különösen a comb, erősen megvastagodott
(20. ábra). A szárny vékony, hosszú, csúcsán kihegyesedő, esetenként csöke-
vényes vagy hiányzik. A fajok többsége sötétbarna, fekete, a hímek világo-
sabb árnyalatúak (19. ábra).

A nemnek Európában 16 faja ismert, ebből Magyarországon 7 fordul elő. Lassan
mozgó állatok. Pázaitfüvek (Gramineae) és palkafélék (Cyperaceae) családjába tartozó növé-
nyeken élnek.
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19. ábra. Chirothrips manicatus HALIDAY Q (Eredetı)

1 (2) A 2. csápíz megközelítőleg szimmetrikus, kifelé álló nyúlvány nél-
kül (21. ábra: A). Az elülső comb külső vége visszafelé hajló horog-
ban végződik. A potrohszelvények hátlemezének hátulsó pereme
szabálytalanul fogazott. 0,6--0,9 mm.

Észak-Európában, Szibériában elterjedt faj. Közép-Európában többnyire
hegyvidéken fordul elő. A Kárpát-medencében ez ideig egyetlen lelőhelye a Hor-
tobágy. Különböző pázsitfüveken (Gramineae), elsősorban a réti ecsetpázsiton
(Alopecurus pratensis) él

harnatııs TRYBOM, 1895

2 (1) A 2. csápíz külső Odalán kifelé álló nyúlvány van.

3 (6) A 4. csápízen az érzőpálcika villaszerűen elágazó.

4 (5) A pontszemek előtt a csápok töve között előreirányuló, 7--14 jt
nagyságú homlokpajzsnyúlvány van. A fejen a szemek közötti ser-
ték mellett 4 kis serte helyezkedik el. A 2. csápíznyúlványának
külső pereme homorú, csúcsa lekerekített (21. ábra: B). 1,1-1,3 mm.
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Valószínűleg Európa nagy részén elterjedt., Faunaterületíinkön Simontor-
nyán, Budapesten, Székesfehérváron, Keszthelyen és Nyárlőrincen gyűjtötték.
Pázsitfüvekhez (Gramineae) tartozó növényeken él

aculeatus BAGNALL, 1927

5 (4) A csápok töve között nincs homlokpajzsnyıílvány. A 2. csápíz kifelé
álló nyúlványa viszonylagkicsi, külső pereme megközelítőleg egye-
nes, csúcsa hegyesszögben végződik (21. ábra: C). 0,8 mm.

A Földközi-tenger környékén, Dél-Afrikában, a Kanári-szigeteken, Indiá-
ban elterjedt faj. Előfordulása nálunk is várható

[meridionalis BAGNALL, 1927]

6 (3) A 4. csápízen az érzőpálcika egyszerű, nem elágazó.

7 (12) A 2. csápíz nyúlványának csúcsi részén 2 kis apicalis serte Van, a
nyúlvány csúcsa lekerekített.

8 (9) A 2. csápíz középső sertéje oldalsó és distalis helyzetű. Az 1. csápíz
a 2.-nál szélesebb (21. ábra: D). A szemközti serték előtt 4-5 pár
szabálytalan elhelyezkedésű serte Van. A potrohszelvények has-
lemezének hátulsó szegélye nem fogazott. A szárny esetenként rész-
ben hiányzik. 1--1,2 mm.
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20. ábra. Chiroıhrips aculeaıus BAGNALL SE előtora és feje (ZUR STRAssEN nyomán)
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9 (8)
10 (11)

_ .Á

Előfordulása Ausztriából, Csehszlovákiából, Lengyelországból, Spanyol-
országból, Svájcból ismert. A ligeti perje (Poa nemoralis) kalászaiban él

[ruptipeııııis PRIESNER, 1938]

A 2. csápíz középső sertéje központi elhelyezkedésű.

A homlokpajzsnyúlvány 5-11 n hosszú. A pontszemek előtt 3 pár
kis serte Van. A 2. csápíz nyúlványának külső szegélye többnyire
homorú. A serte apicalis elhelyezkedésú (21. ábra: A 3. csápíz
világosbarna. A 4. csápíz elülső szegélyén a distalis serte a csápíz
középső tengelyén helyezkedik el. Az 5. csápíz rövid, széles, szélessé-
génél 0,8-1,3-szer hosszabb. A szárny sötétbarna árnyalatú, eseten-
ként részben hiányzik (f. pseuclobrachyptera) vagy erősen csökevé-
nyes (f. brachyptera). 0,8_l,1 mm.

Európában, Azsiában, Távol-Keleten, Ausztráliában, Eszak-Amerikában,
Dél-Amerikában (Argentína) elterjedt. Faunaterületünkön általánosan elterjedt,
gyakori faj. Különböző pázsitfüveken (Gramineae) él (2 similis BAGNALL, 1924)

nıanieatus (HALIDAY, 1836)
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21. ábra. A: Chirothrips hamatus TRYBOM, B: Ch.- aculeatus BAGNALL, C: Ch. meridionalis
BAGNALL, D: Ch. ruptipennis PRIESNER, E: Ch. manicams HALIDAY, F: Ch. molestus PRIEsNER

1-2. csápíze (ZUR STRASSEN nyomán)
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ll (10) A homlokpajzsnyúlvány 2--6 ,LL hosszú, a pontszemek előtt 2 pár
kis serte van. A 2. csápíz nyúlványának külső szegélye egyenes
vagy megközelítőleg egyenes. A 3. csápíz sárga. A 4. csápíz elülső
szegélyén a distalis serte oldalt helyezkedik el. Az 5. csápíz viszony-
lag keskeny és hosszú, szélességénél 1,1-1,4-szer hosszabb. A szárny
világossárga árnyalatú. 1,2 mm.

Előfordulása Angliában, Csehszlovákiában, Lengyelországban, Magyar-
országon, Németországban ismert. Faunaterületünkön egyetlen lelőhelye Simon-
tornya. Pázsitfüveken, elsősorban a csomós ebíren (Daetylis glomerata) él

pallidicornis PRIESNER, 1925

12 (7) A 2. csápíz nyúlványának csúcsi részén subapicalis serte van (21.
ábra: A nyúlvány hosszú, belső szegélye ívelt, csúcsa lekerekí-
tett. A homloknyúlvány 12--15 p, hosszú. A szemek közti serték
nem az elülső pontszemek előtt helyezkednek el, a pontszemek előtt
4 pár kis serte van. A potrohszelvények haslemezeinek hátulsó
szegélyén sűrű sorokban elhelyezkedő apró pórusok láthatók. 1,2-
1,5 mm.

Európában (Csehszlovákia, Franciaország, Németország, Olaszország,
Szovjetunió), Azsiában, Kisázsiában, Közel-Keleten (Irán, Afganisztán) elterjedt
faj. Pázsitfüvekhez (G1`amin.eae)"ta1`tozó növényeken él

[molestus PRIESNER, 1926]

10. nem: Ereikethrips KNECHTEL, 1960

A fej hosszúkás, oldalperemepárhuzamos, a nőstény feje elöl kissé
elszűkül. A csáp keskeny, 8 ízből áll, a stilus 2-ízű, a 3. csápíz enyhén aszim-
metrikus, a 3. és 4. csápízen az érzőpálcika egyszerű. Mindkét ivar esetében a
pontszem megvan. Az állkapcsi tapogató 3 ízű. Az előhát hátulsó szegletében
2 hosszú. serte helyezkedik el. A középmellen jól látható a -spinula, az utó-
mellen nincs spinula. A lábak, különösen az elülső comb külső oldala a Chiro-
thripshez hasonlóan megvastagodott. Az elülső lábfej 2. ízén 1 meggörbült
kitinfog van. A középső lábszár csúcsi végén 1 sötét színű meghajlott kitin-
fog látható. A potrohon a serték hosszúak. A hímnek csak a 3. és 4. potroh-
szelvény haslemezén fordul elő mirigymező. A sterniten nincsenek hosszú
serték.

A nemnek l faja ismert, melynek előfordulása Magyarországon is valószínű.

- _ A test feketésbarna, az elülső lábszár és a lábfejek sárgák. A 2.
csápíz vége és a 3. csápíz sárga, a 4. csápíz enyhén, a további csáp-
ízek erősen szürkés árnyalatúak. A nőstény 4. csápízén villaszerűen
elágazó érzőpálcika van. A stilus vékony. A szárny szürkés árnya-
latú, a főéren nagyon hosszú distalis serték helyezkednek el. A mel-
lékéren 7-8 sertét találunk. A nőstény előtora 260 y, hosszú. 1,3 mm.

Előfordulása eddig csak Romániából (Román-alföld) ismert. Ékes vas-
virágról (Xeranthemum annuum) gyűjtötték

[calearatus KNECHTEL, 1960]
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11. nem: Limothrips HALIDAY, 1836

A fej nagy, a szélességénél hosszabb vagy szélessége és hossza azonos,
elöl elkeskenyedő. A szemek kissé előreugrók. A nőstények szemek közti sertéi
a hátulsó pontszemek előtt helyezkednek el (24. ábra: C). A csáp 8 ízből áll.
A csápízeken az érzőpálcikák egyszerűek vagy villaszerűen elágazók. Az egyes
fajok 2. vagy 3. csápízén kifelé álló nyúlvány van. Az állkapcsi tapogató 2
ízből áll. Az előhát a fejnél rövidebb, hátulsó sarkaiban 1--1 hosszú serte van.
Az előhát többi sertéje kicsi. A közép- és utómell lemezét varrat választja el.

'A

_/
_\ /'

f
\ /

I
ı.i> _

:Élő“'-

.;_`"""-_*:l`='_-1,, .-̀ _-1_-~'-'_f.`_--i-.-
.,-:j.-;`___.,___-:~.-`-'-

-* ~as` ,,..ııH`

I§ı-"--'-___

` .`._-_.._1_'=.-I',-.I-'_- ,.

„_-_"f'_-:.12',.-`-_`,',',~__f___.-`_',_`_'_ _491.7,_kg

,Í-““''''_ _É-'__` -_'_-__'`_.-ˇ'_

-FE./ı"--.I.'\Í'-I_'_''̀~'"" ;'__"J'-T"_`"-.1_`i_Í_z'._;7_.*:".“

--`---'fr-2._- ..:z':;-`_-

_'_-._`----_.__-_„.H`1:-I--.___

"`-.._`C "-'_"':..`.'-ˇ"Í-`_-_*-“ÍÍÍ-.Í-li

____ı`ıı4_,___.____,,-5.:

-`“.!“i*-`f'\:`-'J;"i-`Í;-~-Í:-_.`.IF-“Li-'Í`.._-"_"Í1`-Í„J-..

\-_~_-.I._-

_ı"*' __ 

___

__"F""z%__._.-ll

\_ _._.j`-.'_'_;-__:___:__z.,

-=`_.--`-~--_-=:-asus. z --- "-'~f` .- '.`_ ı.:Í
Š

22. ábra. Limolhrips cerealium HALIDAY 3 (MELIS nyomán)

A szárny erein a serték kicsik, vékonyak. A hímek szárnyatlanok (22. ábra).
A lábak, különösen az elülsők vastagok, azonban nincs rajtuk fog- vagy horog-
szerű képződmény. A nőstények utolsó potrohszelvénye kihegyesedő. A 9.
potrohszelvényen fajonként változóan, a 10. potrohszelvényen minden eset-
ben erős, sötét színű, tüskeszerű serték vannak (23. ábra).

A nembe tartozó fajok elsősorban pázsitfüveken (Gramineae) élnek. Az Európában
ismert 5 faj közül 3-nak magyarországi előfordulása is bizonyított.

1 (4) A 2. vagy 3. csápíz külső oldalán kifelé álló nyúlvány van (24.
ábra: A_B).

2 (3) A 2. csápíz külső oldalán kifelé álló nyúlvány van. A 3. csápíz
nyúlvány nélküli (24. ábra: A). Az érzőpálcika a 3. csápízen egy-
szerű, a 4. csápízen villaszerűen elágazó. A 9. potrohszelvény hát-
oldalán a hosszú serték mellett 2 egyenes, vastag, sötét színű tüske,
a 10. szelvényen 1 pár rövid tüske van. A hím 9. potrohszelvényén
4, szemölcsön elhelyezkedő tüskét találunk, közülük a középső pár
sertéi egymáshoz egészen közel, a külső pár sertéi a szelvény szegé-
lyén helyezkednek el. 1,2--1,5 mm.
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8 (2)

4 (1)

5 (6)

AI' P I .P I J' f -ÍElofordulasa Europaban Magyarorszagtol Transzkaukaziaig, valamint
a Földközi-tenger mellékén --- és Észak-Amerikában ismert. Magyarországon
Simontornyán és Budapesten gyűjtötték. Különböző pázsitfüveken (Grami.-
neae) él

angulicornís JABLONOWSKI, 1894

A 2. csápízen nincs, a 3. csápíz külső oldalán erős, kifelé álló nyúl-
vány van (24. ábra: B). A 9. potrohszelvény hátlemezén a serték
rövidek (55 ya) és vastagok. A hím 9. potrohszelvényének közepén
2 nıeggörbült, szemölcsön elhelyezkedő tüskeszerű serte van (24.
ábra: D). 1,1_1,3 mm (23. ábra). C
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23. ábra. Límothrips denticornis HALIDAY Q (Eredeti)

Eurázsiában és Észak-Amerikában ismert faj. Faunaterületünkön általáno-
san elterjedt, a gabonaféléken gyakran tömegesen fordul elő. Pázsitfüveken (Gra-
mineae) él. Nyáron _ migrálásának időszakában -- esetenként más növények
virágaiban is megtalálható. Télen füvek között, lehullott levelek, kéreg alatt
vagy elszáradt növények szárának üregeiben tartózkodik. A hímek májustól
augusztusig gabonaféléken élnek

denticornis (HALIDAY, 1836)

A 2. és 3. csápízen nincs kifelé álló nyúlvány, legfeljebb a 3. csápíz
enyhén aszimmetrikus (25. ábra: A-C).

A 3. csápíz enyhén aszimmetrikus (25. ábra: A). A 3. és 4. csápízen
az érzőpálcikák nem ágaznak el. A 9. potrohszelvényen a serte
tüskeszerű, rövidebb és vastagabb (25. ábra: D), a 10. potrohszelvé-
nyen levő tüskék vékonyak. 1,2--1,4 mm (22. ábra).

Észak- és Nyugat-Európában, a Földközi-tenger környékén gyakori faj,
Európa kontinentális éghajlatú területein ritka vagy hiányzik. Ismert továbbá
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Észak-Afrikában, Észak-Amerikában és a Hawaii-szigeteken. Magyarországi elő-
fordulása nem bizonyított. Irodalmi adatok szerint a Kárpát-medencében egyet-
len lelőhelye Losonc. Ez a közlés is feltehetően téves határozáson alapszik. Ennek
ellenére a hazai irodalomban több esetben is mint veszedelmes gabonakártevöt
említik

[cerealium (HALIDAY, 1836)]

A 3. csápíz szimmetrikus. A 9. potrohszelvény oldalán 1 sötét színű,
erős tüske Van.

A 2. csápíz töve erősen elszűkíil, Vékony- (25. ábra: B). A 3. és 4.
csápízen az érzőpálcika nem ágazik el. A 9. potrohszelvényen a
dorsalis sertepár hossza 160 ta. A hím 9. potrohszelvényének oldalsó
szegélyén a tüske erősen kiemelkedő szemölosön helyezkedik el (25.
ábra: 1,5 mm.

Közép-Európában, Ázsiában (Mongólia), Észak-Amerikában előforduló faj.
Magyarországon Budapesten, a Gellérthegy déli lejtõjén gyűjtötték. Rozsnok-
fajokon (Bromus erectus, B. inermis) él

A consımılıs PRIESNER, 1926

A 2. csápíz töve nem befűzött, töve felé egyenes vonalban keskenye-
dik. A 3. és 4. csápízen az érzőpálcikák Villaszerűen elágaznak (25.
ábra: C). 1,2-1,5 mm.
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24. ábra. A: Limothrips angulicornis JABLONOWSKI 1-3. csápíze -- B: L. denticornis HALIDAY
1-4. csápíze, C: feje és előtora, D: Ő 9. potrohszelvényének hátlemeze (A, B és D: PRIESNER,

C: STANNARD nyomán)
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Előfordulása Angliából, Ausztriából, Csehszlovákiából, Németországból,
Olaszországból ismert. Pázsitfüvekhez (Gramineae) tartozó fajokon szórványosan
fordul elő

[schmutzi PRIESNER, 1919]

12. nem: Anaphothrips UZEL, 1895 _

A fej szélessége és hossza többnyire azonos. A csáp 8 ízből áll, a 6. esáp-
ízen 1 ferde irányú barázda fordul elő. Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll. Az elő-
hát többnyire hosszú serték nélkül, esetlega hátulsó szegletekben van 1-1
serte. Az elülső szárnyon 2 hosszanti ér húzódik, az ereken levő serték véko-
nyak és rövidek. A potroh végén levő serték hossza Változó. A 8. potrohszel-
vény hátulsó szegélyén a fésű fejlett. A hímek 9. potrohszelvényén különböző
alakú kitinnyúlványok lehetnek.

A nemnek Európában 20 faja ismeretes, közülük Magyarországon 13 előfordulása
bizonyított. `

1 (4) A 3. és 6., de legalább a 3-4. csápízek szembetűnően gyűrűzöttek
(26. ábra: A--B), a gyűrűk szegélyén apró rövid serték vannak.
A test felületén és a lábakon finom hálózatos barázdáltság van.,
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25. ábra. A: Límothrips cerealium HALIDAY, B: L. consímilis PRIESNER és C: L. schmutzi
PRIESNER 1-_-4. csápíze -- D: L. cerealium HALIDAY, E: L. consímilis PEIESNER 5* 7. potroh-

szelvénye (PRIESNER nyomán)

41'. 13
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amely a test színe miatt könnyen figyelmen kívül marad. Az előhát
hátulsó szegletében nincs hosszú serte. A potroh végén levő serték
viszonylag rövidek és vastagok (1. alnem: Dictyothrips UZEL, 1895).

2 (3) A 3-6. csápízek gyűrűzöttek (26. ábra: A). A test felületén a háló-
` zatos barázdáltság feltűnő. A 4. és 5. csápízek vége, valamint az

utolsó csápízek enyhe szürkés árnyalattal. A 3. csápíz 50 y, hosszú.
A 6. csápíz oldalsó szegélye megközelítőleg párhuzamos, a csápíz
csak az utolsó harmadában szűkül el. 0,8 mm.

Eurázsiában elterjedt faj,szórványosan fordul elő, különböző fűféléken él.
Magyarországon Simontornyán és a Kissomlyó hegyen gyűjtötték (= omissus
PRIESNER, 1924)

betae UZEL, 1895

3 (2) Az 5., különösen a 6. csápíz gyűrűzöttsége (26. ábra: B), valamint a
test felületének a hálózatos barázdáltsága elmosódó. Az 1. csápíz
fehér, a továbbiak szürkésbarnák, a 3. és 4. esáp tövi harmada és
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26. ábra. A: Arıaphothríps betae UZEL, B: A. vítalbae BAGNALL, C: A. obscurus MÜLLER, D:
A. mohelensís PELIKÁN és E: A. valídus KARNY csápja (A és B: PRIESNER, C: STANNARD,

D: PELIKAN, E: SGHLIEPHAKE nyomán)

Í. L
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4 (1)

s (8)

õ (7)

T (6)

8 (5)
9 (10)

4l

az 5. íz töve fehér. A 3. csápíz 55-60 ,u hosszú. A 6. csápíz oldalsó
szegélye ívelt. 1 mm.

Európa melegebb éghajlatú vidékein _ Olaszországban, Franciaországban,
Ausztriában, Németországban (Rajna völgye) -- ismert. Magyarországon a Tiha-
nyi-félszigeten, a Gellérthegy déli oldalán, a Zempléni-hegységben a Kopasz-hegy
déli oldalán gyűjtötték. Az erdei iszalag (Clematis vitalba) virágaiban él

vitalbae BAGNALL, 1926

Csápízei nem feltűnően gyűrűzöttek (26. ábra: C), a test és a lábak
felülete hálózatos barázdáltság nélkül. A 6. csápízen ferde vonalú,
körbefutó barázda vagy az előhát hátulsó szegletében 1 hosszú
serte van.

A 6. csápíz csúcsi harmadában ferde vonalú, körbefutó barázda van
(2. alnem: Anaphothrips s. str.).

A test sárga, a tor és a potroh szürkés árnyalatú. Az 1. csápíz
fehéres, a további csápízek fokozatosan mind sötétebb szürkés szí-
nűek. A fej szélessége és hosszúsága megközelítőleg azonos. Szár-
nyas (f. macroptera) és a rövid szárnyú alak (f. brachyptera) egyaránt
előfordul. Hímje Európában ez ideig ismeretlen. 1_1,2 mm.

Egész Eurázsiában, Észak-Afrikában, Észak-Amerikában, Ausztráliában
elterjedt faj. Faunaterületünkön gyakori, tömegesen fordul elő

obscurus (MÜLLER, 1776)

A test sötétbarna, a 3. és 4. csápíz világosabb árnyalatú. A lábak
sötétek. Az elülső szárny szürkés árnyalatú. Feje a hosszánál széle-
sebb. A hím szárnyatlan, pontszemei hiányoznak. 0,9--1,1 mm.

Előfordul Angliában, Dániában, Lengyelországban, Németországban,
Spanyolországban, Svájcban, a Szovjetunió európai felében (Észtország, Ukrajna)
és Szibériában. Különböző sásfajokon (Carex) és nádon (Phragmítes communis)
gyűjtötték. Magyarországról még nem került elő

[badius (WILLIAMS, 1913)]

A 6. csápízen nincs ferde vonalú, körbefutó barázda.

Az előhát hátulsó szegletében levő serte 25 nu,-nál rövidebb (3. alnem:
Thermothrips PELIKÁN, 1949). - A csápízek sötét színűek, véko-
nyak. A 6. csápíz a szélességénél háromszor hosszabb, a stilus hosz-
szú és vékony (26. ábra: D). A szárny csaknem egyenletesen szürke
árnyalatú. A szárny szegélysertéi egymástól határozottan nagy tá-
volságra vannak. A potrohvégen levő serték mintegy 80 ,u, hosz-
szúak. 1,1 mm.

Ez ideig csak Csehszlovákiából (Csehország) ismert, ahol sztyepp jellegű
területen tejoltó galajról (Galíum verum) gyűjtötték

[moheleıısis PELIKÃN, 1949]
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10 (9) Az előtor hátulsó szegletében nincs hosszú serte (4. alnem: Neo-
physapus SCHMUTZ, 1913).

11 (26) Az utolsó 5 csápíz sötétszürke, sötétbarna vagy az egész csáp sötét
ízekből áll, gyakran a 3. csápíz is sötét árnyalatú, de töve sár-
gásfehér.

12 (21) A test barna, sötétbarna.

13 (18) A 3. csápíz sötétbarna, barna.

14 (15) Az 5. csápíz rövid, a 6. csápíz az 5. íznél 1,4*-1,5-szer hosszabb.
A 3---8. csápízek hossza: 56, 40-44, 32-~36, 48, 10*-12, 16-20 tt.
Az előtor a hosszánál csaknem kétszer szélesebb. A test és a csáp
csaknem sötétbarna, a lábak sötét színűek. A 6-8. potrohszelvé-
nyek középső dorsalis sertéi 32*--52 1,: hosszúak. A hím 3--6. potroh-
szelvényének haslemezén hosszúkás mirigymezők vannak (27. ábra:

0,9-1,1 mm.
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27. ábra. A: Anaphothrips sordidus UZEL Ő 6., B: A. euphorbiae UZEL 3 4., C: A. ferrugíneus
UZEL 6 4. potrohszelvényének hátlemeze _ D: A. gracillimus PRIESNER 5* 4. potrohszelvényé-
nek haslemeze -- E: A. silvarum PRIESNER (Š, F: A. valídus KARNY (3 potrohának haslemezei
»mirigymezőkkel - G: Apterothríps secticornís TRYBOM Š! potrohszelvényének haslemeze

(A-C: SCHLIEPHAKE, D: MANTEL, E-G: PRIESNER nyomán)

  T;
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Eurázsiában elterjedt faj.l\/lagyarországon Simontornyán gyűjtötték. Már-
ciustól novemberig fűféléken fordul elő. Lárvái galajfajokon (Galíam), elsősorban
a tejoltó galajon (Galium verum) élnek

silvarnm PRIESNER, 1920

15 (14) Az 5. csápíz hosszabb, a 6. csápíz az 5. íznél 1,2-:1,3-szer hosz-
szabb. Az előtor a hosszánál megközelítőleg 1,5-szer szélesebb.

16 (17) A 3. csápíz a 4. íznél megközelítőleg 1,15-szor hosszabb. A 3-«8.
csápízek hossza: 36-40, 32, 32, 42, 8, 12 ÁLL, sötétbarnák. A 10.
potrohszelvény rövid kúp alakú. A test sötétbarna, a fej elülső fele
többnyire sárgásbarna vagy az egész test sárgásbarna. Szárnyatlan,
a szárnyas alak igen ritkán fordul elő. 1 mm.

Egész Európában elterjedt faj. Egyetlen magyarországi lelőhelye Simon-
tornya.: Májustól októberig kutyatejfajokon (Euphorbia pannonica) és a pusztai
kutyatej (Euphorbia seguieriana) virágaiból gyűjtötték (::f. crocea PRIESNER, 1925)

atroapterus PRIESNER, 1920

17 (16) A 3. csápíz igen hosszú, a 4. íznél megközelítőleg 1,3-szer hosszabb.
A 3-8. csápízek hossza: 56-60, 40--44, 36--40, 44-48, 8-10,
14-~16 la. A fej, az előző fajhoz viszonyítva keskenyebb. A 10.
potrohszelvény normális alkatú. A hím mindig szárnyatlan. A 3-6.
potrohszelvények haslemezén a mirigymezők oválisak (27. ábra:
0,7-~0,8 mm.

Ausztriából, Angliából, Csehszlovákiából, Magyarországról, Ukrajnából
ismert faj. Viszonylag ritka. Májustól szeptemberig a galaj- (Galium) és müge-
(Asperula) fajokon él. Magyarországon (Simontornyán) a mocsári galajról (Galium
palustre) és a közönséges galajról (G. mollugo) gyűjtötték

validus KARNY, 1910

18 (13) A 3. csápíz sárgás, a többi barna, sötétbarna, esetleg a 4. csápíz
töve világosabb árnyalatú.

19 (20) A 3. és 4. csápíz csaknem azonos hosszúságú. A 3. íz erősen lekerekí-
tett. A 3--6. csápízek hossza: 43, 38, 32-34, 47 p. A 6-8. potroh-
szelvények középső dorsalis sertéi nagyon rövidek, mindössze 17-~
22 p hosszúak. 1 mm.

Csehszlovákiából (Cseh-medence), Jugoszláviából (Szerbia), Németország-
ból, Lengyelországból, Ukrajnából ismert. Ritkán előforduló faj, erdei kutyatejen
(Euphorbia amygdaloides) és farkas kutyatejen cyporissias) él. Magyarországi
előfordulása várható

[similis UZEL, 1895]

20 (19) A 4. csápíz a 3. íznél rövidebb. A 3--6. csápízek hossza: 50, 40, 34,
45 ,La A 6. csápíz töve határozottan befűződött. A hím 4. potroh-
szelvényének hátlemezén a dorsalis serték szorosan egymás mellett
helyezkednek el (27. ábra: C). 0,9-1,1 mm.

Előfordulása Ausztriában, Csehszlovákiában (Cseh-medence), Finnország-
ban, Hollandiában, Németországban, Lengyelországban és a Szovjetunióban
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21

22

23 (22)
24

25 (24.

26

27

28

29 (28

(12)

(23)

(25)

(11)

(30)

(29)

(Ukrajna) ismert. Májustól júliusig elsősorban galaj- (Galíum mollugo, G. aparíne,
G. saxatile), továbbá acsalapu- (Petasítes), seprűzanót- (Sarothamrms) fajokon él.
Magyarországról még nem került elő, de minden bizonnyal nálunk is él

[ferrugineus (UZEL, 1895)]

A test sárga vagy sárgásbarna, esetleg a potroh sötét árnyalatú.

A szárny csökevényes. A test egyszínű barnássárga, enyhe szürkés
árnyalatú. A csápízek sötétbarnák. -- Ide tartozik az atroapterus f.
crocea PRIESNER, 1925 [lásd még a 16 (17) sorszám alatt].

A szárny teljesen fejlett.

Az elülső szárny enyhe szürkéssárga árnyalatú. A 3-6. csápízek
hossza: 56, 45, 35, 53 ,u. A tor 260 y. széles. A hím szárnya mindig
fejlett, a 9. potrohszelvény hátlemezén nincs tüskeszerű sertepár.
A hím 6. potrohszelvényének hátlemezén a dorsalis serték szorosan
egymás mellett helyezkednek el (27. ábra: A). 0,8--0,9 mm.

Közép; és Észak-Európában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán
gyűjtötték. Aprilistól júliusig galajfajokon (Galium mollugo, G. lutescens) él

sordidus UZEL, 1895

Az elülső szárny világossárga. A 3--6. *csápízek hossza: 42-44, 36,
32, 42 „(2. A tor 208--225 „u, széles. A hím szárnyas vagy szárnyatlan,
a 9. potrohszelvénye tüskeszerű serte nélkül. 0,9--1 mm.

Előfordulása Görögországból, Romániából (Pitesti környéke), Törökország-
ból, Izraelből ismert. Magyarországon Simontornyán gyűjtötték. A szőlő (Vitis
vinífera) levelein él

vitis PRIESNER, 1933

A 4. csápíznek legalább a töve világossárga vagy fehéres.

A test narancssárga vagy sötétbarna színű.

Az 5. és 6. csápízek ízesüléseiknél nem fűződnek be. A 3--6. csáp-
ízek hossza: 45, 39, 31, 47 p.. A 3. és 4. csápízek világosak. A test
barna, vörösbarna. A hím 3--6. potrohszelvény haslemezén középen
erősen be-fűződő mirigymező van. A 4. potrohszelvényének hát-
lemezén a dorsalis serték egymástól távol helyezkednek el (27.
ábra: B). 0,8--1 mm.

Közép- és Kelet-Európában, valamint a "Kaukázusban fordul elő. Fauna-
területíinkön ritka, eddig egyetlen lelőhelyről, Simontornyáról ismert, ahol a sár
kutyatejen (Euphorbia esula) gyűjtötték. A kutyatejfajokon (Euphorbia) él

euphorbiae UZEL, 1895

Az 5. és 6. csápízek ízesüléseiknél befűződnek, egymástól határozot-
tan elkiilönülnek. A test zöldes sötétszürke. A hím 3--6. potroh-
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szelvényének haslemezén elliptikus alakú mirigymezők vannak, a 9.
potrohszelvény hátlemezén 2 pár tüskeszerű serte van. A nőstény
ismeretlen. 0,6 mm.

Eddig csak csehszlovákiai (Cseh-medence) előfordulása ismert, májusban
gyűjtötték

~ [armatus UZEL, 1895]

30 (27) A test világossárga, esetenként a potroh vége enyhe szürkés ár-
nyalattal.

31 (32) Az 5. csápíz a 6. íznél csaknem 1,2-szer szélesebb. A 7. csápíz 10 ,u
hosszú, 6 ,u széles. A szárny jól fejlett. A fej a szemek vonalában
szélesebb, mint a hátulsó szegélyén. 1 mm.

Magyarországon, Csehszlovákiában és a Szovjetunióban (Kárpátukrajna,
Ungvár) ismert faj. Magyarországon Simontornyán gyűjtötték. Fűféléken él

pannonicus PRIESNER, 1924

32 (31) Az 5. és a 6. csápíz szélessége azonos. A 7. csápíz 8 p hosszú, 7 p
széles. A szárny többnyire csökevényes, ritkán fejlett. A fej széles-
sége a szemeknél és a hátulsó szegélyén azonos. A hím 3--7. potroh-
szelvényének haslemezén C alakú mirigymező van (27. ábra: D).
0,9--1 mm.

Ausztriában, Franciaországban, Finnországban, Magyarországon, Német-
országban ismert faj. Faunaterületünkön Simontornyán gyűjtötték. Pázsitfüve-
ken (Gramineae), szittyőféléken (Juncaceae), hangaféléken (Erícaceae), földitökön
(Bryonía) fordul elő

gı-aeillimus PRIESNER, 1923

13. nem: Apterothrips BAGNALL, 1908

A fej a hosszánál szélesebb. A pontszemek hiányoznak. A csáp 8 ízből
áll, a 6. csápízen ferde irányú, körbefutó barázda van. A szárny hiányzik.
A potroh széles. A potrohszelvények haslemezének hátulsó peremén 7 lemez-
szerű nyúlvány, közöttük 1--1 serte helyezkedik el (27. ábra: G).

A nemnek egyetlen faja ismert, amely Magyarországról még nem került elő.

- -- A test barna, sötétbarna. A csápízek sötétbarnák. A 3--6. csápízek
hossza: 36-40, 36, 32 --36, 44-48 p. A középső csápízek oldalt
erősen lekerekítettek. 1 mm.

Eurázsiábaırı, Észak- és Dél-Amerikában elterjedt faj. Elsősorban hegy-
vidéken fordul elő. A Kárpátokban -- Romániában (Bucegi) -~ 2000 m magasság
felett gyakorinak találták. A havasi madárhúr (Csrastium alpirıum), a kárpáti
aggófű (Senecio abrotanifolías), a havasi búzavirág (Gentaurea nervosa), hölgymál
(Híeracium) virágaiból gyűjtötték

[secticornís (TRYBOM, 1896)]
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14. nem: Aptinotlırips HALIDAY, 1836

A fej megnyúlt. A pontszemek hiányoznak. A csáp 6 vagy 8 ízből áll.
A 3. és 4. csápízen az érzőpálcika egyszerű. Az állkapcsi tapogató 3 ízű. A tor
keskeny. Az előháton a serték vékonyak, kicsik, a lábak rövidek, zömökek.
A potroh vékony. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén nincs fésű. A potroh-
szelvény haslemezén járulékos serték vannak. A 10. szelvényen hosszanti
barázdák láthatók. A hím potrohának haslemezén nincs mirigymező (28. ábra).

A nemnek Európában 4 faja ismert. Faunaterületünkön mind a 4 faj előfordul.
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28. ábra. Aptinothrips Tufus GOEZA Q (Eredeti)

1 (4) A csáp 8 ízből, a stilus 2 ízből áll (29. ábra: A).

2 (3) A stilus a 6. csápíztől határozottan elkülönül, a 7. csápíz csúcsi
részén kevésbé szűkül el. A 2. csápíz töve befűződött (29. ábra: A).
0,9--1,1 mm.

Eurázsiában,Észak-Amerikában elterjedt faj. Európában elsősorban erdős
területen és hegyvidéken 2200 m magasságig, északi területeken erdő nélküli rét-
legelő területeken is előfordul. Magyarországon számos lelőhelyről ismert

stylifeı- TRYBOM, 1894

3 (2) A stilus a 6. íztől kevésbé különül el, ja 7. csápíz a csúcsán határozot-
tan elszűkül. A 2. csápíz töve erősen befűzött, felül hullámosan
ívelt. 1 mm.

Közép-Európa egyes, kifejezetten melegebb klímájú vidékein fordul elő;
különböző pázsitfű- (Gramineae) fajokon él. Magyarországon előfordulása csak
Simontornyáról ismert

karnyi JOHN, 1927
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4 (1) A csáp õ izbõı áll (29. ábraz B--(3).
5 (6) A 9. potrohszelvény hátlemezén a :rövid középső serték és a pórusok

a hosszú oldalsó sertékkel azonos vonalban helyezkednek el. A 2.
csápíz serleg alakú, a csúcsa olyan széles vagy szélesebb, mint a 3.
csápíz közepe (29. ábra: B). A test világossárga vagy világosbarna
(28. ábra). 0,8-»1,1 mm.

Előfordulása egész Európában, Afrikában, Eszak-Amerikában ismert.
Magyarországon általánosan elterjedt, gyakori. Különböző pázsitfűfajokon (Gra-
mineae) él. Egyes adatok szerint termesztett fíifélék fehérkalászúságának egyik
okozója (-` f. nitidula HALIDAY, 1836)

rııfus GOEZA, 1778

6 (5) A 9. potrohszelvény hátlemezén a rövid középső serték és a pórusok
a hátsó szegélyhez közelebb vannak, mint a hosszú oldalsó serték.
A 2. csápíz a tövi harmadában a legszélesebb, csúcsi részén elszűkiil,
a 3. csápíz csúcsa a legnagyobb, szélességénél keskenyebb (29. ábra:
C). 1--1,2 mm.

Pontomediterrárı faj, a xerotherm élöhelyeket kedveli, különbözö pázsitfíí-
fajokon (Gramineae) él. Faunateríiletünkön számos lelöhelyen gyűjtötték

elegans PRIESNER, 1924
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29. ábra. A: Aptinothrips stylfifer TRYBOM, B: A. rufus GOEZA és C: A. elegans PRIESNER csápja

(PRIESNER nyomán)
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15. nem: Belothrips HALIDAY, 1895

A fej olyan széles, mint amilyen hosszú. A csáp 8 ízből áll. Az utolsó 2 íz
(stílus) nagyon hosszú, a 6. íznél hosszabb vagy alig rövidebb. Az állkapcsi
tapogató 3 ízből áll. Az előhát feltűnő serték nélkül, hátulsó szegletében sincs
hosszú serte. A szárny erein a serték rövidek és vékonyak. A 2--3. potroh-
szelvény hátulsó szegélyén nincs fésű. A nőstények 10. potrohszelvénye hosz-
szú, kúp alakú vagy csőszerűen megnyúlt. A hímek 9. potrohszelvényén nin-
csenek tüskeszerű serték.

A nem tagjai valószínűleg a buzérfélék (Rubiaceae) családba tartozó növényeken
élnek. A nemnek Európában 4 faja ismert, faunaterületüukön csak 1 fordul elő, a többi faj
előfordulása sem kizárt.

1 (2) A 10. potrohszelvény hosszú, csőszerűen megnyúlt (30. ábra: C).
A 9. potrohszelvény sertéi vékonyak. Az 5. csápíz a csúcsán, a 6.
csápíz a tövén befűzött. A 6. csápíz töve gyúrúszerúen befúzött.
A stilus ízei megközelítőleg azonos hosszúak. A test fekete, a csáp-
ízek közül csak a 3. íz valamennyire kivilágosodó. A szárny teljesen
fejlett vagy csökevényes. 1,1--1,3 mm.

Eurázsiában elterjedt, helyenként előforduló faj. Imágói áprilistól júliu-
síg élnek

[acuminatus (HALIDAY, 1836)]
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30. ábra. A: Belothrips longystilosus PRIESNER, B: B. morio O. M. REUTER csápja -- C: B.
acuminatus HALIDAY S2 6-9., D: B. morío Ü. M. REUTER Q 9--10. potrohszelvénye (A-B:

SCHLIEPHAKE nyomán
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2 (1) A 10. potrohszelvény viszonylag hosszú, de a vége felé elszűkül,
hosszúkás kúp alakú, nem feltűnően vékony.

3 (4) Az 5. és a 6. csápízek befüződés nélkül ízesülnek (30. ábra: A).
A 9. potrohszelvény dorsalis sertéje a többieknél rövidebb. 1,1-
1,3 mm.

Előfordulása ez ideig csak Ausztriából, az Alpokból ismert. Imágói május-
júniusban élnek

[longistylosus PRIESNER, 1920]

4 (3) Az 5. csápíz csúcsa, a 6. csápíz töve gyıfírűszerűen befúzött.

5 (6) A 3-5. csápíz gyürűzött, a 3. íz egészen, a 4. íz töve világosabb
árnyalatú. Az elülső lábszár nagy része, valamint az elülső lábfej
sárgás árnyalatú. A 8. csápíz a 7. csápízzel egyforma hosszú vagy
annál rövidebb (30. ábra: B). A nőstény 9---10. potrohszelvénye
megnyúlt kúp alakú (30. ábra: D). 1,2 mm.

Svédországból, Finnországból, a Szovjetunióból (Lett SZSZK), Lengyel-
országból, Csehszlovákiából ismert faj. Az északi galajról (Galíum boreale), a
tavaszi galajról (G. vernum), a pelyhes selyeınperjéről (Holcus lanams), fürtös
zanótról (Cytísus nígrícans) gyűjtötték

[morio O. M. REUTER, 1899]

6 (5) A csápízek nem vagy csak alig észrevehetően gyúríizöttek. A 7. és
8. csápíz a többi fajéhoz viszonyítva rövid. A 3. csápíz csaknem
teljes egészében sötétbarna, töve, nyele világosabb árnyalatú. Az
elülső lábszár és a lábfej szürkés árnyalatú. A 8. csápíz a 7. íznél
lényegesen hosszabb. 1 mm.

Magyarországról és Csehszlovákiából ismert faj. Faunaterületünkön jelen-
leg csak Simontornyáról ismert. Imágói a szürke mügén (Asperula glauca) élnek

pillichi PRIESNER, 1938

16. nem: Bregmatothrips Hoon, 1912

A fej nagy, a szemek között enyhén előrefelé ível. A csáp rövid, 8 ízből
áll. A csápízeken levő érzőpálcikák egyszerúek, nem ágaznak el. Az állkapcsi
tapogató 3 ízből áll. Az előhát hátulsó szegletében 2 hosszú serte van. A szárny
teljesen fejlett vagy csökevényes, a hímek szárnya mindig csökevényes.
Az elülső szárny szegélyerén nagyon hosszú, vékony szőrök vannak, amelyek
a szárny szegélyének sertéitől nehezen különböztethetők meg. A potrohszel-
vényeken a serték hosszúak. A hím 9. potrohszelvényén nincs tüskeszerű serte.

A nembe tartozó 8 faj közül Európában csak 1 él, amelyet Magyarországon még nem
gyűjtöttek.

- -- A test sötétbarna, a lábszárak vége és a lábfejek világos árnyala-
túak. A csáp vékony, a 3--5. csápízek világossárgák. A csápízek
oldalt erősen lekerekítettek, az 1. csápíz a szélességénél hosszabb.
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A fej és az előtor egyforma hosszú. A 9. potrohszelvényen levő ser-
ték hossza 14:5-150 fr. A hím feje és potroha fekete, a tor- és az
1. potrohszelvény világossárga, a potrohszelvények haslemezein nin-
csenek mirigyınezők. 1,1 mm.

Jugoszláviából, Franciaországból és a Szovjetunióból (Ukrajna) ismert faj;
fiiféléken él

[dimorphus (PRIESNER, 1919)]

17. nem: Chaetanaphothrips PRIESNER, 1926

A fej a hosszánál szélesebb. A csáp 8 ízből áll (31. ábra: A). A 3. és 4.
csápízen 1--1 hosszú, villaszerűen elágazó érzőpálcika van. Az utolsó 2 csápíz
(stilus) hosszú és vékony. A szájkúp rövid, szélesen lekerekített. Az állkapcsi
tapogató 3 ízből áll. Az előhát hátulsó szegletében 1 pár, viszonylag bosszú,
világos színű serte van. A szárny (31. ábra: B) tövén széles, a továbbiakban
keskeny, a hosszanti ereken kis számú rövid, vékony serték helyezkednek el.
A potrohszelvények sertéi hosszúak. A potrohszelvények haslemezén nincse-
nek járulékos serték. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű középen
hiányzik, megszakad. A 8. szelvény a trachea nyílás körüli sklerotizált mező
a szelvény elülső pereméig húzódik.

A nembe tartozó 7 faj közül Európában csak 1 fordul elő, az is csak üvegházakban.

-- - A test világossárga, az első 3 csápíz sárga, a 4-~6. ízek csúcsi fele
szürkés árnyalatú, a stilus sötétszürke '(31. ábra: A). A szárny töve
sötétszürke, ezenkívül még 1 hosszú sötétszürke harántsáv húzódik
a szárny középső szakaszán, a szárny csúcsi része színtelen (31.
ábra: B). A 3--8. csápízek hossza: 45, 39, 45, 53, 11, 22 p. 0,8-H
1,0 mm.

, Eredetileg Japánban és a Polinéziai-szigeteken honos, onnan Európába és
Eszak-Amerikába is behurcolták. Európában és Észak-Amerikában csak üveg-
házakban képes fennmaradni, káros mértékben elszaporodní. Magyarországi elő-
fordıılását bizonyító adat még nem áll rendelkezésünkre, behurcolása várható.
Polifág, azonban az orchideafajokon szaporodik el gyakrabban

[orchidii (MOULTON, 1907)]
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18. nem: Hemianaphothrips PRIESNER, 1925

A fej szélessége és hossza többnyire azonos. A csáp 9, a stilus 3 ízből áll
(32. ábra: A). A 6. és 7. csápíz egymástól határozottan elkülönül. A szárnyat-
lan alak pontszeme hiányzik. Az állkapcsi tapogató vékony, 3 ízből áll. Az elő-
háton nincs serte. Az elülső szárny főerén néhány distalis serte helyezke-
dik el. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű középen megszakad,
hiányzik.

A nemhez tartozó 5 faj közül 1 Európában, és Magyarországon is él.

- -- A test világossárga, a csápízek csak a 6. íztől kezdődően szürkés
árnyalatúak. A 7. csápíz a szélességénél alig, a 8. csápíz a szélessé-
génél jelentősen hosszabb, a 9. csápíz a 8. íznél 1,5-szer hosszabb
(32. ábra: A). A szárny 93 ,u széles, szürkés árnyalatú. A szárnyas
alak pontszemei is kiesik. A hím 9. potrohszelvényén 2 tüskeszerű
serte van. 1,1 mm.

Észak- és Közép-Európában, valamint a Szovjetunióban (Ukrajna) elter-
jedt faj. Magyarországon Simontornyán decemberben fűzfa, lehullott levelei alatt,
valamint a Kis-Balaton területén gyűjtötték. Mocsaras területeken az erdei nád-
tippanról (Calamagrostis arundinacea) és a vízi harmatkásáról (Glyceria maxima)
ismert. Imágói télen az avarban húzódnak meg

articulosus (PRIESNER, 1925)

19. nem: Idolimothrips PRIESNER, 1920

A fej a hosszánál szélesebb, oldalsó szegélye párhuzamos. A csáp 8 ízből
áll. A 4.. csápízen az érzőpálcika a szárnyas alak esetében villaszerűen elágazó,
a szárnyatlan alak esetében egyszerű. Az 1. csápíz vékony, töve erősen elszű-
kül. A 2. csápíz hordó alakú. Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll. Az előhát
hátulsó szegélyében 2 pár hosszú serte van, melyek közül a belső serte meg-
közelítőleg kétszer hosszabb, mint a külső (32. ábra: B). A 8. és 9. potroh-
szelvényen levő serték merevek, erősek, majdnem tüskeszerűek, de nem olyan
vastagok, mint a Limothrips-nem esetében. A 10. potrohszelvény hátlemeze
végig hasított.

A nembe tartozó 2 faj közül 1 él Európában, melyet Magyarországon még nem mu-
tattak ki.

-- _ A test feketésbarna. Az 1., 2. és a 6-8. csápíz, valamint a combok
részben sötét árnyalatúak. A többi csápíz, a lábszárak és a lábfejek
világossárgák. A 3-8. csápízek hossza: 36,934, 28, 42, 10, 14 ıu.
A szárnyas alak ritkán fordul elő. A hím ismeretlen. 1-l,1 mm.

Ez ideig Ausztriából, Csehszlovákiából (Morvaország), Lengyelországból és
a Szovjetunióból (Ukrajna) ismert faj. Héten, erdőszegélyen fordul elő. Ritka.
lmágói áprilistól júniusig élnek

[paradoxus PRIESNER, 1920]
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20. nem: Oxythrips UZEL, 1895

A fej méretei változóak. A csáp 8--9 ízből áll, mérsékelten hosszú (32.
ábra: C). A 3. és 4. csápíz érzőpálcikái villaszerűen elágazóak. Az állkapcsi
tapogató 3 ízből áll. Az előhát hátulsó szegletében 1 hosszú serte van. Az elülső
szárnyon 2 hosszanti ér húzódik, a főéren levő sertesor megszakad. A serték
közepes hosszúságúak. A potroh vége többnyire kihegyesedő, a 10. potroh-
szelvény gyakran csőszerű. A 9. potrohszelvény dorsalis sertéi nagyon kicsik,
vékonyak. Egyes fajok 10. potrohszelvényének hátlemeze hasított.

A nemnek Európában 21 faja ismert, közülük háromnak bizonyított, kilencnek várható
magyarországi előfordulása.

1 (2) A csáp 9 ízből áll. Az előhát hátulsó szegletében levő serte 40 1.:.
A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű teljesen fejlett. A 3-9.
csápízek hossza (szélessége): 40 (16), 36 (16), 36 (16), 34 (16), 8 (12),
8 (8), 16 (4-5) y.. A 9. potrohszelvény dorsalis sertéi 68-~72 n, a
lateralis sertéi 80 tt hosszúak. 0,9-1 mm.
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Pn1EsNER és C: Oxyıhríps ıaıricus PELIKAN feje és előtora - D: 0. prııesnerı PELIKAN csapja

(A: DOEKSEN, B: PR1EsNER, C-~D: PELIKÁN nyomán)
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Ez ideig Romániában (Pitesti környéke) és Dél-Franciaországban mutatták
ki előfordulását. Mindkét helyen a sziksófüvön (Salícornía herbacea) gyűjtötték,
szeptemberben

[manolachei KNECHTEL, 1955]

A csáp 3 ízből áll. A 6. csápízen esetenként 1 elmosódó választó
varrat látható.

Az utolsó potrohszelvény csőszeirű vagy hosszúkás kúp alakú, szé-
lességénél hosszabb.

Az elülső lábszár végén, a belső oldalán, 2 jól látható kitinfog van
(33. ábra: A--B).

