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12. csALÁDz STAPHYLINIDAE II _ HOLYVÁK 11.
Írta:

DR. TÓTH LÁSZLÓ

A Magyarország Állatvilága sorozat VII. kötetének 5. füzete 1963-ban
került kiadásra. A füzet szerzője Dr. SZÉKESSY VILMOS a Staphylinidae család
általános ismertetését, a család akkor időszerű tagolását és egyidejűleg a nemek
határozôkulcsát közölte. A most kiadásra került 6. füzet --~ Staphylinidae II. --f
a család. fajokig történő ismertetésének első részletét tartalmazza. A két füzet
megjelenése között eltelt, közel 20 esztendő számos új tudományos eredménye
alapján helyesnek látszik néhány változtatás bevezetése. Kétségtelen, hogy a
család világrendszere ma sem tekinthető véglegesen lezártnak, azonban -
néhány szélsőséges nézettől eltekintve -- a kutatók többsége már elfogadta az
I. füzetben közölt 11 alcsalád számának 22-re emelését. A család fajainak
száma faunaterületünkön igen magas, meghatározásuk meglehetősen nehéz, és
a kötet füzetenként történő megjelentetése indokolja, hogy a nemek határozô-
kulcsát _ részlet-rajzokkal kiegészítve - a tárgyalásra kerülő alcsaládokon
belül, folyamatosan közöljük. Ez véleményünk szerint jelentősen segíti mind
a jobb áttekintést, mind a füzetek könnyebb kezelhetőségét. Így az I. füzet
megmarad továbbra is az eredeti célkitűzésnek, bevezetésként és egyben az
igen terjedelmes család gyors áttekintését biztosító összefoglalásnak.

A következő táblázatbôl kitűnik, hogy a család tagolásában bekövetke-
zett változások lényegbevágõan csak az Oxytelinae, Staphylininae, Tachypori-
nae alcsaládokat érintették. A faunaterületünkön eleve hiányzó Dimerini nem-
zetség átsorolása a Pselaphidae családba ma már egyértelműen elfogadott.
Az új alcsaládokon belül természetesen a korábbitél eltér néhány nemzetség
és más taxon értelmezése, ezeket azonban csak a fontosabb esetekben és a
folyamatosan közölt határozõkulcsokban szükséges megemlíteni.

Táblázat

5D W 6ı

I I I D D D Alcsalád D Nemzetség . D Nem I j D I Alcsalád D
F ' -~`~ ~~ -“ " ~" " 1"- Í ` ' W' ~~ -- -“ ~ - " vv ~~ za-R

1. Oxytelinae p.4,6 , 1. Piestini (pars) p.7 i Thoracophorus L = 2. Thoraco-
j - phorinae
3 (pars) p.9 i Siagonium = 6. Piestinae

2. Micropeplini p.7 i -- 5 = 1. Micropepli-
j j nae

3. Pseudopsini p.7 -- L = 3, Pseudopsi-
1; nae
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Táblázat folytatása

5. füzet 6. füzet
1 _„, f *Ír 77 , , _ f 7 r ,_ ___, „_ 3 7

Alcsalãd Nemzetség Nem Alesalád

2. Oxyporinae p.4,35
3. Leptotyphlinae p.4z,35

4. Steninae p.5,35
5. Euasthetinae p.5,37

6. Paederinae p.5,39
7. Staphylininae p.5,46

8. Habrocerinae p.5,63

9. Trichophyinae p.6,64

10. Tachyporinae p.6,65

11. Aleocharinae p.6,72

Phloeocharini

Proteinini

Omaliini
Dimerini
Oxytelini

p.25

p.25

p.lO
p.10
13.11
p.26
p.26

ll sx

1 . Xantholinini p.4-7 F =
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Olisthaerus =
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3. Hypocyphtini p.71 =

Az alcsaládok határozôkulcsa

Phloeocha-
rinae
Olisthaeri-
nae
Proteininae
Metopsiinae
Omaliinae
Pselaphidae]
Oxytelinae
Oxyporinae
Leptoty-
phlinae
Steninae
Euastheti-
nae
Paederinae
Staphylini-
nae
Xantholini-
nae
Habroceri-
nae
Trichophyi-
nae
Tachypori-
nae
Hypocyphti-
nae
Aleocharinae

1 (22) A csápok a homlok kiugró oldal-, illetve elülső peremé alatt, a fej
oldalán, az összetett szemek és a rágók töve között erednek (1. ábra:
A, B, C, 15. ábra: A).

2 Az előtor hátán és a szárnyfedőkön hosszanti, kiemelkedő bordák
húzódnak (4. ábra, 5. ábra: D, E, 7. ábra, 8. ábra).

3 (4-) A csáp 9 ízű (3. ábra: B). A potroh hátlemezein élek húzódnak,
amelyek mely gödröket hatarolnak. A labfejek 3 ızuek g

1. alcsalád: Micropeplinae

4 (3) A csáp 11 ízű (3. ábra: G). A potroh hátlemezein sem kiemelkedő
élek, sem gödrök nem láthatók. A lábfejek 3 vagy 5 ízűek.  

5 (6) A lábfejek 3 ízűek. A potroh hengeres, oldalszegélyét finom, léc-
szerű vonal jelzi (7. ábra) 2- alüfiflladt Thoraeophorinae
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6 (5) A lábfejek 5 ízűek. A potroh széles és lapos, oldalai szélesen felhaj-
lók. A fejen és a potrohszelvények hátlemezein fekete, bunkó-
szerűen megvastagodott serték Vannak (8. ábra)

3. alcsalád: Pseudopsinae

7 (2) Az előtor hátán és a szárnyfedőkön hosszanti, kiemelkedő bordák
nincsenek.

8 (21) A homlok nem közvetlenül az összetett szemek előtt levágott. Az
ajaktapogató normálisan fejlett. A középső csípők keskenyen elvá-
lasztottak vagy egymáshoz nyomottak.

9 (14) A potroh erősen megnyúlt, keskeny, csaknem párhuzamos, csúcsa
felé fokozatosan kihegyesedő, oldalai keskenyen felhajlók (9. ábra).

10 (11) Halánték nem fejlődött ki. A test felülete pontozott és szőrös.
A szárnyfedőkön sem elkülönült mellfedő, sem pontsorok nincsenek
(9. ábra) 4. alcsalád: Phloeocharinae
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1. ábra. A: Oxytelus sp., B: Metopsia sp., C: Oxyporus sp., D: Staphylinus sp., E: Xantholí-
nus sp. feje felülnézetben - F: Staphylinus sp., G: Xantholinus sp. előtora alulnézetben

(F, G: LOHSE nyomán, a többi eredeti)
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(10) Erősen fejlett halántékot figyelhetünk meg. A test felülete kopasz.

(13)

(12

(9)

(13)

(17)

(16)

(15)

(20

(19)

(3)

(1)

A szárnyfedőkön a mellfedők elkülönültek, korongjukon pontsorok
húzódnak.

A homlok elülső szögletei a csáp eredési pontja fölött egyszerűek
(10. ábra) [5. alcsalád: Olisthaerinae]

A homlok elülső szögletei a csáp eredési pontja felett a hímeken
erősen, a nőstényeken gyengébben fogszerűek (15. ábra: A)

6. alcsalád: Piestinae

A potroha széles, hátrafelé kiszélesedő, míg a csúcsán hirtelen ki-
hegyesedik, az oldalai szélesen felhajlanak.

A fejtetőn pontszemek vannak.