Az elülső lábszár végén kampószerűen meggörbült kitinfog Van.
Az elülső lábfej 2. ízén 1 nehezen észrevehető kis kitinfog helyez-
kedik el (33. ábra: B). A középső lábszár végén ugyancsak 2 kis
kitinhorgoeska van. A szemközti serték hosszúak. A 6. csápízen 1
ferde vonalú Vékony varrat húzódik (32. ábra: D). A nőstény 3. és
4. potrohszelvényének hasoldalán 1 kerek, világos színű mirigymező
látható (33. ábra: D). A 10. potrohszelvény csőszerűen megnyúlt,
180-200 p hosszú (33. ábra: C). 1,6 mm.
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8---10 potrohszelvénye és D: S2 potrohszelvényeinek haslemeze mirigymezőkkel -- E: 0.
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Csehszlovákiából ismert, ahol Dél-Szlovákiában karsztos területen gyűjtöt-
ték feketefenyőről (Pinus nigra), májusban. Magyarországi előfordulására a
Tornai-karszt területén számíthatunk

[priesneri PELIKÁN, 1957]

6 (5) Az elülső lábszár végén 1 tompa kitinfog helyezkedik el. Az elülső
lábfejen 1 kis horog alakú kitinfog Van. A 3. csápíz a 6.-nál rövi-
debb. A 2--5. haslemezén kerek alakú mirigymező van (33. ábra:
1,5 mm.

Előfordulása a Kárpátokból (Magas-Tátra) ismert, ahol l700~1900 m-en
fenyőfélékről (Pinus) gyűjtötték

[tatricus PELIKÁN, 1955]

(4) Az 1. és 2. lábszár végén nincsenek fogak.

8 (9) Az elülső lábfej 2. ízének belső oldalán 1 kis fog helyezkedik el.
A test sötétbarna. A 3--5. csápíz sárgásfehér, a 4-5. ízek csúcsa
szürkés árnyalatú. A 3--6. csápízek hossza: 43-46, 38--40, 28-30,
44~46 n. A 10. potrohszelvény csőszerűen megnyúlt, 138 ,u, hosz-
szú. 1,2 mm.

Csehszlovákiából (Párkány), Romániából (Román-alföld) és a Szovjet-
unióból (Ukrajna, Krím) ismert faj. Fűféléken él. Magyarországi előfordulása is
biztosra vehető

[dentatus KNECHTEL, 1923]

9 (3) Az elülső lábfej 2. ízén nincs kitinfog.

10 (11) A 10. potrohszelvény csőszerűen megnyúlt, oldala megközelítőleg
párhuzamos, 128-136 ,u hosszú. A csáp rövid, a 3. csápíz 40-46 it,
a 6. csápíz 4.8--52 ,LL hosszú. A test sárga, egyes példányok potroha
sötétbarna. Az 1-3. csápíz világossárga, a szárny színtelen.

Eurázsiában elterjedt faj. Faunaterületünkön a Kőszegi-hegységben gyűj-
tötték. Tavasszal a fenyő- (Pinus) és lucfenyő- (Picea) fajok rügyein és virágaiban
él, az év többi részében különböző fűféléken fordul elő

hicolor (RE UTER, 1897)

11 (10) A 10. potrohszelvény hosszúkás, kúp alakú, mintegy 88 y. hosszú.
Világossárga színű. A 4. és 5. csápízek csak csúcsuk felé szürkés
árnyalattal. A szájkúp megnyúlt. A potrohszelvények haslemezén
járulékos serték vannak. 1,1--1,2 mm.

,Európában (Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Ukrajna), Szibériá-
ban, Eszak-Amerikában elterjedt faj. Faunaterületünkön Siınontornyán gyűjtöt-
ték. Tápnövénye a kender (Carmabis satíva), amelyen júniustól augusztusig él

cannabensis KNEGHTEL, 1923

12 (3) Az utolsó potrohszelvény rövid kúp alakú.

13 (14) Az elülső lábfej 2. ízének ta végén 1 kis kitinfogacska van. Sárga,
narancssárga színű, esetenként a potroh sötét árnyalatú. A 8. potroh-
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14 (13)
15 (18)

ıõ (17)

17 (16)

18 (15)

19 (22)

20 (21)

21 (20)

SV. 13

szelvény hátlernezének hátulsó szegélyén nincs fésű. A hím 9. pot-
rohszelvényén 2 pár, 9-11 ,u hosszú, tüskeszerű serte helyezke-
dik el. A csápízek és a serték mérete erősen változó. 0,8--1 mm.

Eurázsiában és Észak-Amerikában elterjedt faj. Tavasszal fűféléken és
fenyőféléken fordul elő. Magyarországon még nem gyűjtötték, de előfordulása
várható (-= f. bícolor UZEL, 1895)

[ajugae UZEL, 1895]

Az elülső lábfejen nincs kitinfog.

Az előhát hátulsó szegletében a serték 48-55 ,u, hosszúak. A test
egyszínű barna.

A 2--7. potrohszelvények haslemezén 2--5 járulékos serte van.
A szárnyak megvannak. A 3-6. csápízek hossza: 45, 41, 35---37,
50 p.. Az előhát hátulsó szegélyén a szegletserték között 4 pár kis
serte helyezkedik el. 1,2 mm.

Ausztriából, Csehszlovákiából (Morvaország), Lengyelországból, Svájcból,
Szovjetunióból (Ukrajna) ismert faj. Hegyvidéki erdőkben fűféléken fordul elő

[inopinatus PRIESNER, 1923]

A potrohszelvények haslemezén nincsenek járulékos serték. A 2., 4.
és 5. csápízek azonos hosszúságúak. A 3.`csápíz az előbbieknél alig
hosszabb. A 6. csápíz az 5. íznél 1,5-szer hosszabb. Szárnyas és
szárnyatlan alak egyaránt előfordul. 1 mm.

Angliából, Franciaországból, Németországból ismert faj. Magas kőrisről
(Fraxinus excelsior) gyűjtötték

[Iıaliıiayi BAGNALL, 1924]

Az előhát hátulsó szegletében levő serték legfeljebb 40 la hosszúak.

A test és a lábak színe világosbarnától sötétbarnáig változó. Az 1--3.,
de legalább a 2. csápíz, a csáp utolsó ízeihez hasonlóan sötétbarna.

A 6. csápíz az 5. íznél 1,4-1,5-szer hosszabb. A szemközti serték
17 ıu. hosszúak. A 3--6. csápízek hossza: 40, 28--32, 24--2.8, 40-
44 ıu. Az 1--3. csápízek sárgák, a 4. csápíz barna, csak töve vilá-
gosabb árnyalatú, a további csápízek barnák. Az elülső szárny
főerén 2--3 distalis serte van. 0,9 --1,1 mm.

Európa nagy részén, Kisázsiában elterjedt, ritka, lokálisan előforduló faj.
Faunaterületíinkön Simontornyán gyűjtötték szeptember*-októberben szilfa leve-
léről. A szil- (Ulmus) és kőris- (Fraxinus) fajok levelein él (= caespíticola PRIESNER,
1928; occitanus BOURNIER, 1962)

ulmifoliorum (HALIDAY, 1836)

A 6. csápíz az 5. -1,3-szer hosszabb. A szemközti serték
23 -32 y, hosszúak. --6. csápízek hossza: 40-44, 36~--40, 32--

5
P9: W:-1

`iz.:z
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36, 44 lu. A 3. és 4. csápíz sárga, az 5. csápíz szürkésbarna, töve
világosabb, a további csápízek szürkésbarnák. 1 mm.

Előfordulása Romániában (Duna deltavidéke), Szovjetunióban (Ukrajna)
ismert. A pusztai fűtejen (Euphorbia seguieriımo) gyűjtötték

[euxinus KNECHTEL, 1932]

22 (19) A test és a lábak sárgák. Az első 3 csápíz világossárga, a 2. csápíz
szürkés árnyalatú, de mindhárom íz világosabb színű, mint az utolsó
csápízek.

23 (24) A test világossárga, szürkés árnyalat nélkül. A 6. csápíz az 5.-nél
1,5--1,6-szer hosszabb. A 3-8. csápízek hossza: 41, 36, 34, 53, 9,
17 p. A 9. potrohszelvényen levő serték 86-92 ,LL hosszúak. Az elő-
hát hátulsó szegletében levő serték hossza 32-36 ii. 0,3_0,9 mm.

Ausztriában, Angliában, Franciaországban, Romániában, Szovjetunióban
(Ukrajna) elterjedt faj. Különböző növényeken, fűféléken, gabonaféléken él. Elő-
fordulása nálunk is várható

[virginalis PRIESNER, 1920]

24 (23) A test narancssárga vagy sötétsárga, gyakran szürkés árnyalatú.
A Õ. csápíz az 5.-nél 1,4-szer hosszabb. A 4-5. csápíz sárga, csúcsi
részén szürkés árnyalattal. A 6--8. csápízek sötétbarnák, a 6. csápíz
töve világosabb árnyalatú. Ide tartozik az 0. ulmifoliorum HALIDAY,
1336 [lásd még a 20 (21) sorszám alatt].

21. nem: Prosopothrips UZEL, 1895

A fej elöl keskenyedő, az összetett szem előreugró, a pofa az összetett
szemek mögött befűződött. A pontszemek hiányoznak (34. ábra: A). A csáp 8,
az állkapcsi tapogató 3 ízből áll. Az előtor a fejnél hosszabb, hosszú sertéi
nincsenek. A lábak vastagok. A szárnyak hiányoznak. A 10. potrohszelvény
hátlemeze végig hasított. A test felülete erős hálózatos mintázattal.

A nemhez tartozó 9 fajból Európában3fordul elő,fannateriiletünkön csak 1 faj él.

-- -- A fej, az elő- és középtor sötétbarna, az utóhát és a potroh világos-
barna. Az 1. csápíz világosbarna, a 2-«5. csápízek sárgák, a 6.
csápíz töve sárga, a felső kétharmada és a 7., 8. csápíz barna. A lábak
sárgák, az elülső comb és az elülső lábszár szélei barnák. A 8. potroh-
szelvény hátlemezén a pórusok a dorsalis sertesor mögött helyez-
kednek el. A hím ismeretlen. 0,8 mm.

Ausztriából, Csehszlovákiából, Finnországból, .lugoszláviából (Dalmácia),
Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból ismert faj. Az Alpokban 2000
m-ig fordul elő, szubalpin vidékeken nem ritka. Hazánkbaıı Simontornyáról és a
Kőszegi-hegységből ismert. Egész évben különböző fűféléken fordul elő

vejdovskyi UzEL, 1895
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22. nem: Tmetothrips AMYOT & SERVILLE, 1843

A fej széles, hátrafelé enyhén kiszélesedik. A csáp 8, az állkapcsi tapo-
gató 3 ízből áll. A szárnyatlan alak pontszemei hiányoznak. Az előtor a fejnél
valamivel hosszabb, az előhát hátulsó szegletében 1 nagyon hosszú és mellette
1 nagyon rövid serte van. A lábak erősek, .kitinfogat vagy -horgot nem visel-
nek. A szárnyak csökevényesek vagy ritkán teljesen fejlettek. A potroh széles,
utolsó szelvénye erősen kihegyesedik. A hím 9. potrohszelvényén 2 pár rövid,
tüskeszerű serte van. A test erősen szklerotizált.

A nemnek csak 1 faja ismert, amely hazánkban is honos.

-- - A test fekete színű, a fej és a tor barna. A csáp barna, a 3-5. csáp-
ízek világosabb árnyalatúak. A 3. és 4. csápízen az érzőpálcikák
vékonyak, villaszerűen elágazók. Az elülső szárny szürkés, töve
világosabb árnyalatú vagy színtelen, csúcsi része sötétebb árnya-
latú, az elülső szárny főerén egymástól egyenlő távolságban 3 dista-
lis serte helyezkedik el. A hím kisebb és keskenyebb, többnyire a
nőstényhez hasonló színű. A 3--7. potrohszelvény haslemezén hosz-
szú, haránt irányú világos színű mirigymező van. 1,1--1,2 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Hazánkban a Kőszegi-hegységben gyűjtötték.
Különböző pázsitfüveken (Gramineae) egész éven át megtalálható. Egyes adatok
szerint a tyúkhúron (Stellaric media), pázsitos csillaghúron (S. gramıšnum) és a
csalán (Urtica sp.) levelein torzulásokat, „gubacsot” okoz

subapterus (HALIDAY, 1836)
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23. nem: Baliothrips UZEL, 1895

A fej a szélességénél valamivel hosszabb, a szemek közötti szakaszon
legömbölyített. A pontszemek előtti serték a pontszemek közötti sertéknél
hosszabbak vagy legalábbis azokkal azonos hosszúságúak. A szem mögötti
serték kicsik. A csáp 7 ízből áll. A 3. és 4. csápízen az érzőpálcikák villaszerűen
elágazóak. A szájkúp hegyes. Az állkapcsi tapogató 2 vagy 3 ízből áll. Az elő-
hát hátulsó szegletében és egyeses esetekben az előhát oldalsó szegélyén is van
1--1 hosszú serte. A közép- és utómell közepén nincs hosszanti barázda (spi-
nula). Az elülső szárnyon 2 hosszanti ér húzódik. A főéren a sertesor meg-
szakított. A potrohszelvények haslemezén nincs járulékos serte. A 10. potroh-
szelvény hátlemeze részben hasított.

A nemnek Európában 5 faja ismert, közülük 4 magyarországi előfordulása is bizonyított.

1 (4) Az állkapcsi tapogató 3 ízből áll.

2 (3) Az előhát oldalsó szegélyében 1 hosszú serte van. Az elülső lábszár
külső szegélyének közepén 1-2 hosszú serte látható (34. ábra: C).
A 3. csápíz a szélességénél háromszor hosszabb. A szárny széles,
a nőstény -szárnyának főerén 3-5 distalis serte van. 1,4-1,5 mm.

Észak-, Közép- és Délkelet-Európában elterjedt faj. Magyarországon ez
ideig csak Simontornyáról ismert. Harmatkása- (Glyeeria), nád- (Phragmites) és sás-
(Carex) fajokon él

kroli (SCHILLE, 1910)

3 (2) Az előhát oldalsó szegélyében és az elülső lábszáron nincs hosszú
serte. A csap viszonylag keskeny. A 3-4. csapız megközelítőleg
azonos hosszúságú. 1,0-1,1 mm.

Előfordul Angliában, ahol Phalaris arundinacea-ról és Romániában a Duna
deltavidékén, ahol nádról (Phragmites communis) gyűjtötték

[biformis (BAGNALL, 1913)]

4 (1) Az állkapcsi tapogató 2 ízből áll.

5 (6) A szem mögötti sertesor mögött 1 kis serte helyezkedik el (34. ábra:
B). A 6. csápíz töve elkeskenyedik. A test keskeny. A 8. potroh-
szelvény hátulsó szegélyéna fésű teljesen fejlett. A hímek 3--7. pot-
rohszelvényének haslemezén kis, ovális alakú mirigymezők vannak.
0,9 -1,1 mm.

Egész Európában, Törökországban elterjedt faj, az Alpokban 2000 m
magasságig fordul elő. Magyarországon Simontornyán, a Kőszegi-hegységben és
Martonvásáron gyűjtötték. Pázsitfüveken (Gramineae) él, esetenként káros meny-
nyiségben szaporodik el

granıinunı (UZEL, 1895)

6 (5) A szem mögötti sertesor mögött nincs különálló serte. Az 5. csápíz
csúcsa, a 6. csápíz tövével befűződés nélkül ízesül.
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7 (8) A csápízek lekerekítettek. A 6. csápíz a szélességénél kétszer, az 5.
csápíz a szélességénél 1,6-szer hosszabb. A stilus 20-22 ,LL hosszú.
Az elülső szárnyon 2 vastag haránt irányú sötét színű keresztcsík
húzódik. A közöttük levő fehér mező az 1. csíknál nem szélesebb.
A szárny esetenként csökevényes. 1-*1,2 mm.

Egész Európában, Észak-Amerikában elterjedt faj. Magyarországon elő-
fordulása Budapestről, Derecskéről, a Kőszegi-hegységből, a Kis-Balatonból
ismert. Nedves helyeken pázsitfüveken (Gramineae) él

dispar (HALIDAY, 1836)

8 (7) A csáp keskenyebb. A 6. csápíz a szélességénél háromszor hosszabb.
A stílus 28 ii hosszú. Az elülső szárnyon a haránt irányú sötét csí-
kok keskenyebbek, a közöttük levő fehér mező az 1. sötét csíknál
lényegesen szélesebb. 1,2 mm.

Közép- és Dél-Európában elterjedt, csak helyenként ritkábban előforduló
faj. Magyarországon eddig egyetlen példányát gyűjtötték Keszthelyen, szívó-

s csapdával. Palkaféléken (Cyperaceae) él
vittıpennis BAGNALL, 1927

24. nem: Bolacothrips UZEL, 1895

A fej a csápok töve között kissé megnyúlt, a szemeknél mert szélességé-
nél valamivel hosszabb. A csáp 7, a stilus 1 ízből áll. A 3. és 4. csápízen az
érzőpálcika egyszerű. Az állkapcsi tapogató 3 ízű. A szájkúp lekerekített.
Az előhát hátulsó szegletében 2 hosszú serte van. A közép- és utómell közepén
nincs hosszanti barázda (spinula). A szárny az esetek többségében hiányzik.
A-potroh végén hosszú keskeny serték vannak. A test megnyúlt.

A nemhez tartozó 4 faj közül Európában csak 1 fordul elő, amely Magyarországon
is honos. `

-- - A test világossárga, a 10. potrohszelvény vége barna. Az 1. csápíz
fehér, a 3-5.' csápízek vége sötét árnyalatú, a 6. csápíz töve sárgás.
A lábak sárgák. Az előhát hátulsó szegletében levő 2 serte közül a
belsők 62-65, a külsők 49--52 ,LL hosszúak. A 8. potrohszelvény
hátulsó szegélyén a fésű hiányzik. A 9. potrohszelvény dorsalis ser-
téje 120-»140 ta, a lateralis serte 162-172 itt hosszú. Az elülső
szárny főerén 2 distalis serte, a hátulsó erén 8-9 serte van. A hím
szárnya mindig csökevényes, a 9. potrohszelvényén 4 pár serte van,
amelyek közül a középsők nagyon hosszúak (90-100 )u.). A potroh
haslemezén haránt irányban megnyúlt ovális mirigymezők vannak.
0,9-1,2 mm.

Közép- és Dél-Európában szórványosan elterjedt. Magyarországon Simon-
tornyán, a Bakony hegységben, Túrkevén gyűjtötték. Egész évben különböző
pázsitfüveken (Gramineae) él il

jordani UZEL, 1895
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25. nem: Ctenothrips FRANKLIN, 1907

A fej a szélességénél hosszabb, a szemek mögött befűzött, így az össze-
tett szemek kiugróak, felülete hálózatosan barázdált. A pontszemek nagyok.
A csáp 8, a stilus 2 ízből áll. A 3--4. csápízen az érzőpálcika villaszerűen
elágazó. Az állkapcsi tapogató 3-ízű. Az előhát felülete sima vagy enyhén
barázdált, a hátulsó szegletében 2 hosszú serte van, az előhát többi sertéje
rövid. A közép- és utómell közepén nincs vékony barázda (spinula). A potroh-
szelvények hát- és haslemezén hatszögletű hálózatos barázdáltság alakult ki.
A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű fejlett. A 10. potrohszelvényen a
serték hosszúak. A hímek 3--8. potrohszelvényének haslemezén mirigyme-
zők vannak.

A nemhez tartozó 4 faj közül Európában csak 1 fordul elő, mely hazánkban is meg-
található.

--- - A szárny keskeny, töve széles, színtelen, a többi része szürkés
árnyalatú, de a csúcsa felé alig észrevehetően kivilágosodik. A csáp,
különösen a 3. íz, hosszú, vékony. A test sötétbarna, a lábszárak és
a lábfejek világossárgák. A test sertéi meglehetősen hosszúak.
Az elülső szárnynak mindkét hosszanti ere végig sertézett. A hím
ismeretlen. 1,4-1,8 mm.

Észak- és Közép-Európában, Szibériában elterjedt faj. Magyarországon a
Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Helyenként a gyöngyvirág (Convallariıı majalis)
levelein nagy számban fordul elő

distinctus (UZEL, 1895)

26. nem: Frankliniella KARNY, 1910

A fej a nosszánál szélesebb. A csökevényes szárnyú vagy szárnyatlan
alak pontszeme hiányzik. A szemek közti serték a hátulsó pontszemek előtt
helyezkednek el. A csáp 8 ízből áll. A 3. és 4. csápízen az érzőpálcika villa-
szerűen elágazó. A szájkúp lekerekített vagy hegyes. Az állkapcsi tapogató
3-ízű. Az előhát elülső és hátulsó szegletében, valamint az elülső szegélyén
hosszú serték vannak. Az elülső szeglet sertéi az elülső szegély sertéinél hosz-
szabbak (36. ábra: A). Az utómell közepén nincs hosszanti barázda (spinula).
Az elülső szárny csaknem színtelen, hosszanti erei végig sertézettek. A potroh-
szelvények haslemezén nincs járulékos serte. A 8. potrohszelvény hátulsó sze-
gélyén a fésű fejlett. A hímek 3--7. potrohszelvényének haslemezén mirigy-
mezők vannak. Az utolsó potrohszelvényen viszonylag vastag fekete serték
helyezkednek el. Nősténye: 35. ábra.

A nemhez mintegy 140 faj tartozik, közülük Európában 6 fordul elő, 4 faj magyar-
országi előfordulása bizonyított. Viráglakók.

1 (2) A csáp hosszú és vékony, a 3. csápíz a szélességénél 3--3,3-szer
hosszabb. Az 5. csápíz teljesen sötétbarna. Az 1-8. csápízek hosz-
sza: 28, 36-40, 56--60, 52 --54, 40--44, 56--60, 10--12, 16-20 la
(36. ábra: B). Az előhát elülső szegletében levő serte 72 ıu., az elülső
szegélyen levő 40 )u,, a hátulsó szegletében levők közül a külső
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I I af H60_72 1.:, a belső 84-88 ,u hosszu. A potroh 9. szelvenyen levo
serték 155-160 ,u,, a 10. potrohszelvényen levők 150-160 ,u hosz-
szúak. 1,3-1,4 mm.

Eurázsiában, Észak-Amerikában elterjedt faj. Magyarországon előfordu-
lása Simontornyáról és a Kőszegi-hegységből ismert. Különböző növények virágá-
ban és fűféléken él. Egyes adatok szerint tömeges fellépése esetén a gabonafélék
részleges fehérkalászúságának okozója lehet. Kár-tételére vonatkozó hazai adat
nem áll rendelkezésünkre

tenuicornis (UZEL, 1895)
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35. ábra. Frankliniella intonsa. TRYBOM Q (Eredeti)

A csápízek vastagabbak, a 3. csápíz a szélességénél legfeljebb 2,6-
szer hosszabb.

A két utolsó csápíz megközelítőleg azonos hosszúságú (36. ábra: C).
A nőstény sötétbarna, az előhát és középhát sárgásbarna árnyalatú.
Az 1. és 2., valamint a 6--8. csápízek sötétbarnák, a 3., 4. és 5.
csápíz sárga, az 5. csápíz csúcsi részén szürke árnyalattal, az át-
telelt egyedé csaknem egészen sötétbarna. A 3. csápíz a szélessé-
génél 2,3--2,6-szer hosszabb. Az 1--8. csápízek hossza: 21, 36--
40, 48, 48, 36, 46--48, 10, 12 p. A szemközti serte 52--60 p.. Az
előhát elülső szegletében a serte 68-72 1.:, a hátulsó szegletében
a belső 84--88, a külső 72--76 ,u hosszú. A 9. potrohszelvényen levő
serték 128--138 ,u, a 10. potrohszelvényen levők 120-128 yu. A hím
kisebb (0,8-1 mm) és keskenyebb, világossárga. Az 1-5. csápízek
sárgák. A 3_7. potrohszelvények haslemezén 1 keskeny, világos
bemélyedés van, amely csak a sötétebb példányokon feltűnő.
A potroh utolsó szelvényének sertéi erősek, csaknem tüskeszerűek,
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rendszerint feketék, hosszúak, a' 9. potrohszelvényen levők 73-76 lu,
a rövidebbek 46--50 ,u hosszúak. 1,2_l,3 mm.

Egész Enrázsiában elterjedt, Magyarországon az egyik leggyakrabban elő-
forduló faj. Különböző növények virágaiban él. Számon tartják a lııcerna, a bük-
köny, továbbá a sárgarépa és a mák kártevőjeként. A pillangösok esetében a termő-
részek tönkretételével a virágok meddőségét okozza. Az Ország különböző pont-
jain lueernásokban végzett felvételezések adatai szerint a lueernán az egyik leg-
gyakrabban tömegesen előforduló Thysanoptera-faj, ennek megfelelően gazdasági
jelentősége is nagyobb az eddig feltételezettnél. Kártételét magnyerés céljára ter-
melt díszbab (Phaseolus coccineus) virágain 1958-ban Nyíregyháza mellett figyel-
ték meg. A ınegtámadott piros virágokon a szívogatás hatására fehér foltok jelen-
tek meg, a Virágok deforınálôdtak, meddők maradtak

intonsa (TRYBOM, 1895)

A stilus második íze az elsőnél lényegesen hosszabb (36. ábra: D).

A nőstény teste világossárga, legfeljebb a potroh sárgásbarna. Az 1.
és 2. csápíz sárga, esetenként szürkés árnyalattal. a 3-5. csápízek
sárgák, a 6--8. csápízek szürkésbarnák. A lábak sárgák. A szár-
nyak hiányoznak. Az 1--8. csápízek hossza: 20, 32-36, 44--52,
44--52-, 32-40, 44-52, 8--10, 14--16 y.. A szemek közti serték
hossza 56 p. Az előhát elülső szegletében levő serték 80--88 ,u, az
elülső szegélyen levő serték 40 Iu, a hátulsó szegletben levő külső
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36. ábra. Az. Frankliniella intonsa TRYBOM Q feje és előtora -- B: F. tenuicornis UZEL, C: F.
íntonsa TRYBOM, D: F. pallída UZEL 4--8. csápíze -- E: Iriclotlırips mariae PELIKÃN Q csápja

(A--D: PRIESNER és E: PELIKÃN nyomán) ~
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6 (5)
7 (10)

8 (9)

9 (8)

10 (7)
11 (12)

serték 68-72 H, a belső serték 80-84 ,u hosszúak. A hím kisebb és
keskenyebb, a~ F. intonsa hímjéhez hasonló, eltérések elsősorban a
csápízek méreteiben vannak. A 7. csápíz lényegesen hosszabb, mint
a 8. A F. intonsa 3. csápíze a 7. íznél 0,1-0,2-szer, a F. pallida
8. csápíze 0,5-szer hosszabb. 1 mm.

Albánia, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Szovjet-
unió, Svédország, Turkesztán területéről ismert. Aprilistól kezdődően a leg-
különbözőbb növényeken fordul elő. Hazai előfordulása ismert a Kőszegi-hegység
ből, Simontornyán tömegesen gyűjtötték a szurokszegfíí (Viscaria viscosu), a sár-
kerep (Medicago falcata), kisebb számban a bársonyos kakukkszegfű (Lychnis
coronaria), az erdei estike (Hesperis silvestris), kaszanyűg bükköny (Vıˇcia. cracca),
a bérei here (Trifolium alpestre), a varfű (Knautia arvensis) és Brunella lacinaıa
virágaiból (2 f. melanum PRIESNER, 1922; Ononidis BAGNALL, 1934)

pallida (UZEL, 1895)

A nőstényeknek legalább a potroha sötétbarna.

A esáp 3 íze többnyire sárgás, a 2. csápíz sárga, esetleg enyhe szür-
kés árnyalatú, az 1. esápíznél sötétebb színű. A szem mögötti serte
kicsi, vékony.

A 3. csápíz megnyúlt, váza alakúan szűkül el, a sertéktől kezdődően
legalább belső oldala honfıorű. A csáp 275 /.L hosszú. A szárny mindig
fejlett, nyugalmi állapotbanra 7. potrohszelvényig terjed. Ide tar-
tozik a F. pallida (UZEL,_1895). [lásd még az 5 (6) sorszám alatt].

A 3. csápíz rövidebb, szélességénél mintegy 2,4-szer hosszabb, a ser-
ték helyétől kezdődően egyenes vonalban keskenyedő. A csáp hosz-
sza 240 ya. A szárny rendszerint csökevényes, amennyiben a szárny
megvan, nyugalmi állapotban csak az 5. potrohszelvényig terjed,
520 ju hosszú, sárgás árnyalatú. Az előhát elülsősarkában levő serte
hossza 57-62 ju.. A 9. potrohszelvényen levő hosszabb serte 135 ,u.
A szárnyatlan alak pontszeme hiányzik. A szárnyas alak elülső
pontszeme is jól fejlett. A .hím kisebb, világosabb színű, csápja
208 H hosszú. A szemek közti serte 42 au. A szárny csökevényes.
A potroh sertéi kisebbek és vékonyabbak, mint a F. pallida és F.
intonsa hímjeinek potrohsertéi. 0,8-~1 mm.

Közép- és Kelet-"Európában elterjedt faj. Magyarországon ez ideig csak
Simontornyán gyűjtötték. Száraz területeken áprilistól szeptemberig fordul elő.
A hím csak szeptemberben fordul elő. Tápnövénye feltehetően az ezüstös hölgymál
(Hieracium pilosella)

nigriventris (UZEL, 1895)

A csáp teljes egészében sötétbarna.

A szemek közti serték távolsága 30 ja. A szárny csökevényes. Mind-
három pontszem jól fejlett. A 3--8. csápízek hossza (szélessége):
43 (18), 38 (19), 34 (17), 49 (18), 9(7), 14 (5) p. Az elohat elülso
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szegletében levő serte 62 ,a hosszú. A 9. potrohszelvényen levő ser-
ték hossza 108--116 y. A hím ismeretlen. 1 mm.

Előfordulása eddig csak Ausztriából ismert. Pázsitfű- (Gramineae) fajokon él

[tristis PRIESNER, 1920]

12 (11) A szemek közti serték távolsága 12-13 p. A szárnyak megvannak.
A szemek közti serte 34 ,u. A 3--8. csápízek hossza (szélessége):
46 (22), 42 (21), 35 (17), 49 (17), 8(6), 16 (8) n. Az előhát elülső
szegletében a serték hossza 42 -52 n. 1,2 mm.

Afrikában, Dél-Ázsiában, Ausztráliában, Dél-Amerikában, a Hawaii-szige-
teken, a Kanári-szigeteken elterjedt faj. Európában eddig Angliában és Olasz-
országban találták meg. Polifág. A paradicsom-bronzfényűség vírusának veszélyes
vektoraként tartják számon

[sehultzei (TRYBOM, 1910)]

27. nem: Iridothrips PRIESNER, 1940

A fej nagy, hosszúkás, a csápok töve közötti távolság viszonylag nagy.
A pontszemek megvannak. A esáp 8, az állkapcsi tapogató 3 ízből áll. Az 5.
csápíz hosszú, csúcsi felében nem szűkül össze. A 3. és 4. csápízen az érző-
pálcikák egyszerűek, nem ágaznak el (36. ábra: Az előhát elülső szegleté-
ben 1 erősen lesimuló serte, a hátulsó szegletében 2 serte van. A közép- és
utómell közepén hosszanti barázda (spinula) húzódik. Az elülső szárny enyhe
ívben előrehajló. A szárny hiányozhat. A potrohszelvények haslemezén nin-
esenek járulékos serték. A 10. potrohszelvény a 9.-nél hosszabb. A hímek
potrohszelvényeinek haslemezén elliptikus mirigymezők vannak. Lárváikkal
együtt levélhüvelyben rejtetten élnek.

A nemnek 2 faja ismert.

1 (2) Nagyobb termetű faj; a nőstény torának szélessége 310-330 n.
Az előhát hátulsó szegletében levő 2 serte hossza megközelítőleg
azonos. Az elülső szárny széles, színtelen. Az elülső szárny főere
teljes hosszában sertézett. A szárny hiányozhat is. A hím szárnyat-
lan, a potrohszelvények haslemezén a mirigymezők a hosszúságuk-
nál kétszer szélesebbek. 1,4 --1,5 mm.

Észak-Európában és Közép-Európa egyes vidékein, Észak-Amerikában
elterjedt faj. Magyarországon a Kis-Balaton területén, a Tapolcai-medencében, a
Keszthelyi-hegységben és Csévharaszton gyűjtötték. Imágói és lárvái különböző
Irisfajok levél- és virághüvelyében élnek

lridis (WATSON, 1924)

2 (1) Kisebb termetű faj; a nőstény torának szélessége 250 y.. Az előhát
hátulsó szegletében levő 2 serte közül a külső a belsőnél jelentősen
kisebb és vékonyabb. A fej hátrafelé enyhén elszűkül. Az elülső
szárny keskeny, szürkés, csak a tövén világosabb árnyalatú, a főéren
3-5 distalis sertével. A hím szárnya megvan. A potrohszelvények
haslemezén a mirigymezők a hosszıíságuknál 2,5---3-szor széleseb-
bek. 1,3 mm.
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Csehszlovákia, Hollandia, Magyarország, Románia, a Szovjetunió (Kárpát-
ukrajna, Csap) területéről ismert faj. Magyarországon Túrkevén, Typha. latifolia
levélhüvelyében gyűjtötték. Az imágók és a lárvák a széleslevelű gyékény (Typha
latifolia) és a keskenylevelű gyékény (T. angustifolicı) levélhüvelyében élnek

mariae PELIKAÍN, 1961

28. nem: Kakothrips WILLIAMS, 1914

A fej hossza és szélessége megközelítőleg azonos. A hátulsó pontszemek
között 2 nagy, szemek közti serte van. Aszem mögötti sertesor szélső sertéje
feltűnően hosszú. A csáp 8, az állkapcsi tapogató 3 ízű. Az előhát elülső szeg-
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37. ábra. Kakothrips pisivorus WESTWUOD Š? (Eredeti)

letében 2, az elülső szegélyen 1 pár, a hátulsó szegletében 2 serte van. Az elő-
hát elülső szegélyén levő serték a szegletek sertéinél rövidebbek. Az elülső
szárny főere végig sertézett. Az utómell közepén nincs hosszanti barázda (spi-
nula). A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű teljesen fejlett. A hím 8.
potrohszelvényének oldalán 1 kidudorodás vagy szarvszerű nyúlvány van (37.
ábra).

Viráglakó fajok. A nemhez tartozó 5 faj közül 4 fordul elő Európában, faunaterüle-
tünkön jelenleg csak 1 faj ismert.

l (2) Az elülső lábfej 1. ízének belső odalán 1 horogszerűen meggörbült
kitinfog van. A 2-8. csápízek hossza: 32, 56, 44--46, 36, 48, 8-10,
16--20 ri. A test és a csáp barna, csupán a 3 4. csápíz világos-Cöx U3
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8 (6)

4 (8)

5 (4.)

Ő (3)

7 (8)
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A nőstény 6. csápíze a 3. íznél valamivel hosszabb. Az 5. és 6. csápíz
befűződés nélkül szélesen ízesül egymással (38. ábra: A). A 3. és 4.
csápíz a többi íznél világosabb árnyalatú. A test színe sárgától a
sötétbarnáig változó, a potroh sötétbarna.

A fej és a tor sárga, sárgásbarna, a potroh barna. A 2-8. csápízek
hossza: 36-40, 48--52, 44, 36, 56--60, 8--10, 16-20 p. A 3. és
4. csápíz sárga, a 4. íz csúcsi részén enyhe szürkés árnyalatú. Az elő-
hát hátulsó szegletében levő serték hossza 54-64 p. A 8. potroh-
szelvény hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett, leghosszabb sertéinek
hossza 16-20 ,u. A 9. potrohszelvény elülső dorsalis sertéi 54-56 ii,
a hátulsó szegély mentén levő szélső serték 100-140 n, a belső ser-
ték 95_100 y., a 10. potrohszelvény dorsalis sertéi 100--110 ,u hosz-
szúak. 0,8_1,1 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Magyarországon Mezőkövesdről, Simontornyá-
ről, Sárbogárdról, a Kőszegi-hegységből, Balatonedericsről, Zalatárnokról, Keszt-
helyről ismert. Az imágók és a lárvák a fűz- (Salix), a nyár- (Populus) fajok levelein
élnek. Egyes példányok különböző fásszárú növények, mint a nyír (Betula), bükk
(Fagus sp.), éger (Alnus), hárs (Tilia) levelein is előfordulnak. A hímek júlíustól
októberig élnek. Az áttelelő egyedek ősszel lehullott levelek alá, kéregrepedé-
sekbe húzódnak

salicis (0. M. REUTER, 1879)

Világossárga, fehéressárga színű. A 4-6. csápízek rövidebbek.
A 2--8. csápízek hossza: 36, 48, 40, 28, 44, 8, 12 Ju. A 3. és 4. csápíz
csúcsi része erősebben befűzött. Az 1-4. csápízek fehéressárgák,
a 4. csápíz csúcsi része szürkés árnyalatú, az 5. csápíz töve világo-
sabb árnyalatú, az 5--8. csápízek barnák. Az előhát hátulsó szeg-
letében a serték hossza 44-48 ,u. A 8. potrohszelvény hátulsó sze-
gélyén a fésű jól fejlett sertéinek hossza 16 ii. A 9. potrohszelvé-
nyen a dorsalis serték 46 ,u, a hátulsó szegély mellett levő szélső ser-
ték 76 p, a belső serték 68 ,u hosszúak. 0,8-1,0 mm.

Közép-, Dél- és Kelet-Európában, valamint a Kaukázusban elterjedt, nem
gyakori faj. Magyarországon Simontornyán gyűjtötték; különböző fásszárú növé-
nyek - juhar (Acer), szil (Ulmus), kőris (Fraxinus), tölgy (Quercus) -H leve-
lein él. Elsősorban a bükk (Fagus silvatica) levelein gyakori. Esetenként egyes
példányai lágyszárú növényeken is előfordulnak

albidicornis KNE OHTEL, 1923

A nőstény 6. csápíze a 3. csápízzel azonos hosszúságú vagy annál
rövidebb. Az 5. csápíz csúcsa, a 6. csápíz töve befűzött, ízesülésük-
nél nem olvadnak egybe. A hím csápja 6-8 ízből áll, a 6. csápíz
megnyúlt.

Mindkét ivar egyedei sötétbarnák. A hím csápja 8 ízből áll, stílusa
nagyon rövid. A 6. csápíz megnyúlt, mintegy 180 ,u hosszú, hosz-
szabb, mint a további csápízek együttesen, hosszú sertékkel fedett,
oldalai párhuzamosak (38. ábra: C). Mindkét ivar csápízei sötét-
barnák. A nőstény csápjának hossza változó (38. ábra: D), meg-
közelítőleg 290 ii, esetenként mindössze 240 ,u... Az előhát hátulsó
szegletében levő serték hossza 54-60 n. 1--1,2 mm.
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potrohszelvény hátlemezének hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett. A potroh-
szelvények haslemezén a járulékos serték hiányoznak. A hímek potrohszelvé-
nyének haslemezén nincsenek mirigymezők.

A nembe tartozó 22 faj közül 6 fordul elő Európában. Magyarországról 4 faj ismert és
1 további faj -előfordulása várható.

1 (2) A szem mögötti serte 40 „LL hosszú, vastag, a szemek közti serténél
alig rövidebb. Az előhát hátulsó szegletében levő serték 50-57 ,u.,
a 9. potrohszelvényen az elülső dorsalis serték 48-57 p, a hátulsó
perem mentén levő dorsalis serték 76--92 n, az oldalsó serték 92--108 ,u
hosszúak, míg a 10. potrohszelvény dorsalis sertéi 80-90 ,u, hosz-
szúak. A test világossárga színű. 1,1 mm.

Észak- és Közép-Európában, a Szovjetunióban (Ukrajna) előforduló faj.
A mogyoró (Corylus avellana), nyírfa (Betula), különböző hársfák (Tilia), erdei-
fenyő (Pinus silvestris) virágaiban él, előfordul az ördögszem (Scabiosa), lóhere
(Trıfolium) virágaiban is, elsősorban júniusban

[latus (BAGNALL, 1921)]

2 (1) A szem mögötti serte rövidebb és vékonyabb.
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38. ábra. A: Mycterothrips salicis 0. M. REUTER E2, B: M. annulicornis UZEL 6, C: M. consocia-
:us TARGIONI-TOZZETTI Ő* és D: E2 csápja (A-B: PRIESNER és C--D: DOEKSEN nyomán)
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A nőstény 6. csápíze a 3. íznél valamivel hosszabb. Az 5. és 6. csápíz
befűződés nélkül szélesen ízesül egymással (38. ábra: A). A 3. és 4.
csápíz a többi íznél világosabb árnyalatú. A test színe sárgától a
sötétbarnáig változó, a potroh sötétbarna.

A fej és a tor sárga, sárgásbarna, a potroh barna. A 2--8. csápízek
hossza: 36--40, 48-52, 44, 36, 56-60, 8-10, 16--20 ,u. A 3. és
4. csápíz sárga, a 4. íz csúcsi részén enyhe szürkés árnyalatú. Az elő-
hát hátulsó szegletében levő serték hossza 54--64 n. A 8. potroh-
szelvény hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett, leghosszabb sertéinek
hossza 16-20 y.. A 9. potrohszelvény elülső dorsalis sertéi 54-56 a,
a hátulsó szegély menténlevő szélső serték 100-140 n, a belső ser-
ték 95--100 yu, a 10. potrohszelvény dorsalis sertéi 100--110 ,u hosz-
szúak. 0,8-1,1 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Magyarországon Mezőkövesdről, Simontornyá-
ról, Sárbogárdról, a Kőszegi-hegységből, Balatonederiesről, Zalatárnokról, Keszt-
helyről ismert. Az imágók és a lárvák afűz- (Salix), a nyár- (Populus) fajok levelein
élnek. Egyes példányok különböző fásszárú növények, mint a nyír (Betula), bükk
(Fagus sp.), éger (Alnus), hárs (Tilia) levelein is előfordulnak. A hímek júliustól
októberig élnek. Az áttelelő egyedek ősszel lehullott levelek alá, kéregrepedé-
sekbe húzódnak

salicis (0. M. REUTER, 1879)

Világossárga, fehéressárga színű. A 4-»6. csápízek rövidebbek.
A 2-8. csápízek hossza: 36, 48, 40, 28, 44, 8, 12 n. A 3. és 4. csápíz
csúcsi része erősebben befűzött. Az 1--4. csápízek fehéressárgák,
a 4. csápíz csúcsi része szürkés árnyalatú, az 5. csápíz töve világo-
sabb árnyalatú, az 5-8. csápízek barnák. Az előhát hátulsó szeg-
letében a serték hossza 44--48 fi. A 8. potrohszelvény hátulsó sze-
gélyén a fésű jól fejlett sertéinek hossza 16 ju. A 9. potrohszelvé-
nyen a dorsalis serték 46 n, a hátulsó szegély mellett levő szélső ser-
ték 76 n, a belső serték 68 y, hosszúak. 0,8-1,0 mm.

Közép-, Dél- és Kelet-Európában, valamint a Kaukázusban elterjedt, nem
gyakori faj. Magyarországon Simontornyán gyűjtötték; különböző fásszárú növé-
nyek T juhar (Acer), szil (Ulmus), kőris (Fraxinus), tölgy (Quercus) -_ leve-
lein él. Elsősorban a bükk (Fagus silvatica) levelein gyakori. Esetenként egyes
példányai lágyszárú növényeken is előfordulnak

albidicornis KNECHTEL, 1923

A nőstény 6. csápíze a 3. csápízzel azonos hosszúságú vagy annál
rövidebb. Az 5. csápíz csúcsa, a 6. csápíz töve befűzött, ízesülésiik-
nél nem olvadnak egybe. A hím csápja 6--8 ízből áll, a 6. csápíz
megnyúlt.

Mindkét ivar egyedei sötétbarnák. A hím csápja 8 ízből áll, stílusa
nagyon rövid. A 6. csápíz megnyúlt, mintegy 180 n hosszú, hosz-
szabb, mint a további csápízek együttesen, hosszú sertékkel fedett,
oldalai párhuzamosak (38. ábra: C). Mindkét ivar csápízei sötét-
barnák. A nőstény csápjának hossza változó (38. ábra: D), meg-
közelítőleg 290 n, esetenként mindössze 240 ,u. Az előhát hátulsó
szegletében levő serték hossza 54-60 yu. 1--1,2 mm.
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Egész Európában elterjedt faj. Magyarországon a Kőszegi-hegységben
gyűjtötték. Lárváikkal együtt az éger (Alnus), mogyoró (Corylus), fűz, (Salix),
elsősorban a nyír (Betula) levelein él, azok deformálódását okozhatja. Aprilistól
szeptemberig, a hímek júniustól szeptemberig fordulnak elő. A lárvák június,
augusztusban élnek (= f. curtícornis PRIESNER, 1926) `

coıısociatus (TARGIONI-TOZZETTI, 1887)

8 (7) Mindkét ivar egyedei világossárgák. A hím csápja csak 6 ízből áll.,
a stilus hiányzik. A 6. íz szabálytalan alakú, hossza is változó., de az
előző fajénál rövidebb (38. ábra: B), 64-80 du. A 3., 4. és 5. csápíz
töve hirtelen kivilágosodó. A szárny hossza változó. A nőstény
csápja vékony., a 6. íz 76 ,u hosszú. Az előhát hátulsó szegletében a
serte 50--70 ,u hosszú. 1-1,2 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Faunaterületünkön Sirnontornyán és a Kőszegi-
hegységben gyűjtötték. Tápnövénye nem ismert

annulicornis (UZEL, 1895)

30. nem: Odontothrips AMYOT & SERVILLE, 1843

A fej hossza ésszélessége megközelítőleg azonos. Pontszemei vannak.
A esáp 3, a stilus 2 ízből áll. A 6. csápíz csúcsi felének külső szegélyén egy
pikkelyszerű érzőmező van, amely kizárólagosan az Odontothrips nernre jel-
lemző. A 3. és 4:. csápízen az érzőpálcika villaszerűen elágazó. Az előhát hátulsó
szegletében 2 hosszú serte van. Az utómell közepén A1 hosszanti barázda (spi-
nula) húzódik. Szárnyai mindig vannak. Az elülső szárnyon 2 hosszanti ér
látható. A főéren a sertesor a csúcsi harmadban megszakad. A distalis serték
száma 2. Egyes fajok elülső lábszárának végén 1--2 kitinfog vagy kitinki-
türemkedés helyezkedik el. Az elülső lábfej belső oldalán kis kitinkitüremke-
dés van. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű hiányzik vagy kisszáınú
vékony sertéből áll. A potrohszelvények haslemezén nincsenek járulékos ser-
ték. A hímek potrohszelvényének haslemezén a mirigymezők hiányoznak.

A nemhez tartozó fajok csaknem kizárólag a pillangósvirágúak (Leguminosae) család-
jába tartozó növények vírágaiban élnek. A nem 24 faja közül Európában 17 fordul elő. magyar-
országi előfordulása 8 fajnak bizonyított és további 3 előfordulása várható.

1 (10) Az elülső lábfej 2. ízén 1-2 kis kidudorodás van.

2 (3) Az elülső lábszár végén 2 nagy kitinfog helyezkedik el (39. ábra: A).
Fekete-sötétbarna színű faj. A csápízek sötetbarnak, a 3. csapız
világossárga., a 4. csápíz világosbarna árnyalatú. Az elülső szárny
töve színtelen, a többi szürke árnyalatú. Az elülső szárny főerén
a serték, a distalis serték előtt viszonylag hosszú szakaszon hiányoz-
nak. Az elülső szárny hátulsó hosszanti erén 14 16 sertével. A hím
9. potrohszelvényén nincs kitintüske. A genitália egyszerű (41.
ábra: A). 1,6 mm.

Dél-Európa kivételével Eurázsiában elterjedt faj; hazai előfordulása való-
színű. Tápnövénye a kaszanyűg bükköny ( Vícío. crocca) (= uzeli BAGNALL, 1924)

[biuneus (JOHN, 1921)]
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Az elülső lábszár végén 1 nagy kitinfog vagy 2 kis kitinfog van.
Azelső esetben a 2. kitinfog helyén kidudorodással, rajta 1 hosszú
serte helyezkedik el.

Az elülső lábszár végén 1 hosszú meggörbült kitinfoggal (39. ábra:
B). A csápízek a 3. sárga íz kivételével sötétbarnák. A szemek közti
serte 52--72 tt. Az 1-8. csápízek hossza: 24, 36-40, 60--68, 56-
64, 36-40, 56, 12, 16 tt. Az előhát hátulsó szegletében a külso serte
65--63 p., a belső serte 88-100 ,u. A 8. potrohszelvény hátlemezé-
nek csak az oldalsó szakasza sertézett., a fésű középen megszakad.
A hím 9. potrohszelvényén 1 pár 9-14.- p hosszú tüske van. A geni-
tálián a canaliculus distalis végén 1 pár tüske helyezkedik el (4-1.
ábra: B). 1,3--1,6 mm.

Eurázsiában, Észak-Amerikában elterjedt gyakori faj. Faunaterületünkön
gyakori. Elsősorban a here- (Trızfolium) és a kerep- (Lotus) fajok virágaiban fordul elő

loti (HALIDAY, 1852)

Az elülső lábszár végén 1 vagy 2 kis meggörbült kitinfog van.

Az elülső lábszár végén 2 kis meggörbült kitinfog van (39. ábra: C).
A 3-6. csápízek hossza (szélessége): 53-65 (22), 50-54 (21), 34--

/\

v » A  /
\`ëJéj /(N /`Í/ y... .or\

` 1ı 1. _. _ıır.` .;.` '_' ~ ~ T 

` D
39 abra A: Odontothríps bíuncus JOHN, B: 0. loti HALIDAY, C: 0. paraconfusus PELIKÃN,

D: 0. melilotí PRIESNER Q elülső lábfeje (PITKIN nyomán)
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8 (9)

9 (8)

40. ábra. A:

6 V. 18

ly: \

„ t J // z 1// . //z\/X.”/K A A zý

36 (18), 49-51 (19) jt. Az elülső szárny hátulsó hosszanti erén 15-
16 serte helyezkedik el. A hím 9. potrohszelvényének hátulsó szegé-
lyén 2 kis csökevényes kitinfog van. 1,2 mm. , `

Ez ideig csak Csehszlovákiából ismerjük, ahol Dél-Csehországban sztyepp
jellegű területen gyűjtötték, júniusban

[paraconfusus PELIKÁN, 1958]

Az elülső lábszár végén csak 1 kis fog van, a 2. helyén 1 kidudorodás
és azon serte helyezkedik el (39. ábra: D).