A fejtetőn 2 pontszem van (26. ábra: F, G). (A Niphetodes-nem eseté-
ben a pontszemek esökevényesek vagy hiányoznak, azonban a fej-
tetőn 2 mély gödör jelzi a helyüket, amelyek más alcsaládok eseté-
ben nem fordulnak elő.) 9. alcsalád: Omaliinae

A fejtetőn csak 1 pontszem van (1. ábra: B)
7. alcsalád: Metopsiinae

A fejtetőn nincsenek pontszemek (1. ábra: C).

Teste zönıök, kevéssé megnyúlt, tojásdad. Az előtor hátán a pon-
tozás sohasem feltűnően durva, bemélyedt középbarázdán kívül
felületén más véset nincsen. A lábfejek mindig 5 ízűek. A 3 hátulsó
lábának tompora nagy, eléri vagy meghaladja a hátulsó comb hosz-
szának egyharmadát (3. ábra: E) 8. alcsalád: Proteininae

Teste megnyúlt, oldalai a fajok többségénél csaknem párhuzamo-
sak. Az előtor hátán feltűnően durva pontozás vagy ellegzetesvéset
van. A lábfejízek száma 3 vagy 5. A Ő* hátulsó lábának tompora
kicsi, legfeljebb a hátulsó comb hosszának egyötödét érheti el (3.
ábra: D) 10. alcsalád: Oxytelinae

A homlok közvetlenül az összetett szemek előtt levágott (1. ábra: C).
Az ajaktapogató utolsó íze hatalmasan fejlett, félhold alakú (3.
ábra: C). A középső csípők szélesen elválasztottak

11. alcsalád: Oxyporinae

A csápok nem a homlok oldal-, illetve elülső pereme alatt erednek.

(40) A csápok nem a homlokon, az összetett szemek között erednek
(2. ábra: A--D).  
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24

25

26

27

28
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(29)

(26)

(28)
(28)

(27)

I

\'?A'

A csápok közvetlenül a homlok elülső szögletei alatt erednek (2.
ábra: B--D).

Az elülső lábfejek 5 ízűek. A fejtetőn pontszemek nincsenek. A fej
hátul szembetűnően befűződött. Az állkapcsi tapogató utolsó íze
igen kicsi, alig látható, így a tapogató 3 ízűnek tűnik (2. ábra: C)

15. alcsalád: Paederinae

Az elülső lábfejek 2, 3 vagy 4 ízűek lehetnek. A fejtetőn pontszemek
előfordulhatnak.

Az összetett szemek hiányoznak. A fejtetőn 2 pontszem van (2.
ábra: B). A lábfejízekszáma 2, ritkábban 3

12. alcsalád: Leptotyphlinae

Az összetett szemek kifejlődtek. A fejtetőn pontszemek nincsenek.
Az elülső lábfej 4 ízű. Az állkapcsi tapogató feltűnően hosszú,
elérheti a csáp hosszának a felét. A csáp 2 utolsó íze nagy, bunkó-
szerűen elkülönült (2. ábra: D) 14. alcsalád: Euasthetinae
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2. ábra. A: Othius sp., B: Leptotyphlinae sp., C: Paederinae sp., D: Euasthetinae sp., E: Alco-
chorinae sp., F: Steninae sp., G: Tachyporinae sp. feje felülnézetben (B: CÓIFFAIT nyomán,

a többi eredeti)
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29 (24) A csápok nem közvetlenül a homlok elülső szögletei alatt erednek.

30 (33) A csápok a homlok elülső szegélyén erednek (1. ábra: D, E, 2.
ábra: A). A fej hátul mérsékelten befűződött. Az állkapcsi tapogatók
normálisan fejlettek.

31 (32) A csápgödrök az összetett szemekhez közelebb állnak, mint egymás-
hoz (1. ábra: D). Az előmellen toroklemez nincs (1. ábra: F)

16. alcsalád: Staphylininae

32 (31) A csápgödrök egymáshoz közelebb állnak, mint az összetett szemek-
hez (1. ábra: E és 2. ábra: A). Az előmellen jól fejlett, háromszög
alakú toroklemez van (1. ábra: G) 17. alcsalád: Xantholininae

33 (30) A csápok a fej oldalán, a homlok oldalszegélyén, az összetett szemek
előtt erednek (2. ábra: G).

34 (37) A csápok fonal alakúak, ízeik normálisan fejlettek. A fej hátul nem
befűződött.  

35 (36) A csáp 11 ízű (3. ábra: G). Az elülső lábfejek 5 ízűek. A szárny-
fedőkön elkülönült mellfedő van 20. alcsalád: Tachyporinae
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3. ábra. A: Hypocyphtus sp. 10 ízű csápja - B: Micropeplus sp. 9 ízű csápja -- C: Oxyporus
sp. ajaktapogatója - D: Bolitobíus sp. 6, E: Hapalarea sp. 6 hátulsó lábának tompora --

F: Habrocerus sp., G: Aleochara sp. 11 ízű csápja (A-G: eredeti)
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36 (35) A csáp 10 ízű (3. ábra: A). Az elülső lábfejek 4 ízűek. A szárny-
fedőkön elkülönült mellfedő nincs 21. alcsalád: Hypocyphtinae

37 (34) A csápok a 3. íztől kezdve erősen elkeskenyednek, serte alakúak,
a rendkívül megnyúlt ízek örvösen elhelyezkedő hosszú, finom pilla-

A szőrökkel Vannak borítva (3. ábra:

38 (39) A test felülete kopasz. A szárnyfedőkön élesen határolt mellfedő van
18. alcsalád: Habrocerinae

39 (38) A test felülete finom szőrözettel borított. A szárnyfedőkön nincs
elkülönült mellfedő 19. alcsalád: Trichophyinae

40 (23) A csápok a homlokon, az összetett szemek között szabadon erednek
(2. äbrzz E, F).

41 (42) Az összetett szemek erősen fejlettek, domborúak, oldalra kiugrók.
A fej a szemekkel együtt mindig lényegesen szélesebb, mint az elő-
tor (2. ábra: A test felületének pontozása erőteljes

13. alcsalád: Steninae

42 (41) Az összetett szemek átlagosan fejlettek, többnyire laposak, a fej
oldalsíkjából nem vagy alig kiugrók (2. ábra: A fej a szemekkel
együtt ritkán szélesebb, mint az előtor, ilyen esetben a test felülete
nem durván pontozott. A potroh hátlemezein kétoldalt ívesen hátra-
hajló harántrovátka van 22. alcsalád: Aleocharinae

1. alcsalád: Micropeplinae

Testük zömök, tojásdad alakú, felülete lapos vagy kissé domborodó.
A fejük felületén élszerű dudorok húzódnak. Pontszemeik hiányoznak. A csáp-
juk 9 ízű, az utolsó íz elkülönült, nagyobb, mint az előzőek, gomb alakú
(3. ábra: B). Az előtor hasoldalán a melltő és az előmell oldallemezei között
a csáp befogadására alkalmas mély barázda húzódik. Az előtor hátán és a
szárnyfedőkön kiemelkedő hosszanti bordák húzódnak (5. ábra: D, A pot-
roh hátszelvényein kiemelkedő élek vannak, amelyek mély, jellegzetes gödrö-
ket határolnak. Lábfejeik 3 ízűek. Apró fajok, 1--3 mm (4. ábra).