Az elülső szárny enyhén szürkés árnyalatú, a hátulsó hosszanti erén
12-16 serte van. A 10. potrohszelvény hátlemezének tövéig hasí-
tott. A hím 9. potrohszelvényén 1 nagyon kicsi, a hátulsó szegélyen
elhelyezkedő fog, továbbá a hátulsó szegély közepén 1 pár merev,
nagyon rövid tüske, felette egy sötét színű, hosszú serte van. A geni-
tálián az endothecán 2--3 pár serte helyezkedik el (41. ábra: C).
1,6 mm.

Közép- és Dél-Európában, Kisázsiában elterjedt faj. Magyarországon De-
recskén és Simontornyán bérci lóheréről (Trızfolium alpestre), fehér somkóróról
(Melilotus albus) orvosi somkóróról officinalis), bütykös zanótról (Cytisus
austriacus), fürtös zanótról (C. nigricans) gyűjtötték. További ismert gazdanövénye
a jenester (Spartium juznceum), szeges lednek (Lathyrus. sativus), takarmány-
lucerna (Medicago sativa)

meridionalis PRIESNER, 1919

Az elülső szárny sötétszürke árnyalatú; a mellékéren 17-20 serte
van. A 10. potrohszelvény hátlemeze csak részben hasított. A hím

(;

/`"ˇ\

E, Í

ı-_.?_,

Odontothrips phaleratus HALIDAY, B: 0. ulicis HALIDAY, C: 0. aemulans PRIESNER
ÉP elülső lábfeje (PITKIN nyomán)
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10 (1)
11 (16)
12 (18)

13 (12)
14 (15)

15 (14)

16 (11)
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9. potrohszelvényének hátulsó szegélye feltűnő kitinfog nélkül, a
középső szakaszán vastag tüske hiányzik. A genitalián az endothe-
cán 1 basalis és 2-3 distalis serte helyezkedik el (41. ábra: D).
1,7-1,9 mm.

Európából, Transzkaukáziából, Mongóliából ismert faj. Fannaterületünkön
Veszprém, Székesfehérvár és a Pilis hegységben Szentendre környékén gyűjtötték
orvosi somkóróról (Melilotus officinalis). A másik ismert tápnövénye a fehér
somkóró albus)

meliloti PRIESNER, 1951

Az elülső lábfejen nincs kitinkidudorodás.

Az elülső lábszár végén 1 vagy 2 nagy kitinfog van.

Az elülső lábszár végén 2 nagy kitinfog helyezkedik el, az alsó fog
30 n hosszú (40. ábra: B). Az elülső szárny mellékerén 18--23 serte
van. A hátulsó lábszár 225--275 ,LL hosszú. A 6. csápíz hossza (szé-
lessége): 69--75 (26) p. A hím 9. potrohszelvényén nincs fogszerű nyúl-
vány. A genitalián az endothecán 3 pár serte van, közülük a tőserte
feltűnően hosszú (41. ábra: 1,3-1,6 mm.

Anglia, Ausztria, Franciaország,,Ülaszország, Lengyelország, Szovjetunió
(Ukrajna) faunájából kimutatott faj. Ulex-en gyűjtötték

[ulícis (HALIDAY, 1836)]

Az elülső lábszár végén 1 nagy fog helyezkedik el.

Az elülső lábszár végén 1 erős kitinfog mellett 1 hegyes horgocska,
rajta 1 kis merev serte van (40. ábra: A). A 4. csápíz tövén kis fehér
gyűrű látható. A 3-6. csápízek hossza: 56, 60, 42, 60 p. Az elülső
szárny mellékerén 11--14 serte van. A hím 4-7. potrohszelvény
haslemezén a hátulsó szegély középen 1 lebenyszerű nyúlvány
van. 1,2-1,4 mm.

Egész Európában elterjedt faj, az Alpokban 2000 m-ig fordul elő. Magyar-
országon Simontornyán gyűjtötték. Kerep- (Lotus), zanót- (Cytísus), különösképpen
lednek- (Lathyrus) fajok virágaiban él

phaleratus HALIDAY, 1836

Az elülső lábszár végén levő fog vastagabb, végén kampószerűen
meggörbült, a lábszár végén levő kidudorodáson egy kis serte van.
A 4. csápíz sárga, szürkés árnyalattal. A 3-6. csápíz hossza: 73, 64,
45, 70 1,1. A hím potrohszelvények haslemezének hátulsó szegélyén
nincs lebenyszerű nyúlvány. 1,5--1,7 mm.

Egész Európában elterjedt faj. Faunaterületünkön Simontornyán gyűjtöt-
ték. Tápnövénye a mogyorós lednek (Lathyrns tuberosus) és a fekete lednek
(L. niger)

ıntermedius (UZEL, 1895)

Az elülső lábszár végén kis fogak vannak vagy a fogak hiányoznak.
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Az elülső lábszár végén levő fog jól felismerhető (40. ábra: C).

A 3. csápíz sárga, a 4. csápíz a többi ízzel megegyező színű, sötét-
barna. A csápízek hosszabbak és keskenyebbek. A 3--6. csápízek
hossza: 64, 60--64, 40-44, 60-64 n. A szemek közti serték hossza
72-76 ,u. Az előhát hátulsó szegletében levő belső serte 92 gr, a külső
serte 78-80 ,L1 hosszú. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyének
csak az oldalsó szakaszán vannak serték, a fésű középen megszakad.
A 9. potrohszelvény sertéi 152-190 ,u, a 10. potrohszelvényen levők
160 n hosszúak. A hím 9. potrohszelvényének oldalán 1 kis tüske
van. A genitalia egyszerű, a eanaliculus végén 2 pár endothecalis
serte van (41. ábra: 1,3-1,4 mm.

Közép-, Dél- és Kelet-Európában, Kisázsiában elterjedt faj. Faunaterüle-
tünkön előfordulása gyakori. Tápnövényei a különböző lucerna fajok, takarmány
lucerna (Medicago satíva), sárkerep lucerna (BT. ffılcam). Bitkábban fordul elő a
here- (Trızfolium) és a zanót- (Cytisus) fajokon.

A takarmány lucernán gyakran szaporodik el káros mértékben. A meg-
támadott bimbó elszárad, deformálódik. A maghozamot jelentősen csökkentő
kártétele, hogy a megtámadott virág meddővé válik, miután az egyébként egész-
ségesnek látszó virágban a porzók és a bibe elpusztul

confusus PRIESNE R, 1926
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41. ábra. A: Odomothrips biuncus JOHN, B: 0. loti HALIDAY, C: 0. meridionalis PBIESNER,
D: 0. meliloıi PRIESNER, E: 0. ulicis HALIDAY, F: 0. confusus PRIESNER Ő* ivarszerve (A: o =

canalıculus, b endotheca, c = endothecalıs tuske) (PITKIN nyoman)
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19 (18) A 3. csápíz sárga, a 4. csápíz világosbarna, a többi sötétbarna.
A csápízek rövidebbek. A 3 6. csápízek hossza: 58-60, 58-60,
40-44, 54--58 ,u,. A szemek közti serte 84--88 ,u. Az előhát hátulsó
szegletében levő serte 80--84 it, a külső serte 72 ,LL hosszú. A 8. pot-
rohszelvény hátulsó szegélyének csak az oldalsó szakasza sertézett,

_ a fésű középen megszakad. A 9. potrohszelvényen a serték hossza
168-190 n, a 10. potrohszelvényen 158 -165 ir. A hím 9. potroh-
szelvényének oldalán 1 erős kitinfog van. 1,2-1,3 mm.

Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország, Németország, Szovjetunió (Uk-
rajna), Törökország faunájából ismert. Faunaterületünkön ez ideig csak Simon-
tornyán gyűjtötték. Egyetlen jelenleg ismert tápnövénye a kaszanyűg bükköny
(Vícia cracca)

aeınulans PRIESNER, 1924

20 (17) Az elülső lábszár végén nincs kitinfog vagy -horog. A 3. csápíz sárga,
a 4. íz töve sárgás, a többi csápíz sötétbarna, az 5. íz tövén világos
színű gyűrű van. A 3_6. csápízek hossza: 70, 64, 50, 64 ,u. Az elő-
hát hátulsó szegletében levő serték 100 ,u,, a 9. potrohszelvényen a
serték 145-170 ,LL hosszúak. 1,4 mm.

Csehszlovákia, Magyarország, Németország faunáj ából ismert faj. Hazánk-
ban eddig csak Simontornyán gyűjtötték, a kislevelű hárs (Tilia eordata) virágai-
ból. Tápnövénye pontosan nem ismert

edentulns PRIESNER, 1926

31. nem: Parafrankliniella PRIESNER, 1.920

A fej a hosszánál szélesebb, a pofa erősen ívelt. A csáp 8 ízből, az áll-
kapcsi tapogató 3 ízből áll. Az előhát elülső szegélyén 2 pár hosszú serte van,
közülük a belsők a külsőknél lényegesen hosszabbak, a hátulsó szegletben 2
hosszú serte van. Az utómell közepén 1 vékony hosszanti barázda (spinula)
húzódik. Az elülső szárny főerének sertesora csak 1 kis rövid szakaszon szakad
meg. A lábakon és a hím potrohán nincs feltűnő kitinnyúlvány.

A nemhez tartozó fajok viráglakók. 2 faj tartozik ide, közülük Európában 1 fordul elő.

_ -- A test barna, sötétbarna színű, csak a 3. csápíz sárga. A lábak söté-
tek, a középső és hátulsó comb töve és csúcsa világos árnyalatú.
Az elülső szárny sötétszürke árnyalatú, csak a töve színtelen. Az áll-
kapcsi tapogató utolsó íze hosszú és vékony. A 6. csápíz a 3. íznél
rövidebb. A stilus viszonylag vastag. Az előhát elülső szegélyen levo
belső serte 37-80 pt, a külső 40-54 ,u, hosszú. A hím 3-7. potroh-
szelvényének haslemezén járulékos serték vannak. 1,4-1,8 mm.

Európában, Kisázsiában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán, Sár-
bogárdon (szikes területen) és a Kőszegi-hegységben, Székely (Szabolcs megye),
Dabas, Veszprém környékén gyűjtötték. Ökörfarkkóró- ( Verbascum) fajok virágai-
ban él lárváival együtt

verbasci PRIESNER, 1920
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32. nem: Platythrips UZEL, 1895

A fej szélesebb, mint hosszú. A pontszem lapos. A .szájkúp viszonylag
hosszú, lekerekített. Az állkapcsi tapogató 2 ízből áll. A csáp 7, a stilus 1 ízű.
A 3. és 4. csápízen az érzőpálcika villaszerűen elágazó. Az előhát hátulsó
szegletében 2 hosszú serte van. Az utómell közepén vékony hosszanti barázda
(spinula) húzódik. A szárny fejlett vagy hiányzik. A potroh széles. A 8. potroh-
szelvény hátulsó szegélyén a fésű hiányzik.

Ide egyetlen faj tartozik, amely Magyarországon is honos.

-- _ A f. brachyptera feje, tora, a 9. és 10. potrohszelvénye narancsszínű
vagy sárgásbarna, potroha fekete, csápízei szürkésfeketék, az 1. és
2. íz sárgásbarna. A f. macroptera feje, előháta, az utolsó 2 potroh-
sze-lvénye sárgásbarna, egyébként sötétbarna. Csápízei sötétbarnák.
Az elülső szárny széles, tövi része is szürke árnyalatú, főerén 3
distalis serte van. 1,1--1,2 mm.

Egész Európában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán, a Kőszegi-
hegységben és Zalaapátiban gyűjtötték. Tavasszal és nyáron különböző müge-
(Galíum elatum, G. mollugo, G. palustre) fajokon él, télen fű között, lehullott
levelek alatt fordul elő

tunicatus HALIDAY, 1852

33. nem: Rhaphidothrips UZEL, 1895

A fej a szélességénél valamivel hosszabb, felületén haránt irányú baráz-
dáltság alakult ki. A csáp 8 ízű. A stilus 2 nagyon hosszú ízből áll, hosszabb,
mint az 5. és 6. csápíz együttvéve (42. ábra: A). Az állkapcsi tapogató 3 ízű.
A szájkúp megnyúlt. Az előhátnak csak a hátulsó szegletében van 2 hosszú
serte. Az elő- és utómell közepén nincs hosszanti barázda (spinula). A szárny
megvan, csökevényes vagy hiányzik. A potrohszelvény haslemezén a járulé-
kos serték hiányoznak. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű fejlett.
A hím potrohszelvényének haslemezein mirigymezők vannak.

A nemnek egyetlen faja van, melyet Magyarországról még nem mutattak ki.

-_ -- A test barna, sötétbarna, vörös színű pigmentáltsággal. A 3. és 4.
csápíz sárga, a többi íz sötétbarna. Az elülső szárny szürkés árnya-
latú, töve színtelen, a főéren 2--3 distalis serte van. A fej elöl meg-
nyúlt. A szemek közti serték hosszúak, a 2 hátulsó pontszem között
helyezkednek el. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű fej-
lett. 1,1--1,3 mm.

Kõzëp-Európában, Ézzaı..Ez.„~õpa egyes vidékein (Litvánia), Ész.ik-Amai-
kában ismert faj. A Kárpát-medencében legközelebbi lelőhelye Kassa. Különböző
fűféléken egész évben szórványosan fordul elő

[longistylosus (UZEL, 1895)]
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34. nem: Scolothrips HINDS, 1902

A fej a hosszúságánál szélesebb. A szemek előreugrók. A pontszemek
közötti serte szokatlanul hosszú. A esáp 8 ízből áll. A 3. és 4. csápízen az érző-
pálcika villaszerűen elágazó. Az állkapcsi tapogató 3 ízű. Az előhát elülső
szegélyén 3 pár, az oldalsó szegélyén 1, a hátulsó szegélyén 3 pár hosszú serte
van (42. ábra: B). Az elülső szárnyon rövid haránt irányú sávok húzódnak,
a főere végig sertézett. A potrohszelvény haslemezén nincsenek járulékos ser-
ték. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű hiányzik. A hím 3--8.
potrohszelvényének haslemezén középen befűződő mirigymező van.

A nem tagjai ragadozó életmódot folytatnak, levéllakó atkákkal táplálkoznak. Az eddig
ismert 17 faj közül Európában 4 fordul elő. Magyarországi előfordulása egynek bizonyított,
és egy további várható.

1 A szárnypajzs töve sötét árnyalatú, a külső fele vagy harmada
színtelen. Az elülső szárnyon az 1. harántsáv a 2.-nál kisebb, eseten-
ként nem éri el a szárny hátulsó szegélyét, néha mindkettő folt-
szerű (42. ábra: C). Az előhát elülső peremén levő serték 40 iu,-nál
hosszabbak. A hím szárnya csökevényes. 1--1,2 mm.
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42. ábra. A: Rhaphídothrips longistylosus UZEL Q csápja - B: Scolothrips longicornís PRIESNER
Q előháta és C: elülső szárnya J- D: Smyniothrips biuncínatus UZEL, E: S. biuncatus UZEL Q

elülső lábszára (PRIESNER nyomán)
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Európában elterjedt faj. Magyarországi előfordulása Simontornyáról és
Budapest környékéről ismert. Takácsatkákkal táplálkozik. Lehullott levelek
alatt telel

longicornis PRIESNER, 1926

2 (1) A szárnypajzsnak csak a csúcsán és a szélén húzódik keskeny, vilá-
gos árnyalatú csík. Az elülső szárny 2. haránt irányú sávja a széles-
ségénél hosszabb. Az előhát elülső szegélyén levő serték 20--25 p
hosszúak. 0,8 mm.

Előfordulása Ausztriában, Hollandiában, a Szovjetunióban ismert. Boróka-
(Juníperus) fajokon él, takácsatkák ragadozója

[uzeli (SCHILLE, 1910)]

35. nem: Smínyothrips UZEL, 1895

A fej a hosszánál valamivel szélesebb. A csáp 7, a stilus 1 ízből áll.
A 3. és 4. csápízen villaszerűen elágazó érzőpálcika van. Az állkapcsi tapogató
3 ízből áll. Az előhát hátulsó szegletében 2 hosszú serte helyezkedik el. Az utó-
mell közepén vékony hosszanti barázda (spinula) húzódik. Az elülső lábszár
végének belső oldalán 2 egymás mellett levő meggörbült kis fogat találunk.
A 8. potrohszelvény hátlemezének hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett. A hímek
potrohszelvényének haslemezén mirigymezők vannak.

A nem tagjai viráglakók, mindkét ismert faja előfordul Magyarországon is.

1 (2) A csápízek megnyúltak, a 3-7. csápízek hossza: 39, 39-41, 31,
39, 14 ,u,. Az elülső lábszáron levő fogacskák kicsik (42. ábra: D).
Az előhát hátulsó szegletében levő serték hossza 32 n. A 10. potroh-
szelvény sertéi 75-80 y, hosszúak. 0,8-1 mm.

Közép- és Kelet-Európában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán
különböző kutyatejfajok, sár kutyatej (Euphorbia esula), a farkas kutyatej
cyparíssías) virágaiból gyűjtötték lárvákkal együtt, április-májusban

lıiuncinatus UZEL, 1895

2 (1) A csápízek rövidebbek. A 3-7. csápízek hossza: 37--38, 35., 29, 39,
14 y.. Az elülső lábszáron levő fogacskák nagyobbak, erősebbek
(42. ábra: Az előhát hátulsó szegletében levő serték hossza
45-48 p. A 10. potrohszelvény sertéi 90 ,u hosszúak. A Mm 2. és 3.,
esetenként a 4. csápíze világossárga. A 3--7. potrohszelvényének
haslemezén ovális mirigymezők vannak. 0,8--1 mm.

Közép-Európában, Hollandiában ismert faj. Magyarországon Simontor-
nyán gyűjtötték lárváival együtt a mezei macskagyökér (Valeriana officinalis)
virágaiból, májusban

biuncatus UZEL, 1895

36. nem: Taeniothrips AMYOT & SERVILLE, 1843

A fej a hosszánál szélesebb. A csáp 8 ízből, a stilus 2 ízből áll. A 3. és
4. csápízen az érzőpálcika villaszerűen elágazó. Az állkapcsi tapogató 3 ízű.
Az előhátnak csak a hátulsó szegletében van 2 hosszú serte (44. ábra: D).
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Az utómellen középen vékony hosszanti barázda (spinula) húzódik. Az elülső
szárny főerén a sertesor rendszerint megszakított. A potrohszelvényeken plen-
ralis lemezek láthatók. A potrohszelvények haslemezén a járulékos serték
megvannak vagy hiányoznak. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyének fésű-
szerű sertézettsége változó (43. ábra).

A nembe tartozó fajok túlnyomó többsége viráglakó, a fűlakók száma kicsi. Európában
32 fajt ismerünk, közülük 15 magyarországi előfordulása is bizonyított."'
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43. ábra. Taeniothrips simplex MORISON S2 (Eredeti)

1 (66) Nőstények.

2 (39) A 8. potrohszelvény hátoldalának elülső szegletén a sertesor sza-
bálytalan sorba rendezett, gyéren elhelyezkedő sertékből áll, a szel-
vény elülső szegélyétől hegyesszögben indul, és az oldalsó szegélyt
az elülső szeglet közelében éri el vagy hiányzik. Odontothrips típus
(44. ábra: A).

3 (32) A szemek közti serték száma 6.

4 (27) A szárnyak teljesen kifejlettek.

5 (18) Az elülső szárny főerén 3 distalis serte van.

* A rendkívül heterogén Taeniothrips nem revíziója jelenleg is folyamatban van. Ennek
a munkának eddig ismert eredményei szerint az erícae HALIDAY, 1836 és frici (UZEL, 1895)
fajok a Ceratothrips REUTER, 1899 nembe, a dianthi PRIESNER, 1921 és a frontalís UZEL, 1895
ca Pezothrips KARNY, 1907 nembe tartoznak.
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_ C

6 (9) A test világossárga, a 8. potrohszelvény hátoldalán nincs fésű.

7 (8) A 3-8. csápízek hossza (szélessége): 28 (30), 25 (20), 24 (16), 33 (18),
7 (6), 13 (4) tt (44. ábra: B). A test sárga színű, enyhe szürkés árnya-
lattal. 0,9 mm.

Előfordulása eddig csak Dél-Franciaországból ismert, ahol Teucrium
aureumrõl gyűjtötték

[garriquae BOURNIER, 1962] Q

8 (7) A csápízek hossza (szélessége): 35 (20), 36 (17), 30 (16), 39 (16), 8 (3),
12 (4) y, (44. ábra: C). Az előhát hátulsó szegletében levő sertepár
belsô' sertéje a kiilsőnél lényegesen rövidebb. A csápízek csaknem
teljesen feketék. 1 ının.

Ez ideig csak Dél-Franciaországból ismert, ahol iglicérõl (0nonis nıinutis-
sima) gyűjtötték

[ononiılis BOURNIER, 1962] Q

9 (6) A test barna, sötétbarna vagy legalább a potroh sötét színű.

10 (13) A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén nincs fésű.
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44. ábra. A: Taeníothríps sp. - Odontothrips típusú Q 8. potrohszelvénye - B: Taeniothrips
garíquae BOURNIER, C: T. ononidis BOURNIER Q csápja - D: T. dianıhi PRIESNER Q feje

és előtora (A: SGHLIEPHAKE, B-C: BOURNIER, D: PELIKÃN nyomán)
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11 (12) Az előhát hátulsó szegletében levő sertepár külső sertéje a belső
sertéknél lényegesen rövidebb (18---23 : 35-40 Az 1-8. csáp-
ízek hossza: 20, 28, 36, 28-32, 28, 36, 6, 12 ,u. A 9. potrohszelvény
dorsalis sertéi 40--60 ,u,, a hátulsó szegély mentén levő serték 78--
100 tt, a 10. szelvényen levő serték 68-84 ,u, hosszúak. Az elülső
szárny szürkés árnyalatának mértéke változó. 0,8-0,9 mm.

Előfordulása a Földközi-tenger környékén, Ukrajnában, Romániában, a
Kaukázuson túl és Szibériában ismert. Különböző növények, elsősorban a fészkes-
virágúak (Compositae) virágaiban található

[discolor (KARNY, 1907)] Q

12 (11) Az előhát hátulsó szegletében levő serték hossza megközelítőleg
azonos. A 9. potrohszelvény középső dorsalis sertéi 50 jt, a hátulsó
szegély mentén levő 6 sötét színű serte hossza 76-116 tt. A hím
szárnyatlan, a pontszem hiányzik. 0,3-1 mm.

Európa hűvösebb vidékein gyakori. Egész évben hangaféléken (Erica
Calluma, Vaccirıium) él. Előfordulása Magyarországon Uzsáról ismert, ahol csara-
bon (Calluna vulgaris) gyűjtöttek, szeptemberben

erícae (HALIDAY, 1836) Q

13 (10) A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyének csak az oldalsó szakasza
sertézett, a fésű középen megszakad.

14- (15) Az elülső szárny szürkés árnyalatú. Az 1-8. csápízek hossza: 20,
28--32, 44, 40, 32, 48, 8, 16 ıu. Az előhát hátulsó szegletében a ser-
ték hossza 44-52 ju. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye mentén
levő serték hossza 120-124 tt, a 10. potrohszelvényen levők 96--
100 ju, hosszúak. A 3. csápíz sárga, a 4. íz sárga, szürkés árnyalattal,
az 5. és 6. csápíz töve sárgás árnyalatú. 0,8--1,1 mm.

Elterjedési területe Dél- és Közép-Európa. Magyarországon Sirnontornyán
és Csenger környékén gyűjtötték. Erdős területeken, fészkesvirágzatúak (Com-
positae), elsősorban hölgymál- (Híeracíum) fajok és a sédkender (Eupatoríum can-
nabínum) virágaiban fordul elő

frici (UZEL, 1895) Q

15 (14) Az elülső szárny üvegszerűen áttetsző vagy enyhén sárgás árnyalatú.

16 (17) A fej és a potroh barna-sötétbarna, az előtor sárgás, enyhe szürkés
árnyalattal, a közép- és utótor narancssárga. A 3., 4. és 5. csápíz
sárga, az utóbbi 2-nek a csúcsa enyhe szürkés árnyalattal, a 6.
csápíz töve is sárga. 1,2 --1,3 mm.

Albániából, Ktırzikáról, Olaszországból, Magyarországról, Romániából,
Spanyolországból, a Kaukázuson túlról ismert faj. `I`Iazánkban Simontornyán
gyűjtötték (=..- frici UZEL var. croceícollís PRIESNER, 1919)

hispanicus BAGNALL, 1921 Q

17 (16) A test egyszínií, esetenként a potroh világosabb árnyalatú, az utolsó
csápízek azonban mindig sötétbarnák. A 2 --3. csápízek hossza: 34,
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46, 42, 34-37, 45-48, 3, 14 ,ta A 9. potrohszelvény hátoldalának
szegélye mentén levő serték hossza 120-135 tt. 1,4-1,5 mm.

A Földközi-tenger mentén, a Fekete-tenger környékén elterjedt faj. Fauna-
területünkön Csobáncról, Simontornyáról, a Balaton-felvidékről, a Tapolcai-
medencéből és Dabasról ismert, ahol néhány példányát a fehér zanót (Cytisus
leucotrichus) virágaiból gyűjtötték májusban. Előfordul különböző fészkes-virág-
zatúak (Compositae) virágaiban is

pallidivestis PRIESNER, 1926 Q

18 (5) Az elülső szárny főerén 2 distalis serte van.

19 (22) A 8. potrohszelvény hátoldalának hátulsó szegélyén a fésű jól fej-
lett (45. ábra: A).

20 (21) A 3. csápízen feltűnően erős, sötét színű serték vannak (45. ábra: B).
A test egyszínű, barna vagy sötétbarna. Az előhát hátulsó szegle-
tében levő serték hossza 73-84 ,u,. A 9. potrohszelvényen a dorsalis
serték 63 tt, hátulsó szegélye mentén levő serték 127--133 ja, a 10.
szelvényen levő serték 135-150 ,u, hosszúak. 1-1,2 mm.

Előfordulása eredetileg a Földközi-tenger környékéről ismert. A termesz-
tett szegfűvel sok helyre behurcolták, jelenleg Európán Hvíil Amerikában és
Azsiában is elterjedt. Magyarországon előfordulása gyakori. Tápnővényei -- Dian-
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PELIKÃN Q csápja - D: T. inconsequcns UZEL Q elülső lãbfeje (PELIKÁN nyomán)
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21 (20)

22 1

23 2

24(2

25 (2

26

(9)

(Ő)

õ)

4

23( )

thus caryophyllus, D. carthasianorum, D. barlmtus -- kizárólag a szegfűfélék
(Caryophyllaceae) családjába tartozó növények. A szegfűnek jelentős károsítója.
A megtámadott növény levelei szélükön alulról felfelé besodródnak, majd az egész
levél meggörbül, megcsavarodik, és a növény törpe növésű marad. A bimbók
zárva maradnak vagy féloldalasan nyílnak ki. Kártételét csak rendszeres védeke-
zéssel lehet megakadályozni. -S z e g f ű t ri p s z

dianthi PRIESNZER, 1921 Q

A 3. csápízen a serték vékonyak (45. ábra: C). A test kétszínű, a fej
és a tor sárgásbarna, a potroh fekete. Az 1. és 3. csápíz világos
árnyalatú, a lábak sárgák, a combok szürkések. A 10. potrohszel-
vény erősen megnyúlt, 80 ,tt hosszú. Az előhát hátulsó szegletében
levő külső serte 68-~73 ,u, a belső 83--86 ,u hosszú. A 9. potroh-
szelvény dorsalis sertéi 52 ja, a hátulsó szegélye mentén levő oldalsó
serték 168--175 ,u,., a 10. potrohszelvény dorsalis sertéi 160 ,LL hosz-
szúak. 1,2 mm.

Csehszlovákiában, Dél-Csehországban sztyepp jellegű területen, és Dél-
Szlovákiában, karsztos területen (Rozsnyó környékén), valamint Ausztriában
ismert előfordulása. Májusban és júliusban gyűjtötték pillangósvirágú (Legumi-
nosae) növényekről l

[nigriventris PELIKÁN, 1956] Q

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén egyáltalán nincs fésű vagy
csak az oldalsó szakaszon alakult ki, középen hiányzik.

A test egyszínű sárgásbarna vagy sötétbarna.

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű hiányzik. A test sötét-
barna, a lábszárak és a lábfejek sárgák. Az elülső szárny üveg-
szerűen áttetsző, középső szakaszán enyhe szürkés árnyalatú. 1--
1,3 mm.

Közép-Európában szórványosan előforduló faj. Magyarországon Simontor-
nyán és a Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Különböző fűıféléken, továbbá veronika-
(Veronica) és bükköny- ( Vícia) fajok virágaiban található

frontalis UZEL, 1895 Q

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén fésű csak az oldalsó szaka-
szon alakult ki. A test sárgás, a potroh vége sötétbarna. A test
sertéi vékonyak. Az előhát hátulsó szegletében a serték 68-75 ,u
hosszúak. Az elülső szárny sárgás árnyalatú. A lábak sárgák, a
középső és hátsó comb barnás árnyalatú. 1,3 mm.

Ez ideig csak egy példánya ismert, amelyet Csehszlovákia (Dé1-Morva-
ország) xerotherm jellegű területén gyűjtöttek

[moravicus PELIKÁN, 1951] Q

A test egyszínű sárga, sertéi egészen világosak. Az előhát hátulsó
szegletében a serték hossza 75-80 ju. A 9. potrohszelvény hátulsó
szegélye közelében levő serték hossza 160--180 ju. 0,9--1,2 mm.
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28 (29)

29 (28)
30 (31)

31 (30)

32

33

34 (35)

35 (34)

36 (37)

(3)

(33)
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Előfordulása Ausztriában, Csehszlovákiában és Ukrajnában ismert. Április-
tól októberig elsősorban erdőszegélyek mentén fordul elő

[innocens PRIESNER, 1922] Q

A szárny csökevényes.

A test kétszínű. A fej, az előtor és a potroh sötétbarna, a tor és az
1. potrohszelvény narancssárga. A 3-7. csápízek sárgák. Az előhát
hátulsó szegletében a serték 72--80 tt, a 9. potrohszelvény hátulsó
szegélye mentén levő serték 160--200 ,tt hosszúak. 1,2-1,4 mm.

A Földközi-tenger környékén elterjedt faj, hazánkban eddig nem gyűj-
tették

[croceicollis (COSTA, 1883)] Q

A test egyszínű, barna vagy világossárga.

A test világossárga, a serték világos színűek. - Ide tartozik a (T.
imwcens PRIESNER, 1922] [lásd még a 26 (23) pontot].

A test barna vagy sötétbarna, a lábszárak világossárgák. _ Ide tar-
tozik a T. frontalis UZEL, 1855 [lásd még a 24 (25) pontot].

A szemek közti serték száma 4.

A szárny teljesen fejlett.

Az elülső szárny főerén 1--2 distalis serte van. Az előhát hátulsó
szegletében levő serték hossza 56-62 tt. Az 1«-8. csápízek hossza:
20-24, 32, 48, 44, 36, 48, 10-12., 20 tt. A 8. potrohszelvény hátulsó
szegélyén nincs fésű. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye mentén
levő serték 124--140 ıu, a 10. potrohszelvényen levő serték 108--
116 ,LL hosszúak. Atest világossárga. A tor hátoldala szürkés árnya-
latú. A 2. és 6. potrohszelvények hátoldalán szürke színű kerek
folt van. A 4--8. csápízek feketék, legfeljebb a 4. és az 5. csápíz tö-
ve világos árnyalatú. 0,8-1,1 mm.

Észak- és Kõzëp-Euzõpában gyakori faj, délen oıaszozzzágig és Da-
Franciaországig fordul elő. Magyarországon Sirnontornyáról és a Kőszegi-hegység-»
ből ismert. Márciustól októberig pázsitfüveken (Gramineae) gyűjthető

pilosus (UZEL, 1895) Q

Az elülső szárny főerén a distalis serték száma változó, csak kivéte-
les esetben 2, akkor viszont az 1. lábfején 1 kitinfog van.

Az elülső lábfej 2. ízén 1 kis kitinfog van (45. ábra: D). Az elülső
szárny főerén rendszerint 6 distalis serte helyezkedik el, számuk
azonban 2%---8 között változhat. Az előhát hátulsó szegletében levő
serték hossza 68 --80 tt. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű
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37 (36)

fejlett. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő serték 124-
136 tt, a 10. potrohszelvényen levő serték 100--108 tt hosszúak.
A test barna színű. 1,2-1,3 mm.

Egész Európában, a Kaukázusig, valamint Észak-Amerikában elterjedt
faj. Magyarországon előfordulása gyakori. Imágói márciustól májusig a fűz- (Salíx),
a som- (Cornus), a szilvafélék (Prunus), a bangita- (Viburnum), a galagonya- (Cre-
ttıegus), kőris-(Fraxinus) fajok virágaiban gyakoriak. Gyümölcstermő növények
virágait, fiatal terméseit esetleg hazánkban is károsítja

inconsequens (UZEL, 1895) Q

Az elülső láb lábfején nincs kitinfog. Az elülső szárny főerén 3, rit-
kán 4--5 distalis serte van. Az előhát hátulsó szegletében a serték
igen hosszúak (100--108 tt). A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén
a fésű fejlett, a serték hossza 28--32 tt. A 9. potrohszelvény hátulsó
szegélye előtt levő középső serték 156-172 tt, az oldalsó serték
160-164 tt, a dorsalis serték 88-~92 tt, a 10. potrohszelvényen levő
serték 160-180 tt hosszúak. A test sötétbarna. A 2. csápíz csúcsa,
a 3. csápíz és a 4. csápíz töve színtelen. 1,2--1,6 mm.

Egész Európában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán, a Kőszegi-
hegységben és a Pilis hegységben gyűjtötték. Tavasszal igen gyakori a kankalin
(Primıtla), szellőrózsa- (Anemone), fogasír- (Dcntaria) fajok virágaiban

picipes (ZETTERSTEDT, 1828) Q
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46. ábra. A: Tacniothrips sp. É Thrips típusú Q 8. potrohszelvénye - B: T. simplex MoIus0N
és C: T. atratus HALIDAY Q csápja - D: Taeniothrips sp. - Frankliniella típusú Q 8-9. pot-
rohszelvénye (tt = spiraculum, b = 8. szelvényi sertesor, c = fésű, d = microporus) (A és D:

SCHLIEPHAKE, B-C: PELIKÁN nyomán)
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88 (88)

89 (2)

40 (61)

41 (46)
42 (43)

48 (42)

44 (45)

A szárny csökevényes. - Ide tartozik a T. pilosus (UZEL, 1895)
[lásd még a 34 (35) sorszámot].

A 8. potrohszelvény hátoldalán a szegleti sertesor szabályos sorba
rendezett, sűrűn egymás mellett levő sertékből áll.

A 8. potrohszelvény elülső szegletén a sertesor a potrohszelvény
hátulsó szegletéig húzódik, ahol a hátlemez oldalsó szegélyével
hegyesszöget zár be, postspirakularis elhelyezkedésű. Thrips típus
(46. ábra: A).

A potrohszelvények oldalsó lemezén (pleuron) nincs járulékos serte.

Az elülső szárny főerén a distalis serték száma változó, minimálisan 5.
A 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 3 serte van. A csápízek bar-
nás árnyalatúak, de a 3. csápíz feltűnően világossárga színű (46.
ábra: B). Az elülső szárny szürkés árnyalatú, töve üvegszerűen
áttetsző. A 7. potrohszelvény haslemezén kisszárnú, szabályos so-
rokba rendezett járulékos serte van. 1,3-1,5 mm.

Egész Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában elterjedt; tápnövé-
nyével behurcolt veszedelmes kártevő faj. Hazánkban előfordulását és kártételét
első alkalommal 1953-ban figyelték meg. Ma az egész országban elterjedtnek
tekinthető.

Elsőrendű tápnövénye a Gladiolus, amelyet rendszeresen és súlyosan káro-
sít. Gyakran károsít szegfíín (Dianthus coryophyllus) is. További ismert táp-
növénye a Fresia, Hyppeastrum, Iris, Kniphofia, Narcissus, Zantedeschia. Kár-
tétele a gladiólusz minden részére kiterjed, de a bimbón és virágon a legfeltűnőbb.
A rnegtámadott növényi részeken kezdetben elszórtan jelennek meg ezüstös
fehér foltok, melyek később összeolvadva mind nagyobb felületre terjednek ki.
A levelek növekedése rendellenes, az erősebben fertőzött foltokon elkeskenyed-
nek, deformálódnak, kisebbek maradnak. A biınbókon a fellevelek a szívogatás
hatására elszáradnak. Az ilyen bimbók nem nyílnak ki vagy a virágok torzult.ak,
kisebbek és fehér foltosak lesznek, a szirınok szélei elszáradva befelé sodródnak.
Ezek a virágok kereskedelmi értéküket teljesen elvesztik. A peték elhelyezésének
helyén apró ovális barna foltok képződnek, amelyek később összeolvadva feltűnő
nagyságúvá válnak. A kártétel a raktározott hagymagumóra is kiterjed. Az ilyen
hagymák a tárolás ideje alatt gyakran összezsugorodnak, értéktelenné válnak.

Évente több nemzedéke fejlődik ki. Káros mértékben rendszerint július
végére szaporodik el. Viszonyaink között elsősorban a tárolt lıagymagumón telel.
Szabadföldi telelési viszonyai hazánkban még tisztázatlanok (= gladioli MOULTON
& STEINWEDEN, 1931). H Gladiólusztripsz

simplex (MORISON, 1930) S2

Az elülső szárny főerén 5-nél kevesebb distalis serte van. A 2. pot-
rohszelvény oldalsó szegélyén 4 serte helyezkedik el.

Az 1., 2. és a 7. potrohszelvény haslemezén nincsenek járulékos ser-
ték., ritkán a 7. potrohszelvény haslemezén előfordulhat járulékos
serte. A 8. potrohszelvény hátlemezének hátulsó szegélyén a fésű jól
fejlett. A serték nagysága eltérő. A 6. és 7. potrohszelvény hát-
lemezének hátulsó szegélye oldalt sertézett. A 3. csápíz 63-65 (24),
a 4. csápíz 52 (23) ,LL hosszú (széles). A 9. potrohszelvényen a dorsalis
serte hossza 42 ,u hosszú. 1,2 mm.
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4 Dél-Európában, Dél-Franciaországban, Spanyolországban főként fészkes-
virágzatúak (Compositae) virágaiban fordul elő

[vuilleti (BAGNALL, 1933)] S2

45 (44) A 7. potrohszelvény haslemezén járulékos serték vannak. A 8. pot-
rohszelvény hátulsó szegélyén oldalt rövid (12 fr) vékony sertékből
álló fésű van. Az 1-_8. csápízek hossza: 20, 36, 48--52, 44, 40, 52-
56, 8, 8 n. Az előhát hátulsó szegletében levő serték viszonylag
rövidek, 36-48 n hosszúak. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye
előtt levő serték 100-108 rr, a 10. szelvényen levő serték 80 ,u
hosszúak. 0,8--1 mm.

Előfordulása Angliában, Ausztriában, Finnországban, Csehszlovákiában
Lengyelországban, Németországban, Svédországban ismert. Magyarországon Kő-
szeg környékén gyűjtötték. Különböző fenyők -- Pinus silvestris, Picea exeelsa,
Lorix deeidua - levelein él áprilistól szeptemberig (= laricivorus KRATOCHVIL &
FARSKY, 1942)

pini (UZEL, 1895) Q

46 (41) A potrohszelvények oldallemezén (pleuron) járulékos serték vannak.

47 (56) Az elülső szárny főerén 5 vagy annál több distalis serte van.

48 (49) A 6. és 7. potrohszelvény haslemezén 3-4 szabálytalan sorban
elhelyezkedő járulékos serte van. A 6. csápízen az érzőpálcika 28-
32 ,LL hosszú, a 7. íz közepéig nyúlik. Az 1-8. csápízek hossza:
34-38, 42_43, 70, 55--56, 46-49, 57, 9_10, 13 1.4. Az elülső
szárny enyhe szürkés árnyalatú. Az előhát hátulsó szegletében levő
serték hossza 84-86 n. 1,4-1,5 mm.

Szovjetunióból, Kríınből származó példányról írták le a fajt. A Kárpát-
medencében legközelebbi lelőhelye Ungvár. Az indás infíi (Ajuga reptans), a
szennyes ínfű (A. loxanni), a nagy erősfíí (Dictamnus albus), a pongyola pitypang
(Taraxacum ojfieinale) virágaiban él

ˇ [fedorovi PRIESNER, 1933] 9

49 (48) A 6. és 7. potrohszelvények haslemezén 1-2 sorban elhelyezkedő
járulékos serték vannak. A 2. potrohszelvény haslemezén kisszámú,
0-3 járulékos serte található.

50 (51) A 7. potrohszelvény haslemezén a járulékos serték szabályos sorban
helyezkednek el. A esáp vékony, a 3. csápíz a szélességénél 3-szor
hosszabb, oldala kevésbé domború. Az előhát hátulsó szegletében
levő serték hossza 86 n. Az elülső szárny főerén változó számú,
többnyire Ő--7 (ritkábban 8-9) distalis serte van. A 8. potroh-
szelvény hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett. A 9. potrohszelvényen
a dorsalis serték 60 tr, a hátulsó szegély előtt levő középső serték
105 n, az oldalsó serték 145*-150 1,1., a 10. szelvényen levő serték
135 /.L hosszúak. A test sötétbarna. A 3. csápíz sárga, a 4. és 5. csápíz
szürkésbarna, töve sárga. 1,2-1,4 mm.
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51 (so)

82 (58)

58 (82)

54 (ss)

ss (84)

sõ (47)

7 V. 13.

Az Atlanti-óceán, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger mellékén elterjedt
faj. A kutyatej- (Euphorbia), ajeneszter- (Spartium) fajokon, valamint hanga-
féléken (Ericaceae) gyűjtötték -

[anrıulatus KARNY, 1907] Q

A 7. potrohszelvény haslemezén a járulékos serték szabálytalan
sorokban helyezkednek el. A csáp zömökebb. A 3. csápíz oldalt erő-
sen lekerekített, szélességénél legfeljebb 2,9-szer hosszabb.

A 8. potrohszelvény hátlemezének hátulsó szegélye közepén a fésű
megszakad, hiányzik. Az 1-8. csápízek hossza (szélessége): 20 (31-
32), 31--34 (28), 56 (24), 50 (22), 39-41 (18), 50 (20), 11 (8), 14 (6) )u,.
Az előhát hátulsó szegletében a serte 90-100 ,u hosszú. Az elülső
szárny főerén 6--9 distalis serte van. A 9. potrohszelvényen a leg-
kisebb serte hossza 140 ju. A test sötétbarna, a csáp sötétbarna, a 3.
csápíz sárgásszürke. 1,2-1,4 mm.

Magyarország, Csehszlovákia, Hollandia, Németország területéről ismert
faj. Faunaterületünkön ez ideig csak Simontornyán gyűjtötték. Nyáron és ősszel
a közönséges gyujtoványfüvön (Linaria vulgaris) él (= hildae TITSCHACK, 1956)

0 linariae PRIESNER, 1927 Q

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett. A fésű sertéi
hosszúak.

Az elülső szárny főerén 7--9 (ritkán ll) distalis serte van. A csáp
barnás árnyalatú (46. ábra: C). Az 1-48. csápízek hossza: 214-24,
36-40, 60-66, 5'0«-60, 40, 56, 8-10, 12 ,u,. Az előhát hátulsó
szegélyén a serték 88-104 ,LL hosszúak. A 9. potrohszelvényen a
dorsalis serték hossza 40-50 n, hátulsó szegélye mentén levő középső
serték 113 )u,,`az oldalsó serték 150 ,u, a 10. potrohszelvényen levő
serték 125 )u. hosszúak. 1,`2-1,4 mm.

Egész Európában, Nyugat-Ázsiában elterjedt, faunaterületünkön igen gya-
kori, tömegesen előforduló faj. A legkülönbözőbb növényfajok, elsősorban a szegfű-
félék (Caryophyllaeeae), az ajakosok (Labiatae) virágaiban él. A szegfűt, babot és
egyes adatok szerint a lent is károsítja. Magyarországon eddig a szegfűn okozott
károsítását figyelték meg

atratus (HALIDAY, 1836) Q

Az elülső szárny főerén 6 7 distalis serte van. A 3. csápíz csaknem
teljesen sárga, a szárny világos szürkés árnyalatú vagy üvegszerűen
átlátszó. 1,3 mm.

Valószínűleg -egész Európában elterjedt, elsősorban hegyvidéken honos

[montanus PRILESNER, 1920] Q

Az elülső szárny főerén 5-nél kevesebb distalis serte van. A 28. pot-
rohszelvény hátlemezének hátulsó. szegélyén aa fésű jól fejlett, a ser-
téi hosszúak.



13 98 DR. JENSER GÁBOR V.

57 (58)

68 (67)

59 (60)

60 (69)

61 (40)

62 (68)

A 3. és 4. csápíz a csúcsán keskeny, de nem erősen összeszűkülő.
Az 5. csápíz a szélességénél 1,7-szer hosszabb. A 3 6. csápízek
hossza: 64, 56, 42, 62 n. Az elülső szárny főerén 3 distalis serte van.
A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye mentén levő serték 124-128 ,LL
hosszúak. A test színe sárgás, azonban egyes példányok barna-
sötétbarna színűek. Az 1-3. csápízek sárgák, a továbbiak barnák,
a 4. csápíz töve sárga. 1,2--1,4 mm.

Ausztriában, Romániában (az Alpokban és a Kárpátokban), a Szovjet-
unióban előfo rduló faj. Hölgymál- (Hieracium), pozdor- (Scorzonero), aszat- (Cir-
sium) fajok, a kárpáti pipitér (Anthemis carpatica), a havasi aranyvírág (Chrysan-
thenum alpinum) virágaiból gyűjtötték

[trybomi (KARNY, 1908)] Q

A 3. és 4. csápíz csúcsa nyakszerűen összeszűkül. Az 5. csápíz a
szélességénél legalább 2,4-szer hosszabb.

A csáp vékony, a 3. csápíz a szélességénél legalább 3,8-szer hosz-
szabb. A 3--6. csápízek hossza (szélessége): 76 (20), 67 (21), 52(20),
62 (21) n. A csápízek sötétbarnák, a 3. csápíz egészen sárga, a 4. és
5. íz töve eléggé élesen elhatároltan sárga színű. Az elülső szárny
színtelen vagy enyhén szürkés, a főéren 3 distalis serte van. 1,2-
1,4 mm.

A Földközi-tenger környékén elterjedt faj. Októberben különböző fészkes-
virágzatú (Compositae) fajok virágzatából gyűjtötték

[meridionalis PRIESNER, 1926] Q

A csáp kevéssé vékony, a 3. csápíz a szélességénél 3,2-szer hosszabb.
A 3-6. csápízek hossza: 72, 56--60, 44-48, 60 n. Az elohát hátulsó
szegletében a serte hossza 80---98 n. Az elülső szárny főerén 3,
ritkábban 2-4 distalis serte van. A 9. potrohszelvény dorsalis sertéi
62-65 )u, a potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő oldalsó ser-
ték 140-150 tt, a 10. potrohszelvényen levő serték 122 135 p,
hosszúak. A test színe barna-sötétbarna. Az utótor vörösbarna.
A csápízek sötétbarnák, a 3. íz sárga, a 2. íz csúcsa és a 4. íz töve
ugyancsak sárga. 1,2-1,4 mm.

Egész Európában, a Kaukázusban, Szibériában, Kanadában elterjedt faj.
Közép-Európában elsősorban hegyvidéken fordul elő, síkságon ritka. Márciustól
októberig különböző növények virágaiban él. Magyarországon a Mátrában gyűj-
tötték júniusban a széleslevelű bordamagról (Loserpitium lotifolium)

vulgatissimus (HALIDAY, 1836) Q

A 8. potrohszelvényen a szegleti sertesor a potrohszelvény elülső és
oldalsó szegélyével derékszögű hároınszöget zár be, antispirakuláris
elhelyezkedésű. Frcmkliniella típusú (46. ábra: D).

A szárny teljesen kifejlett. Az elülső lábfej végén meggörbült kis
kitinfog van. A 4. csápíz a 3. íznél hosszabb. A 3_6. csápízek hosz-
sza: 36, 40_44, 32, 40 p. Az előhát hátulsó szegletében levő serték



V. THYSANOPTERA 4 TRıPszEK 13 99

63

64 (65)

65 (64)

66

67

68

69

70

71

72

73
7*

(62)

(1)

(63)

(67)

(76)

(73)

(72)

(71)

(70)

hossza 48 n. Az elülső szárny főerén 3 6 distalis serte van, egyes
példányok főerén 'a sertesor megszakítás nélküli. A 8. potrohszel-
vény hátulsó szegélyén a fésű hiányzik. A potroh vége erősen leszű-
kül. A 9. potrohszelvény hátoldala közepén 2, viszonylag rövid, a
hátulsó szegélye előtt középen és oldalt 6 hosszú (l25_130 ju.) serte
van. A 10. potrohszelvényen levő serték hossza 108 ,14. A test sötét-
barna. 0,9--1,3 mm.

Egész Európában elterjedt, de csak szórványosan előforduló faj. Magyar-
országon ez ideig csak Simontornya környékén gyűjtötték

firmus (UZEL, 1895) Q

A szárny csökevényes.

Az elülső lábfej végén meggörbült kitinfog van. -- Ide tartozik a
T. firmus (UZEL, 1895) [lásd még a 62 (63) sorszám alatt].