Az alcsalád 1 nemének 30 ismert faja Európában, Ázsiában, Észak-Afrikában és az
Amerikai-kontinensen él. Faunaterületünkön 5 faj előfordulása bizonyított, 4 további faj elő-
kerülése csaknem bizonyosnak tekinthető.

1. nem: Mícropeplus LATREILLE, 1809

Fejük nagy, az erősen kiugró összetett szemek hátulsó szegélyéig az elő-
tor hátának elülső szegélye alá visszahúzott. A homlok a szemek között igen
széles, a fejpajzstól egyenes vagy ívelt harántvonallal elválasztott, az utóbbi
elöl levágott vagy tompán kerekített, néhány faj hímjén középen fogacska
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figyelhető meg. Az állkapcsi tapogató utolsó íze erősen megnyúlt, csúcsa
tompa. Az ajaktapogató nagyon rövid- Az előtor olyan vagy kissé szélesebb,
mint a szárnyfedők, előrefelé szűkül, elülső és hátulsó szegélye beöblösödő, az
oldalszegélyek szélesek, korongján bordákkal határolt rombusz alakú gödrök
vannak (4. ábra). A szárnyfedők a mellvéget kissé túlhaladják, legalább a
potroh első 3 hátszelvényét eltakarják, általában olyan hosszúak, mint együt-
tes szélességük. A szárnyfedők varrat- és oldalszegélye bordaszerűen kiemel-
kedik, és közöttük további hosszanti bordák húzódnak. A potroh rövid, hátul
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4. ábra. Micropeplus fulvus ERICHSON 5* (eredeti)

kihegyesedő, oldalszegélye széles és felhajló. A 4 látható hátszelvényének
tövén harántos gödrök láthatók, amelyeket az erősen fejlett középél és gyen-
gébben fejlett vagy csökevényes oldalélek határolnak (4. ábra). A lábak rövi-
dek és karcsúak, a hátulsó láb tompora erősen fejlett, olyan hosszú, mint a
hátulsó comb egyharmada.

A nem holarktikus elterjedésíí, néhány faja azonban Közép-Amerikában is előfordul.
Rotható növényi törmelékben, korhadó fadarabok alatt, trágyában, avar, szalma- és széna-
kazlak alatt, azok törmelékében, néha istállókban és pajtákban is megtalálhatók. Az imágók
meleg nyári napokon naplemente és szürkület idején repülve rajzanak, fényre ugyancsak
repülnek. Faunaterületünkön 9 fajt mutattak ki, illetve előfordulásuk várható.

1 (4) A szárnyfedők felülete a bordák között nem pontozott, a finom,
kerek, sejtszerű formákat képező bőrszerű ráncoltság ellenére meg-
lehetősen fényes (1. alnem: Arrhenopeplus KOCH, 1937).

2 (3) A szárnyfedők varrat- és vállbordája között 2 erős, hosszanti dorsa-
lis borda húzódik. Kicsi, fekete vagy sötétbarna, az előtor oldalai
vörösbarnák, a csápok töve, a tapogatók és a lábak rozsdavörösek.
A fejtetőn 2 hosszanti, ferdén előrefelé összetartó dudor van, ame-
lyek között középrovátka és benne finom él húzódik. Az előtor
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3 (2)

4 (1)

5 (8)

6 (7)

olyan széles, mint a szárnyfedők, előrefelé ívesen szűkül, korongja
közepén 2 mély, ezektől kétoldalt 2 elmosódó rombusz alakú gödör
van. A szárnyfedők együttesen jelentősen szélesebbek, mint amilyen
hosszúak, a hátsó szegélyüknél gyengén benyomottak, lehajló olda-
lukon borda nincsen. 1,5 mm.

, Előfordul Észak- és Közép-Európában, a Kaukázusban, Szibériában és
Eszak-Amerikában. Korhadó növényi anyagok között, rothadó fűcsomók, avar,
moha alatt, néha fűfélékről hálózható. Alkonyatkor erdei utak, tisztások felett
rajzik, fényre repül. Faunaterületünkön ritka (Fenyőháza, Lipótfa, Paring és
Siófok)

tesserula CURTIS, 1828

A szárnyfedők varrat- és vállbordája között 3 dorsalis borda húzó-
dik. Fekete, az előtor hátának oldalai vörösbarnák, a szárnyfedők
szurokbarnák, a csápok, tapogatók és a lábak rozsdasárgák. A fejen
az oldalszélekkel csaknem párhuzamosan futó, 2 élszerűen kiemel-
kedő dudor húzódik. Az előtor kissé szélesebb, mint a szárnyfedők,
oldalszegélye előrefelé ívelten keskenyedik, az ív azonban 2 finom
fogacskával megtört. Az előtor hátának korongján 6, központi hely-
zetű, rombusz alakú gödör van. A szárnyfedők 3. dorsalis bordája
gyengébben fejlett, ezzel szemben a lehajló oldalperemen rövid borda
húzódik. 1,5 mm.

Előfordul Közép-Európában és Nyugat-Szibériában. Faunaterületünkön
csak a Muraközből (Ludbreg) és a Bánságból (Resica) ismert

[laevipennis EPPELSHEIM, 1880]

Szárnyfedői a bordák között mélyen pontozottak (2. alnem: Micro-
peplus s. str.).

A szárnyfedők varrat- és vállbordája között 3 dorsalis borda húzó-
dik.  

A fejtetőn sekély középrovátka fut, amelyben finom él húzódik.
Fénytelen, mélyfekete, az előtor hátának két oldalán 1--1 vörösen
áttetsző folt van,ga csápok, tapogatók és a lábak rozsdavörösek,
a csápbunkó sötét. A fejtető különösen sűrűn, de finomabban rán-
colt. Az előtor alig olyan széles, mint a szárnyfedők, az oldalszél
íve középen tompaszögben megtört. A szárnyfedők gyengén fény-
lők, korongjuk közepe haránt irányban együttesen enyhén dom-
borodó, a hátulsó szegélyük előtt mérsékelten laposra nyomottak.
Aedoeagus: 5. ábra: B. 2,3-2,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. Korhadó növényi anyagok, széna-,
komposzt, fű- és szalmacsomók alatt, folyók és patakok hordalékában. Alkonyat-
kor erdőszegélyeken repülve rajzik, fényre is repül. Főleg VII -VIII. hónapok-
ban és késő őszkor gyűjtötték. Faunaterületünkön gyakori (a Kárpátok egész
yonulata, Dunántúli-dombvidék, Kőszegi-hegység, az Alföldön: Bátorliget, Ka-
ocsa)

porcatus (FABRICIUS, 1792)
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A szárnyfedők vállbordája a dorsalis bordákkal azonosan fejlett.
A potroh 4. hátszelvényén a középél hátrafelé kiugró fogacskában
kihúzott (6. ábra: A test megnyúlt, jól kiszíneződött példányok
esetében barna, az előtor hátának oldalai, a csápok, tapogatók és a
lábszárak rozsdavörös színűek. A fejtetőn 2 dudorszerű hosszanti
kiemelkedés, közöttük pedig rovátka fut, amelyben viszont finom él
húzódik. Az előtor szélesebb, mint a szárnyfedők, oldalszegélyei
íveltek, néha a hátsó szögletek előtt beöblösödnek, úgyhogy a szög-
letek fogacskaszerűen kiugrók (5. ábra: D). A hímek fejpajzsa elöl
kihegyesedő, lábszáraik belső csúcsi harmadában fogacska van.
Aedoeagus: 6. ábra: B. 2 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európában, valamint Dél-Európában és Algír-
ban. Korhadó növényi anyagok, szalma, széna, komposzt alatt él. Faunaterüle-
tünkön előfordulása nem kizárt, a régebbi irodalmi adatok azonban téves határo-
záson alapultak