Az elülső lábfej végén nincs kitinfog. A csáp vékony. A 3-6. csáp-
ízek hossza (szélessége): 46--48 (20), 39--41 (21), 36 38 (18), 50--
53 (18) n. Az előhát hátulsó szegletében levő serték hossza 49-54 ,(4.
A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett. A 9. potroh-
szelvény hátoldalán levő dorsalis serték 32--35 )u., a potrohszelvény
hátulsó szegélye mentén levő oldalsó serték 165 ,LL hosszúak. A test
barna. A 3., 4. és 5. csápíz alsó kétharmada sárga színű. 1,1 mm.

Előfordulása Csehszlovákiában (Morvaország) és Hollandiában ismert. Ned-
ves területeken fűféléken él

[kratochvili PELIKÁN, 1947] Q

Hímek.

A szárnyak és a pontszemek hiányoznak. A 3--8. potrohszelvény
haslemezén 2-2 kis mirigymező van. A 9. potrohszelvényen nincs
tüske ericae (HALIDAY, 1836) 5*

A pontszemek megvannak.

A 9. potrohszelvény hátoldalán 1 vagy 2 pár tüske van.

A 9. potrohszelvény hátoldalán 2 pár tüske van (47. ábra: A).

Az elülső lábfej végén kis meggörbült kitinfog helyezkedik el
firmus (UZEL, 1895) Ő

Az elülső lábfej végén nincs kitinfog. A test kétszínű. A potroh-
szelvények haslemezén nincsenek mirigymezők

[croceicollis (COSTA, 1883)] 6

A 9. potrohszelvény hátoldalán 1 pár tüske van (47. ábra: B).
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74 (75) A test feltűnően kétszínű. A 3--7. potrohszelvények haslemezén
mirigymező van. A 8. potrohszelvény hátlemezének hátulsó szegé-
lyén nincs fésű frontalis (UZEL, 1895) 3

75, (74) A test egyszínű, világosbarna vagy narancssárga. A 8. potrohszel-
vényen nehezen észrevehető sertékből álló fésű van

diaııthi (PRIESNER, 1921) 3

76 (69) A 9. potrohszelvény hátlemezén nincsenek tüskék, csak finom ser-
ték vannak.

77 (94) A potrohszelvények haslemezén kisszámú járulékos serte fordul elő.

78 (79) A potrohszelvények haslemezén a mirigymezők jelentéktelenek. Az
elülső szárny főerén 3 distalis serte van pini (UZEL, 1895) 3

79 (78) A potrohszelvények haslemezén a mirigymezők feltűnően szélesek.

80 (89) Az elülső szárny főerén 5_8 distalis serte van.
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47. ábra. A: Toeniothrips firmus UZEL és B: T. dianthi PRIESNER 6 9_l0. potrohszelvénye _
C: T. ericae HALIDAY hím potrohszelvényének haslemeze mirigymezőkkel (A és B: PELIKÃN,

C: OÍ'NE1LL & BIGELOW nyomán)
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A 4. és 5. csápíz világossárga, csúcsi részük szürkés árnyalatú.
Az ,elülső szárny tövi részének hátulsó harmadában sötét színű csík
van, amely a szárny csúcsa felé fokozatosan ellıalványodik

annulatus (KARNY, 1907) Ő)

Legfeljebb a 3. csápíz sárga.

A potrohszelvények haslemezein a mirigymezők nagyok, csaknem a
potrohszelvény teljes szélességére kiterjednek. A mirigymező a 3.
szelvényen 123_140 n, a 7. szelvényen 109_117 ,u széles.

A 3. és 4. csápíz a végén befűződik, a rajtuk levő serték hosszúak,
a 3. csápízen levő serte 32 ,12. A mirigymezők hosszúkás ellipszis
alakúak, alig vagy egyáltalán nem fűződnek be (48. ábra: A), szé-
lességük a 3. szelvényen 123 )u, a 7. szelvényen 109 „u

linariae PRIESNER, 1927 3

A 3. és 4. csápíz kissé domború, sertéik rövidebbek, világosak, a
csápízek vége nem fűződik be. A mirigymezők a közepükön erősen
befűződnek (48. ábra: B), szélességük a 3. szelvényen 140 12, a 7.
szelvényen 117 ta simplex (MORISON, 1930) Ő)

A potrohszelvények haslemezein a mirigymezők kisebbek, oválisak,
nem foglalják el a potrohszelvény teljes szélességét. Szélességük a
3. potrohszelvényen 80--90, a 7. potrohszelvényen 62_72 y..

Az elülső szárny főerén 5_6 distalis serte van. A 3. csápíz világos-
sárga vagy enyhén szürkés árnyalatú. A mirigymezők ellipszis ala-
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48. ábra. A: Taeniothrips linariae PRIESNER, B: T. simplex MORISON, C: T. monmnus PRIESNER,
D: T. atratas HALIDAY, E: T. garriquae BOURNIEB Ő) potrohszelvényének haslemezei mirigy-

mezőkkel (A_D: T1TsoHAcK, E: BOURNIER nyomán)
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88 (87)

89 (80)
90 (91)

91 (90)
92 (93)

98 (92)

94 (77)

95(1O0)

96 (97)

97 (96)

98 (99)

99 (98)

100 (95)

1O1(1O4)

kúak (48. ábra: C), a 3. potrohszelvényen 90 )u., a 7. potrohszelvé-
nyen 72 ,Li szélesek [montanus PRIESNER, 1920] Q

Az elülső szárny főerén 7--9 distalis serte van. A csápízek sötét-
barnák. A mirigymezők keskenyebbek (48. ábra: D), a 3. potroh-
szelvényen 80 ,u, a 7. potrohszelvényen 62 ,LL szélesek

atratus (HALIDAY, 1836) 3

Az elülső szárny főerén 3 (ritkán 2 vagy 4) distalis serte van.

A 3. csápíz a csúcsán nem fűződik be. A test világos színű
[trybomi (KARNY, 1908)] Ő)

A 3. csápíz a végén megnyúlt, nyakszerűen befűződő.

A test sárga, sárgásbarna. Csak a 3--6. potrohszelvények hasleme-
zén van mirigymező. A esáp vékony

[meridionalis PRIESNER, 1926] (3

A test barna, sötétbarna. A 3_7. potrohszelvények haslemezén
van mirigymező, amely az előző fajéhoz viszonyítva szélesebb. A
csáp kevésbé vékony vulgatíssimus (HALIDAY, 1836) Ő

A potrohszelvények haslemezén a járulékos serték hiányoznak.

A potrohszelvények haslemezén mirigymezők vannak.

A mirigymezők hosszúkásak, közepükön összeszűkülnek. A szárny
barnás árnyalatú, enyhén görbült picipes (ZETTERSTEDT, 1828) 5*

A mirigymezők szélesek, közepükön nem szűkülnek össze, vagy
kicsik, kerekdedek.

Az elülső láb lábfejének végén kitinfog van. A potrohszelvények
haslemezén a mirigymezők kicsik, megközelítőleg kör alakúak. Az
elülső szárny főerén a distalis serték száma változó

inconsequens (UZEL, 1895) Ő*

Az elülső lábfej kitinfog nélkül. A mirigymezők pontszerűek, 18_
29 ,u. nagyságúak pallidivestis PRIESNER, 1926 Ő`

A potrohszelvények hasleınezein a mirigymezők kicsik, pontszerűek
(48. ábra:

A szárny fejlett.
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102 (103) A csáp igen rövid, a csápízek kerekítettek. Az 5. csápíz 20 (16) 72
hosszú (széles), az 5--8. csápízek sötétbarnák. A szárny erosen meg-
görbült [gar-riqııae BOURNIER, 1962] 5*

103 (102) A csáp hosszabb. Az 5. csápíz a végén, a 6. csápíz a tövén össze-
szűkül. Az 5. csápíz töve sárga. Az elülső szárny főerén 3 distalis
serte van [discolor (KARNY, 1907)] (Š

104 (101) A szárny csökevényes.
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49. ábra. Thríps tabaci LINDEMAN Q (Eredeti)

105 (106) A serték szürkés árnyalatúak. A 4_8. csápízek sötétbarna színűek
pilosus (UZEL, 1895) 5)

106 (105) A test sertéi világos árnyalatúak. A esáp vékony, a 4. csápíz tel-
jesen, az 5. részben világos árnyalatú innocens PRIESNER, 1922 3

37. nem: Thrips LINNAEUS, 1776

A fej hossza és szélessége megközelítőleg azonos. A csáp 7 ízből áll (51.
ábra: C). A 3. és 4. csápízen az érzőpálcika villaszerűen elágazó. A pontszemek
közötti és a szem mögötti serték vékonyak, rövidek. A szájkúp rövid. Az áll-
kapcsi tapogató 3 ízből áll. Az előhát hátulsó szegletében 2_-2 hosszú serte van
(50. ábra: A). Az utómell közepén vékony hosszanti barázda (spinula) húzó-
dik. Szárny van vagy hiányzik. Az elülső szárny főerén a sertesor megszakad.
A potrohszelvényeken pleuralis lemez is van. Az 1. potrohszelvény többé-
kevésbé barázdált. A 2. potrohszelvény oldalperemén 3 vagy 4 lateralis serte
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Van. A haslemezén járulékos serték előfordulása változó. A 8. potrohszelvény
hátulsó szegélyén a fésű fajonként Változó mértékben fejlett vagy hiányzik
(49.. ábra).

A nem tagjai Virág- vagy Ievéllakók. Európában 57 faja ismert, közülük magyar-
országi előfordulása 37 fajnak bizonyított.

1 (92) Nőstények.

2 (31) A potrohszelvények haslemezén járulékos serték Vannak.

3 (14) A potrohszelvények oldallemezein járulékos serték helyezkednek el
(50. ábra: B).

4 (7) A test világossárga.

5 (6) A csáp 3 utolsó íze sötét színű. A szárny hossza változó (200-
250 fr). Az elülső szárny főerén 2--3 distalis serte van. A esáp hossza
230-=250 ,u. A 2-7. csápízek hossza: 31-36, 38-40, 34--39, 31-
36., 39-42, 17 ju, az 5. csápíz oldalt lekerekített. A potrohszelvények
haslemezén a járulékos serték szabályos sorokba rendezettek.. A 8.
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50. ábra. A: Thrips pilosissimus PRIESNERQelőháta-B:T.minuIissimus LINNAEUSÉ2 3.
potrohszelvényének sternit és pleurit lemeze C: T. tímídus PRIESNER S2 csápja -~
T. brevícornis PRIESNER E2 3. és 4. potrohszelvényének sternit és pleurit lemeze (A é

PRIESNER, B: MDUND, D: SCHLIEPHAKE nyomán)
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potrohszelvényen jól fejlett fésű van. A 9. potrohszelvény sertéi
110-130 tt hosszúak. 1,0 mm.

Közép-Európában elterjedt faj. Magyarországon eddig csak Simontornyá-
ról került elő. Júliustól szeptemberig különböző főféléken (Gramineae) szórványo-
san fordul elő (= terminalis OETTINGEN, 1944)

conferticornis PRIESNER, 1927 Q

Az 5. csápíz gyakran világos, a 6. töve világos árnyalatú. A szárny
legalább 520 ,LL hosszú. Az előhát hátulsó szegletében levő sertepár
belső tagjának hossza 50-60 ,u. A potrohszelvények hasoldalán a
járulékos serték kettős szabálytalan sorokban helyezkednek el. A 9.
potrohszelvény sertéi 100--115 ,LL hosszúak. 0,9-1,1 mm.

Előfordulása Ausztriában, az Elő-Alpokban és Csehszlovákiában (Morva-
ország) ismert. Pázsitfüveken (Gramineae) él

[praeterınissus PRIESNER, 1920] Q

A test barna, sötétbarna; amennyiben a test narancssárga vagy
sárga, akkor legalább a potroh vagy az utolsó potrohszelvény hát-
oldala szürke vagy szürkés árnyalatú.

Az elülső szárny főerén 7-11 distalis serte van. Az 1--3. csápíz
sárgás, esetleg enyhe szürkés árnyalattal, a 4+-«7. csápízek sötét-
barnák, feketék. A stilus nagyon rövid. Az előhát hátulsó szegleté-
ben a serték hossza 60-65 Iu. Az előhát hátulsó szegélyén a 2 szeg-
leti sertepár között 3 pár kis serte van. A test lehet sárgás árnyalatú,
az elő-, közép- és utótor narancssárga-sárga színű, a potroh sárgás,
az utolsó potrohszelvények szürkés árnyalatúak. 0,8--1 mm.

Egész Európában, a Krím félszigeten, Kisázsiában elterjedt faj. Magyar-
országon tömeges előfordulása gyakori. Március-június között különböző fás-
szárú növények riigyein, levelein él

minutissimus LINNAEUS, 1758 Q

Az elülső szárny főerén 3-4 distalis serte van. A test többnyire
sárga színű, szürkés árnyalatú.

A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő serték hossza 108-
122 la. A csáp vékony, az 5. csápíz 37 ,u, a 6. és a 7. csápíz együttesen
66 ,Lı hosszú. A test sárga, enyhe szürkés árnyalattal. l,1_1,2 mm.

Az Alpokban (Franciaország, Svájc, Ausztria) és a Déli-Kárpátokban
(Románia, Sinaia) előforduló faj. Tápnövénye feltehetően a pázsitliliom (Tofíel-
dia calyculata) 1

[montivagus PRIESNER, 1923] Q

A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő serték rövidek, 56-
65 ,LL hosszúak. A csáp kevésbé vékony, az 5. csápíz erősebben
lekerekített, a 6. és a 7. csápíz együttesen 52-60 ,LL hosszú, a tor
narancssárga színű.
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12 (13)

13 (12)

14 (3)
15 (28)

16 (19)

17 (18)

18 (17)

Az előhát hátulsó szegélyén a 2 szegleti serte között 4--5 pár,
viszonylag erős kis serte van. A 8. potrohszelvény hátlemezének
hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett, vékony sertékből áll. A 8. potroh-
szelvény dorsalis sertéi közelebb vannak egymáshoz, mint a követ-
kező faj esetében. A csáp sötét árnyalatú. 1 mm.

Ausztráliából hurcolták be Európába (Anglia)

[imaginis BAGNALL, 1926] Q

Az előhát hátulsó szegélyén a 2 szegleti sertepár között 3 pár kis
serte van. A 8. potrohszelvényen a fésű jól fejlett, hosszú sertékből
áll. A test színe változó, többnyire sárga, a tor világos narancs-
sárga, az utolsó potrohszelvények enyhe szürkés árnyalattal. A csáp
töve világos, a 4. és 5. csápíz (vagy csak az utóbbi csúcsa szürkés
árnyalatú, a 6. csápíz töve világos. A 3 7. csapızek hossza: 42 45,
35--36, 31--32, 39-41, 14-17 ,u. A lábak sötétbarnák. Az elülső
szárny főerén 3 (1 -|- 2) distalis serte van. 0,9-1 mm.

Észak-Európa kivételével egész Európában elterjedt faj. Magyarországon
Simontornyán, Sárbogárdon, a Kőszegi-hegységben, Dabason, Szarvason, Veszp-
rémben gyűjtötték. Tápnövényei elsősorban a margitvírág- (Ch:-ysanthemum) és
pipitér- (Antlıemis) fajok ( f kerscfmerí PIRIESNER, 1933)

pillichi PRIESNER, 1924 Q

A potrohszelvények oldallemezein nincs járulékos serte.

A szárny fejlett.

A test sárga.

A test világossárga színű, minden árnyaltság nélkül. Az elülső szárny
főerén 2-3 distalis serte van. A csáp 200-215 ,LL hosszú (50. ábra: C).
A 6. csápíz töve kivilágosodott. A szárny sárgás, tövén üvegszerűeıı
átlátszó. A 8. potrohszelvény hátlemezének hátulsó szegélyén a fésű
fejlett sertéi hosszúak, vékonyak. A 9. potrohszelvény sertéi 85-
98 ,u, a 10. potrohszelvény sertéi 85 ,LL hosszúak. A potrohszelvények
haslemezén a járulékos serték rendezetlen sorokban helyezkednek el.
0,6--0,7 mm.

Előfordulása Magyarországról, Németországból, Ukrajnából ismert. Fauna-
területünkön eddig csak Simontornyán gyűjtötték. Erdőszegélyen, fűféléken él

timidus PRIESNER, 1926 Q

A test sárga, enyhe szürkés árnyalatú. Az elülső szárny főerén 4
distalis serte van. A csáp 240-250 ,u. hosszú. A 8. potrohszelvény
szegélyén hosszú, vékony sertékből álló fésű van. A 9. potrohszelvé-
nyen a serték 98, 10l_118, 100--106 ,A hosszúak. A 10. potroh-
szelvény sertéi 93-98 ,u hosszúak. A járulékos serték száma kicsi.
Hímje ismeretlen. 1,1-1,2 mm.
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Dél-, Nyugat- és Közép-Európában nem ritka. Faunaterületünkön Simon-
tornyán gyűjtötték; VIII., X.

1 origani PRIESNER, 1926 Q

A test sötétbarna.

Az elülső lábfej 1. ízének végén kis kitinfog van. A potrohszelvények
haslemezén a járulékos serték szabályos sorban helyezkednek el.
A csáp szürkésbarna, a 3. csápíz sárga, a 4. és 5. íz töve hirtelen
kivilágosodó. Az elülső szárny főerén 3 distalis serte van. A 8. pot-
rohszelvény hátulsó szegélyén vékony sertékből álló fésű helyezke-
dik el. Hímje ismeretlen. 0,9-1,1 mm.

Csaknem egész Európában elterjedt. Magyarországon Simontornyán gyűj-
tötték. Hársfajok (Tilia sp.) levelein él

calearatns UZEL, 1895 Q

Az elülső lábfején nincs kitinfog.

Az elülső szárny főerén 5-6 distalis serte van. A 7. potrohszelvény
haslemezén 8--10 járulékos serte található. Az előtor hátulsó sze-
gélyén a szegleti serték között 4 pár kis serte helyezkedik el. A 8.
potrohszelvény hátlemezének hátulsó szegélyén jól fejlett fésűvel,
amelynek sertéi több apró lapos nyúlvánnyá egyesülnek. 0,9-
1,1 mm.

Egész Európában, Kisázsiában., Észak-Afrikában elterjedt faj. Magyar-
országon eddig Simontornyán, a Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Polifág faj, 15
családba, köztük a pázsitfüvekhez (Gramineae), crnyősvirágúakhoz (Umbelli-
ferae), burgonyafélékhez (Solanaceae), ibolyafélékhez (Violaceae) tartozó fajokon
fordul elő. A termesztett növények közül lenen, továbbá borsón, kelbimbón,
fejes salátán,árpán, búzán figyelték meg káros mérvű elszaporodását. A lent
tavasszal a csökevényes szárnyú alak (f. brachyptera) áttelelt egyedei károsíthat-
hatják súlyosan

angusticeps UZEL, 1895 Q

Az elülső szárny főerén 3 distalis serte van.

A 10. potrohszelvény 80-100 ,LL hosszú, oldalsó szegélye homorú,
hátlemeze csak a tövi harmadáig vagy negyedéig hasított. Az elülső
szárny mellékerén 13-17 serte van. A csáp hossza 277-328 ,u..
A csáp vége erősen árnyalt, a 6. csápíz töve sohasem sárga. 0,8-
Ü,9 mm.

Európában általánosan elterjedt, Dél-Európában elsősorban a hegyekben
található. Előfordul Kisázsiában is. Faunaterületünkön Simontornyán, Csobán-
con gyűjtötték. Különböző fészkesvirágzatúak (Cornpositae) virágaiban gyakori
(: physapus LINNAEUS f. magna PRIESNER, 1925, _ hııkltineni PRIESNER, 1937)

trehernei PRIESNER, 1927 S2

A 10. potrohszelvény 60--68 ,tt hosszú, oldala kevéssé homorú, hát-
lemeze a tövéig hasított. Az elülső szárny mellékerén 14 serte van.
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26 (27)

27 (

28 (18)
29

30

31

32

38(

26)

(30)

(29)

(2)

(37)

34

__ __- __ ,mm _ _ --- _ zýz zi ,____ 7 z _ _

A 10. potrohszelvény 66-68 ,L1 hosszú, oldalsó szegélye kissé ho-
morú, a hátlemeze egészen a tövéig hasított. Az 5. és 6. csápíz
egészen sötét, 52 ,u. A hím ismeretlen. 0,9-»-1 mm.

Ausztriából, Dániából, Németországból ismert, elterjedési területe ennél
valószínűleg nagyobb. Tápnövénye a halovány acat (Cirsíum oleraceum)

[mancosetosus MALTBAEK, 1928] Q

A 10. potrohszelvény 60-~66 ,a hosszú, oldalsó szegélye nem homorú,
hátlemeze az esetek többségében teljesen hasított. A csáp vége
kevésbé árnyalt, az 5. íznek a vége, a 6. íznek a töve mindig sárga.
1-1,3 mm.

Egész Eurázsiában, Észak-Amerikában ismert, faunaterületünkön általá-
nosan elterjedt, gyakori faj. Különböző növények, elsősorban a fészkesvirágzatúak
(Compositae) virágaiban él, esetenként káros mértékben elszaporodik. Károsítása
Magyarországon rózsáról ismert (: f. obscuricornis PBIESNER, 1920)

physapus LINNAEUS, 1758 Q

A szárny csökevényes.

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélye fésűszerű sertézettség nélkül.
A test világossárga. A csáp mintegy 200 ,LL hosszú. A 2-7. csápízek
hossza: 34, 36, 32, 31, 41, 15 ,u. A 4-6. csápízek töve kivilágosodott.
Az előhát hátulsó sarkában levő serték hossza 36-40 ,ız. A 9. potroh-
szelvény sertéi sötét színűek, a hátulsó perem előtti belső sertepár
106, a külső sertepár 137 ,u. hosszú. 0,8 mm.

Előfordulása eddig csak Magyarországon ismert, Simontornyán gyűjtötték,
novemberben, erdő gyepszintjében

spoliatus PRIESNER, 1964 Q

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén fésűszerű sertézettség van.
A test sötétbarna

angusticeps f. braehyptera UZEL, 1895 Q

A potrohszelvények haslemezén a járulékos serték hiányoznak.

A potrohszelvények oldalsó lemezein járulékos serték vannak (50.
ábrzz D).

A test sárga színű. A 4-5. és a 6. csápíz töve sárga, csúcsi fele
szürkés árnyalatú. A 2. potrohszelvény oldalperemén 3 szegélyserte
van. Az előhát hátulsó sarkán a serték hossza 50-70 ,u. Az elülső
szárny főerén rendszerint 3 distalis sertével. 1,1 mın.

Közép- és Észak-Európából, Transzkaukáziából, Mongóliából ismert faj.
Magyarországon Simontornyán és a Balaton-felvidéken gyűjtötték. Hegyvidéki
erdőkben gyakori, a Thripsflavus-szal együttesen fordul elő

brevicornis PRIESNER, 1920 Q
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39

40

41

42

43

84 (33)
35 (36)

36 (35)

37

38

(64)

(50)

(32)

(75)

(57)

(45)

(44)

A test barna, sötétbarna.

A 4. és 5. csápíz töve élesen elhatároltan fehér színű, a 3. csápíz a
többinél világosabb árnyalatú, sárgás színű. A 2--7. csápízek hosz-
sza: 48, 48, 56, 43, 62 64, 22 ,u. Az előhát hátulsó szegletében a
serték 88-~92 ,u hosszúak. Az elülső szárny főerén 3 distalis serte
van. A középtor 295--300 ,u széles. A 9. potrohszelvény hátulsó
szegélye előtti serte 164 ,LL hosszú. A 10. potrohszelvény hátlemeze
végig hasított. A szárny szürkés árnyalatú, a csúcsán valamivel
világosabb, töve üvegszerűen átlátszó. A lábszárak világossárgák.
1 mm.

Az Alpokban, a Pireneusokban, a Kárpátokbarı (Magas-Tátra) elterjedt faj.
Tápnövénye a fehér zászpa (Veratrum album)

[herricki BAGNALL, 1926] Q

A 4. és 5. csápíz töve nem élesen elhatárolt sárgás színű árnyalattal.
Az 1., 2., 6. és 7. csápíz barna, a 3. csápíz, sárga, a 4. íz ugyancsak
sárga, de szürkés árnyalattal, az 5. csápíz szürkésbarna, de a töve
sárga. A 2-7. csápíz hossza: 42, 59, 53, 43, 59, 20-22 ,u. Az előhát
hátulsó szegletében a serték hossza 90 ,u,. Az elülső szárny főerén
3 distalis sertével. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő
serték hossza 150 ,u. l,2-1,3 mm.

Előfordulása Észak-, Közép- és Délkelet-Európában, Transzkaukáziában
ismert. Magyarországon Simontornyán, május-júniusban a hashajtó szélfűről
(Mercurialis annua) gyűjtötték. Előfordul az erdei szalkaperjén (Brachypodíum
sílvaticum) is

fulvipes BAGNALL, 1923 Q

A potrohszelvények oldalsó lemezein nincsenek járulékos serték.

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű jól fejlett.

A 2. potrohszelvény oldalszegélyén 3 serte van.

A 9. potrohszelvényen 1 pár mikroporus helyezkedik el.

Az első potrohszelvény haslemezének elülső szegélyén apró serték
láthatók.

Az. előhát hátulsó szegélyén a 2 szegleti serte között 4 pár kis
serte van.

A stilus viszonylag vastag. A 4. és 5. csápíz, sötét árnyalatú. Az 1-7.
csápíz hossza: 26, 38--40, 43, 42, 34---3.5, 49, 15 ~---16 ,(2. Az előhát
hátulsó szegletében a serték hossza .60-64 ,u. A 9. potrohszelvényen
a dorsalis serte 35 ,u, a hátulsó szegély előtti belső sertepár 80r84 ,a,
a külső sertepár 96 --100 ,u, a '10. potrohszelvényen levő serték 90 ,L1
hosszúak. Hímje ismeretlen. 1,1 mm. -
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44 (43)

45 (42)

46 (47)

47 (46)

48 (49)

49 (48)

Franciaországból, Törökországból, Ukrajnából ismert. Júliusban keresztes-
virágúak (Compositae) virágaiban fordul elő

[tenuisetosus KNECHTEL, 1923] E2

A csápízek, az előhát hátulsó szegletében levő serték rövidebbek. --
Ide tartozik a T. lini LADUREAU, 1898 [lásd még a 49 (48) sor-
szám alatt].

Az előhát hátulsó szegélyén a 2 szegleti serte között 3 pár kis serte
helyezkedik el.

Az előhát hátulsó szegletében levő sertepár külső és belső sertéinek
mérete feltűnően eltérő, a belső serte 36 ,u, a külső 24-26 ,u. hosszú.
A 2--7. csápíz hossza: 28, 32, 31, 24, 35, 14 (1. A 9. potrohszelvényen
levő serték hossza 80-100 tt. A test barna, az 1., 2., 6. és 7. csápíz
a test színével megegyező, a 2. csápíz csúcsa, a 3. és 4. csápíz,
valamint az 5. íz sárga, az utóbbi csúcsa szürkés árnyalatú. Az elülső
szárny csaknem teljesen világos, a főéren 3 distalis serte van. 0,8-
0,9 mm.

Európában szórványosan fordul elő. Faunaterületünkön Simontornyán, a
Balaton-felvidéken ésveszprémkörnyékén márciustól augusztusig különböző kutya-
tejfajokon -_ magyar kutyatej (Euphorbia pannonica), napraforgó kutyatej
heliocarpa), erdei kutyatej amygdaloides)-gyűjtötték (= f. uzeliana PRIES-
NER, 1926) _

euphorbiae KNECHTEL, 1923 Q

Az előhát hátulsó szegletében levő sertepár külső és belső sertéinek
hossza megközelítőleg azonos.

Az előhát hátulsó szegletében levő serték hossza 60 ,u. A 3~7. csáp-
ízek hossza: 26, 25, 19, 27, 9 ,u.. A 9. potrohszelvény hátulsó sze-
gélye előtt levő belső sertepár 80, a külső sertepár 108 ,u hosszú.
Hímje ismeretlen. 0,8 mm.

Előfordulása Angliában, Németországban, Franciaországban, Romániában
(Román-alföld) ismert. Erdei kutyatejről (Euphorbia amygdaloides) gyűjtötték

[erassieornis BAGNALL, 1923] Q

Az előhát hátulsó szegletében a serték hossza 48-52 ,14. A 3-7.
csápíz hossza: 42, 39, 31, 46, 19 ,u.. A 9. potrohszelvény hátulsó
szegélye előtt levő serték hossza 110---120 ,u. A 10. potrohszelvény
hátoldala csaknem a tövéig hasított. 0,9-1 mm.

Egész Európában, Észak-Afrikában és Koreában elterjedt faj. Magyar-
országon eddig egyetlen hiteles lelőhelye Simontornya. Tápnövénye a házi len
(Linum usitatissimum), melyet esetenként súlyos mértékben károsíthat. Gyűjtöt-
ték még a borzas lenen (Linum hirsutum) is. A megtámadott fiatal növény hajtásai-
nak vége az egészségesektől eltérően, nem hajlik lefelé, hanem mereven felfelé
irányul, csak későbbi időpontban görbül meg kissé. A leveleken a tripszek szíve-
gatását követő jellegzetes elszíneződés, fekete ürülékszernesékkel tarkított ezüs-
tös foltok jelennek meg. A károsodott levelek kisebbek maradnak, besodródnak,
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megcsavarodnak. A növény növekedésében visszamarad. A bimbó nem fejlődik ki,
zárva marad, vagy a virág féloldalassá válik, a maghozam elmarad. Eletmódja
hazai viszonyok között kellően még nem tisztázott

lhúÍLADUREAU,1898§2

50 (41) Az 1. potrohszelvény haslemezének elülső szegélyén nincs serte.

51 (52) Az elülső szárny főerén rendszerint 8 distalis serte van. Az előhát
hátulsó szegletében levő sertepár 48~54 ,L1 hosszú. A 3--7. csápíz
hossza: 44, 42, 35, 47, 15 ,u. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye
előtt levő belső sertepár hossza 60 ,u. A test tiszta sárga. 1,1--1,3 mm.

Előfordulása Angliából és Franciaországból ismert. Kııtyatejfajok, pl.
erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides) virágaiban él

[euplıorbiicola BAGNALL, 1924] Q

52 (51) Az elülső szárny főerén 3--4 distalis serte van.

53 (54) Az elülső szárny főerén rendszerint 4 distalis serte van (51. ábra: A).
Az 5. csápíz a szélességénél 2,1-szer hosszabb (51. ábra: B). Az elő-
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51. ábra. A: Thrips tobaci LINDEMAN Q elülső szárnya és B: csápja - C: T. incogniıus PRIESNER,
D: T. pilosissimus PRIESNER Q csápja (PRIESNER nyomán)
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54 (53)
55 (56)

56 (55)

57 (40)
58 (61)

hát hátulsó szegletében levő serték hossza 34-35 ,u.. Az őszi és téli
nemzedék egyedei sötétebb árnyalatúak és nagyobbak, az 1. tavaszi
nemzedék egyedei világossárgák, kisebbek. 0,7--0,9 mm.

Kozmopolita, polifág faj. Közép-Európában mintegy 100 növényfaj leve-
lein és virágaiban él, a kultúrnövények többségén előfordul. Hazánkban kártételét
dohányon, hagymán, uborkán, szegfűn, ciklámenen, gyapjas és piros gyűszű-
virágon (Digitalis lanota, D. purpurea) figyelték meg. A paradicsom-bronzfényűség
(tomato spotted wilt) vírusának terjesztője. A megtámadott dohány levelein a
szívásnyomok először a fő- és a másodrendű erek mentén jelennek meg, majd
fokozatosan terjednek ki a levél mind nagyobb felületére. A károsított levél
minőségének értéke csökken, szivargyártásra alkalmatlanná válik. A fertőzött
hagymán kezdetben apró ezüstös foltok jelennek meg, a levél hónaljában vagy a
levél megtörése folytán keletkezett védett helyeken. A szívásnyomok a későbbiek-
ben a levél egész felületére kiterjednek, amitől az egészen fehéres szürke színt kap.
A klorofillveszteség miatt bekövetkező asszimilációs felületcsökkenés kedvezőt-
lenül befolyásolja a hagyma fejlődését. Az erősen fertőzött növény törpe növésű
marad, a termés hozama jelentősen csökken. Súlyosabb esetben a növény elpusz-
tul. A virágzatban táplálkozó lárvák és imágók szívogatásának hatására a mag-
hozam is csökken. A megtámadott uborka termése deformálódik, kisebb marad.
A ciklámen virágának megtámadott szára meggörbül, esetleg megcsavarodik,
kereskedelmi értékét elveszti. A szegfű levelei megcsavarodnak, kisebbek marad-
nak, a bimbó nem nyílik ki, vagy a virág féloldalassá válik, a sziromleveleket
szívásnyomok tarkítják. A sziromleveleken enyhe fertőzés esetén is megjelenő
szívásnyomok a virág kereskedelmi értékének csökkenését okozzák. A gyűszű-
virág levelei a jellegzetes szívásnyomok kialakulása után lassabban fejlődnek, a
növény fejlődésében visszamarad. Viszonyaink között évente több nemzedéke
fejlődik ki. - Dohánytripsz

tabaci LINDEMAN, 1889 Q

Az elülső szárny főerén rendszerint 3 distalis serte van.

A test sárga. A háton halvány X alakú szürkés rajzolat látható.
Az előhát hátulsó szegletében a serte hossza 70-75 ,u. Az előhát
hátulsó szegélyén a szegleti sertepár között 3 pár kis serte van.
A 4--7. csápíz szürkésbarna, esetleg a 4. íz töve világos árnyalatú.
A 2 -7. csápíz hossza: 34, 45_48, 39_45, 36-42, 48-53, 20-22 ,u.
A test sertéi feltűnően sötét színűek. A 9. potrohszelvény hátulsó
szegélyén levő serték hossza 95-115 ,LL, a dorsalis sertepár 50-55 ,u,
a 10. potrohszelvény sertéi 95_110 ,LL hosszúak. 0,8-1 mm.

Eurázsiában, Észak-Afrikában és Észak-Amerikában elterjedt faj. Fauna-
területünkön előfordulása Simontornyáról, Budapestről ismert. Tápnövényei a
legkülönbözőbb családokba tartoznak. A keresztesvirágúak (Cruciferae) virágzatai-
ban gyakori. Káros mérvű elszaporodását figyelték meg Cinerea-n, Chrysanthe-
mum-on, Azalea-n, valamint Gloxinia-n

nigropilosus UZEL, 1895Q

A test sötétbarna. Az előhát hátulsó szegletében levő serték hossza
60--70 ,Lz. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő oldalsó
sertepár hossza 116 ,(1. _ Korábban ide tartozott a 23. nem: Ba-
liothrips nem biformis BAGNALL, 1913 nevű faja.

A 9. potrohszelvényen 2 pár mikroporus van.

A test sárga, világossárga.
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59 (60)

60 (59)

61 (58)
62 (68)

63 (62)

64 (39)
8 V. 13.
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Az elülső szárny főerén 3--4 distalis serte van. Az elülső szárny
világossárga, viszonylag hosszú, sötét színű sertékkel. A 3. csápíz
feltűnően megnyúlt, felső harmadában vázaszerűen összeszűkül (51.
ábra: C). Az előhát hátulsó sarkában levő serték közül a külső pár
50-60 ,u, a belső pár 65-68 ,u hosszú. A 9. potrohszelvényen a
hátulsó szegély előtt levő serték 108--130 ,u., a dorsalis serték 40-
60 ,u., a 10. potrohszelvényen levő serték 110-130 ,u hosszúak.
A csökevényes szárnyú (f. brachyptera) és a szárnyas alak (f. macre-
ptera) egyaránt előfordul.

Közép-Európában elterjedt faj. Faunaterületünkön Simontornyán gyűjtöt-
ték májusban, augusztusban, a keresztes galajról (Galíum cruciata)

ineognitus PRIESNER, 1914 Q

Az elülső szárny főerén 2 distalis serte van. Az előháton Sötét színű,
viszonylag jól határolt fekete foltokból álló, W alakú rajzolat lát-
ható (50. ábra: A). A 3. csápíz rövidebb, felső harmadában nem
szűkül össze vázaszerűen (51. ábra: D). Az előhát hátulsó sarkán a
serték hossza 85-90, illetve 64-81 ,u hosszúak. A 9. potrohszel-
vény sertéi 125-132 ,u,, a 10. potrohszelvényen levő serték 112--
118 ,u hosszúak. A csökevényes szárnyú (f. brachyptera) és a szárnyas
alak (f. macroptera) egyaránt előfordul. 1,2-1,3 mm.

Közép-Európában, a Szovjetunióban Ukrajna területén és Eszak-Ameriká-
ban elterjedt faj. Faunaterületünkön Simontornyán és_GuIáeson (Szabolcs megye)
gyűjtötték. Az ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella) levélrózsájában él. Egyes
példányait fészkesvirágzatúakhoz (Compositae) tartozó fajokról és fűfélékről is
gyűjtötték . _ .

pılosıssıılıus PRIESNER, 1922 Q

A test sötétbarna.

Az előhát hátulsó sarkában levő serték rövidek, a belsők 28-36 p.,
a külsők 22--28 ,u. hosszúak. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye
előtt levő serték 78-92 ,u, a dorsalis serték 28_33 ,a hosszúak.
Hímje ismeretlen. 0,6--0,7 mm.

Közép-Európában, Franciaországban, Kisázsiában, Transzkaukáziában
ismert faj. Magyarországon Simontornyáu szikes réten gyűjtötték augusztusban

dubius PRIESNER, 1927 Q

Az előhát hátulsó sarkán levő serték hosszabbak, 80-~90 ,zi hosz-
szúak. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtti serték 140--160 ,u,
a dorsalis serték 55--58 ,u, a 10. potrohszelvényen levő serték 127--
130 ,u. hosszúak. 0,9-1,2 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Magyarországon a Kőszegi-hegységben gyűjtöt-
ték. Szemvidító- (Euphrasía) és kakastaréj- (Pedieularis) fajokon él

dilatatus UZEL, 1895 Q

A 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 4 serte van (52. ábra: A).



13 114 DR. JENSER GÁBOR V.

65 (70)
66 (67)

67 (66)

68 (69)

69 (68)

Q .

A test sárga.

Az előhát hátulsó sarkaiban a serték viszonylag rövidek (55-66 ,u.).
A 4--7. csápízek feketék (52. ábra: B). 0,8-1,0 mm.

Európában, Transzkaukáziában szórványosan előforduló faj. Fásszárú
növényekről -- éger (Alnus), fűz (Salíx), májusfa (Prunus padus), bükk (Fogas
silvatico), vörösfenyő (La-rix decídua), nyír (Betula) -- gyűjtötték

[4161 Uzsı., 1895] Q
Az előhát hátulsó sarkaiban a serték hosszabbak (85--115 p), a 4-7.
csápízeknek legalább a töve világos árnyalatú.

Az 5. csápíz csúcsi fele nem keskenyedik el. A 6. csápíz töve csak
enyhén lekerekített. A 4. csápíz 34-41, a 7. csápíz 21--22 p hosz-
szú. A potrohszelvények hátlemeze enyhén szürkés árnyalatú.
A szárny ugyancsak szürkés. 0,7--0,8 mm.

Európában elterjedt faj. Magyarországon Siınontornyán és Zalaapátiban
gyűjtötték. Nyáron a nagy csalán (Urtica díoíca) virágaiban él. Lehullott levelek
alatt telel

urtieae FABRICIUS, 1781 Q

Az 5. csápíz a közepétől kezdődően elkeskenyedik. A 6. csápíz töve
határozottan lekerekített. A 4. csápíz hosszabb (40 ,u), a 7. csápíz
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lemez) -- B: T. alni, C: T. dífficilís PRIESNER, D: T. major UZEL, E: T. vimímılis UZELQ

csápja (A: SOHLIEPHAKE, B--E: PRıEsNER nyomán)
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rövidebb (16 y). A szárny mindig világos árnyalatú. A potroh-
szelvények hátlemeze szürkés árnyalat nélkül. 1,1-1,2 mm.

Egész Eurázsiában, Észak-Amerikában elterjedt faj. Faunaterületünkön
tömeges előfordulása gyakori. Polifág. A termesztett növények közül gyümölcs-
fajokon, szamócăn, hüvelyeseken, továbbá uborkán, szegfűn, rózsán fordul elö, és
okoz esetenként károkat, amely a rügyeket (gyümölesfajok), a virágokat (lucerna,
rózsa, szegfű) vagy a leveleket érinti

flavus SCHRANK, 1776 Q

(65) A test sötétbarna.

(72) A potroh normális szélességű. Az 1-7. csápíz hossza: 20-24, 36,
52, 44-48, 32-36, 44--48, 20 p. A 9. potrohszelvény hátulsó sze-
gélye előtt levő külső sertepár 108-122 p, a dorsalis serték 40-~46 ÁLL,
a 10. potrohszelvény sertéi 105-'-120 p hosszúak. 1-l,2 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán és a Bakony
hegységben gyűjtötték. Kora tavasszal fészkesvirágzatúak (Compositae), elsö-
sorban a pitypang (Toraxacum), a martilapu (Tussiíago farfara), az oroszlánfog
(Leontoãoız) virágaiban él

validus UZEL, 1895 Q

(71) A potroh szélesebb.

(74) A 3. és 4. csápíz a végén rövid., vázaszerűen összeszűkül. A esáp-
ízeken erős serték és érzókelyhek vannak. A 4--7. csápíz hossza:
60, 42, 56, 22 y. Az előhát hátulsó sarkaiban levő serték hossza 90---
1l0 p. 1,4-1,5 mm.

Feltehetöen egész Európában elterjedt. Faunaterületünkön ez ideig még
nem gyűjtötték. Május~júrıiusban kosbor- (Orchis) fajok virágaiban él

[klapaleki UZEL, 1895] Q

(73) A 3. és 4. csápíz vége kevésbé fűződik be, nem váza alakú. A potroh
rendkívül széles. A 4--7. csápíz hossza: 60, 36-~40. 48-52., 20 p..
Az előhát hátulsó szegletében a serték hossza 76-80 p. A szárnyas
(f. macroptera) és a csökevényes szárnyú alak (f. brachyptera) egy-
aránt előfordul. A hím ismeretlen. 1,2-»1,3 mm.

,_ Közép-Európában az Alpokban és Kárpátokban (Déli-Kárpátok, Sinaia),
Eszak-Európában és Ukrajnában fordul elö. Tárnies- (Genista), harangvirág- (Cam-
ponula), ınadárhúr- (Cerastium) fajok virágaiban él

[robustus PRIESNER, 1920] Q

(38) A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű hiányzik vagy középen
megszakad, csak oldalsó szakaszán alakult ki.

(85) A 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 3 serte van.
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A test sárga, minden szürkés árnyalat nélkül. A test sertéi színtele-
nek. Az 5. és 6. csápíz töve világossárga. 1 mm. A

Eurázsiában, Észak-Amerikában elterjedt faj. Magyarországon Simontor-
nyán gyűjtötték. A komló (Hmnušas Šapučas) tobozaiban gyakori

albopilosus UZEL, 1895 Q

A test sárga, barna vagy barnás árnyalatú. A serték sohasem szín-
telenek.

Az 1. potrohszelvény haslemezének elülső peremén nincs serte.

Az elülső szárny főerén rendszerint 2 distalis -serte van. A fej viszony-
lag kicsi. A 2. csápíz (28-~32 p.) a 3. íznél (36 H) rövidebb (52.
ábra: C). Az előhát hátulsó szegletében a serték 40-42 ,LL hosszúak.
A 9. potrohszelvényen levő serték hossza 80--95 ,u. 0,7-0,8 mm.

Angliában, Ausztriában, Németországban, Romániában fordul elő szórvá-
nyosan. Április-tól augusztusig a fűz- (Salix) fajok levelein és a csigolyafűznek
(sečix purpurea) virágaiban el

[diffieilis PRIESNER, 1920] 9,.

Az elülső szárny főerén 3 distalis serte van. Az 1_7. csápíz hossza:
24, 32, 48, 36, 32, 48, 16-18 ,LL (52. ábra: D). Az előhát hátulsó
szegletében a serték 65 ,LL hosszúak. A 9. potrohszelvényen levő ser-
ték hossza 100-105 rt. Egyes példányok 2. potrohszelvényének
oldalsó szegélyén 4 serte fordul elő. Igen változékony faj . A színe
sötétbarnától a naranossárgáig változó.

Eurázsiában, Észak-Afrikában elterjedt faj. Faunaterületünkön nagyon
gyakori. Polifág (= banaticaKNECHTEL,1927;f. dorsimaculata PRIESNER, 1927;
f. gracilicornis UZEL, 1895)

major UZEL, 1895 Q

Az 1. potrohszelvény haslemezének elülső peremén 3 serte van.

A 4. és 5. csápíz teljesen sötét. Az l~-7. csápíz hossza: 20, 36, 48,
40, 36, 48-52, 16-20 la. Az előhát hátulsó szegletében a külső
serték 44-_4f8 ,u, a belső serték 52 y, hosszúak. A 9. potrohszelvény
középső sertéi 64 ,u,, az oldalsó serték 88 ,LL hosszúak. A 10. potroh-
szelvény sertéi 76 ,LL hosszúak. la-1,2 mm.

Angliában, Ausztriában, Csehszlovákiában (Magas-Tátra), Franciaországban,
Németországban, Romániában (Déli-Kárpátok: Sinaia) és Transzkaukáziában
ismert az előfordulása. Boróka- (funiperus) fajokon él (== junipericola MORISON,
1948; carpathicus KNECHTEL, 1948)

[juniperinus LINNAEUS, 1758] Q

Az 5. csápíz töve világos árnyalatú. Az 1-7. csápíz hossza: 18-20,
28--30, 40-44, 36-38, 28, 40--44-, 18-20 ,LL (52. abra: Az elo-
hát hátulsó szegletében a külső serték 44-52 ti, a belső serte 52-
56 ,az hosszú. A 9. potrohszelvény dorsalis sertéi 80-84 ,u,, a hátulsó
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szegély előtt levő külső serték 96-»100 fi hosszúak. A 10. potroh-
szelvényen levő serték 80-84 ,u hosszúak. 0,9--1,1 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Faunaterületünkön gyakori. Csaknem az egész
vegetációs időszakban a különböző fűz- (Salix) fajok levelein él. Télen fűzfa kérge
alatt, valamint lehullott levelek alatt található

viminalis UZEL, 1895 Q

A 2. potrohszelvény oldalszegélyén 4 pár serte van.

Az előhát hátulsó szegélyén a szegleti sertepár között 4 pár kis serte
van (egyes példányokon az egyik oldalon előfordulhat 3 vagy 5 pár
serte is). A fej és a tor narancssárga, a potroh sötétbarna. A stilus
hosszú, vékony (20 gr). Az előhát hátulsó szegletében a külső serte
44-46 ,u., a belső serte 55 tt hosszú. A 9. szelvényen a dorsalis serte
40 H. A 10. potrohszelvényen a serte 72- 80 ,LA hosszú. 0,9-1,1 mm.

Egész Európában szórványosan fordul elő. Faunaterületünkön Simontor-
nyán gyűjtötték. Pázsitfüveken (Gramineae) él

discolor HALIDAY, 1836 Q

Az előhát hátulsó szegélyén a 2 szegleti sertepár között 3 pár (rit-
kán 2 pár) kis serte van.

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén nincs fésű. Az 5. csápíz több-
nyire a tövén teljes egészében világos árnyalatú, a 4. és 5. csápíz
csaknem 2-szer olyan hosszú, mint amilyen széles. Az elülső szárny
főerén 2-3 distalis serte van. 1 mm.

Európában elterjedt faj. Faunaterületünkön gyakori. Aprilistól októberig a
fekete bodza (Sambucus nigra), a fürtös bodza (S. mcemosa) levelein él, kéreg-
repedésekben telel

sambuei HEEGER, 1854 Q

A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén a fésű hiányos, középen meg-
szakad, sertéi csak az oldalsó szakaszon fordulnak elő.

Kistermetű faj. A esáp 270 y, hosszú; a 4. és 5. csápíz legalább 2-szer
olyan hosszú, mint amilyen széles, legalább 34 ,LL hosszú és 18 ,Li
széles. A szárny határozottan szürkés árnyalatú. Az előhát hátulsó
szegletében a külső serték 52 lu, a belső serték 64 y hosszúak. A 9.
potrohszelvényen a dorsalis serték 44 ,u,., a szelvény hátulsó szegélye
előtt levő középső serték 84 ir, oldalsó sertéi 100--108 ,u., a 10. pot-
rohszelvényen a serték 80--100 ,Li hosszúak. 1-91,1 mm.

Eurázsiában, Észak-Amerikában elterjedt faj. Faunaterületünkön Simon-
tornyán, Sárbogárdon, Veszprémben, Zalaapátiban gyűjtötték. Különböző növé-
nyek virágaiban él, de előfordul különösen tavasszal, rügyeken és fiatal leveleken.
Fűesomók között, elszáradt növényi szárakban, mohás kéreg alatt telel (--: paluster
REUTER, 1899)

fuscipennis HALIDAY, 1836 Q
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91 (90) Nagy termetű faj. A csáp 275-285 y. hosszú. Az előhát hátulsó
szegletében a serték 65 lu, hosszúak. A 2--7. csápíz hossza: 39., 50, 45,
39, 50 --52, 22 tt. A szárny sötétszürke árnyalatú, a közepén a töve
és a csúcsa világosabb árnyalatú. Hímje ismeretlen. 1,3 mm.

Valószínűleg Európa nagy részén elterjedt. Moesaras területeken elsősorban
a vidrafű (Menyanthes trızfoliata) virágaiban él (:== paludivagus PRIESNER, 1933)

[menyanthidis BAGNALL, 1923] Q

92 (1) Hímek.

93 (104) A szárny csökevényes.

94 (99) A test sárga.