[staphylinoides (MARSHAM, 1802)]

A szárnyfedők vállbordája a dorsalis bordáknál sokkal erősebben
fejlett, tarajszerű. A potroh 4. hátlemezének középéle hátrafelé nem
kihúzott, lejtősen végződik (mint a 6. ábra: A test rövid és
nagyon széles, barna, az előtor és a szárnyfedők lehajló oldalai, a
csápok, tapogatók és a lábak sárgásvörösek. A fejtetőn 2, rovátkák-
val elválasztott hosszanti dudor fut, a rovátkában él azonban nem
húzódik. Az előtor olyan széles, mint a szárnyfedők, hátának oldal-
szegélyei szélesek és felhajlók. A hímek fejpajzsának elején a közé-
pen kiugró fogacska van, amelynek két oldalán az elülső szegély
beöblösödött. Aedoeagus: 5. ábra: A. 2,3 mm.

'Š
9 E

A B C D F

6. ábra. A: Micropeplus fulvus ERICHSON 3, B: M. staphylinoides (MARSHAM) 6*, C: M. longi-
pennis KRAATZ 5*, D: M. caelatus ERICHSÓN 5* ivarszerve oldalnézetben - E: M. staphylinoi-
des (MARSHAM), F: M. fulvus ERIGHSON potrohcsúcsa oldalnézetben (A'-D: KOCH nyomán,

E, F: eredeti)
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Előfordul Horvátországban, a Kárpát-medencében és Szlavóniában. Kor-
hadó növényi törmelék alatt él. Faunaterületünkön Horvátországban (Zágráb,
Zupanje) és a Felvidéken (Selmecbánya), ritka

[latus HAMPE, 1861]

A szárnyfedők együttesen nem vagy csak nagyon kis mértékben
szélesebbek, mint amilyen hosszúak.

A fejtetőn 2 dudorszerű, hosszanti kiemelkedés és közöttük él húzó-
dik. A hímek fejpajzsa egyszerű. A test toj ásdad, gyengén boltozott,
barna, az előtor hátának oldalai, a csápok, tapogatók és a lábak
rozsdavörösek. A szárnyfedők durván, de szórtabban pontozottak.
A hímek elülső lábszára egyszerű, a középső a csúcsi harmadában,
a hátulsó a középen erősebb fogacskát visel a belső élen. Aedoeagus:
6. ábra: C. 2,5--2,8 mm.

Közép-európai, montán, szubalpin faj. Hegyi patakok hordalékában, moha-
párnák, avar alatt él. Faunaterületünkön a Muraközben (Ludbreg) és Dél-Erdély-
ben (Topánfalva) lelőhelyekről ismert

[longipennis KRAATZ, 1859]

A fejtetőn 5, előrefelé összetartó hosszanti él fut. A hímek fej-
pajzsának elülső szegélye a közepén fogacskába kihúzott.

A csápbunkó sárgásvörös. A test megnyúlt, tojásdad, mérsékelten
domború. Barna, az előtor hátának oldalai, a csápok, tapogatók és
a lábak rozsda- vagy sárgásvörösek. Az előtor hátának oldalszélei
ívelten kerekítettek, korongjának közepén hosszukban összefolyó
rombusz alakú gödrök vannak, amelyekben finoman és sűrűn rán-
colt pontozás figyelhető meg (5. ábra: A szárnyfedők közterei
meglehetősen durván pontozottak. A potroh 4. hátlemezének közép-
éle meredeken végződik (6. ábra: F Aedoeagus: 6. ábra: A (4. ábra).
2 mm.

Előfordul Európában, Észak-Afrika északnyugati területein, így Algériá-
ban és Líbiában. Korhadó növényi anyagok, széna-, szalmakazlak, trágya, kom-
poszt alatt él, ritkán fűfélékről hálózható. Alkonyatkor repülve rajzik, fényre
ugyancsak repül. Faunaterületünkön Dél-Erdélyből, a Dunántúli-középhegység
és -dombvidék, valamint az Alföld néhány pontjáról ismert. (V-VII.)

fulvus ERICHSON, 1840

A csápbunkó fekete vagy barna. Az előző fajhoz igen hasonló, de az
előtor hátának ívelt oldalszegélye a hátulsó- harmadban 2 apró
fogacskával megtört, korongjának rombusz alakú gödrei alig rán-
eoltak, csak pontozottak. A szárnyfedőkön a közterek mélyebben és
durvábban pontozottak. A potroh 4. hátlemezének középéle sokkal
kevésbé meredeken végződik (mint a 6. ábra: Aedoeagus: 5.
ábra: C. 2,3 mm.

Előfordul Dél- és Közép-Európában, a Kaukázusban; egyes adatok szerint
Alaszkában és Kanadában (Brit-Kolumbiában) is megtalálták. Leginkább a kora-
tavaszi és késő őszi hónapokban gyűjtötték. Faunaterületünkön Dél-Erdélyben,
a Dunántúlon és az Alföldön elterjedt, nálunk ez a nem leggyakoribb faja

marietti JAOOUELIN DU VAL, 1857
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2. alcsalád: Thoracophorinae

Testük megnyúlt, hengeres, felülete többé-kevésbé fényes. A fejen nin-
csenek pontszemek. A csáp rövid és zömök, ll ízű. Az előtor hátán és a szárny-
fedőkön kiemelkedő bordák húzódnak. A pajzsocska felülnézetben látható.
A potroh hengeres, az oldalán alig láthatóan szegélyezett, tehát felhajló oldal-
Pereme nincs. Az elülső csípők nagyon kicsik, alig kiugrók, csípőgödreik töve
nyitott. A hátsó láb tompora kicsi, hosszú, legfeljebb a hátulsó comb hosszá-
nak 1/5-e. A lábfejeik 3 ízűek.

A közel 50 leírt faj az egész földkerekségen elterjedt. Faunaterületünkön mindössze
1 nem egyetlen faja él.
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7. ábra. Thoracophorus corticinus MOTSCHULSKY 3 (eredetı)

1. nem: Thoracophorus MOTSCHULSKY, 1837

(= Thoraxophorus MOTSCHULSKY, 1837 emend. MOTSCHULSKY, 1840)

A fejük keskenyebb az előtornál, hátul befűződött, meglehetősen kicsi.
Felülről az összetett szemeik a felettük húzódó erős, párkányszerű szegélyléc
miatt nem látható. A fejtetőn és a homlokon összesen 4, 2 oldalsó és 2 középső
borda húzódik. A felső ajak a fejpajzstól nincs elválasztva. A felső ajak igen
rövid, elülső szegélyén a sűrűn pillázott hártyaszegélyen kívül hosszabb pillák
is borítják. Mind az állkapcsi, mind az ajaktapogató rövid, ízeik egyszerűek,
a csúcs felé enyhén vastagodók. Az előtor hátrafelé többé-kevésbé elszűkül,
szögletei kiállók vagy éles derékszögűek. A szárnyfedők csak a potroh első 2
hátlemezét takarják, hátul levágottak, mellfedőjük élesen határolt. A lábak
rövidek, a lábszárakon nincsenek tövisek (7. ábra).