95 (96) A 6. csápíz 35 ,u hosszú. Az előhát hátulsó szegletében levő külső
serte hossza 28--32 iz. A 2. potrohszelvény oldalsó peremén 3 serte
van. A potrohszelvények haslemezén a mirigymezők szélessége
25--28 ,u timidus PRIESNER, 1926 5;

96 (95) A 6. csápíz hosszabb.

97 (98) A 6. csápíz 42-46 ,LL hosszú. Az előhát hátulsó szegletében a külső
serték hossza 39-42 ,u. A 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 4
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53. ábra. A: Thrips angusticeps UZEL, B: T. minıztissimus LINNAEUS 6* potroha (o. = sternit
és yb = pleurit lemez, c = járulékos sertéi) -- C: T. trehernei PRIESNER 5* potrohszelvényének

sternit és pleurit lemeze (A-C: SCHLIEPHAKE nyomán)
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serte van. A potrohszelvények haslemezén a mirigymezők hossza
11,11, szélessége 46-67 ,u nigripilosus UZEL, 1895 6

A 6. csápíz hossza 46-53 p. Az előhát hátulsó szegletében a külső
serte hossza 467-49 ,u. A 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 3 serte,
az epipleuralis lemezen 1 serte van. A potrohszelvények hasleme-
zén a mirigymezők szélessége 74--92 ,u

ineogııitııs PRIESNER, 1914 3

A test barna, sötétbarna.

A potrohszelvény haslemezein járulékos serték vannak. A mirigy-
mezők szélessége 11 ,u, hossza 21-49 ,u. (53. ábra: A). Az előhát
hátulsó szegletében a serték hossza 427-53 ,u,

angusticeps UZEL, 1895 3

A potrohszelvények haslemezein nincsenek árulékosserték.

A csáp hossza 260 ,u. A 9. potrohszelvényen a dorsalis sertepár szélső
sertéi közötti távolság 42-60 ,u,, a serték hossza 28742 ,u. A mirigy-
mezők hossza 11-18 p., szélessége 112--154 p, középen feltűnően
elkeskenyedő Idilatatus UZEL, 1895 3

A csáp hossza 280 ,u, a 9. potrohszelvényen a dorsalis sertepár szélső
sertéi közötti távolság 71-78 ,u., a serték hossza 567-74 ,u.. A mirigy-
mezők hossza 21 iz, szélessége 123--175 ,u,, középen nem szűkül-
nek össze [klapaleki UZEL, 1895] 3

A szárny fej lett.

A potrohszelvények haslemezein nincsenek mirigymezők. Az elő-
hát hátulsó szegletében a külső serték hossza 46--56 ,u. A 2. pot-
rohszelvény oldalsó szegélyén 3 serte helyezkedik el. Az elülső
szárny főerén 2--3 distalis serte van

coııferticornis PRIESNER, 1927 Ő*

A potrohszelvények haslemezein mirigymezők vannak.

A 3-5. potrohszelvény haslemezén van mirigymező.

Az elülső szárny főerén 3-4 distalis serte van. A potrohszelvények
haslemezén nincsenek járulékos serték. Az előhát hátulsó szegleté-
ben a külső serték hossza 21--32 ,u. A 2. potrohszelvény oldalsó
szegélye mentén 3 serte van tabaci LINDEMAN, 1889 3

Az elülső szárny főerén 6--10 distalis serte van. A potrohszelvé-
nyek haslemezén 3-4 pár járulékos serte helyezkedik el. Az előhát
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hátulsó szegletében a külső serték hossza 39--56 ,LL. A haslemezei-
ken a mirigymezők kicsik, kör alakúak (53. ábra: B)

minutissimus LINNAEUS, 1758 6*

A 6. vagy 6. és 7. potrohszelvény haslemezén is van mirigymező.

Mirigymező a 376. potrohszelvény haslemezén van.

A test sárga. Az előhát hátulsó szegletében a külső serte hossza
42746 ,LL. Az elülső szárny főerén 3 distalis serte található. A mirigy-
mezők hossza 7711 ,LL, szélességük 14--32 ,LL [alni UZEL, 1895] 3

A test barna.

A 6. csápíz 39749 ,LL. Az előhát hátulsó szegletében a külső serték
hossza 35760 ,LL. Az elülső szárny főerén 274 distalis serte van.
A mirigymezők hossza 11721 ,LL, szélességük 14756 ,LL

viminalis UZEL, 1895 Ő

A 6. csápíz 49--53 ,LL. Az előhát hátulsó szegletében a külső serte
hossza 28739 ,u. Az elülső szárny főerén 375 distalis serte van.
A mirigymezők hossza 477 ,LL, szélességük 39 ,LL

[juniperinus LINNAEUS, 1758] 3

Mirigymező a 377. potrohszelvény haslemezén van.

A potrohszelvények haslemezein járulékos serték vannak.

A test barna, sötétbarna.

Az 5. és 6. csápíz sötétbarna. Az előhát hátulsó szegletében a külső
serte hossza 42753 ,LL. Az elülső szárny főerén 377 distalis serte van.
A mirigymezők hossza 11 20 ,LL, szélességük 21749 ,u. A 8. potroh-
szelvény hátulsó szegélyén fésű az egyedek felénél fordul csak elő

angusticeps UZEL, 1895 3

Az 5. és a 6. csápíz kétszínű, a 6. csápíz túlnyomórészt sötétbarna.
Az előtor hátulsó szegletében a külső sertékhossza 46771 ,LL. Az elül-
ső szárny főerén 3 distalis serte van. A mirigymezők hossza 11721 ,ıL,
szélességük 25767 ,u. A 8. potrohszelvény hátulsó szegélyén nincs
fésű treherııei PRIESNER, 1927 5

A test sárga, sárgásbarna.

A potrohszelvények haslemezén 5 vagy annál több járulékos
serte van.
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Az előhát hátulsó szegletében a belső serték hossza 28742, a külső
serte hossza 25735 ,LL. A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt
levő sertepár 45760 ,LL hosszú. Az elülső szárny főerén 27-5 distalis
serte van. A mirigymezők hossza 7711 ,LL, szélességük 21760 ,LL

pillichi PRIESNER, 1924 3

Az előhát hátulsó szegletében a belső serte hossza 42746 ,LL. A 9.
potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő külső sertepár 56 83 ,LL
hosszú.

Az előhát oldalsó peremén levő serte 18 21 ,LL. A potrohszelvények
haslemezén a mirigymező 35753 ,LL széles. A 9. potrohszelvény
hátulsó szegélye előtt levő belső sertepár hossza 32735 ,LL

[praetermissus PRIESNER, 1920] Ő

Az előhát oldalsó szegélyén a serte hossza 21728 ,LL. A potroh-
szelvények haslemezén a mirigymező szélessége 53-67 ,u. A 9. pot-
rohszelvény hátulsó szegélye előtt levő belső serte hossza 35 39 ,LL

[montivagus PRIESNER, 1923] 3

A potrohszelvények haslemezén 1 pár vagy 3 járulékos serte van.

A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő dorsalis sertepár
külső sertéi közötti távolság 42746 ,LL, a szélső sertepár hossza 927
102 ,LL. Az 5. csápíz, részben a 6. csápíz, egészen sötétbarna.
A mirigymezők nehezen vagy alig láthatók, feltehetően kör alakúak.
7 Ide tartozik a T. conferticornis PRIESNER, 1927 [lásd még az 105
(106) sorszám alatt].

A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő dorsalis sertepár
külső sertéi közötti távolság 25739 ,LL, a szélső sertepár hossza
46-778 ,LL. Az 5. és 6. csápíz kétszínű. A mirigymezők hossza 77
14 ,LL, szélességük 32771 ,LL physapus LINNAEUS, 1761 3

A potrohszelvények haslemezein nincs járulékos serte.

A test barna, sötétbarna.

A potrohszelvények haslemezein a mirigymező megközelítőleg kör
alakú. Az előhát hátulsó szegletében a külső serte hossza 49--~78 ,LL.
A mirigymezők hossza 7714 ,LL, szélességük 7721 ,u

validus UZEL, 1895 Ő

A potrohszelvények haslemezein a mirigymezők oválisak.

Az előhát hátulsó szegletében levő külső serte hossza 14725 ,LL.
A potrohszelvények haslemezein a mirigymezők szélessége 25728 LL

euphorbiae KNECHTEL, 1923 Ő
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185 (184)

186 (181)
187 (188)

188 (187)

189 (140)

140 (189)
141 (142)

142 (141)
148 (150)
144 (147)

145 (146)

146 (145)

147 (144)
148 (149)

149 (148)

Az előhát hátulsó szegletében levő külső serte hossza 35753 ,LL.
A potrohszelvények haslemezein a mirigymezők szélessége 28-49 ,LL

lini LADUREAU, 1878 3
A test sárga, sárgásbarna.

A 9. potrohszelvény hátsó szegélye előtt levő 2 pár dorsalis serte egye-
nes sorban helyezkedik el. Az előhát hátulsó szegletében a külső serte
hossza 28746 ,LL. A mirigymezők hossza 7714 LL, szélességük 21771 ,LL

major UZEL, 1895 3

A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő 2 pár dorsalis serte
enyhén homorú sorban helyezkedik el.

A 6. csápíz hossza 67 ,LL, egyszínű. Az előhát hátulsó szegletében
a külső serte hossza 49753 ,LL. A mirigymezők hossza 18721 ,LL,
szélességük 56767 ,LL [herricki BAGNALL, 1926] 3

A 6. csápíz rövidebb.

A 6. csápíz hossza 35--42 ,LL. Az elülső szárny főerén 2 distalis serte
van. Az előhát hátulsó szegletében levő külső serték hossza 327
42 ,1.. A mirigymezők hossza 11 ,LL, szélességük 25--28 ,LL

[clifficilis PRIESNER, 1920] 3

A 6. csápíz 42 767 ,LL hosszú.

Az előhát hátulsó szegletében levő külső serte hossza 28749 ,LL.

A 2. potrohszelvény oldalszegélye mentén 4 serte vagy 3 serte van,
és 1 serte az epipleuralis lemezen helyezkedik el.

A 4. esápízhossza 32 739 ,LL, a csápízek sötétbarnák. Az előhát
hátulsó szegélyében levő belső serték 35 739 ,LL hosszúak

fuscipennis HALIDAY, 1836 3

A 4. csápíz 39--53 ,u. hosszú, a csápízek kétszínűek. Az előhát hátulsó
s-zegélyében levő belső serte hossza 39 -67 ,LL

brevicorııis PRIESNER, 1920 3

A 2. potrohszelvény oldalsó szegélye mentén 3 serte van.

A csáp hossza 147--158 ,LL. 7 Ide tartozik a T. difficilis PRIESNER,
1920 [lásd még a 141 (142) sorszám alatt].

A csáp 158 ,LL-nál hosszabb. A 4. csápíz hossza 32 --39 ,LL. A test
sertéi világosak. -Az előhát hátulsó szegletében levő serték hossza
39749 ,LL. A mirigymezők hossza 7-11 ,LL, szélességük 18767 ,LL

albopilosııs UZEL, 1895 3
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150 (143) Az előhát hátulsó szegletében a külső serték hossza 49778 ,LL.

151 (152) A 6. csápíz hossza 46749 LL. Az előhát hátulsó szegletében levő külső
serte hossza 56 764 ,LL. A mirigymezők hossza 4--7 LL, a szélességük
28 746 ,LL urticae FABRICIUS, 1781 3

152 (151) A 6. csápíz hossza 49767 ,LL.

153 (156) Az 5. és 6. csápíz sötétbarna.

154 (155) A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő külső serte 56767 ,LL.
A 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 3 serte és 1 serte az epi-
pleuralis lemezen helyezkedik el. -- Ide tartozik a T. alni UZEL,
1895 [lásd még a 112 (113) sorszám alatt].

155 (154) A 9. potrohszelvény hátulsó szegélye előtt levő külső serte 957
105 ,LL hosszú, a 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 3 serte van. 7
Ide tartozik a T. herricki BAGNALL, 1926 [lásd még a 139 (140) sor-
szám alatt].

156 (153) Az 5. és 6. csápíz kétszínű.

157 (158) A 2. potrohszelvény oldalsó szegélyén 3 serte van. A 9. potroh-
szelvény oldalsertéje 71792 ,u. hosszú. Az előhát hátulsó szegleté-
ben a külső serte hossza 49767 ,LL. A mirigymezők hossza 14 LL,
szélességük 35760 LL fulvipes BAGNALL, 1923 3

158 (157) A 2. potrohszelvény oldalszegélyén 4 serte vagy 3 serte és 1 serte
az epipleuralis lemezen helyezkedik el.

159 (160) Az előhát hátulsó szegletében a külső serte hossza 39767 LL. A pleu-
ralis lemezen járulékos serték vannak. 7 Ide tartozik a T. bre-
vicornis PRIESNER, 1920 [lásd még a 146 (145) sorszám alatt].

160 (159) Az előhát hátulsó szegletében levő külső serte 56--74 ,LL. A pleuralis
lemezen nincs járulékos serte. A mirigymező hossza 11 ,LL, szélessége
39 785 LL flavus SCHRANK, 1776 3

4. család: PHLAEOTHRIPID AE

A csáp rendszerint 8, ritkán 6 vagy 7 ízű. Az Urothripinae alcsalád tag-
jain a csáp 475 ízből áll. A csápízeken az érzőpálcika mindig egyszerű. Az ajak-
és állkapcsi tapogató 2 ízű. Pontszemei vannak vagy hiányoznak. Az előtor
trapéz alakú, előrefelé erősen elszűkül. Az elülső láb gyakran megvastagodott,
különösen az oedymer hímek esetében. Az elülső és hátulsó szárnyak kevéssé
változatosak, végükön szélesen lekerekítettek, felületiik sima és sertézettség nél-
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kül, az erek hiányoznak vagy erősen csökevényesek. Mindkét nem 10. potroh-
szelvénye csőszerű. A tojócső hiányzik.

A családnak Európában ismert 191 faját 43 nembe sorolják. Hazánkban 18 nem 59 faja
ismert. A Kárpát-medencében még további 3 faj fordul elő.

1 (70)

2 (19)

3 (6)

4 (5)

5 (4)

6 (3)
7 (10)

8 (9)

9 (8)

10 (7)
11 (12

A nemek határozókulcsa

Az analis serték a tubusnál legfeljebb 2-szer hosszabbak. A szárny
megvan vagy csökevényes, olykor hiányzik. A csáp többnyire 8,
ritkábban 7 ízből áll.

Az állkapcsi szúróserte széles, szalagszerű, peremén kissé megvas-
tagodott vagy barázdált, gombaspórák felvételére alkalmas (a lár-
vák esetében is). A hím 9. potrohszelvényén levő serték megközelítő-
leg azonos hosszúak (1. alcsalád: Mega-thripinae).

A fej a szélességénél megközelítőleg 2-szer hosszabb. A hím 6. pot-
rohszelvényén mindkét oldalon fekete, szarv alakú nyúlvány van.
A tubuson levő serték hosszúak.

Az előtor nagyon széles. A fej sertéi hosszúak. A 3. csápíz fokozato-
san vastagodó. A hím 8. potrohszelvénye egyszerű

1. nem: Megalothrips UZEL, 1895

Az előtor kevésbé széles. Sertéi rövidebbek. A csáp hosszabb, a
középső csápízek vége bunkós. A hím 8. potrohszelvényének mind-
két oldalán nyúlvány van

2. nem: Megathrips TARGIONI-TOZZETTI, 1881

A fej rövidebb. A hím 6. potrohszelvényén nincs nyúlvány.

A csáp 7 ízből áll, a csápízek lekerekítettek, gyöngyszerűek. Kis
termetűek. A szárnyak és a pontszemek hiányoznak. Az összetett
szem kicsi.

Csak 1 pár hegyes, szem mögötti serte van
[8. nem: Parallothríps HOOD, 1939]

A .fejen 3 pár gömbben végződő serte van, amelyek közül 1 pár a
szemek között, 2 pár a szemek mögött helyezkedik el (==Bryothrips
PRIESNER, 1925)  7. nem: Allothrips HOOD, 1908

A 6.4,. 8 Lzbõı 411.
A csápok töve közötti távolság nagy, legalább 50 ,LL. A 7. és 8. csápíz
egybeolvadt. Mindkét ivar elülső lábfején kitinfog van. Kéreglakó

3. nem: Abiastothrips PRIESNER, 1925
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(11)
(14

(13)

(16)

(15)

(13)

(17

(2)

(21)

(20)

(53)

(26)

A csápok töve közötti távolság lényegesen kisebb.

Az összetett szem tíznél kevesebb facettából áll. A csáp a tőízeket
kivéve sötét színű. A szárny és a pontszem hiányzik. Az elülső láb-
fejen nincs kitinfog

[6. nem: Pseudooryptothrips PRIESNER, 1919]

Az összetett szem tíznél több facettából áll.

A 3. csápíz megközelítőleg olyan hosszú, mint a következő 273
csápíz együttesen. A szem a fej alulsó felén hátrafelé kissé meg-
nyúlt. Az 5. és 6. csápíz végén alul előreálló nyúlvány van. A közép-
tor töve kissé befűződő. Nagy termetű, hangya alkatú

[9. nem: Compsothrips O. M. REUTER, 1901]

A 3. csápíz megnyúlt, azonban rövidebb, mint a következő 3 csápíz
együttesen. A test középen nem fűződik be észrevehető mértékben.

A szem mögötti serte a szem hátulsó szegélyétől a szem hosszának
egyharmad távolságán belül van. A hím elülső lábfején gyakran
nagy kitinfog van. A nőstény elülső lábfeje kitinfog nélkül; nagy
termetű faj (2: Nesothrips KIRKALDY, 1907)

5. nem: Bolothrips PRIESNER, 1926

A szem mögötti serte a szem hátulsó szegélyétől legalább a szem
hosszának felénél távolabb van. A fej oldala párhuzamos. A hím
elülső lábfején kitinfog van. A nőstény elülső lábfeje kitinfog nélkül

4. nem: Cryptotlırips UZEL, 1891

Az állkapcsi szúróserte mindig egyszerű, vékony, serteszerű, csak
a töve megvastagodott. A hím 9. potrohszelvényének a 2. sertéje
csaknem minden faj esetében az 1. serténél rövidebb, rendszerint
vékony. A középbél sohasem tartalmaz gombaspórákat. A lárva 3.
csápizének töve sohasem szélesedik ki (2. alcsalád: Phlaeothripinae).

A 2. csápízen a kerek alakú érzőmező a csápíz töve és közepe közötti
részen helyezkedik el [16. nem: Eurytriclıotlırips PRIESNER, 1920]

A 2. csápízen a kerek alakú érzőmező a csápíz közepe és csúcsa
közötti részen helyezkedik el.

Az elülső szárny szélessége végig azonos vagy csak a végén szélese-
dik ki; amennyiben a szárny csökevényes vagy hiányzik, akkor az
előtor a fejnél jelentősen szélesebb.

A fej oldalán apró szemölcsök vannak, amelyeken 1-71 kis serte
helyezkedik el, vagy a fej oldalának hátulsó harmadában 1-3 pár
erős, vastag serte található. A szájkúp mindig hegyes.
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

(25)

(24)

(23)

(23)

(27)

(34)

(31)

(30)

(33)

(32)

(29)

(40)

Mindkét ivar elülső combjának belső szegélye végén sötét kitinfog
van. A 3. és 4. csápíz vége befűződik

15. nem: Aeanthothrips UZEL, 1895

Az elülső comb belső szegélyén nincs kitinfog. A 3. és 4. csápíz vége
nem fűződik be. 7 Ide tartozik a Phlaeothrips HALIDAY, 1836 [lásd
még az 55 (56) sorszám alatt].

A fej oldalán legfeljebb kis vékony rövid serte van. Amennyiben
vastagabb, merevebb serték fordulnak elő, az összetett szem oldal-
vonala nem párhuzamos, a test sertéi hosszúak, hegyesek

A fej a hosszánál szélesebb, de az előtornál mindig hosszabb. A csáp
rövid, lekerekített. A szájkúp lekerekített, a lábak vékonyak, de
nem hosszúak, sötét színűek

19. nem: Lispothrips O. M. REUTER, 1899

A fej különböző alakú, azonban amennyiben hosszánál szélesebb, az
előtornál mindig rövidebb.

A szájkúp kihegyesedik, a felső ajak többnyire hosszú, hegyes.

A háton fehér színű mintázat van, amely esetenként a potrohra is
átterjed (fehér papír alátéten jól látható). A nőstény elülső lábfején
nincs kitinfog. A fej az előtornál valamivel keskenyebb

18. nem: Poecilothrips UZEL, 1895

A hát fehér mintázat nélkül. A fej az előtornál határozottan kes-
kenyebb.

Az elülső comb vastag, a lábak rövidek és vastagok. A test sertéi
gömbben végződnek. A 8. csápíz a tövén nem fűződik be. Legalább
a hím elülső lábfején kitinfog van. A 9. potrohszelvény 2. sertéje
gömbben végződik. Kéreglakó (I Rhynchothrips HOOD, 1912)

22. nem: Liophloeothrips PRIESNER, 1919

Az elülső comb egyszerű, a lábak hosszúak, vékonyak. A test ser-
téinek vége levágott, lekerekített vagy hegyes, sohasem végződik
gömbben. Az elülső lábfejen nincs kitinfog

21. nem: Liothrips UZEL, 1895

A szájkúp vége szélesen lekerekített vagy levágott, nem hosszú.

A fej az előhátnál rövidebb vagy azzal azonos hosszúságú. A hím
9. potrohszelvényének haslemeze nem vagy csak egészen röviden
nyúlik a tubus aljára.
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

(87

(36)

(39)

(88

(35)
(42

(41)

(44)

(43)

(50)

(47)

A csáp rövid, zömök, a lábak vékonyak, az elülső lábfejen nincs
kitinfog. 7 Ide tartozik a Lispothrips 0. M. REUTER, 1899 [lásd
még a 27 (28) sorszám alatt].

A csáp vékony, hosszú. Legalább a hímek elülső lábfején van
kitinfog.

A szárny mindig fejlett, a vége kiszélesedő, hátulsó szegélyén akasztó-
szőrök vannak. A test sertéi világosak. A esáp csaknem teljes egészé-
ben szürkésfekete, a középső ízek töve nyeles. A test fekete

[26. nem: Treherniella WATSON, 1923]

A szárny gyakran csökevényes vagy hiányzik, elülső és hátulsó
szegélye párhuzamos, a végén nem szélesedik ki. A test sertéi sár-
gásak vagy szürkés árnyalatúak. Az állkapcsi szúróserte összekötő
szalagja hiányzik. A tubus rövid, az analis serték hosszúak. Mind-
két ivar elülső lábfeje kitinfog nélkül

24. nem: Hoplothrips AMYOT & SERVILLE, 1836

A fej az előhát közepénél mért szélességénél határozottan hosszabb.

A szem mögötti serte a szem hátulsó szegélyével a szem hosszának
egyharmad távolságán belül van. Rendszerint mindkét ivar elülső
lábfején kitinfog van. A fej keskeny. Az állkapcsi szúróserte vékony.
Nagyon keskeny faj, a szem nagy, ovális alakú. A három utolsó
csápíz az előzőeknél szorosabban egymás mellett van. A szem
mögötti serte a szem oldalvonalához közel helyezkedik el. A epi-
meralis serte vége megközelítőleg tölcsér alakú. A test keskeny

20. nem: Cephalothrips UZEL, 1895

A szem mögötti serte a szem hátulsó szegélyétől legalább a szem
hosszának felénél távolabb van.

Az elülső comb elülső külső szegélye megnyúlt, visszahajló. A fej
keskeny, elöl összeszűkülő. A szárny mindig megvan. Mindkét ivar
elülső lábfején erős kitinfog van. Fűlakó

25. nem: Thorylıothrips PRIESNER, 1924

Az elülső comb végének a külső szegélye nem hajlik vissza.

A fej a szélességénél hosszabb. A test keskeny vagy Haplothrips
típusú. A szem közepes méretű vagy kicsi.

Az elülső lábfejen nincs kitinfog. A csáp nagyon vékony. A 3. csápíz
a 7. íznél rövidebb. A csápízek csaknem egészen sötétek, a 3 6.
csápízek csúcsi szegélyén vékony, vonalszerű fekete csík húzódik,
a 7. és 8. csápíz egymással viszonylag szélesen ízesül

13. nem: Pezidothrips PRIESNER, 1950
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47 (46)

48 (49)

49

50 (45)
51

52 (51)

58 (22)

54 (61)

55 (56)

56 (55)

57 (58)

58 (57)

(43)

(52)

Legalább a hím elülső lábfején van kitinfog, amennyiben ez hiány-
zik, a 3. csápíz a 7. íznél hosszabb, a 8. csápíz töve összeszűkül
vagy befűződik.

A 3. csápíz a 7. íznél rövidebb. Az elülső lábfejen levő kitinfog
előreirányuló, oldalra alig nyúlik ki. A szárny megvan, esetenként
csökevényes [23. nem: Hindsiothrips STANNARD, 1958]

A 3. csápíz a 7. íznél hosszabb. A gynoecid hímek és a nőstények
elülső lábfején nincs kitinfog, az oedymer típusú hím elülső lábfején
kitinfog van. 7 Ide tartozik a Phlaeothrips I-IALIDAY, 1836 [lásd
még az 55 (56) sorszám alatt).

A fej hossza és szélessége megközelítőleg azonos.

A szárny mindig megvan, széles. A szem nagy. Mindkét ivar elülső
lábfején kitinfog van. Az állkapcsi szúróserte összekötő szalagja
megvan, széles. 7 Ide tartozik a Treherniella WATSON, 1923 [lásd
még a 38 (39) sorszám alatt].

A szárny rendszerint hiányzik. A lábak vékonyak. A csáp rövid,
zömök, a csápízek rövidek, nyelesek. Mindkét ivar elülső lábfeje
kitinfog nélkül. A test sertéi rövidek. 7 Ide tartozik a Lispothrips
0. M. REUTER, 1899 [lásd még a 27 (28) sorszám alatt].

Az elülső szárny középen enyhén összeszűkül vagy a tövétől kes-
kenyedő, majd azonos szélességű és keskeny, ritkán az elülső szárny
közepe megtört vagy a szárny hiányzik.

A szárny megvan.

A hím elülső combjának belső végén 1 vagy 2 kitinfog van, vagy az
elülső lábszár tövi harmadában helyezkedik el 1 kitinfog. A fej
oldalsó szegélyén legalább 1 erős, tüskeszerű serte van. A szárny
közepén csak kevéssé szűkül el. A szájkúp hegyes. Az állkapcsi
szúróserték a fej közepén hosszan egymás mellett futnak. Kéreg-
lakó (= Hoplandrothrips HOOD, 1912)

17. nem: Phlaeothrips HALIDAY, 1836

A hím vagy a nőstény elülső combja gyakran megvastagodott, de
kitinfog nélkül. Az elülső szárny közepén jelentősen összeszűkül.

A szájkúp hegyes. A csáp egyszerű
12. nem: Neoheegeria SCHUTZ, 1909

A száj kúp lekerekített.
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V. 13.

A 3. csápíz aszimmetrikus, amennyiben szimmetrikus, akkor a 3.
csápízen 3 helyett 1 vagy 2 érzőpálcika van. Az elülső lábfejen a
kitinfog nem előre irányul. A nőstény elülső combja néha erősen
megvastagodott. A 4. csápízen kettőnél több érzőpálcika van

10. nem: Haplothrips SERVILLE, 1843

A 3. csápíz szimmetrikus. Az analis serték nem túlságosan hosz-
szúak. Az elülső comb kevéssé vastagodott meg. A 8. csápíz töve
többnyire összeszűkül 11. nem: Xylaplothrips PRIESNER, 1925

A szárny csökevényes vagy hiányzik.

A 8. és 7. csápíz egybeolvadt. A szem kicsi. 7 Ide tartozik a
Xylaplothríps PRIESNER, 1935 [lásd még a 60 (59) sorszám alatt].

A -8. csápíz töve lényegesen keskenyebb, mint a 7. csápíz csúcsi
vége, vagy a szem nagy.

A fej olyan hosszú, mint amilyen széles, a homlok domború. A tubus
rövid, kúp alakú [14. nem: Bagnalliella KARNY, 1920]

A fej hosszúkás, mindig hosszabb, mint amilyen széles.

A szem kicsi, kerek, a csáp vége egyszerű
17. nem: Phlaeothrips HALIDAY, 1836

A szem ovális.

A test fekete, fehér rajzolattal. A szájkúp kihegyesedett. Kéreglakó.
7 Ide tartozik a Poecilothrips UZEL, 1895 [lásd még a 30 (31) sor-
szám alatt].

A test fehér rajzolat nélkül. A szájkúp lekerekített. A 3 utolsó
csápíz egymásba olvadt. Fűlakó. - Ide tartozik a Ceplıalotlıríps
UZEL, 1895 [lásd még a 41 (42) sorszám alatt].

Az analis serték szokatlanul hosszúak, a tubusnál többszörösen hosz-
szabbak. A szárny hiányzik. A test felülete apró szemölcsökkel
fedett. A csáp 475 ízből áll. Nagyon kis termetű fajok, füveken,
lehullott leveleken élnek (3. alcsalád: Urothípinae).

A csáp 4 ízből áll, az utolsó 2 csápíz egymásba olvadt
[27. nem: Amphibolothrips BUFFA, 1909]

A csáp 5 ízből áll. Az utolsó csápízek egymástól jól elkülönülnek
[28. nem: Bebelothrips BUFFA, 1909]
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1. nem: Megalothrips UZEL, 1895

A fej a szélességénél nem egészen 2-szer hosszabb, felületén haránt
irányú barázdáltság van. A pontszemek megvannak. Az interocellaris és post-
oeellaris, valamint postocularis serték megvannak. A pofákon néhány serte
helyezkedik el. A csáp 8 ízből áll. A szájkúp szélesen lekerekített. Az állkapcsi
szúróserte hosszú, a fej közepén vagy annak közelében húzódik. Az előtor
rövid. Az előhát sertéi megvannak. A praepectus fejlett, a mesopraesternum
széles. Az elülső lábfejen nincs kitinfog. Az elülső szárny széles, hátulsó szegé-
lyén akasztószőrök vannak. A pelta egy nagyobb középső és ehhez vékony
híddal kapcsolódó két oldalsó mezőből áll (54. ábra: A). A 6. potrohszelvényen
1 hosszú, a végén kifelé hajló vagy egyenes, hátrafelé irányuló nyúlvány
helyezkedik el (54. ábra: C). A 7. és 8. potrohszelvény nyúlvány nélküli.
A tubus a 9. potrohszelvénynél 3-szor hosszabb. A test sertéi hegyesek.

A nemnek Európában 1 faja fordul elő.

7 7 A tubus oldalsertéi rövidek, kevéssé elállóak (54. ábra: B). Nagy
termetű faj. A hím középtorának szélessége 6507740 ,LL. A 3. csápíz
1807195 LL hosszú, 56 LL széles. 3,675,3 mm.

Közép- és Dél-Európában elterjedt faj. Magyarországon a Kőszegi-hegység
ben gyűjtötték. Gombamicéliuınmal átszőtt, száraz ágakon, kéreg alatt él

bonannii UZEL, 1895
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54. ábra. A: Megalothrips bonannii UZEL 3 peltája, B: tubusa, C: 679. potrohszelvénye
(A: KLIMT, B C: PRIESNER nyomán)
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2. nem: Megathrips TARGIONI-TOZZETTI, 1881

A fej' a szélességénél megközelítőleg 2-szer hosszabb, azonban rövidebb
és valamivel szélesebb, mint a Megalothrips-fajoké. Az interocellaris serték a
postocellaris sertéknél hosszabbak. A csáp 8 ízből áll, mindegyik csápíz
elkülönül. A szájkúp szélesen lekerekített. Az állkapcsi szúróserte széles,
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'113-_ -1.''ri`.I ._-ˇ”ııll-JLiˇ-7-I'.-~I-Í

E_lx__'_ __-'ˇıH_-5-ˇ -1-_

:-1I..gaz __,_-;_
_ ___1-v`` _ _.

_ı_ı-ı'ir"._

Í̀'=-'-“.-F”

__3:7”__ı_.__

.z__ . _.`
_' _..,.„. 7~`-_'

ııhf -

`--t,...ı _ 4- '_ _
f- _ ˇ__ _ _ .

J Í-T_ __ ___; -

--.-_.
'H-

_,_ -az \š
._..-".ı" ` ` ' _

V ,_ 7 _,_..ııl'Č .,".` :I 14.1... .__
_ ' _ )ı_.`.__.- *_ .;

4: - "" ._ `

. `"fÍ.t,-..4
I .ílíšii

_.. _ _ .___ _-__, . .- `_.__"_-;m......;
` _ "_.-_`_~r-f7'__ .._ -__... _

'wv H
ıfllıı

-.-

..- `“`U'_
1-.-

'F „_ V5'

_`-:` '_ .-_.. , ..__ ._.- _~. 1. '-.
` 0 I_ Ll- __ ___, . _

._ ... ___-
-iã~7-L:._._ „'-

J

.._“-- f
"--

._'i'i`_i .tiz~lÃi_.,»:`.`~."'l*-.'ı1'.j_,;_'I'Í.}iÍ: .ill'-`__,,,:'
PL 4*L -._-.~._._{

--__
H1)-T

_.-„ 1"
il-ııı

/"ı-L

 _

A-7 'T._

0* .I -
-ı_ ˇ `.

_.: i"~"l._:_

. .,ı-ı-ıı'\§L'u.-E--z,-_
,, __ I.-ı,.

' _' ..ı

Í' "T?""Í'7.'Í"-3
'Z'

Í-"-z -._ - +"-;pı'ı.-.;___~'."`i
ffıın .- 'ýılıh' ',`__“Í-.gr -f§4_LA..-.---,?.'_'.

.i ._ _ If- r..._

_ _ . ' '_'
'Í-ra 3-ı

.-Ő"
ffiı:-“`- ,'I\ ,ill ""' '

_.,-DC.. \ '
__ '_~_ .z-*É _,,-,.._

:Q-_... _ _- -f-51'
L.

-- ' _. I .L , .-
'~'~„ 'H ' -" -ll-fflllıfif'la _', _.. /.r-' 'ül '

bıı . „4 -,
' - 1 H .' "' ' ıı H

l -ff ı„ ' _'_-*L ._:_ - T_.____ 4 __<f-+« A.. »_
L *` - I-H1'-4-` "-`=. .-

' ' "'."".! _'_I
.' . -I .:'_l -_-' _

--„'. Q: 11'
_ _. ~'--Í, .ff.__

_ __ú d 1 _
.11-" "'ı-_'-.-.--_: .L ..

I

_'-__.-_'
/__! \'~.

55. ábra. Megathrips lativentris IIEEGER Q (Eredeti)

V alakúan helyezkedik el. A pofákon serték vannak (56. ábra). Az előhát a
Megalothrips-fajokénál hosszabb, sertézettsége teljes. A praepectus megvan,
a mesopraesternum széles. A pelta viszonylag nagy, 1 nagy középső és ehhez
keskeny híddal kapcsolódó 2 kisebb oldalsó mezőből áll (57. ábra: A). A hím
6. potrohszelvényén 1 csőrszerű nyúlvány lehet, esetenként hiányzik. A test
sertéi végükön kiszélesednek. A 8. potrohszelvényen kitinnyúlvány van. A tu-
buson lelapuló serték helyezkednek el (55. ábra).

A nemnek Európában 3 faja ismert, amelyek közül hazánkban 1 él, 1 további faj elő-
fordulása várható.

1 (2) A test fekete. A fej a szemeknél mért szélességénél 2,2-szer hosz-
szabb. A szem a fej oldalvonalának csaknem 1/5-ét foglalja el. A 3.
csápíz a 4.-nél 1,5-szer hosszabb. A tubus olyan hosszú, mint a fej.
3,574 mm.

Nyugat- és Közép-Európában elterjedt faj. Magyarországi előfordulása nem
ismeretes. Fűféléken él

[nobilis BAGNALL, 1909]

9*



13 132 DR. JENSER GÁBOR V.

2 (1) A test fekete, azonban a comb és a lábszárak töve sárga. A him
6. potrohszelvényén oldalt szarv alakú nyúlvány van (57. ábra: B).
Legalább a nagy példányok 8. potrohszelvényén horgocska látható.
A fej a szemnél mért szélességénél 1,6-szor hosszabb. 2,5--3,5 mm
(55. ábra).
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56. ábra. Megaıhríps lativentríıı HEEGER Q feje és előtora (KLIMT nyomán)

Egész Európában, Szibériában, Kisázsiában elterjedt faj. Faunateriíletüıı-
kön Simontornyán, a Kőszegi-hegységben, a Bakony hegysêgben gyűjtötték.
Többnyire a fűz- (Salix) és mogyoró- (Corylus) fák lehullott levelei között fordul elõ,
valószínűleg alga AP

EVO

lativentris (HEEGER, 1852)

3. nem: Alıiastothrips PRIESNER, 1925

A fej olyan széles., mint amilyen hosszú. A csápok töve egymástól
szokatlanul nagy távolságra van, csaknem mint a szemek hossza. A pofa
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sima. A csáp 8 ízből áll, a 7. és 8. csápíz egybeolvadt. A szárny szélessége
végig azonos, hátulsó szegélyén akasztószőrök vannak. A hím elülső combja
enyhén megvastagodott, a nőstény combja vékony. Egyik ivar lábfején sincs
kitinfog. A tubus rövid. A test sertéi színtelenek.

A nemnek Európában 1 faja ismert.

-- - A test sötétbarna, barna., a lábszárak sötét árnyalatúak. A 3. csáp-
íznek csak a tövi harmada világos. A szárny szürkésbarna árnyalatú,
töve világos, a hátulsó szegélyén 8--~11 akasztószőr van. A csápok
töve egymástól 60 p távolságra van. A szem mögötti serte gömbben
végződik. A 3. csápíz a szélességénél 2-szer hosszabb, rajta 3 érző-
pálcika van. Az előhát sertéi gömbben végződnek, világosak. A tubus
rövid, tövének szélességénél 2,3-2,4-szer hosszabb. 2,2~_2,25 mm.

Nyugat-, Dél- és Közép-Európában elterjedt, ritkán előkerülő faj. Lomb-
levelíi fák gombafonalakkal beszőtt fás részein, szeder (Rubus) szárának üregében
gyűjtötték (= Craıothrips prıˇesneri BAGNALL, 1933)

[schaubergeri PRIESNER, 1920]

4. nem: Cryptothrips UZEL, 1895

A fej a szélességénél, valamint az előhátnál hosszabb, szegletes, oldal-
szegélye párhuzamos. A szem kicsi. A szem mögötti serték aprók, a szemtől
távolabb helyezkednek el. A pontszemek megvannak, a rövidszárnyú formák
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KLIMT, B: PRIESNER nyomán)
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esetében kisebbek. A szájkúp szélesen lekerekített. A csáp 8 ízből áll. A 8.
csápíz töve kis nyélben végződik. Az állkapcsi szúróserte hosszú, 2 szára a fej
közepén hosszan egymás mellett húzódik. Az előhát sertézettsége teljes, a ser-
ték vége tompa. A praepectus megvan, de gyakran keskeny, a mesosternum
elülső szegélye széles. A szárny elülső és hátulsó szegélye párhuzamos, hátulsó
szegélyén akasztószőrök vannak. A hím (58. ábra) elülső combja vastag.
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58. ábra. Cryptomrõps nigripes U. M. REUTER 3 (Eredeti)

A pelta közepes nagyságú, rendszerint hatszögű hálózata van. A hím 9.
potrohszelvényének haslemeze részben a tubus alá húzódik. A test sertéi
gömbben végződnek.

A nemnek Európában 3 faja ismert. Faurıaterületiinkön l faj fordul elő.

-- - A fej oldalvonala párhuzamos, hátul nem szűkül össze, enyhén
kiszélesedő. A test és a lábak sötétbarnák, feketék. A csáp fekete,
a 3. csápíz sárga, a csúcsi része esetenként sötét árnyalatú. A 4.
csápíz töve kivilágosodik. A 8. csápíz a tövén összeszűkül. A fej
hossza a szélességénél 1,4*-1,6-szer hosszabb. A szárny csökevé-
nyes vagy teljesen fejlett, a hátulsó szegélyén 18-21 akasztószőr
van. Az előhát sertéi hegyesek vagy keskenyen lekerekítettek. A 10.
potrohszelvény rövid, vastag, a 9. potrohszelvény hátulsó szegélyén
levő serték erősek, a 10. szelvény hosszát nem haladják meg (57.
ábra: D). A pseudovirga a végén kiszélesedő (57. ábra: Hímje:
58. ábra. 1,7-~2,7 mm.
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Egész Európában elterjedt, de ritka. Magyarországon Simontornyán,
Budapesten, Szigetcsépen, Dabason és a Bakony hegységben gyűjtötték. Rend-
szerint lomblevelü, ritkán tűlevelű fák idős ágainak kérge alatt él (= latus UZEL,
1895: williamsi BAGNALL, 1933)

nigripes (0. M. REUTER, 1880)
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59. ábra. Bolothrips bicolor HEEGER Q (Eredeti)

5. nem: Bolothrips PRIESNER, 1926

A fej a szélességénél valamivel hosszabb, hátulsó harmadában befűző-
dik, többnyire ovális alakú. A pofákon nincsenek erős serték. A pontszemek
megvannak, a szárnyatlan alaknál hiányoznak, esetenként esökevényesek.
A szem mögötti serte közvetlenül az összetett szem hátulsó szegélye mögött
van, a vége hegyes (60. ábra: A). A csáp 8 ízből áll, a 3. csápíz megnyúlt,
a 8. íz a 7. íztől határozottan elkülönült. A szájkúp rövid, szélesen lekerekített.
Az állkapcsi szúróserte V alakban helyezkedik el. Az előhát sertéi, az elülső
szegély kis sertéinek kivételével hosszúak. A szárny gyakran csökevényes,
amennyiben megvan, akkor hátulsó szegélyén akasztószőrök helyezkednek el.
A hímek elülső lába vastag, de vékony lábú gynoecid-tipus is előfordulhat.
A him lábfején kitinfog van. A tubus viszonylag hosszú. A bél gombaspórákat
tartalmaz (59. ábra).

A nemnek Európában 5 faja fordul elő, közülük 4 faj hazai előfordulása bizonyított.

1 (4) A test feltűnően kétszínű. A szem hátrafelé megnyúlt.

2 (3) Az előhát sárga vagy narancssárga, a test többi része sötét színű.
A 2_5. csápízek világosabb színűek, az 5. csápíz csúcsi része bar-
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nás, a 7. és 8. ízek feketék. A szárny esetenként hiányzik, a fejlett
szárny széles, színtelen, a hátulsó szegélyén akasztószőrök vannak.
].,9i2,]. mmı

Közép- és Dél-Európában, Észak-Amerikában a melegebb klímájú terüle-
teken elöforduló faj. Hazánkban Simontornyán, Budapesten, a Köszegi-hegység-
ben és a Hortobágyon gyűjtötték. Fűféléken él A

bicolor (HEEGER, 1852)

A szárnyatlan alak háta és a 2 elülső potrohszelvénye sárga vagy
narancssárga színű. Az 5. csápíz gyakran, a 4. csápíz túlnyomó része
sötét színű. A lábak sárgák. A comb és a lábszár külsö szegélye szür-
kés árnyalatú. 1,4--1,5 mm.

Dél- és Kelet-Európában, valamint Ausztriában és Csehszlovákiában elö-
forduló faj. Hazánkban Simontornyán, a Szentgyörgy-hegyen, a Kis-Balaton terü-
letén gyűjtötték. Fűféléken él

cingulatus (KARNY, 1916)

A test egyszínű, barnásfekete.

Az összetett szem alul hátrafelé erősen megnyúlt. A test barna vagy
fekete. A 4. csápíz egyszínű barna. 2-2,8 mm.

Egész Európában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán, Kecskemé-
ten, Túrkevén és a Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Nedves helyeken fííféléken,
szittyón (Juncus) nem ritka. Télen lehullott levelek között tartózkodik

dentipes (0. M. REUTER, 1880)
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60. ábra. A: Bolothrips bícolor HEEGER feje és elótora -- B: B. icarus UZEL 1. potrohszelvénye

a peltával, C: a 9. és 10. potrohszelvénye (A: STANNARD, B és C: KLIMT nyomán)
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6 (5) Az összetett szem alul nem nyúlik meg hátrafelé. A 4. csápíz rész-
ben világos árnyalatú.

7 (8) A nőstény 9. potrohszelvényén levő serték a tubus hosszánál rövi-
debbek (60. ábra: C). Az összetett szem oldalt erősen kiszögellő.
A 4. csápíz részben vagy teljes egészében sárga. A hím elülső combja
változó, nagyon vastag vagy vékony. Az elülső lábszár végén a
belső oldalon erős kitinfog van. A pelta széles, feltűnően lapos, két
vége szélesen lekerekített (60. ábra: B). 2--2,2 mm.

Európában elterjedt faj. Faunaterületünkön Simontornyán, a Kőszegi-
hegységben, a Szentgyörgy-hegyen, Keszthelyen, Dabason gyűjtötték. Száraz
biotopokban, különböző fűféléken mindkét nem egyaránt előfordul (= f. pallipes
UZEL, 1895)

icarus (UZEL, 1895)

8 (7) iA 9. potrohszelvény sertéi a tubusnál hosszabbak. Az összetett szem
oldalt kevésbé kiszőgellő. A 4. csápíz teljesen fekete. A hím elülső
lába nagyon vastag. Az elülső lábfejen nagy kitinfog van, az elülső
lábszár belső oldalán ugyancsak erős kitinfog helyezkedik el. 2-
2,5 mm.

Elterjedése valószínűleg Dél-Európára korlátozódik. Eletmódja az előző
fajéhoz hasonló

[tubercıılatus PRIESNER, 1922]

6. nem: Pseudocryptothırips PRIESNER, 1919

A csáp 8 ízből áll. A fej az előtornál hosszabb. Az összetett szem nagyon
kicsi, mintegy 10 faeettából áll. A szájkúp szélesen lekerekített. Az állkapcsi
tapogató viszonylag nagy. Mindkét ivar elülső lábfején a kitinfog hiányzik.
A tubus a fejnél rövidebb. A hím 9. potrohszelvénye a tubus töve fölé nyúlik.
A test sertéi hegyesek.

A nemnek Európában 1 faja ismert.

-- -- A test sárgásbarna, a fej és a lábak többnyire sárgák. Az 1. és a
2. csápíz szürkésbarna, a többi barnásfekete. A fej a szemeknél mért
szélességénél 1,2--1,3-szer hosszabb. A pontszemek hiányoznak. A 3.
csápíz a 2. íznél alig rövidebb, rajta 2 vékony érzőpálcika van.
A 7. csápíz töve nem befűződött. A fejen 2 pár kis, szem mögötti
serte van. A tubus rövid, tövének szélességénél csak 2-szer hosszabb.
1,1--1,2 mm.

Dél-Európában elterjedt, fíílakó faj
[meridionalis PRIESNER, 1919]

7. nem: Allothrips HOOD, 1908

A fej hossza és szélessége azonos, esetenként szélességénél valamivel
hosszabb. A csáp 7 ízből áll, ugyanis a 7. és 8. csápíz teljesen egybeforrott.
A csápízeken hosszú, vékony érzőpálcikák vannak. Az összetett szem kicsi,
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7 facettából áll. A szárnyatlan alak pontszeme hiányzik. Az interocellaris és
a postocularis serték erősek, végük szétnyíló. A pofák sertéi hegyesek vagy
szétnyílók. A szájkúp szélesen lekerekített. Az előhát minden sertéje fejlett.
A praepectus megvan, a mesopraesternum csökevényes. A hím elülső combja
vastag, az elülső lábfejen 1 kitinfog van. A pelta széles. A tubus a fejnél
rövidebb .

A nemnek Európában 1 faja ismert.

- -- A fej szürkés, szürkésbarna, a potroh, a lábak, gyakran az előhát
sárga, narancssárga. A fej a szélességénél 1,2-szer hosszabb. A csáp
rövid, a csápízek megközelítőleg gömb alakúak, nyelesek, gyöngy-
sorszerűek, a végükön szétnyílók. A tubus a tövén mért szélességé-
nél 1,7-szer hosszabb. 1,2 mm.

Előfordul Spanyolországban, Dél-Franciaországban, Magyarországon és
Romániában. Magyarországon Simontornyán gyűjtötték. Tölgyfa (Quercus) lehul-
lott levelei alatt helyenként nagy számban fordul elő

pillichellus (PRIESNER, 1925)

8. nem: Parallothrips HOOD, 1939

A fej a hosszánál szélesebb. A csáp 7 ízből áll, a 6. és 7. csápíz egymással
szélesen ízesül, a 2. csápíz a leghosszabb. A szárny és a pontszem hiányzik.
A hím elülső lába vastag. A lábfejen kitinfog van. A tubus rövid, kúp alakú.

A nemnek Európában 2 faja ismert, 1 faj hazai előfordulása várható.

- -- Az állkapcsi szúróserte 2 szára egymástól távol helyezkedik el.
A fej a hosszánál lényegesen szélesebb. A 3. csápíz kicsi, a 4. csáp-
íznél rövidebb. A csáp és a lábak sötétbarnák, a tubus oldala
egyenes, enyhén kúp alakú. 0,8 mm.

Romániában szilvafa kérge alatt, Dél-Franciaországban elhalt galagonya-
(Crataegus) ágon találták

[clavicornis KNECHTEL, 1935]

9. nem: Compsothrips 0. M. REUTER, 1901

A fej nagyon megnyúlt, az utolsó harmadában a legszélesebb. A csáp 8
ízből áll, hosszú, azonban a fejnél alig hosszabb. A 3. csápíz feltűnően hosszú,
a 4--6. csápízek végén alul kifelé álló nyúlvány van. A szájkúp rövid. A tor
keskeny. A szárny hiányzik. A lábak vékonyak, az elülső comb meggörbült
vagy csak megvastagodott. Az elülső lábfejen kitinfog van. A testen fehér
csíkok vagy foltok láthatók.

A nemnek Európában 3 faja ismert. Faunateriiletiinkön 1 faj előfordulása várható.

_ - A fej a szemek vonalánál szélesebb, mint a hátulsó harmadban.
A homlokpajzsnyúlvány kicsi. A 3. csápíz sárga, esetenként szürkés
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árnyalattal. A lábszárak végén keskeny sárga csík húzódik. A lábfej
sárga. A 2. és 5. potrohszelvényen 1 pár fehér oldalfolt van. A tubus
enyhén kúp alakú. 2,5 mm.

Előfordul Észak-Olaszországban és Romániában. Tarackbúza- (Agropyron)
fajokról gyűjtötték

[uzeli Hoon, 1951]
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61. ábra. Haplothrips aculeatus FABRICIUS 5 (Eredeti)

10. nem: Haplothrips SERVILLE, 1843

('D\
\CI'1

A fej hossza szélessége azonos vagy szélességénél hosszabb, If-jta
sekély, haránt irányu barázdáltság húzódik. A szemek á__tla_gos meretuek.
A pofán nincsenek szemölcsök és erős serték. A csáp 8 ízbol all, _a 3. csapıg
rendszerint aszimmetrikus (63. ábra: A), rajta 1 vagy 2 ap1c_al1s helyze_t_u
érzőpálcika van. A 4. csápízen 4 apicalis érzőpálcika helyezkedik el. A sz_aj-
kúp rövid, szélesen lekerekített vagy hosszú. Az állkapcsi szuroserte a fejbe
hosszan behúzódik, a 2 szárát összekötő szalag feltűnően széles. A tor szeles
(61. ábra). Az előhát hátulsó sertéi az elülsőknél hosszabbak, v__astagabba_k.
A praepectus lemezek megvannak. Az elülső szárny a közepso szakaSZ3.I1
összeszűkül, hátulsó szegélyén akasztószőrök vannak vagy hıanyoznak (62.
ábra: A). A pelta háromszög alakú (61. ábra).

A nemnek Európában 36 faja ismert, közülük 22-nek bizonyított magyarországi elő-
fordulása is.

1 (8) A szárny sertéin -- legalább a szárny végén levőkön -- apró pillãk
vannak (62. ábra: B) vagy határozottan szurke arnyalatuak.
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2

8 (4)

4 (3)

5 (2)

___. _. _ .._.__ 7 _ _ m. _-1,..- *ff '_ J-

A 9. potrohszelvény sertéi a tubussal azonos hosszúak vagy annál
OS-ak valamivel rövidebbek.

Az összetett szem legnagyobb átmérője 104_120 p. Az elülső szárny
hátulsó peremén 11-15 akasztôszőr van. Az előhát hátulsó szeg-
letében levő serték 75---95 gr, a 9. potrohszelvény sertéi 140--170 p
hosszúak. 2-2,2 mm.

Közép- és Dél-Európában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán,
Budapesten (Sas-hegy) és a Vértes hegységben gyűjtötték. Szegfíifajok: a barát-
szegfű (Dianthus carthusianorum) és a magyar szegfű (D. pontederae) virágaiban él

ılianthinus PRIESNER, 1924

Az összetett szem kisebb, legnagyobb átmérője 84-88 Ju. Az elülső
szárny hátsó szegélyén 7---8 akasztőszőr van. Az előhát hátulsó
szegletében levő serték 86--100 p, a 9. potrohszelvény sertéi 184 p
hosszúak. 1,8 mm.

Romániából (Román-alföld) ismert, ahol Vajvirágrél (0robanche) gyűjtötték

[floricae KNECHTEL, 1960]

A 9. potrohszelvény sertéi a tubusnál lényegesen rövidebbek, leg-
feljebb 90-112 zu hosszúak.
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62. ábra. A: Haplothrips sp. szárnya (a Z szárnytő sertéi, b
thrips setiger PRIESNER szárnyrészlet, pillás szárnyszőrök (KLIMT nyomán)
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6 (7) A csápízek feketék, csupán a 3. csápíz szürkéssárga. Az epimeralis
serte 60--65 Íu, hosszú. Aszem mögötti serte 55_60 jt. A 3--6. esáp-
ízek hossza (szélessége): 57 (30), 53 (37--38), 52 (32), 48 (27) ,LL.
A szarnypajzson levo sertek 55, 60, 60 y, hosszúak. Az elülso szarny
hátulsó szegélyén 6-9 akasztoszor Van. A pseudovirga keskeny,
a végén enyhén vastagabb, különösebb morfológiai bélyeg nélkül.
1,8 mm.

Előfordulása ez ideig csak Csehszlovákiából (Morvaország) ismert

[uzelianus BAGNALL, 1933]

7 (6) A 3. csápíz sárga, csúcsi vége enyhe szürkés árnyalatú, a 4. csápíz
legalább a tövén sárga árnyalatú. Az epimeralis és a szem mögötti
serte rövid, de Változó méretű. Az előhát hátulsó szegletében levő
serte hosszú (63. ábra: B). A tubus 140 ,u hosszú és 56 ,u széles.
A pseudovirga keskeny, végén enyhén kiszélesedik, nem hasított.
l,5_2,2 mm

Egész Európában elterjedt, a Kanári-szigeteken is előfordul. Faunaterüle-
tünkön gyakori. Áprilistól októberig nagy számban fordul elő fészkesvirágzatúak
(Compositae), különösen az aggófű- (Senecío), a margitvirág- (Chrysanthemıım), a
peremizs- (Imıla), az oroszlánfog- (Leontodon) fajok virágaiban
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63. ábra. A: Haplothrips pannonicus FÁBIÃN Q csápja _ B: H. seıiger PRIESNER, C: H. pa.:-
nonícus FÃBIÁN E2 előhátának sertézettsége (FÃBIÃN nyomán)
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8 (1)

9 68( )
10 (43)

11 (8
12 (18)

13

14. (27)

15

16

17

4

(12)

(13)

(17)

(16)

A szárny sertéi simák, esetleg a hímek sertéi szürkés árnyalatúak
vagy a szárny csökevényes.

Nőstények. A

A tubus hosszú vagy közepesen hosszú, amennyiben rövid, akkor
nem egyenes Vonalban kúp alakú, mint az aculeatus esetében, hanem
oldalt, legalább a tövén, enyhén homorú.

A szem mögötti serte hosszú, gyakran a homlokon túlnyúlik.

A 3--6. csápízek alsó fele világossárga. Az 1., 2., 7. és 8. csápízek
sötét színűek. Az 1_8. csápízek hossza: 28_32, 52, 56-60, 60-*64,
56, 48, 44, 36 jt. A 3. csápízen 2, a 4. csápízen 4 vastag érzőpálcika
van. Az előhát sertéi hosszúak, hegyesek. Az elülső szeglet sertéi
60 it, a hátulsó szegélyen levő serték 87-90 ,LL hosszúak. Az elülső
szárny hátulsó szegélyén 9--12 akasztószőr van. A 9. potrohszel-
vény sertéi hosszúak, a dorsalis serték 100, az oldalsó serték 140 p
hosszúak. A tubus a fejnél 0,15-~0,27-szor kisebb, a tövén mért
szélességénél 2,3_2,6-szer hosszabb. 1,4_1,8 mm.

Egész Európában, Kisázsiában elterjedt. Magyarországon Simontornyán,
Budapesten (Sas-hegy) és a Vértes hegységben gyűjtötték. A fészkesvirágzatúak
(Compositae), elsősorban aszat- (Cirsium spp.) és imola- (Cemaurea) fajok virágaiban
él (= plurisetosus KNECHTEL, 1948)

distinguendııs UZEL, 1895 Q

A csápízek más színűek, amennyiben egyes csápízek töve világos
árnyalatú, az nem olyan éles határvonallal elkülönült, mint a
distinguendus esetében.

A test hosszabb sertéinek vagy legalábbis a szárnyalap 1. és 2. sertéi-
nek Vége tompa.

A csápízek sötétbarnák, feketék, legfeljebb a 3. csápíz szürkésbarna
vagy a nyele sárgás árnyalatú.

Az epimeralis serte 60-65 „LL hosszú, tompa végű. A szem kicsi,
a fej oldalvonalának 1/3-ára terjed ki. A fej a szemek hátulsó szeg-
leténél hirtelen kiszélesedik. A 9. potrohszelvény dorsalis sertéje
100 y, hosszú. 1,6--~l,8 mm.

Európában elsősorban az atlantikus klímaövezetben fordul elő. Az istácon
(Armeria maritíma) és a tengerparti lellegen (Statice limonium) él

[statices (HALIDAY, 1836)] Q

Az epimeralis serte 44-50 p. hosszú. A szem nagyobb, a fej oldal-
vonalának mintegy felét foglalja el. A fej a szemek vonalában kes-
kenyebb, mint a szemek hátulsó szegleténél. A 3. csápíz töve sárga,
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18 (15)

19 (22)

20 (21)

21 (20)

22 (19)
28 (24)

24 (28)

25 (26)

a 4. csápíz túlnyomó részében sötét árnyalatú. A 9. potrohszelvény
dorsalis sertéje 65 ju. hosszú. -- Ide tartozik a H. pajnnonicus FÃBIÃN,
1938 [lásd még a 20 (21) sorszám alatt].

A 3. csápíz részben sárga, a 4. csápíz töve is többnyire világos
árnyalatú.

Az előháton az epimeralis serte rövid, 28-32 jiı-nál nem hosszabb.

A szárny töve fele hosszáig enyhe szürkés árnyalattal. Az epimeralis
serte 44_48 ja hosszú. Az előhát hátulsó szegélyének középső sertéi
a szegleti serténél hosszabbak (63. ábra: C). A 3. csápíz 54_56
(30_-31), a 4. csápíz 58--60 (34_36) ju hosszu (szeles) (63. ábra: A).
A szem átmérője 76 ju, a szem mögötti serte 45 ju. 1,2---1,3 mm.

Ez ideig csak Magyarországon a Vértes hegységből került elő. Tápnövényét
nem ismerjük

pannonicus FÃBIÁN, 1938 Q

A szárny színtelen vagy alig enyhe szürkés árnyalattal. A 3. csápíz
50--53 (27-~28) ju hosszú (széles), a 4. csápíz 53---56 (31) ja, hosszú
(széles). A tubus a fejnél 0,2-0,23-szor rövidebb. l,7-~l,9 mm.

Az Üsztrák-Alpokban gyűjtötték napvirágról (Helianthemum)

[heliaııthemi OETTINGEN, 1942] Q

Az előháton az epimeralis serte 32 ju-nál hosszabb.

Az elülső szárny hátulsó szegélyén 5-8 akasztószőr van. A csápíz
utolsó ízei keskenyek, a 7. csápíz nyeles, oldala csaknem párhuza-
mos, legfeljebb 40 ju, hosszú. A 8. csápíz 40-45 jz hosszú. A szárny
színtelen vagy egészen enyhén szürkés árnyalatú. A 3. csápíz töve
gyűrűszerűen redőzött. A 9. potrohszelvény sertéi nem hosszan ki-
hegyezettek. Rendkívül változékony faj. 1,5 mm.

Egész Európában, Kisázsiában elterjedt. Faunaterületünkön gyakori.
Gahonaféléken él, a búza kártevője. Kártételének egyik módjaként tartják szá~
mon a gabonafélék, elsősorban a búza részleges vagy teljes fehérkalászúságát.
JABLONOWSKI azon megállapítása, amely szerint a fehérkalászúságot nem a trip-
szek okozzák, erre a fajra is vonatkoztatható. Több, a közelmúltban megjelent
közlemény adatai szerint is, a H. ıritici elsősorban a búzaszemek szívogatásával,
minőségének csökkentésével okozhat jelentős károkat

tritici KURDJUMOV, 1912 Q

Az elülső szárny hátulsó szegélyén 8--13 akasztószőr van. A szem
nagy vagy a fej elöl elkeskenyedik.

Szeme nagyobb, mint a dístinguendus esetében, átmérője 100_105 ju,.
A 3_8. csápízek hossza (szélessége): 64 (34), 64--~72 (35_38), 66
(32), 53 (25), 53 (20---22), 32_34 (11) ju. A fej hátrafelé keskenyedő,
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26 25( )

27 (14)

28 (31)

29 30( )

30

31

32

38 (3

(29)

(23)

(33)

2

a pofa egyenes vonalú. A test sertéi többnyire hegyesek, az epi-
meralis serte nem hegyes. A tubus 160-184 ju hosszú és 67-74 ja
széles. A H. dianthinus-hoz hasonló. 2-2,2 mm.

Előfordulása eddig csak Csehszlovákiából (Szklenófürdő) ismert

[ıludichi PRIESNER, 1961] 2

A szem kisebb. A csápízek zömökek, a 7. csápíz oldalsó szegélye
domború. A 4. csápíz 56--58 ju hosszú és 33--34 ju széles. A szárny
színtelen. A fej elöl enyhén elkeskenyedik. 1,3_~1,4 mm. _

Közép- és Dél-Európában, Kisázsiában elterjedt faj. Magyarországon eddig
csak Simontornyán gyűjtötték. Pillangósvirágúak (Leguminosae) -- nyúlhere-
(Anthyllís), zanót- (Cytisus), here- (Trifolium) fajok _ virágaiban él

vuilleti PRIESNER, 1920 S2

Legalább a szárnyalapon levő 2. és 3. serte, valamint az epimeralis
serték hegyesek.

A szárny töve enyhén szürkés árnyalatú.

A test hosszabb sertéi hegyesek. A szem nagy. A pofákon kicsi,
sötét színű serték' vannak. Az epimeralis serték 56_73 ju hosszúak.
A szárny széles, az elülső szárny hátulsó szegélyén 9-12 akasztó-
szőr van. A 9. potrohszelvényen a serték hossza 80-105 ju,. A tubus
a fejnél 0,2 -0,3-szer rövidebb. 1,4_1,8 mm.

Egész Európában, elsősorban a hegyvidékeken elterjedt faj, az Alpokban
és a Kárpátokban gyakori. Magyarországon a Kőszegi-hegységben és a Bakony
hegységben gyűjtötték. Fészkesvirágzatúak (Compositae), elsősorban a zörgöfű
(Crepís), a hölgymál (Híeracium), az árnika (Arnica) virágzatában él

alpester PRIESNER, 1914 2

A test hosszú sertéi nem hegyesek. Kisebb termetű faj. A 9. potroh-
szelvény sertéi 55--60 ju hosszúak. _ Ide tartozik a H. pamwnícus
FÁBIÃN, 1938 [lásd még a 20 (21) sorszám alatt].

A szárny színtelen, csak a szárnypajzs barnás árnyalatú.

A 3. csápíz 52-56 ju, hosszú. Az elülső lábfejen a kitinfog nagyon
kicsi. Az előtor és a szárny sertéinek vége tompa. _- Ide tartozik
a H. trítici KURDJUMOV, 1912 [lásd még a 23 (24) sorszám alatt].

A 3. csápíz rövidebb, 47-50 ju. Az elülső lábfejen levő kitinfog
nagy. Az epimeralis serte 43-47 ju hosszú. A test hosszú sertéi
csak kevéssé tompa végűek, a szárny tövén levő serték hegyesek.
A tubus 120--135 n hosszú, töve 53--62 ju széles. 1,6 mm.
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34 (11)

85 (86)
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Kizázziábõı, Észak-Afrikából, valamint Em.-õpában czshsz10vákiábõı,R„-
mániából, Magyarországról ismert. Faunaterületünkön Csévharaszton gyűjtötték.
A lárva és az imágó egyaránt a búzán él

cerealis PRIESNER, 1939 Q

A szem mögötti serte nagyon rövid, alig látható vagy hiányzik, az
epimeralis serte nagyon rövid vagy igen hosszú.

A tubus nagyon rövid, a fej hosszának mindössze 0,51_0,67-
szorosa. A fej a szélességénél 1,1_1,2-szer hosszabb, a pofa egyenes,
töve felé enyhén elszúkül. A 3. csápíz hosszú, külső szegélye egye-
nes, sárga színű, csúcsa szürkés. Az epimeralis serte 55 ju-nál nem
hosszabb, világos színű. A szárny széles, hátulsó szegélyén 7--11
akasztószőr van. Az elülső lábfejen a kitinfog nagyon kicsi. A 9.
potrohszelvényen kitinnyúlvány van. 1,4_1,6 mm.

Közép- és Dél-Európában elterjedt faj, a homoki szalmagyopár (Helíchry-
sum arenarium, a H. stoechas) és a festőpipitér (Anthemis tínctoria) virágaiban él;
nálunk még nem gyűjtötték

[arenarius PRIESNER, 1920] S2
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64. ábra. A: Haplothrips leuccmthemí SGHRANK S2 előhátának sertézettsége, B: tubusa _
C: H. .setigeriformis FÃBIÃN Q csápja (A, C: FÁBIÃN, B: PRIESNER nyomán)
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A tubus hosszabb, a fejnél 0,1_0,3-szer rövidebb.

A tubus tövének szélességénél 2,8_3,3-szer (általában háromszor)
hosszabb (64. ábra: B). Az előhát sertéi rövidek vagy csökevé-
nyesek.

A 3. csápíz a szélességénél 1,7_1,9-szer hosszabb. A 4. csápíz (néha
az 5. csápíz is) tövén világos folt van. Az előhát sertéi rövidek
(64. ábra: A). A szárny rendszerint egész hosszában vagy legalábbis
alapi felén erős szürkés árnyalatú. Az elülső szárny hátulsó sze-
gélyén 8_12 (ritkán 7) akasztószőr van. 1,8_2 mm.

Eurázsiában, Észak-Amerikában elterjedt faj. Faunaterületünkön gyakori.
Rendszerint nagy tömegben él a réti margitvirág (Chrysenthemum leucanıhemum)
virágzatában

leucanthemí (SCHRANK, 1781) Q

A 3. csápíz a szélességénél 2_3,3-szer hosszabb. A csáp hosszabb
és keskenyebb. A 4. csápíz teljes egészében sötét árnyalatú, tövén
világos folt csak ritkán fordul elő. A szárnyak színtelenek. Az elülső
szárny hátulsó szegélyén 6_10 akasztószőr van. 1,6_2 mm.
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65. ábra. A: Heplozhrips aculeazus FABRICIUS Q 2_3. csápíze, B: tubusa, C_F: különbözö
alakú peltái _ G: H. substilissimus HALIDAY Q előhátának Sertézettsége (A, B: PRIESNER,

C_F: KLIMT, G: FÃBIÃN nyomán)
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Közép- és Dél-Európa, Kisázsia száraz jellegű biotópjaiban fordul elő,
Magyarországon is gyakori. Elsősorban a közönséges cickafark- (Achillea millefo-
lium), a pipitér- (Anthemis), a szalmagyopár- (Helichrysum), a székfű- (Matricaria)
fajok virágzataiban él

angusticornis PRIESNER, 1921 Q

40 (37) A tubus rövidebb, tövének szélességénél 2,3_2,8-szer hosszabb
(aculeams-típus, 65. ábra: B).

41 (42) Az elülső lábfejen levő kitinfog nagyon kicsi. A tubus 138_140 j.ı
hosszú. A 3_8. csápízek hossza (szélessége): 48 (29), 48 (34), 48 (28),
42 (24), 42 (20), 31 (ll) ju (64. ábra: C). Az epimeralis serte 38 ju.
A 9. potrohszelvény dorsalis sertéje 70 ju, hosszú, a vége tompa, az
oldalsó serte 75-80 ju hosszú, a vége hegyes. 1,5 mm.

Szórványosan előfordul Magyarországon, Németországban és Törökország-
ban. Faunaterületünkön Dabason, Budapesten (Sas-hegy) és a Kőszegi-hegységben
gyűjtötték. Németországban galajon (Galium) találták

setigeriformis FÃBIÁN, 1938 Q

42 (41) Az elülső lábfejen a kitinfog nem nagy, de feltűnő. Kis termetű faj.
A 3. csápíz sárga, enyhe szürkés árnyalattal. A 4. csápíz töve vilá-
gos színű.. A 3. csápízen 3 érzőpálcika van. A szárny töve szürkés.
Az elülső lábszár sárga. Az epimeralis serte legfeljebb 45 ju hosszú,
a vége nem hegyes. Az elülső szárny hátulsó szegélyén 6--9 akasztó-
szőr van. A tubus a fejnél 0,2_0,3-szer kisebb. l,4_2 mm.

Egész Európában, Kisázsiában, Észak-Amerikában elterjedt faj, Magyar-
országon gyakori. Here- (Trifolium) fajokon él. A réti here kártevőjeként is szá-
mon tartják

niger (Ost-:oRN, 1833) Q

43 (10) A tubus rövid, kúp alakú (aculeatus típus) (65. ábra: B).

44 (45) A test 2 színű. A fej és a potroh sötétbarna vagy fekete, a szájkúp,
a tor, a lábak sárgák. Az 1., 2. és a 9. csápíz sötét színű, a továbbiak
világossárgák. A test sárgán pigmentált, a potroh pigmentációja
piros. A szárny színtelen, az elülső szárny hátulsó szegélyén 2--4
akasztószőr van, vagy az akasztószőrök hiányoznak. Az epimeralis
serte színtelen, a vége gömb alakú, 35_40 ju, hosszú, a 3. csápízen
1 érzőpálcika van. 1,2_1,4 mm.

A Földközi-tenger mellékén valószínűleg általánosan elterjedt; Magyar-
országon és Ausztriában is előfordul. Faunaterületünkön Bodrogszerdahelyen és
Simontornyán, az utóbbi helyen lárváival együtt a fenyérfűről (Andropogon
ischaemum) gyűjtötték júliustól szeptemberig. További lelőhelyei Tihany, Balaton-
fenyves és a Pilis hegység

fızvizzinzızus (KARNY, 1909) Q
45 (44) A test nem feltűnően 2 színű, barna vagy fekete.

46 (65) A szárny megvan.

10*



13 148 DR. JENSER GÁBOR V.

47 (58)
48 (53)
49 (50)

50 (49)
51 (52)

52 (51)

53 (48)

54 (55)

A nőstény elülső lábfején kitinfog van.

Az epimeralis serte hegyes.

A 3. csápízen 1 érzőpálcika van (65. ábra: A). Hosszúkás alkatú faj.
A test sertéi sárga színűek, hegyesek. A testen piros pigmentsejtek
ritkán fordulnak elő. A 4. csápíz széles, a 3. csápíz valamivel hosz-
szabb, határozottan aszimmetrikus, sárgás. A 4. és 5. csápízek
sárgásbarnák, a 6_8. csápízek barnák. A szárny színtelen, az elülső
szárny hátulsó szegélyén 5--7 akasztószőr van. A pelta alakja vál-
tozó, többnyire dcrékszögű háromszög alakú (65. ábra: C_F). Az
analis serték meglehetősen hosszúak, a tubusnál 1,3-szer hosszab-
bak. 1,4--1,7 mm.

Egész Eurázsiában általánosan elterjedt gyakori faj. Magyarországon min-
denütt előfordul. Különböző pázsitfüveken (Gramineae), nádon (Phragmites) él
(= funebris PRIESNER, 1928)

aculeatus (FABRICIUS, 1803) Q

A 3. csápízen 1 külső és 1 belső érzőpálcika van.

A fej elöl kevéssé szűkül össze. A szem külső szegélyén 1 párhuza-
mos világos csík húzódik. A 3. csápíz 46_48 ju, a tubus 112 ju hosz-
szú. 2_2,1 mm.

Észak-, Közép- és Dél-Európában elterjedt faj. Faunaterületünkön Derecs-
kén gyűjtötték szeptemberben nádon (Phragmites communis), Simontornyán má-
jusban mocsaras réten. További hazai lelőhelyei: Fonyód, Balatonfenyves, Csév-
haraszt. Pázsitfííveken (Gramineae), palkaféléken (Cyperaceae), gyékényféléken
(Typhaceae) él

hukkineni PRIESNER, 1950 Éj?

A fej elöl erősen összeszűkül. A viszonylag kis szem külső szegélye
konvergens. A csáp világosabb. A 3. csápíz sárga, a 4--6. csápízek
barnák. A 3. csápíz 56--60 ju hosszú és 28--32 ju, széles. A -tubus
116 ju hosszú. (Az előző fajtól megbízhatóan a hímek morfológiai
bélyegei alapján különíthető el.) l,7_l,9 mm.

Angliában, Németországban, Franciaországban ismert. Szittyó- (Juncus)
fajokon él (= junícola BAGNALL, 1932)

[juneoı-um BAGNALL, 1913] ÉP

Az epimeralis serte, valamint a szárny tövének sertéi bunkóban
végződnek.

A szem mögötti serte és az epimeralis serte színtelen. A szárny kes-
keny. A 3. csápízen 2 érzőpálcika van. A 3. csápíz a szélességénél
1,5_1,6-s-zer hosszabb, sárga színű, a 4. és 5. csápíz szürkésbarna,
tövük sárga. A 6--8. csápíz sötétbarna. Az epimeralis serte 50--60 ju
hosszú, világos színű. Az elülső szárny hátulsó szegélyén 4_9
akasztószőr van. 1,2_l,5 mm.



55 (54

56 (57)

57 (56)

58 (47)

59 (60)

60 (59)

61 (64)
(63)
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Egész Európában és Szibériában elterjedt faj. Faunaterületünkön gyakori.
Száraz helyeken, különböző növények virágaiban él

acanthoscelis (KARNY, 1909) Q

A szem mögötti serte és az epimeralis se1`te szürke vagy feketés.

A középső és hátulsó lábszár sötét színű. A csáp hosszú, a 6. csápíz
48-50, a 7. csápíz 42--48 ju hosszú. A 3. csápízen három érző-
pálcika van. A 4. csápíz viszonylag vastag. Az előhát elülső szegé-
lyének belső sertéje feltűnően kicsi. Az elülső lábfejen a kitinfog
alig észrevehető. Az epimeralis serte mintegy 60 ju hosszú, egyenes,
sötét színű, tompa végű. 1,3_1,5 mm.

Eurázsiában elterjedt faj. Faunaterületünkön gyakori. Ragadozó, a növé-
nyek levelein és virágaiban egyaránt megtalálható. Gyakori, de tömegesen ritkán
fordul elő (: substilissímus HALIDAY f. floricola. PRIESNER, 1921)

kurdjumovi KARNY, 1913 Q

A lábszárak vége sárga. A csáp rövidebb, a 6. és 7. csápíz mintegy
36 ju hosszú. Az elülső lábfejen a kitinfog kicsi, de jól látható.
Az előhát elülső szegélyének belső sertéje nagyon kicsi. Az epi-
meralis serte 32--36 ju hosszú. 1,4_1,7 mm.

Előfordul Kelet-Európában, valamint Németországban és Franciaország-
ban. Fűlakó (: bournieri TITSCHACK, 1956)

[crassicornis JOHN, 1924] Q

Az elülső lábfejen nincs kitinfog (a lábfejet oldalról kell nézni a
kitinfog hiányának biztos megállapításához).

A középső és hátulsó lábszár világossárga, tövük enyhe szürkés
árnyalatú, de legalább az egész belső szegélye sárgás. A szárny
tövének mindhárom sertéje a végén gömb alakú. A 9. potrohszel-
vény 1. és 2. sertéje tompa végű. A 3_8. csápíz hossza (szélessége):
38 (24), 46 (27), 43 (23), 38 (22), 32 (20), 22 (11) jı. A 2-6. csápíz
világossárga, az 1. csápíz sötét, a 7_8. íz szürkés árnyalatú. Az elülső
szárny hátulsó szegélyén 9 akasztóserte van. 1,2 mm.

Előfordulása Romániából és a Krím félszigetről ismert

[knechteli PRIESNER, 1923] Q

A középső és hátulsó lábszár sötét színű vagy csak a végükön többé-
kevésbé sárga.

Az epimeralis serte vége tompa, gömb alakú vagy szétnyíló.

Az előhát elülső szegélyének belső sertéi kicsik, csökevényesek. A 3.
csápízen nincs érzőpálcika. A fej rövid, hossza és szélessége azonos.
A középső és hátulsó lábszár vége világossárga. Kisebb termetű faj.
A 9. potrohszelvény dorsalis sertéje, a 7. potrohszelvény oldalsó
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63 (62)

64

65

66

67

68

69

70

71

72

(61)

(4 )

(67)

(66)

(9)

(70)

(69)

(36)

(73)

sertéje 60--70 ju hosszú. A 8. csápíz 24_27 ja hosszú. Az elülső
szárny hátulsó szegélyén 6-7 akasztószőr van. 1,1-1,2 mm.

Nyugat- és Közép-Európában elterjedt. Magyarországon Simontornyán,
Izsákon, Kecskeméten, Budapesten (Sas-hegy) gyűjtötték. Kéreg alatt, moha,
valamint lehullott levelek között él

miııutus (UZEL, 1815) Q

Az előhát elülső szegélyének belső sertéi hosszúak, azonban a hátulsó
szeglet sertéinél rövidebbek (65. ábra: G). A 3. csápízen 1 érző-
pálcika van. A 3. csápíz a szélességénél kétszer hosszabb. A 3_8.
csápízek hossza (szélessége): 52 (26), 57 (30), 52 (27), 46 (27), 41 (22),
26 (12) ju. A középső csápízek sárgák. Az elülső lábfejen nincs kitin-
fog. 1,3-1,5 mm.

Európában elterjedt. Magyarország több különböző pontján gyűjtötték,
Lomblevelű fák, elsősorban a tölgy (Quercus) levelein gyakori. Lárvái májustól
július végéig élnek. Kéregrepedésekben, moha között telel át

substilissimus (HALIDAY, 1852) Q

Az epimeralis serte hegyes végű. A fej a szélességénél valamivel
hosszabb. A csáp vékony. 1,2_l,5 mm.

Európában elterjedt. Magyarországon a Kőszegi-hegységben és a Bakony
hegységben gyűjtötték. Lomblevelű fák, elsősorban a bükk (Fagus silvatíca),
valamint a magas kőris (Fraxinus excelsior) levelein él

phyllophilus PRIESNER, 1916 Q

A szárny csökevényes.

Az elülső lábfejen nincs kitinfog. A 3. csápíz 42 ju hosszú, 22 ju
széles. Kis termetű faj. _- Ide tartozik a H. minutus (UZEL, 1895)
[lásd még a 62 (63) sorszám alatt].

Az elülső lábfejen kicsi, de jól látható kitinfog van. A 3. csápíz
39_45 ju hosszú, 24_26 ju széles _ Ide tartozik a H. crassícornis
JOHN, 1924 [lásd még az 57 (56) sorszám alatt].

Hímek.

A test 2 színű. A comb a lábszárnál világosabb. A pseudovirga
apicalis része fokozatosan keskenyedő (66. ábra: A)

flavicinctus KARNY, 1909 3

A test megközelítőleg egyszínű.

A szárny tövén levő serték gömbben végződnek vagy a végük
szétnyíló.

A középső és a hátulsó lábszár világossárga. A 4. csápíz a széles-
ségénél 1,7-szer hosszabb [knechteli PRIESNER, 1923] Ő



R ı -ı

V. THYSANOPTERA. _ Taırsznn 13 151

73(

74

75

76

77

78

79

1„mw4aŠi.-`---

""”"“*`-:Í
-Á.-1-_-ıxl-'_'

: "'.-"".""'

'.`
.Ü

ı, 3 _ 3:
1- ır> _'|_
I _ I

_-_.

_|_`_

-ı"l.

-f'.ı-!-._..-

_ í'
I

,zl "
_ -»I

J
.

. _- .`1:1
ı -' .ı_ı.,;',

(7

72)

(81)
(78)

7

(76)

(75)
(80

'-.-ıı.>,.ı.K

.

.. _. ._ıC.,,Í

..

f-I'ı`Ol _! .'.I'__.-
_.__-

-._`-ı»
-`-1*.”-..'*_`,''ızIı..._.ıı","_Š,_,J"',„U'\-....__....__.ıı-ı,\,ı,Iı.,

..__

.',_ -“ˇ-“-`=rÉi~.1_zi-I.-'z`.`-1-1-A-tr'-:

' .'.-',-1..ı;*..I"-".'.-n-_

_.--__'-_-.'.-,._.

-__.__,I_r._:_:_`.:,_+ıI;:I,

\I''ˇ-̀I-.__'-- .,._ ,_..__ 1*.'-`-!'§1`

_..'. T1
|(

P

_______..
.

-a{._'*;.Q'É':â.lıl.E:-*.':~.-.'

QII-'11I__. __
.'I' .'̌ ___*_ __'__..T...___ ,_I4A._.Í1

...._.___.I____.___

._._..._
..,I_,___.._._,_Í_

.._F

1

*;_`-~_--_____.-

.ı.'“"'Iı.7̌ 'I=ı.
I.ilI'I...ı'P I` ıI'O' __._.__.._____-_..__*..ı_______,__;_ı___..__ı;J:

__ıfx'-1.-

-.. _.elâııııırnııtsıı-ııııııALi.ıi«fıı~l~ı`'"1b.{;4.n`"':"'"_,';','-'1ı"'Í-`-.P_i`.-_-_-_

- _..'--\;.„_,___`.__.L_

'"" .Í'n-\;._|`“

,....-.-I-“

ı.._*o..

0A_
. __'Oı'. L,,"

..,,_'__._„ __-,

A --D' ı.I"

_

-.Ízi

_ı_-'.~-'Í:'.“~:`~l-Í,-ı."'\.ı."\"

.v_-__~..-.ı.ı"-' 0--__...-.,'___,,:f_|j_

U.

'0ı_-.,-_

..

«_.:_l-_-_.._:

-.--.'_,_'_-._

"-__.''*,._'1'-'-`.`

_.
l .7ı. .I,,,._I

_._ _._

__

____

A I 4̀

0ı_.__ı....__

'-I."'_',__-4..|.__..ff_._l°'

tr-'`` - .I_`,
'_' ~'..-.*.:'-'.'-

.4.,.-*_.-
- _'.____.

Illı..."

)

ı__ f j

A középső és a hátulsó lábszár sötét színű, legfeljebb a csúcsa
világossárga.

Az előhát sertéi sötét színűek vagy erősen szürke árnyalatúak.

A szárny tövén levő 1. és 2. serte sötét színű.

A középső és hátulsó lábszár csaknem egészen sötét színű, csúcsa
nem világosodik ki. A potroh oldalsó sertéi sötét színűek. A pseudo-
virga apicalis részének hossza és szélessége megközelítőleg azonos,
a vége ív alakúan kihegyezett (66. ábra: B)

substilissimus (HALIDAY, 1852) 3

A középső és hátsó lábszár végén széles világossárga sáv húzódik.
A 3. csápízen az érzőpálcika nagyon kicsi vagy hiányzik. A pseudo-
virga a végén összeszűkül, majd gombostűfejszerű megvastagodás-
ban végződik (66. ábra: C). Kis termetű faj minutus UZEL, 1895 Ő*

A szárny tövén levő mindhárom serte világos színű.

A középső és hátulsó lábszár csúcsa világossárga. Az előhát elülső
szegélyének középső sertéje nagyon kicsi. A szárny csúcsa szürkés
árnyalatú [crassicornis JOHN, 1924] Ő*
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66. ábra. A: Haplothrips flafvicinctus KARNY, B: H. substilissímus HALIDAY, C: H. mínutus
UZEL, D: H. kurdjumoví KARNY, E: H. pannonicus FÃBIÃN, F: H. tritiei KURDJUMOV pseudo-

virgája (A_E: FÃBIÁN és F: KLIMT nyomán)
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A középső és hátulsó lábszár teljes egészében sötét színű. Az előhát
elülső szegélyének belső sertéje igen kicsi. A 3. csápízen 1 érző-
pálcika van. A pseudovirga oldalsó pereme párhuzamos, a csúcsán
hirtelen levágott egyenes vonalban végződik (66. ábra: D)

kurdjumovi KARNY, 1913 3

Az előhát sertéi Világosak vagy legfeljebb enyhe szürkés árnyalatúak.
A középső és hátulsó lábszár teljesen sötét.

A pseudovirga csúcsi felében erősen kiszélesedik, kanálszerű, csúcsa
középen hosszan hasított (66. ábra: A csáp sötét színű. A 3.
csápíz kevéssé kivilágosodó pannonicus FÃBIÃN., 1938 3

A pseudovirga más alakú.

A pseudovirga vége kissé kiszélesedik, csúcsa nem hasított (66.
ábra: A 7. csápíz töve nyeles, a 3. csápíz töve haránt irányban
ráncolt. A szem mögötti serték és az előhát sertéi hegyesek [lásd
még a 121 (118) pontnál is] tritici KURDJUMOV, 1912 3

A pseudovirga a végén fokozatosan összeszűkül, az oldalsó szegélye
a csúcsi részén gombostűfejszerűen megvastagodik (67. ábra: A)

acanthoscelis KARNY, 1909 3
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67. ábra. A: Haplothrips acanıthoscelis KABNY, B: H. phyllophilus PRIESNER, C: H. aculeatus
FABEICIUS, D: H. disıínguendus UZEL, E: H. cerealis PRIESNER, F: H. alpesıer PRIESNER

pseudovirgája (A-D, F: FÃBIÃN, E: KLIMT nyomán)
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86 (71)

87 (90)
88 (89)

89 (88)

90

91 (96)
92 (93)

98 (92)
94

95 (94)

96 (91)
97 (114)

98 (108)

99 (100)

100 (99)

101 (102)

(37)

(95)

A szárny tövének sertéi hegyesek vagy a végük kissé lekerekített,
de nem göınbszerú.

A 3. csápízen 1 érzőpálcika van.

Az előhát és a potroh oldalán levő serték sötét színűek. A pseudo-
virga a végén kiszélesedik, az apicalis része a hosszánál szélesebb,
csúcsa szélesen lekerekített (67. ábra: B)

phyllophilus PRIESNER, 1938 5

A serték kissé szürkés árnyalatúak. A pseudovirga keskeny, oldala
egyenes vonalú, vége keskenyen lekerekített (67. ábra: C)

aculeatus FABRICIUS, 1803 3

A 3. csápízen 2 érzőpálcika van.

A 3-6. csápízek töve rendszerint élesen elhatároltan világossárga.

A szem nagy, a fej viszonylag hosszú. A pseudovirga enyhén gömb-
szerű, vége levágott (67. ábra: D) distinguendus (UZEL, 1895) Ő`

A szem kicsi, a pofa hosszúkás, a fej keskeny. A tubus rövid.

A pseudovirga gombostúfejszerű, csúcsa előtt befűződő. _ Ide tar-
tozik a H. hukkineni PRIESNER, 1950 [lásd még a 108 (109) sorszám
alatt].

A pseudovirga csúcsa keskeny. Szittyôn (Juncus) él
[juncoı-um BAGNALL, 1913] 5}

A 3-6. csápízek színe más.

Legalább az epimeralis serte és a szárnypajzs 2. és 3. sertéj e hegyes.

Az előhát elülső szegélyén a belső serték hosszúak.

A csápízek a 4. íztől kezdődően sötét színűek. A tubus rövid, a
pseudovirga a végén kanálszerűen kiszélesedő (67. ábra: E)

cerealis PRIESNER, 1939 Ő*

A csápízek közül legalább a 4., általában az 5. vagy 6. csápíz töve
sárga.

Nagy termetű faj, a tubus viszonylag hosszú, az összetett szem
nagy. A pseudovirga kiszélesedik, a végén mélyen és szélesen hasí-
tott (67. ábra: F) alpesteı' PRIESNER, 1914 Ő*
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102 (101) Kis termetű faj. A szem több mint félszer hosszabb a pofa mögött
levő részénél. A tubus a töve mögött enyhén összeszűkül. - Ide
tartozik a H. vuilleti PRIESNER, 1920 [lásd még a 119 (120) sor-
szám alatt].

103 (98) Az előhát elülső szegélyén a belső serték rövidek.

104.- (105) A szárny erősen szürkés árnyalatú. Az előháton a serték nagyon rövi-
dek. A pseudovirga kiszélesedő, a vége hasított (68. ábra: A)

leucanthemi (SCHRANK, 1781) Ő

105 (104) Szárnya csak nagyon enyhe szürkés árnyalatú vagy színtelen, ha
szürkés árnyalatú, akkor a pseudovirga nem szélesedik ki és a végén
nem hasított.

106 (107) A pseudovirga széles kanál alakú, a végén gyakran hasított, a szé-
les apicalis rész a nyélnél hosszabb. A szárny tövén levő serték
viszonylag hosszúak. A 3. csápíz világos színű. H- Ide tartozik a
H. cerealis PRIESNER, 1939 [lásd még a 99 (100). sorszám alatt].

107 (106) A pseudovirga vége nem szélesedik ki.

108 (109) A pseudovirga vége hirtelen gombostűfejszerűen kiszélesedik (68.
ábra: B). A szem nem nagy. Legalább a 4. és az 5. csápíz töve sárga

hukkineni PRIESNER, 1950 5
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63 ábra A- Haplothrips leucanthemi SCHRANK, B: H. hukkineni PRIESNER, C: H. angusti-
coıinís Pf:IEsNER, D: H. setígeriformíã FÃBIÃN, E: H. setiger PRIESNER pseudovirgája (FÃBIÃN

nyomán)
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109 (108) A pseudovirga keskeny., oldala párhuzamos, vagy a végén lándzsa-
SZ ÜTU..

110 (111) A pseudovirga keskeny, a vége nem szélesedik ki, nem hasított
(68. ábra: C). A szem mögötti és az előháti serték nagyon rövidek.
A 3. csápíz megnyúlt angustieornis PRIESNER, 1921 5

111 (110) A pseudovirga vége az alapi résznél határozottan szélesebb (68.
ábra: D).

112 (113) A szárny végén levő sertéken nincsenek apró pillék. A 3. csápíz
megnyúlt, belső oldala enyhén homorú (69. ábra: A)

setigerifornıis FÁBIÁN, 1938 3

113 (112) A szárny végén levő sertéken apró pillék vannak (62. ábra: B).
A 3. csápíz belső oldala nem bomorú (69. ábra: B). A pseudovirga
a végén enyhén kiszélesedik (68. ábra: E)

setiger PRIESNER., 1921 3

114.- (97) Legalább a szárny tövének 1. és 2. sertéje a végén tompa.
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115 (116) A szem viszonylag kicsi., a pofa mögött levő része a szemnél 2,5-
2_.,6-szer hosszabb. A test hosszú sertéi színtelenek. A pseudovirga
vége kiszélesedő, a sötét színű ductns a kiszélesedő részt nem követi

[statices (HALIDAY, 1836)] Ő*

116 (115) A szem nagy. a pofa a szemnél csak 2-szer hosszabb.

117 (122) Az előhát elülső szegélyének belső sertéi hosszúak.

118 (121) A 7. csápíz töve nem nyeles.

119 (120) A 4. és 5., gyakran a 6. csápíz töve is világossárga. A tubus enyhén
homorú. A pseudovirga keskeny., nem szélesedik ki, a vége kes-
kenyen legömbölyített vuilleti PRIESNER, 1920 6*

120 (119) Az 5. és 6., gyakran a 4. csápíz is sötétbarna, fekete. A 3. csápíz
a szélességénél 1,8-1,9-szer hosszabb (69. ábra: C). A pseudovirga
a végén kanálszerüen kiszélesedik, hasított (66. ábra: - Ide
tartozik a H. pannonicus FÃBIÃIN, 1938 Ő [lásd még a 82 (33) sor-
szám alatt]. `

121 (118) A 7. csápíz töve rövid nyéllel. A szárny tövén levő serték hegyesek.
A fej megnyúlt, nyaka kismértékben összeszűkülő

tritici KURDJUMOV, 1912 6

122 (117) Az előhát elülső szegélyének belső sertéi nagyon rövidek.

123 (126) Az előhát elülső szegletében levő serte kicsi.

124 (125) A 4. és 8. csápízek sötétbarnák. -~ Ide tartozik aH. statices (HALIDAY,
1836) 3 [lásd még a 115 (116) sorszám alatt].

125 (124) A 4. és gyakran az 5. csápíz töve sárga, a 3. csápíz túlnyomó része
sárga. -- Ide tartozik a setigeriformis FÃBIÃN, 1938 3 [lásd még a
112 (113) sorszám alatt].

126 (123) A serték hosszúak. A szárny keskeny. A szárny tövén levő serték
vége tompa. A pseudovirga keskeny, a vége enyhén kiszélesedő,
nem hasított [helianthemi OETTINGEN, 1942] Ő*

11. nem: Xylaplothrips PRIESNER, 1925

A Haplothrips nemhez hasonló, de a 3. csápíz teljesen szimmetrikus
(70. ábra: A). A szárny a csúcsa felé alig szélesedik ki. Az analis serték és az
elülső comb a Haplothrips-hez hasonló. Az elülső lábfejen levő kitinfog alig
előrenyúló vagy hiányzik.
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A nemhez tartozó fajok kéreg' alatt, rovarlárvák járataibarı vagy a talajban, liliom-
felek hagymáin élnek. Európában 3 faja ismert.

fı

1 ~ _. L'il:a z - . ,= 'g  ~.`.
[ Ő [il P 1 _ " '__ . _
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Az elülső lábfejen nincs kitinfog. A 3. csápíz a szélességénél 1,5-szer
hosszabb. A 7. és 8. csápízen 2 érzőpálcika van. A 2-8. csápízek
hossza (szélessége): 45 (27), 38--39 (25), 41 (26), 42--53 (22), 38 (22),
42 (19), 27 (13) ,LL. Az összetett szemek oldalt laposak, átmérőjük
35-40 pt. Az epimeralis serte keskeny, vége lekerekített, színtelen,
71--79 „u hosszú. A középtor 190 ,u széles. A szárny csökevényes.
A 9. potrohszelvényen a lateralis serte 154--168 ,LL hosszú. A tubus
rövid, 95 pl hosszú, 55 y. széles, kúp alakú. 2-~2,6 mm.

Előfordul Csehszlovákiában és Magyarországon; ritka faj. Magyarországon
Simontornyán gyűjtötték. Lomblevelíi fák, elsősorban a szil (Ulmus) kérge alatt él

ulmi PRIESNER, 1938

Az elülső lábfejen kitinfog van. A 3. csápíz a szélességénél l,7_
1,8-szer hosszabb, a 8. csápíz töve a 7. csápíz csúcsánál lényegesen
keskenyebb. A szárny enyhe szürkés árnyalatú. Nagy termetű fajok.
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FÁBIÃN, C: SGHLIEPHAKE nyomán)
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3 (4) A csáp mintegy 450 y, hosszú, egészen sötét színű. A szem mögötti
serte hosszú. Az epimeralis serte meggörbült. Az elülső szárny a
közepén enyhén összeszűkül, csúcsi felén nem szélesedik ki. Az elülső
comb vége sárga. 2 mm.

I A liliomfélék (Lillíum) hagymáival sokfelé széthurcolták; rnegtelepedett
Eszak-Amerikában, Japánban, Koreában; Európában Angliában és Hollandiá-
ban ismert. Várlıató, hogy Magyarországra is behurcolják

[subterraneus J. C. CRAWFORD. 1933]

4 (3) A csáp legfeljebb 355 p hosszú. A 3-5., néha a 6. csápíz töve is
világossárga., a 3. csápíznek csak a vége szürkés árnyalatú. Az epi-
meralis serte 65 du hosszú. A comb fekete. A pseudovirga apicalis
fele kiszélesedő, enyhe csúcsban végződik (70. ábra: B). 1,2-1,4 mm.

Európában elterjedt faj. Faunateriiletünkön több helyen gyűjtötték. Lomb-
és tűlevelű fák kérge alatt gyakori, télen különböző növények üreges száraiban,
lombhullás után a tölgy- (Quercus) fajok levelein kifejlődő Biorrhiza gubacsokban
tartózkodik

fuliginosus (SCHILLE, 1910)

12. nem: Neoheegeria SCHMUTZ, 1909

A Haplothrips nemhez nagyon hasonló. A szájkúp hegyes., a fej az elő-
tornál hosszabb, az összetett szem kicsi. A test sertéi hosszúak. Az elülső
lábfejen kitinfog is lehet. A szárny mindig színtelen. Viráglakó.

A nemnek Európában 4 faja ismert.

1 (2) A 3. csápízen 3 érzőpálcika van (70. ábra: C). A fej megnyúlt.
A csáp sötét színű, a 3-6. csápízek töve sárgás. A 3. csápíz ó0--62 y
hosszú és 34-36 ,u széles. A középső és hátulsó lábszár és lábfej
sötét színű. A tubus 173 ,LL hosszú és 68 ,LL széles. 1,7 mm.

A Földközi-'ten er körn ékén valószíníile általánosan elter'edt, Anatóliá-
° g 1 Y g nı J 1 0ban ıs előfordul. Magyarorszagon Keszthelyen szívócsapdával gyuj töttek. A Salma

germaníca virágaiban él
haınanni PRIESNER, 1961

2 (1) A 3. csápízen 2 érzőpálcika van.

3 (4) A középső és hátulsó lábszár végén széles sárga mező húzódik, az
elülső lábszár és a lábfejek sárgák. A fej 172 M hosszú. Az 1. és 2.
csápíz sötét színű, a további ízek sárgák, csak a 6. csápíz vége és
a 7. és 8. csápíz halványbarna. A 3. csápíz lekerekített., 43 ,u hosszú
és 29 ,LL széles, a 4. csápíz 48 ,uv hosszú .és 31 ,LL széles. Az epimeralis
serte meggörbült, csaknem hegyes., mintegy 80 pt hosszú. A tubus a
fejnél rövidebb, 156 ,LL hosszú és 60 iz, széles. 1,7--2 mm.

Közép-Európa keleti részein, Dél-Európában elterjedt faj. Magyarországon
Budapesten a Sas-hegyen gyűjtötték

bírói PRIESNER, 1928
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4 (3) A középső és hátulsó lábszár vége nem sárga. Az elülső lábszár csak
részben világossárga. A fej a szélességénél 1,1-szer hosszabb. A szem
mögötti serte 145 ,u hosszú, a 3. csápíz a szélességénél 1,7--2-szer
hosszabb, enyhén aszimmetrikus. A 8. csápíz hosszú, hegyes, széles-
ségénél 4-szer hosszabb. Az epimeralis serte 120 y, hosszú. A test
sertéi hosszúak, erősen meggörbültek. Az elülső szárny hátulsó pere-
mén 8--12 akasztóserte Van. A pseudovirga végén enyhén, kanál-
szerűen kiszélesedik (70. ábra: D). 1,4-1,8 mm.