A nem több mint 30 leírt faja közül a palearktikus régióban mindössze 2 fordul elő.
Korhadó fatörzsekben, tuskókban többnyire hangyák társaságában élnek. Faunaterületünkön
1 faja fordul elő, amelyet Magyarországról is kimutattak.
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kihegyesedett. Az állkapcsi tapogató utolsó íze olyan vagy kissé hosszabb,
mint a megelőző íz. Az előtor kissé szélesebb a szárnyfedőknél, harántos,
szegélyezett oldalai ívelten kerekítettek, a derékszögű hátulsó szögletek előtt
enyhén beöblösödők. Elülső és hátulsó szegélyén 4-4, az oldalszegélyeken 3
vagy 4 feltűnő, sörtét viselő pont van. A pajzsocska nagy, jól látható. A szárny-
fedők kissé túlérnek a mellvégen, oldalaik csaknem párhuzamosak, korongju-
kon nem egészen rendezett, barázdaszerűen bemélyedt pontsorok húzódnak.

em  

-ıı .Íg-
ıvıfifi:

10. ábra. Olisthaerus substriatus (GYLLENHAL) 5* (eredeti)

A mellfedők élesen határoltak, az éles szegélylécen belül a sorpontok pilla-
szőröket viselnek, közülük 1 a váll mögött, l pedig a közép mögöttfeltűnően
hosszabb és erősebb. A potroh megnyúlt, oldalai keskenyen felhajlók. Az elülső
csípők nagyok, csapszerűen előreugrók. A hátulsó lábak tomporai nagyok,
olyan hosszúak, mint a hátulsó combok harmada. A lábak meglehetősen rövi-
dek, a lábszárak a csúcsukig gyengén kiszélesedők, az elülső és középső láb-
szárak külső élén szórtan álló tüskék vannak. A lábfejek 5 ízűek, a karomíz
olyan hosszú, mint a 3 első íz együttesen. A potroh 2. haslemeze csökevényes,
a 3. (első látható) közepén, a hátulsó csípők között, hosszanti él húzódik
(10. ábra).

A Az alcsaládnak egyetlen neme ismert, amelyet 3 faj képvisel. Ezek Észak- és Közép-
Európában, Szibériában és Eszak-Amerikában élnek.

V 1. nem: Olisthaerus DEJEAN, 1833

A nem jellemzése az alcsaládéval megegyező.

Faunaterületünkön 1 faja él, amelynek előfordulása Magyarországról`várható.

- -- Világos vörösbarna, a fej és a szárnyfedők a hátulsó szegélyükig
feketék. A fej feltűnően keskenyebb az előtornál, ellentétben a
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rokon fajokkal. A szárnyfedők pontozása erőteljes (10. ábra).
5--6 mm.

Előfordul Európa magasabb hegyvidékein, Szibériában és Észak-Ameriká-
ban. Kizárólag fenyőkéreg alól gyűjtötték. Ritka. Faunaterületünkön csak a
Kárpátokbôl ismert

[sulıstriatus (GYLLENHAL, 1810)]

6. alcsalád: Piestinae

A fajok többségének a teste megnyúlt és lapos. A fejen pontszemek
nincsenek. Az előtor hátán és a szárnyfedőkön sohasem húzódnak bordák.
A potroh megnyúlt, lapos, oldalai keskenyen felhajlók. A potroh első látható
haslemezének közepén hosszanti él húzódik. Az elülső csípők nagyon kicsik,
csaknem gömb alakúak, a melltő síkjából alig kiugrók, ízvápáik nyitottak.
A hátulsó láb tomporai kicsik, hosszuk, legfeljebb csak 1/5-e a hátulsó comb
hosszának. Lábfejízeik száma mindig 5.

Az alcsalád több mint 70 ismert faja Afrika kivételével minden kontinensen képviselve
van. Faunaterületünkön csak 1 nem fajai élnek.

1. nem: Siagonium KIRBY SPENGE, 1815

Testük megnyúlt és lapos, oldalai csaknem párhuzamosak. A fej előre-
álló. Az összetett szemek kicsik, kerekdedek, oldalra kiugranak, mögöttük a
fej gyengén elszűkül, a fejtetőt a nyaktájtól harántrovátka választja el. A fej-
pajzs a homloktól nem vagy alig elválasztott, a homlok elülső szögletei _
különösen hímeken -_ előreálló szarv alakjában kihúzottak (15. ábra: A).
A csáp karcsú, csúcsa felé gyengén vastagodó, a 3. íztől kezdve finoman pillá-
zott. A rágók rövidek, belső élükön pillázott hártyaszegély húzódik, és csak
néhány fajnál van a hajlott csúcs mögött befelé irányuló fog, míg a hímeken
mindkét rágó hatalmas, felfelé irányuló szarvszerű fogat visel. Az állkapcsi
tapogató mérsékelten hosszú, utolsó íze 2-szer olyan hosszú, de jóval keske-
nyebb, mint az utolsó előtti íz. Az előtor harántos, szív idomú, hátulsó szög-
letei derékszögűek, az oldalszegély ezek előtt beöblösödik. Elülső szögletei
előrehúzottan kihegyesedők, oldalt szegélyezettek. A pajzsocska nagy, felül-
nézetben látható. A szárnyfedők a mellvéget kissé túlérik, a mellfedők élesen
határoltak. A potroh 3-5. (1-3. látható) hátlemezén a felhajló szegélyen
belül, a finom alapi szegélyvonalat érintő, enyhén görbült, ferde vonalka fut.
A lábak viszonylag rövidek, az elülső és középső lábszárak külső élén erős, de
szórt tüskék vannak.

A közel 15 ismert faj közül 2 Európában és Magyarországon is előfordul. Különböző
fák és cserjék korhadó, erősen nedves kérge alatt élnek.

1 (2) Fénylő fekete, a fej elülső szegélye, a szárnyfedők vállfoltja, a pot-
roh csúcsa és a hátlemezek hátulsó szegélye, a csápok, szájszervek
és a lábak vörösbarnák. Ritkán az előtor háta vörösbarna és a szárny-
fedőknek csak a csúcsa feketés. A fej és az előtor háta a meglehetősen
szórt és erős pontozás között sima és fénylő. A szárnyfedők alig
fele olyan hosszúk, mint az előtor, korongjukon 4 szabálytalan pont-
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tonsággal csak a hím példányok határozhatók meg. Aedoeagus: 15
ábra: C. 2,5-2,7 mm.

Nyugat-Európában fordul elő, keleti irányban az előfordulás határai még
nem kielégítően tisztázottak. Faunaterületünkről ez ideig nincs kimutatva, dél-
nyugati határvidékeinkről előkerülése nem tekinthető teljesen kizártnak

[gallica C. Kocı-1, 1938]
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12. ábra. Metopsia clypeatum (MÜLLER) 3 (eredeti)

8. alcsalád: P_ roteininae

Ătlagosan kicsi, rövid és .széles testalakú, domború vagy erősen lapított
fajok. Fejükön pontszemek nincsenek. Az elülső csípőik harántos henger ala-
kúak, a melltő síkjából alig kiugróak, ízvápáik oldalt nyitottak. A hátulsó
lábak tomporai olyan hosszúak, mint a hátulsó combok hosszának egyharmada.
Valamennyi lábfejük 5 ízű. A potroh első látható haslemezének közepén a
hátulsó csípők között hosszanti él húzódik. A hím ivarszerven a paramerák
nem láthatók, teljesen redukálódtak (16. ábra: A-F, 18. ábra: A-F).

Az ez ideig ismert több mint 50 fajuk csaknem az egész földkerekségen megtalálható.
Faunaterületünkön 2 nem fajai élnek.

A nemek határozôkulcsa

1 (2) Teste domború, felülete fényes. Az előtor hátának oldalszegélye kes-
keny, hátulsó szögletei egyszerűek, .korongja egyenletesen boltozott,
bemélyedt középbarázdája nincs. A szárnyfedők oldalvonala gyen-
gén, egyenletes ív-ben kerekített ábra)

1. nem: Proteinus LATREILLE, 1796

O
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2 (1) Teste lapos, felülete kevéssé vagy alig fénylő. Az előtor hátának
oldalszegélye széles, hátulsó szögletei jellegzetesen kivágottak, ko-
rongja lapított, mindig barázdaszerűen bemélyedt középvonala van.
A lapos szárnyfedők oldalvonalai csaknem párhuzamosak (14. ábra)

2. nem: Megarthrus CURTIS, 1829
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13. ábra. Proteinus ovalis STEPHLENS 5* (eredeti)

1. nem: Proteinus LATREILLE, 1796

Testük rövid, csaknem tojásdad. Fejük kicsi, közvetlenül az összetett
szemek mögött nyakszerűen befűződött., a fejtető és a homlok két oldalán
1--1 gyenge benyomat van. A csáp rövid, 2 első íze megvastagodott, a 3--8.
íze kicsi, a 9. és 10. nagyobb, az utolsó ízzel együtt elkülönült, laza bunkõt
képez. Az előtor keskenyebb, mint a szárnyfedők, erősen harántos, előrefelé
kerekítve, ívelten keskenyedő, elülső szögletei kerekítettek, míg a hátulsôk
csaknem derékszögűek, a tőszegély kétoldalt enyhén beöblösödő. A szárny-
fedők viszonylag hosszúak, felületük egyenletesen boltozott, mellfedőjük szé-
les és élesen határolt. A hímek potrohának 6. haslemeze a csúcsán többé:-
kevésbé beöblösödő. A lábak rövidek és meglehetősen erősek, a lábszárak a
hímek esetében a külső élükön a pillák között szemecskeszerű kiemelkedések-
kel borítottak. A hímek elülső lábfejének 2 első íze általában kiszélesedett
(13. ábra).

A több mint 20 ismert faj Európában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában fordul elő.
Korhadó növényi törmelékben, rothadó gombákban élnek. Faunaterületünkön 6, Magyar-
oı`szágon.5 faj előfordulása bizonyított.

1 Az előtor hátának töve szegélyezett.
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Az előtor 2-szer olyan széles, mint amilyen hosszú. Közepén a leg-
szélesebb, oldalai a közép mögött enyhén beöblösödők, előrefelé
kerekítve elszűkülnek, keskenyen felhajló szegélyük jelentősen recé-
zett. Korongja erősen boltozott, a derékszögű hátulsó szögletek előtt
belül ferdén lenyomott, felülete mérsékelten meglehetősen sűrűn
pontozott. Világos vagy sötétebb vörösbarna, potroha sárgásvörös,
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22. ábra. Acrulia inflata (GYLLENHAL) Q (eredeti)

a csápok, a szájszervek és a lábak sárgásvörösek. Feje meglehetősen:
erősen és sűrűn pontozott. Szárnyfedői több mint 1,5-szer olyan
hosszúak, mint az előtor, erősen boltozottak, az oldalukon gyengén
kerekítettek, felületük az előtornál erősebben és sűrűbben ponto-
zott, oldalszegélyükön, a hímek esetében, az alapjuk mögött kicsi
fogacska látható (22. ábra). 2-2,5 mm.

Előfordul a palaearktikus régió északi területein. Faunaterületünkön a
Kárpátokban, Horvátországban, középhegységeinkben és dombvidékeink terüle-
tén élő, ritka faj. Lombos és fenyőfák gombás kérge alatt, kifolyó fanedven,
fakorhadékban gyűjtötték (III- XI.)

ínflata (GYLLENHAL, 1813)

Az előtor csak felényivel szélesebb, mint amilyen hosszú és jelentő-
sen keskenyebb, mint a szárnyfedők az alapjukon, oldalainak sze-
gélye finomabb, alig felhajló. Az összetett szemek oldalt erősebben
kiugróak, maga a fej a szemekkel olyan széles, mint az előtor az
elülső szegélyén. Egyebekben az előző fajhoz nagyon hasonló, szí-
nezete megegyezik. 2-2,5 mm.

Előfordul Horvátországban a Velebit-hegységben. Eletmódja ismeretlen

[angusticollis REITTER, 1909]
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3. nem: Acrolocha C. G. THOMSON, 1858

Testük hosszúkás, oldalai csaknem párhuzamosak. A fej és az előtor
hátának felületén a pontokat összekötő, 2-3 vonalból álló sajátos bekarcolt
rajzolat van. A csáp 3. íze jellegzetes kialakulású, a töve erősen, nyélszerűen
elkeskenyedik, míg a csúcsa kiszélesedik, maga az íz erősen megnyúlt, karcsú.
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23. ábra. Acrolocha pliginskii BEBNHAUER Q (eredeti)

A csápok 5 utolsó íze lazán elkülönült bunkót alkot. Az előtor hátának oldal-
szegélye egyszerű, a hátulsó szögletek kerekítettek vagy kerekített tompa-
szögűek. A szárnyfedők pontozása sorokba rendezett. A hátulsó lábfej hossza
eléri a hátulsó lábszár hosszának a felét. A hátulsó lábfej karomíze kissé hosz-
szabb, mint a 4 megelőző íz együttesen. A hímek elülső lábfejének tőízei
kiszélesedtek, az elülső lábszáruknak csak a csúcsa előtt, a külső élén van 3--4
apró tüske. A nőstények elülső lábfejének tőízei nem szélesedtek ki, elülső
lábszáraik külső élének közepétől a csúcsáig legalább 7--8 apró tüske van
(23. ábra).

Az ez ideig ismert fajok közül 5 a palaearktikus régióban, a többi a nearktikus régióban
fordul elő. Trágyában élnek, erdei tisztásokon az alkonyati órákban repülve rajzanak, fényre
repülnek. Magyarországon 3 fajuk el, 1 előkerülése pedig várható.

1 (2) Az előtor hátának oldalai viszonylag szélesen szegélyezettek, a sze-
gélyt a korong felé horonyszerű bemélyedés határolja. Az előtor
háta a korong középvonalának két oldalán 1--1, oldalain 1-1 ferde,
hátulsó szögletei előtt ugyancsak 1-1 ferde benyomattal, így az
egész felület egyenetlennek tűnik. Fekete, a szárnyfedők gyakran
sötétbarnák, a csáp a tőíze kivételével fekete, a lábak sárgák. 1,8-
2,1 mm.
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2 (1)

3 (4)

Egész Európában előfordul. Faunaterületünkön ez a nem legelterjedtebb
faja, de nem túl gyakori. Korhadó növényi anyagokban, komposztban, trágyában,
ritkábban gombákban található. Nyári alkonyatkor repülve rajzik, fényre is repül

striata (GRAVENHORST, 1802)

Az előtor háta az oldalain csak finoman szegélyezett, a szegélyt a
korong felé csak keskeny vonal határolja, korongja egyenletesen
boltozott, legfeljebb a hátsó szögletek előtt kissé lapított vagy a
középvonal bemélyedt.