Egész Európában, Kisázsiában (Anatólia) elterjedt faj. Faunaterületün-
kön több helyen gyűjtötték. Egész évben ökörfarkkórófajok (Verbascum phoeni-
cum, V. austriacum, V. nigrum, V. thapsus, V. phlomoides, V. lichnis) levél-
hüvelyében, szárán, rügyeiben és virágaiban él. A levél rózsájában vagy a talaj-
ban telel át

verbasci (OSBORN, 1896)

13. nem: Pezidothrips PRIESNER, 1950

A fej keskeny, szélességénél 1,3-szer hosszabb. A pontszemek kicsik.
A csáp 8 ízből áll. A esáp a fejnél 2,2--2,8-szer hosszabb, a 3. csápízen 1,
a 4. csápízen 2 érzőpálcika van. A 3. csápíz kivételével minden csápíz sötét-
barna. A szem mögötti serte és az előháton levő serték gömbben végződőek.
A szárny csökevényes. A potroh sertéi hegyesek, viszonylag színtelenek. A tu-
bus rövid, kúp alakú.

A nemnek Európában 1 faja ismert.

- -- A szem átmérője (az oldallal párhuzamosan) 48 ,u. A nőstény 2--8.
csápizeinek hossza (szélessége): 56 (36), 56 (31), 72_76 (32), 76 (28),
70 (25), 60 (22), 40-44 pt. A 3-6. csápíz apiealis peremén sötét
színű szegély húzódik. A középtor szélessége 260 pi. Az epimeralis
serte 61 ,LL hosszú. Az elülső lábfej kitinfog nélkül. A tubus 148-
152 (52) iz hosszú (széles). 1--1,4 mm.

Előfordul Magyarországon és Romániában. Magyarországon Simontor-
nyán novembertől márciusig különböző lomblevelű fák - nyár (Populus), fűz
(Solix), tölgy (Quercns), szil (Ulmus), szilva (Prunus) - kérge alól gyűjtötték

robiniae (PRIESNER, 1924)

14. nem: Bagnalliella KARNY, 1920

A fej a szélességénél valamivel hosszabb, hátrafelé elkeskenyedik.
A szem mögött összeszűkülő barázdák vannak. Pontszemek a szárnyas és
szárnyatlan alaknál egyaránt előfordulnak. A csáp 8 ízből áll, az egyes ízek
keskenyek. Az előháton csak az oldalsó szegélyen, a hátulsó szegletében,
valamint a hátulsó szegélyen levő serték hosszúak. A serték vége rendszerint
tompa. A pelta háromszög alakú. A Haplothrips nemtől az előhát sertézett-
sége,-valamint a hátrafelé keskenyedő fej alapján különböztethető meg.

A nemhez tartozó fajok xerofil biotópokban szukkulens növényeken élnek, a közép-
amerikai fauna tagjai. Európában 1 behurcolt faj él.
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-- _ A test barna, sűrűn elhelyezkedő piros pigment foltokkal. A csáp
az első 2 íz kivételével sárgásbarna. A 3-5. csápíz hossza (széles-

I Ísége): 50 (28), 50 (31), 48 (28) _u,. A 3. csápízen 1, a 4. csapızen 4
érzőpálcika van. A fej 225 /,L hosszú és 208 fr széles. A szem oldalsó
átmérője 68-72 p. Az epimeralis serte világos színű, a csúcsa leke-
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71. ábra. Acanthothrips nodicornís 0. M. REUTER 6 (Eredeti)

.P AF' .F I A I I I Á'rekıtett. Az elülso szarny hatulso szegelyen 5 6 akasztoszor helyez-
kedik el. Mindkét ivar elülső lábfején kitinfog van. A középtor
szélessége mintegy 330 _u,. A tubus 124 _u hosszú és 72 p, széles.
2--2,5 mm.

Európa nagy részén elterjedt. Magyarországi előfordulása még nem bizonyí-
tott. A Yucca leveleinek tövében él

[yuccae (HINDS, 1902)]

15. nem: Acanthothrips UZEL, 1895

A fej erősen megnyúlt, a pofa enyhén kiszélesedő, rajta sertéket viselő,
sötét színű szemölcsök helyezkednek el. Az összetettszeın nagy, bab alakú
(72. ábra: A). A 3. és 4. csápíz a végén összeszűkül (72. ábra: B). A szájkúp
hosszú és hegyes. Az előháton hatszögű vagy ahhoz hasonló hálózat alakult ki.
A szárny elülső és hátulsó szegélye párhuzamos. A pelta megközelítőleg három-
szög alakú, csúcsai szélesen lekerekítettek (72. ábra: C). A tubus hosszú, a
fejnél 0,1-szer rövidebb. Nagy termetű faj (71. ábra).

A nemnek Európában 1 faja fordul elő.
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-- -- A test fekete színű, a 3--8. potrohszelvények elülső szegletében 1-1
fehér folt van (fekete papírra helyezett példányon jól látható).
A csáp fekete, a 3--5. csápízek sárgák, középső szakaszán sötétebb
árnyalatúak. A 6. csápíz töve barnássárga, a 3. csápízen 3 -|- 1 érző-
pálcika helyezkedik el. Az elülső szárny sárgássziirke árnyalatú,
hátulsó szegélyén 28-44 szőr van. A szárny tövén levő serték
gömbben végződnek (72. ábra: D). A középső és hátulsó lábszárak
töve és csúcsa sárga. 2,2 mnı.

Európában, a Kaukázusban, Észak-Amerikában elterjedt faj. Magyar-
országon Siınontornyán, Bogácson és a Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Lomb-
levelű fák ágain és gallyain él

nodicornis 0. M. REUTER, 1880

16. nem: Eurytrichothrips PRIESNER, 1920

A fej rövid, a hosszánál szélesebb, az előtornál rövidebb (73. ábra: A).
A csáp 8 ízből áll, a 2. csápízen a kerek alakú érzőmező a csápíz töve és közepe
közötti részen helyezkedik el. A pontszemek megvannak. A szájkúp lekerekí-
tett. A Mm előtora a nőstényéhez viszonyítva nagyobb. Az előhát hátulsó
szegletében levő serték rövidek és viszonylag vastagok (73. ábra: A). A szár-
nyak megvannak vagy hiányoznak. Az elülső szárny elülső és hátulsó szegélye
párhuzamos. A szárny szegélyén a szőrök sűrűn egymás mellett helyezked-
nek el. A szárnyon akasztószőrök nincsenek. Az elülső comb nagyon vastag.
Mindkét ivar elülső lábfején 1 nagy kitinfogat találunk. A test sertéi hosszan
kihegyezettek. A test széles és lapos.

A nemnek 1 faja ismert, amelyet Magyarországról még nem mutattak ki.
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72. ábra. A: Acanthothríps nodicornís O. M. REUTER feje és előtora, B: 3-4. csápíze, C: pel-
tája, D: elülső szárnyának tövi része (A: STANNARD, B: PRIESNER, C--D: KLIMT nyomán)

11 V. 13.
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-- -- Sötétbarna színű. A fej 242 ,LL hosszú, 267 ,u széles. A nőstény csápja
4.33_467 ,u hosszú. A csáp sárga, a középső csápízek csúcsa szürkés,
az utolsó ízek barnák. Az összetett szem lateralis átmérője 95
A szárny színtelen, az akasztószőrök hiányoznak. Az oedymer hímek
combja 190 1,: vastag, a gynoecid hímek combja csak 87 ,u széles.
A pelta alul mindkét oldalon megnyúlt (73. ábra: B). A tubus
180 p hosszú, 84.- 3.: széles. 1,8 mm.

Előfordulása Közép- és Észak-Európában ismert. Az erdei fenyő (Pínus
silvestrís) kéregpikkelyei alatt él

[affinis (O. M. REUTER, 1899)]

17 . nem: Phlaeothrips HALIDAY, 1836

A fej a szélességénél és az előtornál hosszabb. A pofán sertéket viselő
szemölcsök vannak vagy a szemölcsök csökevényesek, esetenként csak 1 pár
serte található a pofa tövi harmadában. A szájkúp hegyes, ritkán enyhén
lekerekített. Mindkét ivar elülső lábfején kitinfog van. Egyes fajok elülső
combján nincsenek kitinfogak. A hímek elülső lábszárán gyakran fordul elő

4\
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73. ábra. A: Eurytrichothríps affinis 0. M. ÍREUTER Q feje és előtora, B: peltája, C: pseudo-
virgája (A: PRIESNER, B és C: KLIMT nyomán)
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kitinfog. A szárny csaknem mindig megvan, elülső és hátulsó szegélye azonos
szélességű, esetenként középen enyhén összeszűkülő.

A nembe 18, Európában élő faj tartozik. Közülük 8 fajnak bizonyított a magyar-
országi előfordulása is. 7

1 (2) Az előhát mindkét oldalán az elülső szeglettől a hátulsó szegletig
fehér sáv húzódik. (A fehér morfológiai bélyegek kis nagyítás mel-
lett, fekete papírra helyezett példányokon jól láthatók.) A test
barnásfekete. A fej a hosszúságánál szélesebb. A 4. csápíz a 3. íznél
rövidebb. A 3. csápíz a feléig, a 4. és 5. csápíznek csak a töve sárga.
A középső és a hátulsó lábszárak csúcsa és a lábfejek sárgák. A tubus
a fejnél 0,2-szer rövidebb. 1,4 mm.

Előfordul Lengyelországban. A hamvas éger (Alnus insane) korhadt kérge
alatt gyűjtötték

[albovittatus SCHILLER, 1910]

2 (1) Az előháton nincs fehér sáv.

3 (6) A nőstény elülső combján 1 vagy 2 kitinfog van.

4 (5) Mindkét ivar elülső combjának belső szegélyén a csúcsi részen 1
erős tüskeszerű kitinfog helyezkedik el. A 3. és 4. csápíz vége be-
fűződik, rajtuk 3 érzőpálcika van. A potroh hátlemezének oldalán
fehér foltok vannak. _ Ide tartozik az Aconthothrips nodicornis
O. M. REUTER, 1880.

5 (4) A nőstény elülső combj ának belső szegélyén, a csúcsi részen 2 kitin-
fog van. A fej a szélességénél 1,3-szer hosszabb. A pofán nagy
szemölcsök helyezkednek el, amelyek mindegyikén cca. 12 p hosszú
serte van. A 3. csápíz a szélességénél 2,5-szer hosszabb (104--108 itt
bosszú, 41--~44 jt széles), a 4. csápíz 100 y, hosszú, 44 y, széles. A 3.
csápíz sárga, a végén szürkésbarna, a 4--7. csápíz szürkésbarna, a
tövi harmaduk sárga, a 8. csápíz szürkésbarna. Az elülső lábfejen
a kitinfog 24 ,u hosszú, tövén 20 3,: széles. Az elülső lábszár teljesen,
a középső és hátulsó lábszár a tövén és a csúcsán sárga. A 9. potroh-
szelvény dorsalis sertéje 136 „u hosszú, lekerekített. A tubus 176 ,LL
hosszú. 3 mm.

Eddig csak Romániából ismerjük. Baku környél-:én vadkörte (Pyrus
pyroster) kérge alól gyűjtötték májusban

[bacauensis KNECHTEL, 1948]

6 (3) A nőstény elülső combján sincs kitinfog; amennyiben a hím elülső
combján kitinfog előfordul, úgy akkor a pofának csak a hátulsó
szakaszán vannak tüskeszerű serték. A 3. csápízen 2-3, a 4. esáp-
ízen 4 érzőpálcika van.

7 (8) A potrohszelvények elülső szegletében a friss példányokon kis fehér
folt látható (fehér folt esetenként az 1. potrohszelvényen is elő-

11*
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8 (7)

9 (10)

fordulhat). A pofán csak 1 erős oldalserte van. A szem mögötti
serte nagyon kicsi (74. ábra: A). A 4. csápíz a 3. csápíznél nem
rövidebb, szélességénél 2-szer hosszabb. A hím elülső szárnyának
hátulsó szegélyén mintegy 13 akasztószőr van. A középső és hátulsó
lábak egészen sötétek. A pseudovirga az apicalis felén erőteljesen
kiszélesedik, elöl szélesen bevágott (74. ábra: B). 1,7 mm.

Közép- és Dél-Európában elterjedt faj. Magyarországon Keszthelyen jú-
lius--szeptemberben, valamint Nyárlőrincen gyűjtötték. Tölgy- (Quercus) és nyír-
(Betula) fajokon szúvak járataiban él

bispinosus PRIESNER, 1919

A potrohszelvényeken nincsenek fehér foltok, amennyiben vannak,
akkor a szem mögötti serte erős, feltűnő.

A him 8. potrohszelvényének oldalán erősen kiszögellő, tompavégű
szarvszerű nyúlvány helyezkedik el (74. ábra: C). A fej szélességé-
nél 1,4-szer hosszabb. Apofán 5--6 kis szemölcs van. A 3. csápízen
3 érzőpálcika látható, szélességénél csaknem 2,3-szer, a 4. csápíznél
1,2-szer hosszabb. A szárny végig egyforma széles, a hátulsó sze-
gélyén 22 akasztószőr helyezkedik el. 2,2-2,3 mm.
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74.-. ábra. A: Phlaeothrips bíapínosus PRIESNER Q feje és előtora, B: pseudovirgája -- C: Ph.
denticaudc: PRIESNER 3 8-10. potrohszelvénye (A: PELIKÃN, B, C: KLIMT nyomán)
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10 (9)
11 (12)

12 (11)
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Közép-Európában helyenként nagy számban fordul elő. Faunaterületün-
kön Simontornyáról ismert. Fűz (Salíx) lehullott levelei közül, gombamicéliummal
benőtt elhalt ágairól gyűjtötték novemberben. Nagy számban találták a csigolya
fűz (Salix purpurea) levelein és ágain

denticauda PRIESNER, 1914

A hím 8. potrohszelvényén nincs oldalsó nyúlvány vagy nőstény.

A hím 9. potrohszelvényének haslemezén levő nyúlvány halfarok-
szerűen meghosszabbodott vagy villaszerűen elágazó (75. ábra: B).
A fej hosszabb, mint amilyen széles, hátul enyhén befűződő, a
pofán apró sertét viselő szemölcsök vannak. A tor szélessége 0,7 mm.
Nagy termetű, hosszú faj. Az elülső comb nagyon vastag. Mindkét
ivar elülső lábfején erős kitinfog helyezkedik el (75. ábra: A).
3--3,4 mm.

Előfordul Csehszlovákiában és Magyarországon. Faunaterületünkön Simon-
tornyán gyűjtötték októberben--januárban lomblevelű fák, elsősorban a cser-
tölgy (Quercus cerris) kéregpikkelyei között levő mohából

pillichianus PRIESNER, 1924

A 9. potrohszelvényen levő nyúlvány egyszerű vagy nőstény.
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75. ábra. A: Phlaeothríps píllichíonus PRIESNER Ő* feje és előtora, B: potrohnyúlványa -
C: Ph. famelicus PRIESNER 3-4. csápíze (A, B: KLIMT, C: PRIESNER nyomán)
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18 (20)
14. (15)

15 (14)
16 (17)

17 (16)
18 (19)

19 (18)

A hím elülső combj ának belső végén 2 kis kitinfog van vagy nőstény.

A szem csak 60-62 tt hosszú, a pofa mögötti szakasza 160 it hosszú.
A fej oldala csaknem teljesen sima. A pofán a serték nagyon kicsik.
A szájkúp lekerekített. A 3. csápízen csak 2 érzőpálcika van. A 3.
csápíz 60--62 tt hosszú, 29--31 ,LL széles, a 4. csápíz 59 ,Li hosszú,
32 y, széles (75. ábra: C). Az elülső lábfejen a kitinfog kicsi vagy
hiányzik. A lábszáraknak csak a töve szürkés árnyalatú. _ Ide
tartozik a Ph. famelicus (PRIESNER, 1926) [lásd még a 39 (40) sor-
szám alatt].

A szem a pofa oldalpereméhez viszonyítva sokkal hosszabb.

A lábszárak világossárgák, szürkés árnyalat nélkül. A fej a széles-
ségénél 1,2-szer hosszabb. A pofán 4--5 szemölcs van, a leghátsó a
legnagyobb. A 3. csápíz belső oldala kiszélesedik, rajta 3 érzőpálcika
van. A 3--6. csápíz hossza (szélessége): 56 (36), 59 (62), 53 (28),
48 (20) ya. A 3. csápíz sárga, enyhe szürkés árnyalattal, a 4. és 5.
csápíz sötétbarna, tövén széles, a csúcsán vékony sárgás csík húzó-
dik. A 6. és 7. csápíz töve sárga. A szárny enyhe szürkés árnyalatú,
középen összeszűkül, a hátulsó szegélyén 7-9 akasztószőr helyez-
kedik el. Az elülső lábszár basalis harmadában kúp alakú nyúlvány
van. A 9. potrohszelvényen a dorsalis serte gömbben végződik, 90-~
100 lu, hosszú. A tubus a fejnél 0,25-szor rövidebb. A test hossza
1,6-1,9 mm.

Dél-Franciaországból és Romániából ismert faj

[priesneri (JOHN, 1927)]

Legalább a középső és hátulsó lábszár részben szürkés árnyalatú.

A szárny tövén levő külső, 3. serte csúcsa tompa vagy gömbben
végződik. A középső és hátulsó lábszár töve és csúcsa sárga, a többi
része a combhoz hasonlóan sötét színű. A 3. csápíz belső oldala
homorú (76. ábra: A 3. csápíz 84 88, a 4. csápíz 88--92 ti
hosszú. Az elülső szárny középen összeszűkül, a szárny tövén levő
3. serte az 1. és 2. serténél rövidebb, csak 40-60 y, hosszú. A pelta
alul hirtelen kiszélesedik (76. ábra: D). 1,7--1,9 mm.

Valószínűleg egész Európában szórványosan elterjedt. Magyarországon
Budapesten, Simontornyán és a Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Száraz ágakon él
(= :ridens PRIESNER, 1914; ellísi BAGNALL, 1914; parvulz.-.8 BAGNALL, 1927)

hiılens (BAGNALL, 1910)

A szárnytövén levő 3. serte hegyes. A 3. csápíz 90-93 ,u hosszú,
42 Ju, széles, a 4. csápíz 80--85 y, hosszú. Az elülső lábszáron a kitin-
fog tompa, gumó alakú, esetenként csökevényes. 1,7 mm.

Közép-Európában elterjedt. Magyarországon előfordulása nem ismert. Fűz-
(Salix) fajok elszáradt ágain él

[williaınsianus (PRIESNER, 1923)]
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A hím elülső combján nincs kitinfog, esetenként a tövének belső
szegélyén kitinnyúlvány van. Az elülső comb gyakran erősen meg-
vastagodott vagy nőstény.

Az elülső lábszár belső szegélyének tövi harmadában tompa kitin-
fog van. A 4. és 5. csápíz viszonylag sötét árnyalatú, csak tövének
külső része sárgás. A középső és hátulsó lábszár egészen sötét színű.
-- Ide tartozik a Ph. williamsianus (PRIESNER, 1923) [lásd még a
19 (18) sorszám alatt].

Az elülső lábszáron és combon kitinfog vagy horog alakú képződ-
mény van.

A 3. csápíz határozottan hosszabb, mint az 1. és 2. csápíz együtte-
sen, szélességénél legalább 3-szor hosszabb, rajta 3 érzőpálcika, a
pofán sertét viselő szemölcsök vannak (76. ábra: A). A szem
mögötti serte 55 ,u., a vége szétnyíló. A tor szélességénél 1,2-szer
hosszabb. Az epimeralis serte 110 Iu, hosszú. Az elülső szárny enyhe
szürkés árnyalattal. A nőstény elülső szárnyának hátulsó szegélyén
24--30 akasztószőr helyezkedik el. A pelta széles alapjából hirtelen
emelkedik ki, csúcsa tompa (76. ábra: B). 2,3-3 mm.
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Phloıeothrips coríacsus HALIDAY Ő* (oedemer) feje és előtora, B: peltája - C: Ph.
annulipes 0. M. REUTER és D: Ph. bidens BA.GNA.L~L~peltája -- E: Ph. bidens 3. csápíze (A-E:

KLIMT nyomán)
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Egész Európában elterjedt, Észak-Amerikában is előfordul. Faunaterüle-
tünkön Simontornyán és a Kőszegi-hegységben gyűjtötték (= immanis BAGNALL,
1927)

coriaceus HALIDAY, 1836

A 3. csápíz legfeljebb olyan hosszú, mint az 1. és 2. csápíz együtte-
sen, az előző fajhoz viszonyítva keskenyebb.

A középső és a hátulsó lábszár sötétbarna.

Az elülső szárny elülső és hátulsó szegélye párhuzamos, közepén
nem szűkül össze. A 3. csápíz belső oldala domború.

A szem mögötti serte nagyon rövid, a bímeké 10--14 n, a nősté-
nyeké 10--30 p hosszú. A fej a szélességénél valamivel hosszabb.
A nőstény 2. csápíze 73 75 ,u hosszú, 35-37 „LL széles, a 8. csápíz
32-37 p. hosszú, 18-21 p, széles. Az elülső lábfejen a kitinfog kicsi,
hegyes, merőlegesen áll. A potrohszelvények elülső szegletében apró
foltok vannak, amelyek esetenként alig vehetők észre. -- Ide tar-
tozik a Ph. bispinosus PRIESNER, 1919 [lásd még a 7 (8) sorszám
alatt].

A szem mögötti serte hosszabb, a hímeké 72 ,LL, a nőstényeké 52.-
56 ,LL, oldalsó állású. A fej hossza a szélességével egyforma, az össze-
tett szemek mögötti részen szélesebb, mint a szemeknél. A nősté-
nyek elülső lábfejének kitinfoga tompa vagy lekerekített. A tubus
a fej hosszának 0,8-szorosa. 2 mm.

Valószínűleg egész Közép-Európában elterjedt. Ez ideig Svájcból, Német-
országból, Csehszlovákiából ismert. Tölgy- (Quercus) és bükk- (Fagus) fák ágain él

[bíspinoides BAGNALL, 1926]

Az elülső szárny középen összeszűkül. A 3. csápíz belső oldala lapos.

A fej a szélességénél legfeljebb 1,1-1,2-szer hosszabb.

A 3. csápíz a szélességénél több mint 2-szer hosszabb, mintegy 100 „u
hosszú, 44 ,LL széles, a 4. csápíz 88--92 it hosszú, 46 y, széles. A 9.
potrohszelvényen a dorsalis és lateralis serték 120--132 fu hosz-
szúak. _ Ide tartozik a Ph. williamsianus (PRIESNER, 1923) nősté-
nye [lásd még a 19 (18) sorszám alatt].

A 3. csápíz a szélességénél 2-szer hosszabb (93 ,u hosszú, 48 ,u széles),
olyan hosszú vagy rövidebb, mint a 4. csápíz (94 ,u hosszú, 46;;
széles). A 9. potrohszelvény 1. és 2. sertéje 144--160, illetve 172 p
hosszú. - Ide tartozik a Ph. bidens BAGNALL, 1910 nősténye [lásd
még 18 (19) sorszám alatt].

A fej a szélességénél 1,3-szer hosszabb. A fej 311 ti hosszú, 233 „LL
széles. A pofa erős serték nélkül, mindössze 3-4 szemölccsel, ame-
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(25)

(33)

(37)

(36)

(35)

40)

40 (89)
42

lyeken apró serték vannak. A szem mögötti serte a szemnél lényege-
sen rövidebb vagy csökevényes. A szem oldalsó átmérője 108 p.
A 3. csápíz 96 ,LL hosszú, 46 ,u széles, a 4. csápíz 94--96 p, hosszú,
45 46 y, széles. Az elülső szárny középen enyhén összeszűkül,
hátulsó szegélyén 12 akasztószőr helyezkedik el. Elülső lábszára
sötétbarna, középső és hátulsó lábszárának töve sötétbarna, vége
határozottan kivilágosodik. A 9. potrohszelvény dorsalis sertéje
mintegy 120 ju, az oldalsó sertéje 128-132 n hosszú. 1,3--1,4 mm.

Előfordul Csehszlovákiában, Magyarországon és Dél-Franciaországban
ismert. Simontornyán a sárga fagyöngyről (Lomnthus europeus) gyűjtötték. Fák
kérge alatt, szúj áratokban él

hungaricus PRIESNER, 1961

A középső és hátulsó lábszár töve és többnyire a csúcsa is sárga
vagy az elülső lábszára egészen sárga és a középső és hátulsó láb-
szár közepe enyhén szürkés árnyalatú.

A 3. csápíz legalább 100 ,LL hosszú, a 4. csápíznél lényegesen hosz-
szabb. A pofán számos kerek szemölcs van, a serték hiányoznak.
Az elülső szárny a közepén nem szűkül össze.

A 9. potrohszelvény sertéi 75-85 ,u hosszúak. Az elülső comb leg-
feljebb 345 ıu hosszú. -- Ide tartozik a Ph. denticauda PRIESNER,
1914 nősténye [lásd még a 9 (10) sorszám: alatt].

A 9. potrohszelvény sertéi nagyon hosszúak (170 du). Az elülső comb
legalább 520 in hosszú. - Ide tartozik a Ph. pillichianus PRIESNER-
1924 nősténye [lásd még a 11 (12) sorszám alatt].

A 3. csápíz rövidebb.

Kicsi, keskeny, Hazplothrips-hez hasonló alkatú, szemei aprók (60--
66 y,), a pofa hossza mintegy 160 js. A 3. csápíz 60-62 ,LL hosszú,
29--31 Iu széles, a 4. csápíz 52 ,u hosszú, 32 lo széles. A pofán levő
szemölcsök nagyon kicsik. A szájkúp lekerekített. Az elülső lábfej
kitinfoga apró vagy hiányzik. Szárnyatlan. A hímek elülső combj án
nincs kitinfog. 1,6--1,9 mm.

Előfordulása ez ideig csak Magyarországról ismert. Egyetlen lelőhelye
Simontornya

famelicus PRIESNER, 1926

A test más alkatú.

Elülső lábszára egészen sárga, a középső és hátulsó lábszára sárga,
középen szürkés árnyalattal. A fej a szélességénél alig 0,2-szer hosz-
szabb. A 3. és 4. csápíz egyforma hosszú. A 3. és 6. csápíz szürkés-
barna, a 3. és 4. íz vége kivilágosodó. A 7. és 8. csápíz sötétbarna.
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A hím combja csak mérsékelten vastag. Mindkét ivar lábfején kitin-
fog van. A tubus a fejnél 0,3-szer rövidebb. 1,3 mm.

Előfordul Csehszlovákiában. Magyarországi előfordulására számíthatunk

[parvus (UZEL, 1895)]

Az elülső lábszár legalább részben barna árnyalatú.

Az elülső szárny középen nem szűkül össze. A 3. csápíz belső oldala
egyenes. Az epimeralis serte 80 -84 ,LL hosszú. A szárny tövén levő
serték rövidebbek, a hímeken az 1. és 2. serte gömbben végződik,
a 3. hegyes, az előzőeknél nem hosszabb, esetenként rövidebb, a
nőstényeken a 3. serte ugyancsak hegyes, azonban a gömbfejű 1. és
2. sertéknél hosszabb. A pelta vastag, alul kevéssé szélesedik ki
(76. ábra: C). A hím elülső combja vastag, belső peremének csúcsi
részén hegyes kiszögelléssel. A 9. potrohszelvény dorsalis és latera-
lis sertéi 80--85 ,LL hosszúak, rövidebbek, mint a bidcns és a willi-
amsianus fajok esetében. 1,6--1,8 mm.

Közép- és Észak-Em-õpában, valamint szibaiában fordul elõ. Magyar-
országon a Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Lomblevelű fák ágain él (- solicinus
REUTER, 1880; brevieollis BAGNALL, 1911)

annulipes REUTER, 1880

Elülső szárnya a közepén összeszűkül.

A 3. csápíz legalább 68 LL hosszú, a hímé 68-78 ,LL. A 4. csápíz 80 ,LL
hosszú és 38 ,LL széles. A szárny tövének sertéi gömbben végződnek.
A hím elülső combja közepesen vastag. A nőstény 9. potrohszel-
vénye 112--132 ,LL hosszú. 1,8 mm. -- Ide tartozik a Ph.. bidens
(BAGNALL, 1910) nősténye [lásd még a 18 (19) sorszám alatt].

A 3. csápíz rövidebb, legfeljebb 62 ,LL hosszú, a 4. csápíz hossza a
60 ,LL-t nem haladja meg.

A 3. csápíz mintegy 55 ,LL hosszú, 30 ,LL széles, a 4. csápíz 56 ,LL hosszú,
33 ,LL széles. A fej 182 ,LL hosszú és 166 ,LL széles. A fej oldalán 3 4
csökevényes szemölcs van. A csáp sötét színű, a 3-6. csápíz töve
sárga. A csáp a fejnél mintegy 1,8-szer hosszabb. Az epimeralis
serte 53-56 ,LL hosszú. A szárny tövének sertéi a bidens-hez hason-
lóak. Az elülső szárny hátulsó szegélyén 7 akasztószőr van. Az elülső
lábszár világos árnyalatú, a középső és hátulsó lábszár közepén
határozottan sötét árnyalatú, azonban nem feketésbarna. A 9. pot-
rohszelvény dorsalis sertéje 87 ,LL hosszú. A tubus 147 ,LL hosszú,
62 ,LL széles (tövén mérve). Nősténye ismeretlen. 1,2 mm.

Eddig csak Ausztriából ismerjük
[minutulus (PRIESNER, 1925)]

A 3. csápíz 62 ,LL hosszú, 35 ,LL széles, a 4. csápíz 60 ,LL hosszú és 34 ,LL
széles. A fej 210 ,LL hosszú és 176 ,LL széles. A 7. csápíz töve is sárga.
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Az epimeralis serte 52 (L hosszú. Az elülső szárny színe és az akasztó-
szőr száma, mint az előző faj példányai esetében. A tubus a széles-
ségénél 2,3-szer hosszabb. «- Ide tartozik még a Ph. bidens (BAGNALL,
1910) [lásd még a 18 (19) sorszám alatt].

18. nem: Poecilothrips UZEL, 1895

A fej nagy, hosszánál szélesebb, az előtornál hosszabb és annál valami-
vel keskenyebb. A pontszemek a szárnyas és szárnyatlan alaknál egyaránt
megvannak. A szem mögötti serte kicsi. A pofán nincsenek szemölcsök. A csáp
8 ízből áll. A 2. csápízen az érzőmező megközelítőleg az íz közepén helyezke-
dik el. A 8. íz lándzsa alakú. A szájkúp hosszú, keskeny, hegyes. Az előhát
sertézettsége teljes. Az előhát hátulsó szegletében csak 1 serte van. A serték
vastagok, Végük szétnyíló (77. ábra: A). A praepectus hiányzik. Szárnya
megvan, esetenként csökevényes vagy hiányzik. Az elülső szárny elülső és
hátulsó szegélye párhuzamos, hátulsó szegélyén akasztószőrök helyezkednek el.
A lábak vékonyak, az elülső comb Vékony. Az elülső lábfejen nincs kitinfog.
A tubus keskeny, töve kissé kiszélesedő.

A nemnek Európában 1 faja ismert, amely Magyarországon is honos.
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77. ábra. A: Poeciloıhrips albopictus UZEL Q, B: Lispothrips crassipes JABLONOWSKI Q feje és
előtora (Afl-B: KLIMT nyomán)
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-~ -- A fej a szélességénél 1,3-1,35-szor hosszabb, oldalán az előhát
előtti szakaszon fehér csík húzódik, a potrohszelvények elülső szeg-
letében fehér rajzolat van, amely esetenként a 2. potrohszelvényre
is kiterjed. A fehér rajzolat néha csak a középhátra korlátozódik.
A szárnyas alak esetében a szárny szürkés árnyalatú, a végén szín-
telen. A csáp sötét színű, a 3. csápíz túlnyomó része, a 4-. és 6. csápíz
töve világosabb. Az epimeralis serte 55--66 „LL hosszú, színtelen, a
vége tölcsér alakúan kiszélesedő. Az elülső lábszár belső szegélye,
a középső és hátulsó lábszár mindkét vége világossárga. A potroh
sertéi színtelenek, a 9. szelvényen gömbben végződnek, a dorsalis
serte 72, a lateralis serte 92 Iu hosszú. A tubus 176 lu hosszú és 66 „u
széles. Teste fekete, jelentős piros színű pigmentáltsággal. 1,3_
1,6 mm.

Közép- és Délkelet-Európában, Észak-Amerikában elterjedt faj. Magyar-
országon a Kőszegi-hegységhen, valamint június-szeptemberben szívócsapdá-
val Keszthelyen gyűjtötték. Lomblevelü fák, tölgy- (Quercus), gyertyán- (Carpinus),
hárs- (Tilia) fajok elhalt ágain helyenként nagy számban fordul elő

albopictus UZEL, 1895

19. nem: Lispothrips 0. M. REUTER, 1899

A fej a szélességénél valamivel hosszabb, rajta finom hálózatos baráz-
dáltság van. Az apró zömök serték miatt a pofa csipkézettnek tűnik. A szár-
nyatlan alak pontszeme hiányzik. A szeın mögötti serte közepes méretű. A csáp
8 ízből áll, a csápízek különállóak, zömökek. A 2--6. csápíz rövid, tövükön
vastag nyélben végződnek. A szájkúp lekerekített. Az előhát sertézettsége
hiányos (77. ábra: B). Praepectusa nincs, propinasternuma csökevényes, a
mesospinasternum pedig hiányzik. Szárnya rendszerint nincs. A lábak zömö-
kek, az elülső comb rövid, a lábfejen nincs kitinfog. Atest sertéi színtelenek,
zömökek, gömbben végződőek.

A nemnek Európában 2 faja ismert, faunaterületünkön csak az egyik faj fordul elő.

-_ - A test felülete fénytelen. A fej 165-200 (A hosszú, 170--185 ,Li
széles. A 3--5. csápíz hossza (szélessége): 34 (31), 36 (32), 39-
42 (32) p. A 8. csápíz töve a 7. csápíz csúcsánál lényegesen keske-
nyebb. A 3. csápízen nincs érzőpálcika, a 4. és 5. csápízen 2--2 érző-
pálcika helyezkedik el. Az előtor szélessége 295--345 ,u. Az előhát
sertéi 45 fu-nál valamivel hosszabbak. A 9. p013I0hSZ6lVčI'ly SGTÍÉÍ
65-70 ,LL hosszúak. Az ivarok közötti különbség nem feltűnő. 1,4-
1,6 mm.

Csehszlovákia, Magyarország, Svájc területéről ismerjük, szórványosan elő-
forduló faj. Magyarországon Badacsonyban, Simontornyán, Budapesten gyűjtöt-
ték. Egész évben a rezgőnyár (Populus tremula) és a fekete nyár (Populus nigra)
rügyein, hajtásain él

crassipes (JABLONOWSKI, 1894)
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20. nem: Cephalothrips UZEL, 1895

A fej a szélességénél határozottan hosszabb. Az összetett szem ovális,
a hasi oldalon hosszabban megnyúlt. A szárnyatlan alak pontszeme hiányzik.
A szem mögötti serte közepes méretű. A csáp 8 ízből áll, a 3. csápíz nem hosz-
szú, a 7. és 8. csápíz alul nyélben összeszűkül. A szájkúp szélesen lekerekített.
Az előháton csak az epimeralis serte hosszú (78. ábra: A). A praepectus hiány-
zik, a mesopraesternıım két oldalsó lemezre redukálódott. A szárny megvan
vagy hiányzik. Az elülső szárny elülső és hátulsó szegélye párhuzamos, rajta
a serték viszonylag ritkásan állnak, akasztószőrök hiányoznak. A lábak rövi-
dek. Mindkét ivar elülső lábfején apró kitinfog van. A pelta háromszög alakú.

A nemnek Európában 3 faját ismerjük. Hazánk faunájában 1 faj előfordulása bizonyí-
tott, 1 további előfordulása várható.

1 (2) Az összetett szem a pofa alulsó felén hátrafelé megnyúlt. A fej a
szélességénél 1,3-1,4-szer hosszabb. A szárnyatlan alak pontszemei
hiányoznak. Az előtor a fejnél alig szélesebb. Az 1., 2., 7. és 8.
csápíz fekete, a 3--5. csápíz szürkésbarna, többnyire gyűrűszerű
szürkés árnyalattal. A 6. csápíz töve világos. A 3. csápízen 1, a 4. és
5. csápízen 2 érzőpálcika van (78. ábra: B). Az epimeralis serte
rövid, színtelen, gömbben végződik. Az elülső comb vékony. A 9.
potrohszelvényen 2 pár gömbben végződő serte van, amelyek hosz-
sza a tubus hosszának a fele. Keskeny termetű faj. 1--1,3 mm.
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Egõzz Eurõpában, Észak-Amerikában elterjedt faj, ıwıagyazozzzágsn több-
felé gyűjtötték. Gyakran fordul elő az erdei nádtippanon (Calamagrostís arurıdina-
sea). Lárvákkal együtt fűfélék szalmájának üregében telel

rnonilicornis (0. M. REUTER, 1880)

2 (1) Az összetett szem a pofa alulsó felén nem nyúlik meg hátrafelé.
Világos színű faj. A középső csápízek viszonylag rövidek. A 3-5.
csápíz hossza (szélessége): 41 (25), 34 (29), 46 (27) ,LL. Az előtoron
levő serték vége szétnyíló (78. ábra: C). A középső és hátulsó comb
világosbarna, a lábszárak végén széles fehér csík húzódik. A hím
elülső combja vastag, az elülső lábfejen erős kitinfog van. A 9. pot-
rohszelvény leghosszabb sertéje 67 (J. 1~1,1 mm.

Előfordul Németországban, Jugoszláviában, Dél-Franciaországban és Spa-
nyolországban. Száradó növényekről, seprű zanótról (Sarothamnus), tölgyről
(Quercus) gyűjtötték (: spartiicola BAGNALL, 1927)

[coxalis BAGNALL, 1926]

21. nem: Liothrips UZEL, 1895

A fej a szélességénél hosszabb, felületén haránt irányú barázdáltsággal.
Aszárny nélküli alak elülső pontszeme esetenként csökevényes. A pofán sze-
mölcs vagy erős serte nincs. A csáp 8 ízből áll. A szájkúp hosszú, keskenyen
lekerekített. A felső ajak kihegyesedő. Az előhát sertéi megvannak, de az
elülső serték rövidek (79. ábra: A). A praepectus hiányzik. A metanotumon
hosszabb barázdák vagy hatszögű hálózat látható. A szárnyak megvannak
vagy hiányoznak. Az elülső szárny elülső és hátulsó szegélye párhuzamos, a
hátulsó szegélyén akasztószőrök vannak. A lábak többnyire vékonyak. Az elül-
ső comb sohasem vastag. Az elülső lábfejen nincs kitinfog.

A nemnek Európában 8 faja ismert. Közülük 2 faj magyarországi előfordulása bizo-
nyított, további 2 előfordulása várható.

1 (2) Minden lábszár sárga. A fej a szélességénél 1,2-szer hosszabb, hátul
enyhén összeszűkül. A szájkúp kihegyesedő. A 4. csápízen 4 érző-
pálcika van. Az 1. csápíz sötét színű, a továbbiak sárgák, csak a
8. íz enyhén szürkés árnyalatú. A középtor 430-470 y, széles.
Az epimeralis serte mintegy 140 p hosszú. Az elülső szárny szin-
telen, a hátulsó szegélyén 13-18 akasztószőr van. A comb fekete,
a lábszárak világosak. A pseudovirga vége gömbölyű, középen hasí-
tott, a kilövellő vezeték vége erősen homorú (79. ábra: B, C).
1,9_2,1 mm.

Közép-Európa melegebb helyein, Dél-Európában és Kisázsiában fordul
elő. Magyarországon több ponton (Simontornya, Kőszegi-hegység, Keszthely)
gyűjtötték. Lomblevelü fák, elsősorban a tölgy- (Quercus) fajok levelein él. Lehul-
lott levelek alatt, kéregrepedésekben, gubacsdarazsak gubacsaiban telel

pragensis UZEL, 1895

2 (1) A középső és hátulsó lábszár csak a végén sárga, túlnyomó részben
sötét színű.
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5 (6) A 4. csápíz a szélességénél 3-szor hosszabb. A fej hátul kissé össze-

8 (4)

4 (3)

A csáp a 3. íztől kezdődően sárgás, esetenként a 8. csápíz és a 7.
csápíz vége enyhén szürkés árnyalatú. A 3. csápíz 112--116 lu. hosz-
szú, 34 ,u széles, a 4. csápíz 108--112 y. hosszú, 42 ,u széles. A 8. csápíz
töve nem szűkül össze. A fej a szemeknél mért szélességénél mintegy
1,5-szer hosszabb, oldala csaknem párhuzamos. A szem mögötti serte
a szemtől távol, csaknem a fej közepén helyezkedik el. A szemek a
fej hosszúságának mintegy egyharmadát foglalják el. Az elülső
szárny hátulsó szegélyén 15-18 akasztóserte van. A lábak hosszúak,
keskenyek. A nőstény középtorának szélessége 500-535 au. A tubus
a fejnél 0,12-szor rövidebb. A test sertéi sötét színűek, a potroh
végén elhelyezkedők világosabbak. 1,8--2,1 mm.

Közép-Európa thermophil biotópjaiban, Dél-Európában fordul elő. Lomb-
levelű fák - juhar (Acer), gyertyán (Carpínus), som (Camus), tölgy (Quercus) -
levelein él (= brevicollis BAGNALL, 1915 )

[austriacus KARNY, 1909]

A 7. és 8. csápíz egészen sötét színű, egyes ízek a végükön szürkés
árnyalatúak.

szukül, szélességénél 1,3-szer hosszabb. A szem mögötti serte a szem
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ben, G: duzzadt állapotban (KLIMT nyomán)
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közelében helyezkedik el. A nőstény csápjának teljes hossza 690 n.
A nőstény középtorának szélessége 530-570 ,LL. Az elülső szárny
hátulsó szegélyén 11--17 akasztószőr van. A tubus a fejnél 0,06-
0,2-szer rövidebb. A pseudovirga vége tompán lekerekített, széles,
középen nem hasított. A kilövellő nyílás vége kiszélesedő, enyhén
homorú (79. ábra: D, 1,5-2 mm.

Egész Európában elterjedt faj. Faunaterületünkön több helyen _- Simon-
tornya, Kőszegi-hegység, Keszthely, Bakony hegység -- gyűjtötték. Lomblevelű
fák -- szil (Ulmus), tölgy (Quercus), mogyoró (Corylus), bodza (Sumbucus), Közép-
Európában elsősorban a magas kőris (Fraxínus exclsior) - levelein él (= hrade-
censis UZEL, 1895)

setinodes (0. M. REUTER, 1880)

6 (5) A csáp rövidebb, a 4. csápíz a szélességénél csak 1,8-szer hosszabb.
A fej a szélességénél 1,2--1,3-szer hosszabb, oldalt enyhén lekerekí-
tett. A szem mögötti serte a fej teljes hosszának közepe előtt helyez-
kedik el. A 3. csápíz többnyire, a továbbiak határozott sötét árnya-
lattal, a 7. és 8. csápíz feketés. A csáp hossza 500 ,LL. A test sertéi
nagyon hosszúak, görbültek, az epimeralis serte is sárga. A tubus a
fejnél 0,04--0,1-szer rövidebb. A pseudovirga oldala megközelítőleg
párhuzamos oldalú, csúcsa lekerekített, tompán bevágott, a kilövellő
nyílás vége erősen homorú (79. ábra: F, G). 2,2-2,4 mm.

Európában, Észak-Amerikában, Japánban elterjedt faj, a termesztett
liliom- (Lilium) fajok hagymáinak pikkelylevelei között él. Közép-Európában
néhány példányát erdei füveken is gyűjtötték. Franciaországban tápnövényeként
tartják számon a turbánliliomot (Lilium mart.-ııgon) is

[vaııeckei PRIESNER, 1920]

22. nem: Liophloeothrips PRIESNER, 1919

A fej a szélességénél alig hosszabb vagy hossza és szélessége azonos, az
előtornál alig hosszabb. Az összetett szem kicsi. A csáp 8 ízből áll, a fejnél
legfeljebb 2-szer hosszabb. A 8. csápíz töve széles, a 7. íztől csak 1 körkörös
varrattal különül el. A szájkúp hegyes, nagyon hosszú, keskeny, az előtoron
túlnyúlik. Szárnyatlan vagy szárnyas. Az elülső szárny elülső és hátulsó sze-
gélye párhuzamos. A lábak vastagok, az elülső comb erősen megvastagodott.
Mindkét ivar elülső lábfején kitinfog van. A test sertéi gömbben végződnek
(80. ábra: A). A tubus rövid, kúp alakú. A nem a Rhynchothrips HOOD, 1912
nemhez nagyon hasonló, attól elsősorban a 9. potrohszelvény gömbben vég-
ződő sertéi alapján különíthető el.

A nemnek 2 faja ismert, faunaterületünkön 1 faj fordul elő, a másik faj előfordulása
Váfhatóı

1 (2) A csáp viszonylag rövid, a 3. csápíz a 2. íznél rövidebb, szélességé-
nél 1,5-1,6-szer hosszabb. A fej a szélességénél alig hosszabb.
A szemek oldalvonalnál mért átmérője 44 -48 u. A szájkúp hosszú,
majdnem eléri a középtor hátulsó szegélyét. A szárny csökevényes.
A lábszáraknak csak a vége sárga. A tubus vaskos, hossza 112 p,
szélessége 50--60 ,u., gyéren sertézett (80. ábra: B). 1,3-1,4 mm.
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2 (1)

A fej a szélességénél hosszabb, felülete sima. A szem viszonylag kicsi.

Előfordul Magyarországon és Csehszlovákiában. Magyarországon csak
Simontornyán gyűjtötték, december_ınájusban, a fűzfa (Sulix) kérge alól

hungaricus (PRIESNER, 1924)

A csáp hosszabb, vékonyabb, a 3. csápíz a 2. csápíznél hosszabb,
szélességének csaknem kétszerese. A szájkúp az előtoron alig nyúlik
túl. A fej a szélességénél 1,1-szer hosszabb. Az összetett szem átmé-
rője 64 n. Az elülső lábszár csak a töve külső felén szürkés árnyalatú.
A szárny színtelen, hátulsó szegélyén 6--7 akasztószőr van. A hím
tubusa 140 ,u hosszú, 60 p. széles. 1,3 mm.

Ez ideig csak Albániában gyűjtött példány ismert

[glaber PRIESNER, 1919]

23. nem: Hindsiothrips STANNARD, 1958

A szárnyatlan alak pontszeme hiányzik. A szem mögötti serte közepes méretű,
a vége hegyes vagy elágazó. A pofa sima, rajta erősebb oldalsó sertek nincse-
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nek. A csáp 8 ízből áll, 3. és 4. csápíz hossza megközelítőleg azonos. A 4. csáp-
ízen mindig -1 belső és 2 külső érzőpálcika van, a 8. csápíz lándzsa alakú.
A szájkúp lekerekített. Az állkapcsi szúróserte 2 szárát összekötő szalag
nehezen látható. Az előhát sertéinek hossza és alakja változó. A praepectus
megvan, a mesopraesternum csökevényes vagy hiányzik. A szárny megvan
vagy hiányzik. Az elülső szárny a középen nem szűkül össze, hátulsó peremén
nincs akasztószőr. Az elülső comb nem vastag. Az elülső lábfejen ferdén előre-
nyúló kitinfog van. A pelta derékszögű háromszög vagy trapéz alakú. A 9. pot-
rohszelvényen levő serték a tubusnál hosszabbak, hegyesek. A tubus rövid,
kúp alakú. Az európai fajok testének sertéi gömbben végződnek.

A nemnek Európában 2 faja ismert, ezek egyikét sem mutatták ki még Magyarországról.

1 (2) A fej a szélességénél 1,1-szer hosszabb. A szárny megvan. A 3--8.
csápíz hossza (szélessége): 43 (28), 51 (27), 52 (25), 51 (22), 48 (20),
50 (12) ,LL. A középtor 294--312 ,LL széles. A nőstény elülső combjá-
nak vastagsága 72 y. A 9. potrohszelvény sertéi hegyesek, a dorsalis
sertéi 169-177 y, hosszúak. 1,8 mm.

Előfordulása csak Lengyelországból ismert, fűlakó

[oettingeni (PRIESNEB, 1929)]

2 (1) A fej a szélességénél 1,3-szer hosszabb. A szárny csökevényes, a
középtor legfeljebb 253 tt széles. A nőstény elülső combjának vas-
tagsága 56-69 ,LL, a 9. potrohszelvény dorsalis sertéje 150---172 p.
1,4-1,6 mm.

Előfordul Németországban, Franciaországban és Olaszországban, fűféléken,
elsősorban a juhcsenkeszen (Festuca ovina) él

[bonessi TITSCHACK, 1955]

24. nem: Hcplothı-ips AMYOT & SERVILLE, 1836

A fej hosszúsága a szélességével azonos vagy szélességénél hosszabb,
felülete sima, esetleg gyengén redőzött vagy ritkán szemölcsök helyezkednek
el rajta. A szem többnyire kicsi, rendszerint nem hosszabb, mint az 1. csápíz,
esetenként csak néhány facettából áll. A pontszem a szárnyatlan alaknál
hiányzik. A szem mögötti serte hosszú, a vége hegyes vagy szétnyíló. A csáp
8 ízből áll. A szájkúp szélesen lekerekített, ritkán hegyes. Az előhát sima vagy
csak enyhén barázdált. Az előháti serték megvannak, végükön hegyesek vagy
szétnyílók (81. ábra: A). A praepectus rendszerint hiányzik. A szárny fejlett,
csökevényes vagy hiányzik. Az elülső szárny középen nem szűkül össze, a
hátulsó szegélyén akasztószőrök vannak. Mindkét ivar elülső combja, különö-
sen a nagy termetű fajok esetében, erősen megvastagodott. Az elülső lábfejen,
esetenként a nőstényeknél is kitinfog van. A potroh sertéi hosszúak, végükön
hegyesek vagy szétnyílók.