A fej nagyon erősen harántos, a szemek felett mért legnagyobb
szélessége felényivel hosszabb, mint az elülső szegélytől a nyak-
befűződésig mért távolság. Az előtor hátának felülete nagyon sűrűn
és durván pontozott. A szárnyfedők együttes szélessége kissé meg-í
haladja a hosszúságukat, felületük a szemecskeszerű véset miatt
zsírfényű. Az előtor és a szárnyfedők mindig világos sárgásvörösek,
míg a fej és a potroh sötétbarna, kivéve a potroh csúcsát. A csáp
5 első íze sárga. Aedoeagus: 24. ábra: C. 2,8-3,2 mm.

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, valamint Kisázsiában. Fauna-
területünkön csak a Velebit-hegységből és a Beszkidekből ismert. Korhadó gombás
fatörmelékben, gombákban él, főleg a késő őszi hónapokban gyűjtötték. Ritka

[amabilis (HEER, 1841)]
-I-1..

z \ '

A B C

`\

D p E
4. ábra. A: Acrolocha sulcula (STEPHENS) 3, B: A. plígínskii BERNHAUER 3, C: A. amabilís
HEER Ő* ivarszerve alulnézetben -- D: Hapalarea ioptera (STEPHENS), E: H. línearis (ZETTEIı-

4 VII. õ

STEDT) feje és előtora (A-C: TÕTH, D, E: LOHSE nyomán)
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4- (3) Feje harántos, de a szemek felett mért legnagyobb szélessége soha-
sem haladja meg az elülső szegély nyakbefűződéstől mért távolságát.
A szárnyfedők kissé mindig hosszabbak, mint az együttes szélessé-
gük. A szárnyfedők vésetei sokkal finomabbak, felületük fényesebb.
A fej , az elotor es a potroh sötet, szurokbarna.

5 (6) Az előtor harántos, legalább felényivel szélesebb, mint amilyen hosz-
szú, korongj ának pontozása finom és sűrű, közepén bemélyedt vonal
húzódik. A csápok első ízeinek a töve sárga. A szárnyfedők be-
mélyedt pontsorai elérik a csúcsszegélyt. A hímek potrohának 6. has-
lemeze a hátulsó szegély közepén fekete, tövisszerű nyúlványba ki-
húzott. Aedoeagus: 24. ábra: A. 1,8-3 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európában. Faunaterületünkről ez ideig csak
Siófokról ismert. Friss vagy száradó trágya felületén vagy az alatt él, nyári
alkonyatokon repülve rajzik, fényre repül

sulcula (STEPHENS, 1832)

6 (5) Az előtor harántos, de legfeljebb 1/3-dal szélesebb, mint amilyen
hosszú, korongjának pontozása finom és szórt, a közterek átmérője
legalább 2-3-szorosa a pontok átmérőjének. A csápoknak csak az
első íze sárga. A szárnyfedők pontsorai nem érik el a csúcsszegélyt.
A hímek potrohának 6. haslemezén a hátulsó szegély a közepén
egyszerű (23. ábra). Aedoeagus: 24. ábra: B. 2,8-3,3 mm.

Előfordul a Krím-félszigeten, a Kaukázusban, az \_Urál-hegységben, Finn-
és Svédországban, Dániában, Eszak-Németországban és Magyarországon. Nálunk
ritka (Dömsöd: Apajpuszta, Nadap, Ocsa, Balatonzamárdi). A késő őszi hónapok-
ban friss ló- és marhatrágyáról gyűjtötték

pliginskii BERNHAUER, 1912

4. nem: Hapalaraea C. G. THOMSON, 1853

Testük megnyúlt, laposan boltozott vagy kifejezetten lapos, felületét
többnyire finom szőrözet borítja. A fej az összetett szemek mögött elszűkül,
hátul nyakszerűen befűződött. A homlok a csáp eredési pontja között két-
oldalt rendszerint jelentősen benyomott, oldalszegélye hátrafelé finom lécecs-
kében folytatódik, amely a szemek között, esetleg befelé ívelten végződik.
A pontszemek jól fejlettek, előttük 2 apró gödör vagy rovátka általában elő-
fordul. A csáp rövid, első 2 íze megvastagodott, a 3. íz a tövén sohasem kes-
kenyedik el nyélszerűen. Az állkapcsi tapogatók viszonylag hosszúak, vég-
ízük kihegyesedő, 2 3-szor olyan hosszú, minta megelőző. Az ajaktapogatók
rövidek. A rágók rövidek, a bal egyszerű, a jobb oldali a belső élén fogazott.
Az előtor harántos, keskenyebb a szárnyfedőknél, hátulsó szögletei mindig
derékszögűek, oldalszegélye mellett a közepén néhány hosszabb, pillaszerű
sörte van. A szárnyfedők az előtornál mindig hosszabbak, oldalaik csaknem
párhuzamosak. A potroh oldalai szélesen felhajlanak. A mellközépen a középső
csípők között él húzódik. A lábak meglehetősen rövidek, a lábszárak külső
élén tövisek vagy erősebb sörték vannak. A hátulsó lábfej hosszabb, mint a
hátulsó lábszár fele, karomíze nem vagy alig hosszabb, mint a megelőző ízek
(28. ábra).
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__ A nem holarktikus elterjedésű, a palaearktikus régióból több mint 50 fajuk ismert.
Eletmódjuk igen változatos, növényi korhadékban, gombákban, madár- és emlősfészkekbeıı,
sőt virágokon is előfordulnak. Faunaterületünkön 12 faja fordul elő, 3 további előkerülése
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25. ábra. Hapalaraea melanocephala (FABBICIUS) Q (eredeti)

1 (2) A csáp 5. íze harántos, szélesebb, mint a 4.. és 6. íz. Teste erősen
boltozott, tojásdad (1. alnem: Dialycera GANGLBAUER, 1895). --
Feje fekete, az előtor hátulsó szegélye, a vállak, a potroh csúcsa
vöröses, a szájszervek, a csápok és a lábak sárgásvörösek. A test
felülete gyéren és finoman szőrözött. Az állkapcsi tapogató végíze
nagyon karcsú. Az előtor harántos, 1/3-dal szélesebb, mint amilyen
hosszú. A szárnyfedők csaknem 2-szer olyan hosszúak, mint az elő-
tor, korongjukon a pontozás sorokba rendezett. 2 mm.

Előfordul Piemontban és Hyéresben. Faunaterületünkön csak Segesvárról
ismert, előfordulása újabb megerősítést igényel

[distincticornis (BAUDI, 1869)]

2 (1) A csáp 5. íze keskenyebb, mint a 4-., és nem vagy alig szélesebb,
mint a 6. íz.

3 (4) Az állkapcsi tapogató rövid, végíze kúp alakú, de az alapja keske-
nyebb, mint az előző íz a csúcsán. A homlok boltozott, az összetett
szemek domborúak, oldalra kiugróak (2. alnem: Hypopycna MULSANT
& REY, 1880). -- A test domború, felületét finom szőrözet borítja.
Világos vörösbarna, fénylő, ritkábban a fej ,V a potroh hátlemezeinek
közepe, az előtor és a pajzsocska környéke barnás, a csápok, a száj-
szervek és a lábak sárgásvörösek. A fejtetőn 2 apró gödör van.