A nem nehezen jellemezhető. A Hoplothrips nem fajainak kutikulája a
Phlaeothrips és Liothrips nem fajaitól eltérően sima vagy csak enyhén redő-
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zött, a Haplothrips nem fajaitól eltérően hiányzik az állkapcsi szúróserte szá-
rait összekötő szalag

A nemnek Európában 18 faja ismert. 5 faj magyarországi előfordulása bizonyított.

1 (so)

3 (2)
4 (48)

5 (20)

A 8. csápíz a tövén összeszűkül, a 7. csápíz nem olvad egybe, vagy
legalább a 8. csápíz töve a 7. csápíz csúcsánál keskenyebb.

2 (3),A 4. és 5. csápíz alsó oldalán nagyszámú, apró érzőpálcika (81.
ábra: B) van. A 8. csápíz töve alig fűződik be. A szárny megvan. -
Ide tartozik a H. semicaecus (UZEL, 1895) [lásd még a 31 (30) sor-
szám alatt].

A 4. és 5. csápízen nincsenek apró érzőpálcikák.

A szem mögötti és előháti serték hosszúak, hegyesek, esetleg enyhén
lekerekített véfgűek, de ebben az esetben meggörbültek.

Szárnyas nőstény.

6 (11) A tubus sárga vagy narancssárga, legfeljebb a csúcsa sötétedő. A fej
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7 (10)

8 (9)

9 (8)

10 (7)

11 (6)

12 (15)

Az elülső comb mérsékelten vastag, az elülső lábfejen a kitinfog
változó nagyságú. A szárny határozott szürke árnyalattal.

A serték viszonylag rövidek, helyenként enyhén lekerekítettek, az
epimeralis serte 80-90 ,LL hosszú. Aszárnyas alak nőstényének színe
sárgásbarnától vörösbarnáig változik, a potroh vége sárga, a tubus
vége gyakran barnás. Az összetett szem nagyobb, mint aszárnyat-
lan alaknál, 72--84 ,u hosszú, a fej oldalszegélyének egyharmadát
foglalja el. A pontszemek megvannak. A csáp mintegy 520 n hosz-
szú, sárgásbarna, a 3--6. csápíz töve, az 1. és 2. csápíz alsó oldala
világossárga, azonban esetenként egyöntetűen barna. Az érzőpálci-
kák hosszúak, a 3. csápízen 48 y, hosszú. Ator szélessége 430-467 ıu.
Az elülső szárny hátulsó szegélyén 5--9 akasztóserte van. A hímek
a szárnyatlan nőstényekhez hasonlóak, szárnyas hím ez ideig nem
ismert. 1,4--2 mm.

Európában elterjedt faj. Magyarországon Simontornyán és a Kőszegi-
hegységben gyűjtötték. Nagy kolóniákban él különböző fagombákon (Stereum
hirsutum, S. insignitum, Trametes versicolor), lomblevelű fák elhalt ágain (= Tri-
chothríps propinquus BAGNALL, 1910; T. britteni BAGNALL, 1926)

pedicularius (HALIDAY, 1836) Q

A serték hosszabbak, hegyesek, az epimeralis serte 104--108 n .hosz-
szú. Az 1. és 2. csápíz sárgásbarna, a 3. és 4. csápíz szürkésbarna,
tövük világosabb árnyalatú. A további ízek szürkésbarnák. A 3-7.
csápíz hossza 76-80, 76--80, 72, 60,52-56 ,LL. A fej 216 n hosszú.
220 1.: széles. Az előhát elülső szegletében a serték hossza 64 p..
A 9. potrohszelvény középső sertéi 140_144 p,, az oldalsó sertéi
156-160 ,LL hosszúak. A tubus 200 ,LL hosszú, 80 y. széles. 1,7 mm.

Eddig csak Romániából (Déli-Kárpátok: Sinaia) ismerjük. Mohalakó

[lichenis KNEGHTEL, 1954] Q

Az elülső comb vastag, az elülső lábfejen a kitinfog nagy. A fej
220 ,u hosszú, 248 iz széles. Az 1. csápíz sötétbarna, a további csáp-
ízek egyszínű barnássárgák. A 3 8. csápízek hossza: 84, 76, 72, 68,
60, 68 ,u. A szárny széles, az epimeralis serte 150 n hosszú. A tubus
240 ,u hosszú, 160 ,Li széles. A test sertéi hosszúak, hegyesek. A test
sárgásbarna, a fej és a tubus valamivel sötétebb. 2 mm.

Első alkalommal .lugoszláviából származó diófa kérge alatt találták Észak-
Amerikában (New York), később Bulgáriából is kimutatták

[pallicornis J. C. CRAWFORD, 1939] Q

A tubus minden esetben erősen szürke árnyalatú.

A lábszárak világossárga színűek, sötétebb árnyalat nélkül. Az elülső
lábfejen a kitinfog nagy. A serték vékonyak, hegyesek.
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13 (14)

14 (13)

15 (12)
16 (17)
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82. ábra. A: Hoplothrips corticis DE GEER pseudovirgája a testüregben, B: duzzadt állapot-
ban -- C: H. ulmi FABRICIUS pseudovirgája a testüregben, D: duzzadt állapotban (KLIMT
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A csáp töve és csúcsa sötétbarna, a középső ízek részben (nem
élesen elhatároltan) sárgák. A fej hátul erősen összeszűkül, némileg
befűződő. A pofán színtelen apró serték vannak. A szárny a végén
nem szélesedik ki, feltűnő szürkés árnyalatú, 520-570 n hosszú.
Az elülső szárny hátulsó szegélyén 13--17 akasztószőr van. Szár-
nyatlan alak egyaránt előfordul. A hím szárnyatlan. 2,1-2,5 mm.

Egész Európában és Észak-Amerikában elterjedt faj. Magyarországon a
Kőszegi-hegységben gyűjtötték. Lomblevelű fák kérge alatt él

corticis (DE GEER, 1773) Q

A csáp barnássárga, az 1. íz sötét színű. A szárny a végén észre-
vehetően kiszélesedik. A tubus sárga, oldalt vagy középen barnás
árnyalatú. - Ide tartozik a H. pallicornis J. C. CRAWFORD, 1939
[lásd még a 10 (7) sorszám alatt].

Legalább a középső és hátulsó lábszár sötétszürke árnyalatú.

A 4. és 6. csápíz töve többé-kevésbé élesen elhatárolt: világossárga,
többi része sötét színű. A 3. csápíz sárga. A 3. csápízen 2, a 4. csáp-
ízen 3 érzőpálcika van (81. ábra: C). A 3. csápízen az érzőpálcika
hossza 20--32 _u. Az elülső szárny vége szürkés árnyalatú, a hátulsó
szegélyén 9--14 akasztószőr van. Az elülső lábfejen kitinfog van
(81. ábra: A). Szárnyas és szárnyatlan alak egyaránt előfordul.
A test sertéi hosszúak és hegyesek. A 9. potrohszelvényen a serték
215--220 ,Li hosszúak. A pseudovirga kitinizált szegélye kehely
alakú, apicalis részén lefelé hirtelen szűkül (82. ábra: C, D). Teste
feketésbarna. 2--2,6 mm.

Európában elterjedt faj. Magyarországon Keszthelyen szívócsapdával,
valamint Balatonakaliban és Csévharaszton gyűjtötték. Lomb- és tűlevelű fák
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17 (16)

18 (19)

19 (18)

20

22

28 (2

24 (2

(5)
21 (32)

(29)
6)

õ)

kérge alatt, gonıbaınicéliumokkal átszőtt ágakon él (== píni HALIDAY, 1837; fungí
ZETTERSTEDT, 1840)

6 ulmi (FABRIGIUS, 1781) Q

A csápízek többnyire azonos színűek, a középső ízeken a sárgás szín,
ha elő is fordul, nem élesen elhatárolt.

A test hosszú sertéinek vége enyhén tompa. Csak szárnyatlan alak
ismert. A fej 260--268 ,u hosszú, 253 ja széles. Az összetett szem a
fej oldalvonalának mintegy 1/4-ét foglalja el. A pofák középen pár-
huzamosak, elöl és hátul összeszűkülnek. A szem mögötti serte nagyon
hosszú, vékony, a vége tompa, a szemektől 48-50 y, távolságra van.
A szájkúp szélesen lekerekített. Az 1--8. csápíz hossza (szélessége):
62 (53--56), 76 (45), 95 (50), 98 (50), 91 (45), 81 84 (36), 70 (31),
70 (22) ,LL. A 3. csápízen 3, a 4. csápízen 4 érzőpálcika van. Az előhát
elülső szegletében levő serte 140 y, hosszú. A 8. potrohszelvény leg-
hosszabb sertéje 180 /1,. A tubus 310 p, tövének szélességénél három-
szor hosszabb. 2,3 mm.

Eddig csak Ausztriából (Alpok) ismerjük, feltehetően a nyárfa kérge
alatt él

[sordidus PRIESNER, 1928] Q

A test sertéi hosszú hegyben végződnek. A fej hátul befűződik, az
ulmi-hoz hasonló. A pofákon a serték nem olyan erősek, mint az
ulmi esetében. A csáp alkata a corticis-hez hasonló, de a színe attól
eltérő. Az 1. és 8. csápízek a legsötétebbek, a 3. csápíz szürkés
árnyalatú, csak a töve sárga, a 4. és 6. csápíz tövének külső része
nem élesen elhatároltan világos árnyalatú. A csáp hossza 588--
605 ıu. A középtor 535 [2 széles. Az elülső szárny csak enyhén szür-
kés árnyalatú, hátulsó szegélyén 11_13 akasztószőr van. A potroh-
szelvényen levő serték a tubusnál valamivel rövidebbek. A nőstény
szárnyas vagy szárnyatlan, a hím szárnyatlan. 2,2--2,6 mm.

Közép-Európában elterjedt faj, az erdei fenyő (Pinus silvestrís) és a fekete
fenyő (Pirıus nigra) korhadó kérge alatt él

[grisescens PRIESNER, 1924-] Q

A szárny csökevényes vagy hím.

A szárny csökevényes vagy hiányzik; nőstény.

A tubus sárga, a fej sárga vagy barna.

z utolsó csá ízek sötét színűek. A test színtestecskéi kármin-A P
pirosak.

A szem kicsi, átmérője legfeljebb 70 ,u,.. A csáp rövidebb, a 3-6.
csápíz hossza: 76, 76, 63, 60 11,. Az 1. és 2. csápíz a 3. íznél világo-
sabb. Az utóbbinak csak a töve világos. Az elülső láb világos barnás-
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sárga. Az előhát sertéi enyhén lekerefitettek. -- Ide tartozik a H.
pedicularis HALIDAY, 1836 [lásd még a 8 (9) sorszám alatt].

25 (24) A szem nagyobb, átmérője 76-80 ,u. A csáp hosszabb, a 3-6.
csápíz hossza: 88--92, 80-84, 72, 64 ,LL. Az 1. és 2. csápíz sötétebb,

y mint a tövén, alig sötétebb árnyalatú, mint a sárga színű 3. csápíz.
A 4. és 5. csápíznek csak a tövi fele világos. A 9. potrohszelvényen
a serték hosszabbak, a dorsalis serte 184 ,LL, az oldalsó serte 140 ,u
hosszú, hegyesszögben végződő. A tubus 232_240 ,LL hosszú, 100 ,u
széles. Az elülső comb csak a végén sárga. 2,1 mm.

Eddig csak Romániából (Déli-Kárpátok: Sinaia) ismerjük. Tíílevelíi fák
ágain, zúzmók között él

, [absimilis KNEGHTEL, 1954]

26 (23) A csáp az első sötétbarna ízek kivételével barnássárga. A test sertéi
vékonyak, hegyesek.

27 (28) A test sertéi hosszúak, az epimeralis serte mintegy 150 ,u hosszú.
A pigmenttestek narancssárgák. A 6. csápíz csak mintegy 60 ,u
hosszú. - Ide tartozik a H. pallicornis J. C. CRAWFORD, 1939 [lásd
még a 10 (7) sorszám alatt].

28 (27) A test sertéi rövidebbek, az epimeralis serte 102--122 jt hosszú.
A test színe aranysárgától sárgásbarnáig változó, a tubus barnás-
sárga, oldalt valamivel sötétebb, a csúcsa szürke. A lábak arany-
sárgák. A comb enyhe szürkés árnyalatú. A fej hossza és szélessége
megközelítőleg azonos, 265-290 ta hosszú, 275 ja széles. Az összetett
szem kicsi. Aszem mögötti serte 120-125 ,u hosszú. A 3+---7. csápíz
hossza (szélessége): 81 (48--50), 70-73 (48 51), 73 (43), 68 (70),
81-84 (23-24) y, (81. ábra: D). A tubus mérete 256--272 ju, hosz-
szú, 114--124 ,u széles. 2,6 mm.

Előfordul Csehszlovákiában, ahol közelebbi lelőhelye az Északkeleti-Kár
pátok (Vihorlát); bükkfa (Fagus silvatica) kérge alól gyűjtötték

[carpathicus PELIKÁN, 1961]

29 (22) A tubus sötét színű, legfeljebb a töve sárga.

30 (31) Nagy termetű faj, a csáp 520--550 p hosszú, a tőízek a csúcs ízeinél
nem világosabbak, a középső csápízek töve kivilágosodó vagy sárga.
A fej hátul erősen összeszűkül. A serték vékonyak. A tubus sötét
színű. _ Ide tartozik a H. corticis DE GEER, 1773 [lásd még a 13 (14)
sorszám alatt].

31 (30) Kisebb termetű faj. A csáp hossza 465-480 y. A csáp 3 tőíze a
csúcsízeknél világosabb. Az összetett szem kicsi, a szélén 48_52 ,u
hosszú. A serték vége nem hegyes. Az epimeralis serte 120 ,u hosszú.
A 8. csápíz a tövén alig vastagabb. A tubus sötét, töve sárga.
1,8 1,9 mm.
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82 (21)
33

84 (85)

35

36

87 (88

38

89 (40)

40

41

42

43

(36)

(34)

(33)

(37)

(82)
(42)

(41)

(4)

Közép- és Nyugat-Európában, Észak-Amerikában elterjedt. Magyarorszá-
gon Keszthelyen gyűjtötték szívócsapdával, júniusban. Lomblevelű fák, vala-
mint az erdei iszalag (Clematis vítalba) kérge alatt él, nem gyakori (= amabilis
BAGNALL, 1926)

semicaecus (UZEL, 1895)

Hímek.

A tubus teljesen vagy legalább a tövén feltűnően sárga.

A csáp teljes egészében sárga. Az elülső comb közepesen vastag.
A test sertéi nagyon hosszúak, vékonyak, kihegyesedők. Ide tar-
tozik a H. pallicornis J. C. CRAWFORD, 1939 hímje [lásd még a 10 (7)
sorszám alatt].

A csáp a csúcsán sötétebb árnyalatú. Az elülső comb nagyon vas-
tag. A serték rövidebbek, részben nem egészen hegyesek.. _ Ide
tartozik a H. pedicularis HALIDAY, 1836 hímje [lásd még a 8 (9) sor-
szám alatt].

A tubus sötét színű. A test sötétbarna.

A lábszárak világossárgák. A pofákon levő serték világosak. A hosz-
szú serték élesen kihegyezettek. A pseudovirga a csúcsa felé kehely-
szerűen kiszélesedik (82. ábra: A, B). -- Ide tartozik a H. corticis
DE GEER, 1773 hímje [lásd még a 13 (14) sorszám alatt].

A középső és hátulsó lábszárak részben szürkés árnyalatúak.

A középső csápízek töve élesen elhatároltan világossárga, a végük
egészen sötét. A 3. csápízen az érzőpálcika 16-22 y, hosszú. A 3.
csápíz világossárga. A test hosszú sertéi hegyesek. A pseudovirga
a csúcsa felé kehelyszerűen kiszélesedik, az apicalis része hirtelen
összeszűkül (82. ábra: C, D). _ Ide tartozik a H. ulmi FABRICIUS,
1781 hímje [lásd még a 16 (17) sorszám alatt].

A középső csápízeken a sárga szín nem élesen határolt vagy a 3.
csápíz csak részben világossárga.

A serték vége tompa. A fej kicsi, az ulmi-hoz hasonló. -- Ide tar-
tozik a H. sordidus PRIESNER, 1928 hímje [lásd még a 18 (19) sor-
szám alatt].

A serték hegyesek. A fej nagyobb, hátul határozottan összeszűkül.
_ Ide tartozik a H. grisescens PBIESNER, 1928 hímje [lásd még a
19 (18) sorszám alatt].

A szem mögötti és előháti serték vége tompa vagy gömbben vég-
ződik.
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44 (45)

45 (44)

46 (47)

47 (46)

48 (49)

49 (48)

50 (1)

Nagy termetű faj, a fungi-hoz hasonló. A szárnyatlan alak közép-
torának szélessége 520 pl. A test sötétbarna, a lábszárak sárgás-
barnák, tövük sötét árnyalatú. A fej 260_268 ,ua hosszú. A csáp
640-650 ıu, hosszú, sötétbarna. A 3--6. csápízek hossza (szélessége):
95 (50): 98 (50), 91 (45), 81_84 (36) ,LL. Az utolsó csápízek alapja
nem szűkül össze. Az epimeralis serte 140 y. hosszú. _ Ide tartozik
a H. sordidus PRIESNER, 1928 [lásd még a 18 (19) sorszám alatt].

Kisebb termetű faj, 0,9---1,7 mm hosszú. A csáp legfeljebb 410 ,u
hosszú.

A nőstény elülső lábfeje kitinfog nélkül. A fej a szélességénél 1,1-
szer hosszabb (200 il hosszú, 122 ,u széles). A fej szürkésbarna, a
potroh töve valamivel világosabb. A 3--8. csápíz hossza: 64-68,
56--60, 52-56, 48--52, 52, 32 p. A csáp sötét árnyalatú. Az epi-
meralis serte 72--80 ja hosszú. A szárny szürkésbarna. A tubus 140 ,L8
hosszú, 68 la széles. A hím ismeretlen. 1,7 mm.

Előfordulása Romániából (Román-alföld) ismert, mohalakó

[muscicola KNECHTEL, 1954]

Az elülső lábfejen kis kitinfog van. A fej hossza és szélessége meg-
közelítőleg azonos vagy a hosszánál valamivel szélesebb.

A tor és potroh sötétbarna vagy szürkésbarna. A szárnyatlan alak
feje sárga. A szárnyas alak feje sötétbarna vagy barna, a pont-
szemek megvannak. A fej hossza és szélessége azonos, hátul enyhén
összeszűkül. A csáp sötét. A szárnyatlan alak csápjának töve vilá-
gosabb, a vége felé fokozatosan sötétebb. A 3. és 4. csápíz meg-
közelítőleg azonos hosszú, 2-2 érzőpálcikával. A comb vastagabb,
a lábszárak enyhe szürke árnyalatúak, sárgásbarnák. A test sertéi
sárgák, többnyire röviden kihegyesedők vagy lekerekítettek. A tubus
a fejjel megközelítőleg azonos hosszú, töve a szélességénél 2,1-szer
hosszabb, sötét színű. 1,1_1,3 mm.

Európában _ az északi részek kivételével _ elterjedt. Faunaterületünkön
Simontornyán és a Kis-Balaton környékén gyűjtötték. Feltehetően a nádtippan
(Calamagrostis) fajokon él

caespitis (UZEL, 1895)

Az előző fajhoz hasonló, azonban a tubus vége, valamint a test
többi része feketés. A comb feketébb, mint a caespitis szárnyatlan
alakja. A 3. csápíz (55 ju), a 4. csápíznél (50 )u) valamivel hosszabb.
1,2_1,4 mm.

Előfordul Ausztriában és Olaszországban xerotherm jellegű biotópokban,
szeptember-októberben fűféléken él

[kloiberi (PRIESNER, 1922)]

A 7. és 8. csápíz egymással egybeolvad, a 8. csápíz töve nem szű-
kül össze.
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51 (52) A -serték hegyesek, a fej hossza és szélessége azonos vagy hosszánál
valamivel szélesebb (152 _160 y, hosszú, 160-172 y, széles). A szem
mögötti serte 100 ,u, hosszú, hegyes, meggörbült, világos. A csáp
sárgásbarna. A 3--8. csápízek hossza: 52, 48, 48, 48, 40, 36 Ju.
A 3. csápízen 3, a 4. csápízen 4 érzőpálcika van. Az elülső szárny
hátulsó szegélyén nincs akasztószőr. Az elülső lábfejen a kitinfog
viszonylag nagy. A lábak túlnyomó része sárgás. A potroh a 6.
szelvény végétől sárgás, a tubus töve sárga. 0,8 -1 mm.

A Kárpát-medencében hozzánk legközelebbi lelőhelye a Bánságban Arad
környéke. Tölgyerdőben, lehullott levelek között fordul elő

[quercinus KNECHTEL, 1935]

52 (51) Aszem mögötti és előháti serték gömbben végződőek. A fej hosz-
szabb, hossza és szélessége megközelítőleg azonos, az összetett szem
nagy, ovális. A szem mögötti serte 70 ,LL hosszú. A csáp hossza 398-
415 )u,. A 3 8. csápíz hossza (szélessége): 62 (33), 54 (31), 54 (27),
51 (24), 54 (21), 35 (21) tl. Az egyébként barna csáp 3. íze és a 4. és
5. ízének töve sárga. A tor szélessége 286-300 ,LL. Az epimeralis
serte enyhén meggörbült, világos, 84 ,LL hosszú. A szárny a közepén
enyhe szürkés árnyalatú. A szárny tövén levő serték gömbben vég-
ződőek. Az elülső szárny hátulsó szegélyén nincsenek akasztószőrök.
A nőstény elülső lábfején nincs kitinfog. A 9. potrohszelvény a
tubusnál hosszabb, az analis serték a tubusnál mintegy 2-szer hosz-
szabbak. A test barna, a lábszár sárga. 1 mm.

Előfordulása Angliából, Ausztriából, Csehszlovákiából (Morvaország) is-
mert. Lomblevelű és tűlevelű fák kérge alatt él

[loııgisetis (BAGNALL, 1910)]

25. nem: Thorybothrips PRIESNER, 1924

A fej keskeny, az összetett szemek közötti távolság a szem méreténél
nagyobb. A pofa oldala sima. A csáp 8 ízből áll, a 8. íz határozottan elkülönül.
A középső csápízek lekerekítettek. A szájkúp szélesen lekerekített. Az előtor
nagy, széles, a fejnél megközelítően 2-szer szélesebb (83. ábra: A). Az elülső
szárny hátulsó szegélyén akasztóserték vannak. Az elülső comb vastag, a külső
széle a végén meggörbült. Az elülső lábszár vastag, mindkét ivar elülső láb-
fején kitinfog van. A tubus a fejnél rövidebb.

A nemnek 1 faja ismert, amely Magyarországon is honos.

_- -- Teste fekete, a serték színtelenek, a lábak sötétek, csak az elülső
lábszár vége és az elülső lábfej sárga. A csáp viszonylag sötét, a 3.
csápíz tövének a nyele sárga. A csáp 380 )u. hosszú. A 3--8. csápíz
hossza (szélessége): 59 (36), 50 (36), 50 (31), 51 (27), 46 (22), 46 (16) ju.
A tor szélessége mintegy 440 Ju. Az epimeralis serte 84--93 1.:, vé-
kony, gömbben végződik, meggörbült. Az elülső szárny hátulsó
szegélyén 13-14 akasztószőr van. Az elülső comb és lábszár vastag.
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A tubus a fejnél 0,3-szer rövidebb. A hím a nőstényhez igen hasonló.
1,4 mm.

Előfordul Közép-Európában és Spanyolországban. Magyarországon Simon-
tornyán gyűjtötték. Különböző fűféléken él (= graminis PRIESNER, 1924; simplex
OETTINGEN, 1943)

unicolor (SGHILLE, 1910)

26. nem: Treherniella WATSON, 1923

A fej hossza és szélessége azonos vagy szélességénél alig hosszabb, felü-
lete erősen barázdált. A szemek nagyok, a szájkúp erősen lekerekített (83.
ábra: B). A csáp 8 ízből áll, viszonylag hosszú, a 3. és 4. csápízen 3 érző-
pálcika van. A szárny elülső és hátulsó szegélye párhuzamos, a végén kissé
kiszélesedik, a hátulsó szegélyén akasztóserték vannak. Az elülső comb a
nősténynél mérsékelten, a hímnél nagyon vastag. Mindkét ivar elülső lábfején
erős kitinfog van. A test sertéi közepesen hosszúak, színtelenek. A tubus a
fejnél rövidebb.

A nemnek 2 faja ismert, faunaterületünkön 1 faj előfordulása várható.

_ -- A nőstény középtorának szélessége 200 -250 )u,. A fej mintegy 250 ,u
hosszú, 242 ja széles. Az összetett szem oldalsó átmérője 90 y.. A 3-8.
csápízek hossza (szélessége): 84 (42), 80 (42), 78 (35), 76 (31), 68 (27),
58 (18) ,LL. A pelta háromszög alakú. A hátulsó lábszár legalább 280 ,Li
hosszú. A tubus 808 ,LL hosszú, 80 ,u széles. 1,7--2,9 mm.
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Az eddigi adatok szerint Albániában, Ausztriában, Csehszlovákiában
(Morvaország), Franciaországban, Olaszországban fordul elő. Különböző fűféléken,
valamint szalmagyopáron (Helsichrysum stocchas) él

[inferna (PRIESNER, 1922)]

27. nem: Anıphibolothrips BUFFA, 1909

A fej a szélességénél hosszabb, elöl kúp alakúan megnyúlt, hátul kissé
kiszélesedő. A pontszemek hiányoznak. A csáp 4 ízből áll, a 3. csápíz hosz-
szabb, mint a többi csápíz együttesen. A 4. csápíz orsó alakú (84. ábra: A).
Az előhát hátulsó szegletében vastag, rövid, a végén ecsetszerűen kiszélesedő
sertek vannak. A tubus a fejjel azonos hosszúságú. A 9. potrohszelvény vala-
mivel hosszabb ld l ' 'l ' ˇ ˇ' 'ˇ, o aso szege ye parhuzamos. Az analis sertek a tubusnal
mintegy 3-szor hosszabbak (84. ábra: B).

A nemnek 1 faja ismert, amelyet Magyarországon még nem mutattak ki.

-- - A test színe sziirkésbarna. A test oldala többé-kevésbé piros színű
pigmenttestekkel. A csáp fehéressárga, az utolsó ízek szürkék. A 3.
csápíz 74--76 ,Li hosszú, 28_29 ,u széles, a 4. csápíz 64 ja hosszú,
20 tu széles. A tubus 184 Ju., a 9. potrohszelvény 123 y.. 1,25 mm.

Dél-Franciaországból, Olaszországból, S-panyolországból ismerjük. Lehul-
lott levelek alatt él

[grassi BUFFA, 1909]
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28. nem: Bebelothrips BUFFA, 1909

A fej hossza a szélességével azonos, hátrafelé enyhén elszűkül, felületén
hálózatos barázdáltság alakult ki. A pontszemek hiányoznak. Az összetett
szem kicsi. A csáp 5 ízből áll, a fejnél 1,5-szer hosszabb. A 3. csápíz a leg-
hosszabb (84. ábra: C). Az előtor a hosszánál szélesebb. A szárny hiányzik.
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85. ábra. Bebeloıhrips flavicinctus BOURNIER Q (Eredeti)

A lábak rövidek, vastagok. A potroh lapos. A 9. potrohszelvény az előzőknél
hosszabb. A tubus rendkívül hosszú. Az analis serték a tubusnál kétszer hosz-
szabbak (85. ábra).

A nemnek Európában 4 faja ismert, faunaterületünkön közülük 3 fajnak az előfor-
dulása várható.

1 (2) A fej elöl tompán lekerekített. A potrohszelvények egyforma bar-
nák, csak az utolsók sárgásak, a 9. és 10. szelvény sárga. A fej, az
elő- és középhát barna, az utóhát világosabb árnyalatú. A 3-5.
csápízek hossza: 100, 20, 42 ,LL. A tubus hossza 160 ,LL, szélessége
32 ja.. 1,3 mm.
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Előfordul Dél-Franciaországban. A magyaltölgy (Quercus ilex) lehullott
levelei között él

[flavicinctus BOURNIER, 1966]

2 (1) A fej elöl megnyúlt.

3 (4) A test sárga, a fej barnásfekete, a tor és a potroh közepén vékony
sötét csík húzódik. A fej 200 ju hosszú, 130 tl széles. Az 1 5. csáp-
ízek hossza: 24, 40, 88-92, 32, 44 pl. Az előtor a fejnél rövidebb.
Az előhát hátulsó szegletén levő serték rövidek (32 ju). A tubus
188--196 ,LL hosszú. A tubuson levő serték a tubusnál 3,3_3,5-szer
hosszabbak. 1,1-1,2 mm.

Előfordul Bulgáriában és Romániában (Román-alföld). Tölgyerdőben lehul-
lott levelek között él

[knechteli PRIESNER, 1936]

4 (3) A tor és a potroh közepén sötét középvonal nélküli vastag sárga
csík húzódik (feltehetően az előző faj változata). 1,2 mm.

Előfordul Dél-Franciaországban. A magyaltölgy (Quercus flex) lehullott
levelei között él

[marginatus BOURNIER, 1960]
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RÖVIDITETT RENDSZERTANI MUTATO

„Magyarország Állatvilága” V. kötetének 13. füzetéhez

(Dr. Jenser Gábor: Tripszek -- Thysanoptera -- Fauna Hung. 152)

OSALÁDOK .-. NEMEK

Abiastothı-ips PRIESNER 124, 132
Acanthothrips UZEL 126, 160
Aeolothripidae 8
Aeolothrips HALIDAY 9, 14
Allothrips HOOD 124, 137
Amphibolothrips BUFFA 129, 188
Anaphothrips UZEL 28, 31, 32, 49
Ankothrips CRAWFORD 9
Apterothrips BAGNALL 29, 55
Aptínothrips HALIDAY 29, 56

Bagnalliella KARNY 129, 159
Baliothrips UZEL 30, 33, 68
Bebelothrips BUFFA 129, 189
Belothrips HALIDAY 28, 58
Bolacothrips UZEL 30, 69
Bolothrips PRIESNER 125, 135
Bregmatothrips HooD 32, 59
Bryoıhrips PRIESNER 124

Cephalothrips UZEL 127, 129, 173
Ceratothrips REUTER 88
Chaetanaphothrips PRIESNER 31, 60
Chirothrips HALIDAY 28, 31, 41
Compsothrips O. M. REUTER 125, 138
Craıothrips PRIESNER 133
Cryptothrips UZEL 125, 133
Ctenothrips FRANKLIN 31, 70

Dendrothrips UZEI. 27, 35
Drepanothrips UZEL 27, 40

Eı-eikethrips KNEGHTEL 31, 45
Eachaetothrips BAGNALL 30
Eurythrichothrips PRIESNER 125, 161

Frankliniella KARNY 29, 70

Haplothrips SEIWILLE 129, 139
Heliothı-ips HALIDAY 26, 33
Hemianaphothrips PRIESNER 28, 61
Hercinothrips BAGNALL 26, 33
Hindsiothrips STANNARD 128, 177
Hoplandrothrips Hoon 128
Hoplothrips AMYOT & SERVILLE 127, 178

Idolimothrips PRIESNER 27, 61
Iridothı-ips PRIESNER 29, 74

Kakothrips WILLIAMS 29, 75

Leucothrips O. M. REUTER 27, 28, 33, 38
Limothrips HALIDAY 27, 46
Liophloeothrips PRIESNER 126, 176
Liothrips UZEL 126, 174
Lispothrips O. M. REUTER 126, 127, 128, 172

Megalothrips UZEL 124, 130
Megathrips TARGIONI-TozzETTI 124, 131
Melanthrips HALIDAY 9, 10
Merothripídae 8, 25
Merothrips HOOD 25
Mycterothrips TRYBOM 28, 31, 32, 76

Neoheegeria ScHMUTz 128, 158
Nesothrips KIRKALDY 125

Odontothı-ips Anvor & SERVILLE 30, 79
Oxythrips UZEL 32, 62

Parafrankliniella PRIESNER 29, 84
Parallothrips Hool) 124, 138
Parthenothrips UZEL 26, 34
Pezidothrips PRIESNER 127, 159
Pezothrips KARNY 88
Phlaeothripidae 8, 123
Phlaeothrips HALIDAY 126, 128, 129, 162
Physothrips KARNY 32
Platythrips UzEL 32, 85
Poecilothrips UZEL 126, 171
Prosopothrips UZEI. 26, 66
Pseudocryptothrips PRIESNER 125, 137

Rhaphidothrips UZEL 28, 85
Rhipidothrips UZEL 9, 23
Rhynchothrips H0011) 126

Scirtothrips SCHULL 27, 41
Scolothrips HINDS 29, 86
Sericothrips HALIDAY 27, 38
Sıninyothrips UZEL 30,_ 87
Stenothrips UZEL 33

Taeniothı-íps AMYOT & SERVILLE 30, 32, 87
Thorybothrips PRIESNER 127, 186
Thripídae 8, 26
Thrips LINNAEUS 30, 103
Tmetothrips AMYOT 8: SERVILLE 32, 67
Treherniella WATSON 127, 128, 187
Triclıothrips UZEL 180

Xylaplothrips PRIESNER 129, 156
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FAJOK És FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK
absimilis KNECHTEL 183
acanthoscelis KARNY 149, 152
acetosellae JOHN 13
aculeatus BAGNALL (Chirothrips) 43
aculeatus FABRICIUS (Haplothrips) 148, 153
acuminatus HALIDAY 58
aeınulans PRIESNER 84
affínis O. M. REUTER 162
ajugae UZEL 65
albicinctus HALIDAY 16, 23
albidicoı-nis KNECHTEL 78
albopictus UZEL 172
albopilosııs UZEL 116, 122
albovittatus SCI-IILLER 163
alni UZEL 114, 120, 123
alpester PRIESNER 144, 153
amabilis BAGNALL 184
angıılicorrıís JABLONOWSKI 47
angıısticeps UZEL 107, 108, 119, 120
angusticornis PRIESNER 147., 155
annulatus KARNY 97, 101
annulicornis UZEL 79
annulipes O. M. REUTER 170
arenarius PRIESNEH 145
armatus UZEL 55
articulosus PRIESNER 61
astutus PRIESNER 20, 22
aterrima f. HUKKINEN 17
atratus HALIDAY 97, 102
atroapterus PRIESNER 53
austriacus KARNY 175

bacauensis KNECHTEL 163
badius WILLIAMS 51
banatica KNECHTEL 116
betae UZEL 50
bicinctus 0. M. REUTER 34
hicoloı' HEEGER (Bolothrips) 136
bicolor REUTER (Oxythrips) 64
bicolor f. UZEL (0xyt11rips) 65
bicornis KARNY 40
bidens BAGNALL 166, 168
biformis BAGNALL 68
bírói PRIESNER 158
bispinoides BAGNALL 168, 112
bispinosus PRIESNER 164, 168, 170, 171
biuncatus UZEL 87
biuncinatus UZEL 87
biuncus JOHN 79
bonannii UZEL 130
honessi TITSCHACK 178
bournieri TITSCHACK 149
brevicollis BAGNALL (Cryptothrips) 170
brevicollis BAGNALL (Phlaeothrips) 170, 175
brevicorııis PRIESNER 108, 122, 123
briıteni BAGNALL 180
brunneııs VVILLIAMS 25

cuıespiticola PRIESNER 65
caespitis UZEL 185
calcaratus KNECIITEL (Ereikethrips) 45'-
calcaratus UZEI. (Thrips) 107
cannabensis KNECHTEL 64 7
carpathicus KNECHTEL (Thrips) 116
carpathicus PELIKÃN (Hoplothrips) 183

cerealium HALIDAY 48
cíngulatus KARNY 136
circumfusus PRIESNER 40
Clavicurnis KNECHTEL 138
collaris PRIESNER 21, 23
(zonferticorılís PRIESNER 105, 119, 121
confusus PRIESNER 83
consimilís PRIESNER 48
consociatus TARGIONI-TOZZETTI 79
coríaceus HALIDAY 168
corticis DE GEEB 181, 183, 184
cuxalis BAGNALL 174
crassicornis BAGNALL (Thrips) 110
crassicornis JOHN (Haplothrips) 149, 150, 151
crassipes JABLONOWSKI 172
crocea f. PRIESNER 53, 54
crocecollis COSTA (Taeniothrips) 93, 99
croceicollis f. PBIESNER (Taeniothrips) 90
curticornis f. PRIESNEB 79

degeeri UZEL 37
deııtatus KNECHTEL (Kakothrips) 76
dentalıus KNEGHTEL (Oxythrips) 64
denticauda PRIESNER 165, 169
denticornis HALIDAY 47
dentípes 0. M. REUTER 136
dianthi PRIESNER 88, 92, 100
dianthiııus PHIESNER 140
difficilis PRIESNER 116, 122
dilatatus UZEL 113, 119
diınorphus PRIESNER 60
díscolnr HALIDAY (Thrips) 117
discolor KABNY (Taeııiothrips) 90, 103
dispar HALIDAY 69
distinctus UZÍEL 70
distínquendus UZEL 142, 153
dorsinıaculata PRIESNER 116
dracaeııae HEEGER 35
dııbius PRIESNER 113
dudíchi PRIESNER 144

edeııtulus PRIESNER 84
elegans PELIKÁN (Rhipidotlırips) 24
elegans PRIESNER (Aptinothríps) 57
ellisi BAGNALL 166
ericae BAGNALL (Aeolothrips) 17, 23
ericae 1-IALIDAY (Taeniothrips) 88, 90, 99
eııphorbifçıe KNECHTEL (Thrips) 110, 121
euphorbiae UZEL (Anaphothrips) 54
euphorbiicola BAGNALL 111
eııxinus KNECHTEL 66

faınelieus PRIESNER 166, 169
fasciatus LINNAEUS 19, 21
feclorovi PRIESNER 96
femoralis O. M. REUTER 34
ferrugineus UZEL 54
ficalbi BUFFA 14
firmoides PRIESNER 76
firmus UZEL 99
flavicinctus BOURNIER (Bebelüthrips) 190
flavicinctus KARNY (Haplothríps) 147, 150
flavidus PELIKAN 10
flavus SGHRANK 115, 123
floricae KNECHTEL 140

cerealís PRIESNER 145,153, 154 flgriwla f, PRIESNER 149
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frici UZEL 88, 90
frontalis UZEL 88, 92, 93, 100
fııliginosus SCHILLE 158
fulvipes BAGNALL 109, 123
funebris PRIESNER 148
fungi ZETTERSTEDT 182
fuscipennis HALIDAY 117, 122
fuscus SULZER 11

garriquae BOURNIER 89, 103
glaber PRIESNER 177
gladıloli MOULTON & STEINW1-:DEN 95
gracilicornis MALTBAEK (Melanthripsz) 11
gracilicornis ÜZEL (Thrips) 116
gracilicornis WTILLIAMS (sericotlırips) 40
gracillimus PRIESNER 55
graminis PRIESNER 187
graminum UZEL 68
grassi BUFFA 188
grat.iDs11f-fõ UZEL 24
grisescreııs PRIESNER 182, 184

11aeı"nOrrhOidali:-5 BOUCHÉ 33
halídayi BAONALL 65
hamanni PBIESNEB 158
hamatus TRYBOM 42
helianthemi ÜETTILNGEN 143, 156
herricki BAGNALL 109, 122, 123
hildae TITSCHAGK. 97
hispanicııs BAGNALL 90
hrfıdecensis UZEL 176
hukkiııeııi PRIESNER (1`1ap10th1`Íps) 148, 153

154
hukkineni PRIESNER (Tlırips) 107
hungaricııs PRIESNER (Liophloeothrips) 177
lıııngaricus PRIESNER (Phlaeothrips) 169

iczırııs UZEL 137
imaginis BAGNALL 106
irrmıflnis BAGNALL 168
incogııitııs PRIESNIER 113, 119
inconsequeııs UZEL 94, 102
iııfcrııa PRIESNER 188
iıınmfeııs PÍRIESNER 93, 103
iılfapinatılı-e PRIESNER 65
irıte1`ı`n6diu5 BAGNALL (AI:.*.O1Ol111`ip:.E) 19, 21
iı?ıteı`1nedi11s UZEL (0dOnt0t.h1`íps) 82
intonsa TRYBOM 72
iridis WATŠÜN 74

j01`(1aı`ıi UZEL 69
j1ı1'ıc(ıruı`11 BAGNALL 148, 153
junicola BAGNALL 148
junipericola .WIORISON 116
ju1'ıipE-rinus LINNAEUS 116, 120

karnyi JOHN (,-Xptiııııtlırips) 56
karnyi PRIESNER (Dendrothrips) 36
kerschneri f. PRIEENER 106
klapaleki UZEL 115, 119
kloiberi PRIESNER 185
knechteli PBIESNER (Bebelotlırips) 190
knechteli PRIESNER (flaplothrips) 149, 150
knechteli PRIESNER (Melantlırips) 13
kratochvili PELIKÃN (Melanthrips) 13
kratochvili PELIKÃN '(TaeniOthrips) 99
kroli SCHILLE 68
1-mrdjıımovi KARNY 149, 152

laricivorus KRATOCHVIL & FARSKY 96
lativentris HEEGER 132
latus BAGNALL (Mycterothrips) 77
lams UZEL (Cryptotlırips) 135
leucanthemi SCI-IRANK 146, 154
lichenis KNIECHTEL 180
linariae PRIESNER 97, 101
lini LADUREAU 110, 111, 122
loıfıgicornis PRIESNER 87
longipennís BAGNALL 41
longisetis BAGNALL 186
longistylosus PRIESNER (Belothrips) 59
longistylosus UZEL (Rhaphidothrips) 85
loti HALIDAY 80

magna f. PRIESNE1-K 107
major UZEL 116, 122
mancosellosufi MALTBAEK 108
manícatus HALIDAY 44
manolachei KNEGHTEL 63
Inarginatus PRIESNER 190
Inariae PELIKÃN 75
melaleııca f. UZEL 14, 15
me1a1e11C11Es HALIDAY 18, 22
melanura f. PRIESNER 73
meliluti PRIESNER 82
menyaııthidis BAGNALL 118
meridiorıalis BAGNALL (Chirothrips) 43
meridioııalis PRIESNER (Aecılothrips) 19
meridionalis PRIESNER (Odontothrips) 81
nıeridionalis PRIESNER (Pseudocryptothrips)

137
ıneridionalis PRIESNER (Taeniüthrips) 98, 102
minııtifësinıus LINNAEUS 105, 120
minutulııs PRIESNER 170
miııutus UZEL 150, 151
mohelensis PELIKÁN 51
nıolestus PRIESNER 45
moııilicnrııis Ü. LV1. REUTEB 174
montanus PRIESNER 97, 102
montivagus PRIESNER 105., 121
ınoravicus PELIKÃN 92
morio 0. M. REUTER 59
muscícola KNECH'.l`EL 185
mülleri f. PRIESNER 17

niezabitowskii SCHILLE 9
niger ÜSBOBN 147
nigripennis Ü. M. REUTER 38
nigripes O. M. REUTER 135
nigriveııtris PELIKÃN (Taeniothrips) 92
nigriventris UZEL (Frankliniella) 73
nig1`0pi10`s1ıs ÜZEL 112, 119
niıidula f. HALIDAY 57
niveipermis Ü. M. REUTEB 25
ııobilis BAGNALL (Megathı-ips) 131
nobilis PRIESNER (Aenluthrips) 17
nodicorııis O. REUTER 161

Obscuricornis f. PRIESNER 108
Obsclırus MÜLLER 51
Occitanus BOURNIER 65
oettingeni PRIESNER 178
Omissus PRIESNER 50
Ononidis BAGNALL (Franklíniella) 73
Ononidis BOURNIER (Taenithrips) 89
Orchidii MOULTON 60 "
Origami PRIESNER 107
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omatus JABLONOWSKI 38

pallícorrıís J. C. CRAWFORD 180, 181, 183, 184
pallida UZEL 73
pallidicornis PRIESNER 45
pallidior PRIESNER 12
pallidivestis PRIESNER 91, 102
pallípes f. UZEL 137
paludivagus PRIESNER 118
paluster REUTER 117
paızınonicus FÃBIÃN (flaplothrips) 143, 144,

152, 156
pannoııicus PRIESNER (Anaphothrips) 55
paraconfusus PELIKÃN 81
paradoxus PRIESNER 61
parvicornis BAGNALL 15
parvulus BAGNALL 166
parvus UZEL 170
paspalevi PELIKÃN 13
pediculaı-is HALIDAY 180, 183, 184
phaleratııs HALIDAY 82
phyllophilus PRIESNER 150, 153
physapus LINNAEUS 108, 121
picipes ZETTERSTEDT 94, 102
pillichellus PRIESNER 138
pillichi PRIESNER (Belothrips) 59
pillichi PRIESNER (Thı-ips) 106, 121
pillichiaııus PRIESNER 165, 169
pilosissimus PRIESNER 113
pilosııs UZEL 93, 95, 103
pini HALIDAY (Phlaeothrips) 182
pini UZEL (Taerıiothrips) 96, 100
pisivorus WESTWOOD 76
plurisetosus KNECHTEL 142
praetermissus PRIESNER 105, 121
pragensis UZEL 174
priesnerí BAGNALL (ûratothı-ips) 133
priesneri BOURNIER (Merothrips) 25
priesneri JOHN (Phlaeothrips) 166
priesneri KNECHTEI. (Aeolothrips) 18, 20, 22
priesneri PELIKÃN (Üxythrips) 64
prupinquus BAGNALL (Aeolothrips) 20
propinquus BAGNALL (Trichothrips) 180
pulcher OETTINGEN 21

querciııus KNECHTEL 186

reuteı-i UZEL 41
robiniae PRIESNER 159
robustus PRIESNER (Thrips) 115
robustus UZEL (Kakothrips) 76
rufus GOEZA 57
ruptipenrıis PRIESNER 44

salicinus PRIESNER 170
salicis O. M. REUTER78
saltator UZEL 37
saınbuci HEEGER 117
schaubergeri PRIESNER 133
achmutzi PRIESNER 49
schultzei TRYBOM 74
secticornis TRYBOM 55
semicaecus UZTEL 179, 184
setiger PRIESNER 141, 155
setigeıziformís FÁBIÃN 147, 155, 156
setinodes O. M. REUTER 176
silvarum PRIESNER 53
simílis BAGNALL (Chirothrips) 44
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simjlis f. PRIESNEE (Aeolothıríps) 15
sinıilis UZEL (Arıaphothrips) 53
simplex MORISON (Taeniothırips) 95, 101
simplex OETTINGEN (Thorybothrips) 187
sordidus PRIESNER (floplothrips) 182, 184

185
sordidus UZEL (Anaphothrips) 54
spartiicola BAGNALL 174
spoliatus PRIESNER 108
staphyliııus HALIDAY 40
statices HALIDAY 142, 156
stylifer TRYBOM 56
subapterus HALIDAY 67
substilissimııs HALIDAY 150, 151
subterraneus J. C. CRAWFORD 158

tabaci LINDEMAN 112, 119
tatricus PELIKÁN 64
terıuicornis BAGNALL (Aeolothrips) 19, 23
tenuicornis UZEL (Frankliniella) 71
tenuisetosus KNECHTEL 110
terminalís OETTINGEN 105
tiliae UZEL 38
tiıznidus. PRIESNER 106, 118
titschacki PELIKÁN 14
trehernei PRIESNER 107, 120
tridens PRIESNER 166
tristis f. PRIESNER (Aeolothrips) 18
tristis PRIESNER (Frankliııiella) 74
tritici KURDJUMOV 143, 144, 152, 156
n-ybomi KARNY 98, 102
tuberculatus PRIESNER 137
tunicatus HALIDAY 85.

ulicis HALIDAY 82
ulnzıi FABRICIUS (floplothrips) 182, 184
lllıni PRIESNER (xylaplüthrips) 157
ıılmifolioırum HALIDAY 65
unicolor SCI-IILLE 187
urticae FABRICIUS 114, 123
uzeíi BAGNALL (Odonmthríps) 79
uzeli HOOD (Compsothripr:-f.) 139
uzelí SOHILLE (Scolothríıps) 87
uzeliana f. PEEESNER 110
uzeliaııus BAGNALL 141

Validus KARNY (Anaphothrips) 53
validus UZEL (Thrips) 115, 121
vaneckei PRIESNER 176
vejdovskyi UZEL 66
Verbasci KNEGHTEL (Aeolothrips) 21
verbasci OSBORN (Neoheegeria) 159
verbasci PRIESNER (Parafrankliııiella) 84
versicolor UZEL 14, 23
viminalis UZEL 117, 120
virgiıııalis PRIESNER 66
vitalbae BAGNALL 51
vitis PRIESNER 54
vittatus HALIDAY 18
vittipennis BAGNALL 69
vuilleti BAGNALL (Taeniothrips) 96
vuilleti PRIESNER (Haplcıthrips) 144, 154, 156
vulgatissimus HALIDAY 98, 102

wíllíamsi BAGNALL 135
williaınsianus PRIESNER 166, 167, 168, 170

yuccae HINDS 160
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MAGYARORSZÁG ALLATVILÁGA
eddig megjelent füzetei:

(A sorozat 1-150. füzetënek adatait lásd a 151. füzethez mellékelt tájékoztatóban)

151. Er. Tóth Lãszlõ: Hclyvâk II. _ Štaphylinidae II..
VII. kötet (floleoptera II.) 6. füzete, 110 Oldal, 54 ábra (1982. IV. 30.)

MAGYARORSZÁG ALLATVILÁGA
kéazülõ füzetei:

XI. kötet (Hymenoptera I.) 3/A. füzete: _
Zombori Luis: : Levéldarázs-alkatúak II. _ Tenthredinoidea II.

XIV. kötet (Diptera I.) 4/C. füzete:
Dr. Szabó Jenő éa Dely-ne dr. Draıkoııíts Ágnes: Lepkeazúnyoguk-Redűı azúnyegok -- Peyehodidae-Ptyehopteridlıe