4*
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A csáp az 5. íztől a csúcsáig fokozatosan vastagodó. Az előtor
harántos, a közepe mögött gyengén kikanyarított és elkeskenyedő.
A szárnyfedők alig 2-szer olyan hosszúak, mint az előtor, a csúcs
felé kissé kiszélesedettek, a pontozás helyenként sorokba rendezett.
272,5 mmı

Előfordul Dél-Európában és Észak-Afrikában. Faunaterületünkről előkerü-
lése nem kizárt

[rufula (ERrcHsoN, 1840)]

4 (3) Az állkapcsi tapogató karcsú, végíze megnyúlt, az alapján olyan
széles, mint az előző íz a csúcsán. A homlok és az összetett szemek
laposak.

5 (16) A fejen a pontszemek előtt gödörszerű benyomat vagy ferde ro-
vátka van. Sötét színű, nagyobb fajok (3. alnem: Phyllodrepa C. G.
THoMsoN, 1859).
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26. ábra. A: Hapalaraea melís (HANSEN) 5*, B: H.floralis (PAYKULL) 3, C: H. puberula (BERN-
HAUER) 3 ivarszeı-ve feliilııézetben - D: H. gracílicornís (FAIRMAIRE & LAEOULBÉNE), E: H.
vilis (ERICHSON), F: Omalium oxyacanthae GRAVENHORST, G: O. exiguum GYLLENHAL, H:
0. valídum KRAATZ feje és előtora (A-G: HANSEN, D, E: LoHsE nyomán, F, G, H: eredeti)
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Ő (9)

7 (8)

3 (7)

9 (6)

10 (13)

11 (12)

_ 7 777_ _ _ _ 7ı7777ııııI ___ H T7 »Íz '7' 7 z 77 ' zzz 7 _' __ ı _ 7 _ 7ıııııı

A szárnyfedők pontozása erős, sorokba rendezett, hosszanti ráncolt-
ság legfeljebb a csúcsi harmadban lehetséges.

A potroh sűrűn és erőteljesen pontozott, a közterek finom, bőrszerű
ráncoltsága jelentéktelen, alig kivehető. Sárgásvörös, felülete fénylő,
a fej és a szárnyfedők csúcsa előtt 1 rosszul határolt folt fekete,
a mellvég és a potroh 7. hátlemeze sötét, barnás. A fej és az előtor
felülete erősen és szórtan pontozott. A szárnyfedők csaknem 2-szer
olyan hosszúak, mint az előtor, erősen, a varrat közelében sorokba
rendezetten pontozottak (25. ábra). 4-4-,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, valamint Dél-Európa északi terüle-
tein. Faunaterületünkön elterjedt, de nem közönséges. Öreg lombosfák korhadó
törmeléke, leváló gombás kérge, korhadó avar alatt, gornbákban és ragadozó
madarak fészkében él. Főként a tavaszi hónapokban gyűjtötték

melanocephala (FABRIGIUS, 1787)

A potroh finoman és sűrűn pontozott, a közterek finom, bőrszerű
ráncoltsága jelentős, szembetűnő. Fekete, az előtor oldalai és a
szárnyfedőkön a válltájék vörösbarna, a csápok, a szájszervek és a
lábak sárgásvörösek. A szárnyfedőkön a pontozás sorokba rende-
zett és rovátkaszerűen bemélyedt. 4«--5 mm.

Előfordul _Közép- és Délkelet-Európában, Észak-Európa déli területein.
Faunaterületünkön elterjedt, de nem gyakori. Kora tavasszal virágzó cserj ékről
(galagonya, fűz, kökény) gyűjtötték, míg más évszakokban lombos és tűlevelű
erdők avarjában, fakorhadékban, egérjáratokban, ragadozó madarak fészkében él

salicis (GYLLENHAL, 1810)

A szárnyfedők pontozása elmosódott, nem sorokba rendezett, a köz-
terek durván, tűszerű karcoláshoz hasonlóan ráncoltak.

A csáp részben vagy teljesen sötét.

Az állkapcsi tapogató fekete. A csáp sötét, csak a 4.. íz és ritkán
a 3. íz csúcsa vöröses. A test felülete nagyon gyéren szőrözött,
fényes. Fekete, a lábak sárgásvörösek, a combok sötétebbek. Az elő-
tor harántos, oldalai a hátulsó szögletek előtt gyengén kikanyarí-
tottak, felülete mérsékelten erősen, de sűrűn pontozott, közepén 2
gyenge hosszanti benyomat húzódik. A potroh gyengén fénylő,
finoman és szórtan pontozott, az 1. és 2. látható hátlemezének két
oldalán 1--1 világos bársonyfolt van. Aedoeagus: 26. ábra: B.
3,5_4 mm.

Előfordul Európában, Észak-Afrikában, Kisázsiában és a Kaukázusban.
Kora tavaszkor, IV -VI. hónapokban, virágokról (Primula), cserjékről (berkenye,
galagonya, fűz, kökény, vadcseresznye) gyűjtötték, más évszakokban növényi
korhadékból, avarból. Meleg alkonyatokon repülve rajzik, Faunaterületünkön
elterjedt, ez a nem leggyakoribb faja

floralís (PAYKULL, 1789)
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Előfordul Európában. Montán faj. de helyenként mélyen lehúzódik a
dombvidékre. Zártabb erdőállományok avarjából gyűjtötték. Faunaterületünkön
elterjedt, ritkább faj. Feltehető, hogy a régebbi irodalmi adatok nagy része,
amely az O. caesum GRAVENHORST fıjra vonatkozott, erre értendő

rugatum REY, 1880

6. nem: Phloeonomus HEER, 1839

Kifejezetten lapos, csaknem párhuzamos oldalú, apró fajok. Fejük széles,
hátul nyakszerűen befűződött, az összetett szemek nagyok. A felső ajak elülső
szegélye egyenesen levágott. A csáp 2. íze megvastagodott, az utolsó 6 íze
harántos, így kissé bunkószerűen elkülönült. Az állkapcsi tapogató végíze
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29. ábra. Phloeonomus pusillus (GRAVENHORST) Q (eredeti)

2-szer olyan hosszú, mint amilyen széles, az alapján jóval keskenyebb, mint
az előző íz a csúcsán (18. ábra: J). Az előtor harántos, hátrafelé rendszerint
erősebben keskenyedik, mint előrefelé, korongján 3 erősebb vagy gyengébb
hosszanti benyomat húzódik, amelyek ritkán hiányoznak. A szárnyfedők az
előtornál hosszabbak, felületük pontozásának sűrűsége és erőssége változó.
A hátulsó lábfej alig hosszabb, mint a hátulsó lábszár fele, karomíze feltűnően
hosszú, csaknem 2-szer olyan hosszú, mint a 4 megelőző együttesen. A láb-
szárak külső éle gyengén tövises (29. ábra).

A nem több mint 50 leírt faja közül 10 palaearktikus elterjedésű. Öreg korhadó fák
kérge alatt, tuskóiban, főként xylophag rovarok járataiban élnek. Faunaterületünkön 7 faja
él, közülük 5 faj előfordulása már Magyarországon is bizonyított.

1 (10) Az előtor hátának korongján 2 sekélyebb vagy mélyebb, de mindig
jól látható, hosszanti benyomat húzódik.

5 VII. 6
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2 (5)

8 (4.)

4 (3)

5 (2)

6 (7)

A fej és az előtor hátának felülete jelentősen pontozott, a közterek
meglehetősen fényesek, a hosszanti benyomatok gyengén fejlettek.
A szárnyfedőkön a pontok közterei finoman ráncoltak (1. alnem:
Xylostiba GANGLBAUER, 1895).

Az állkapcsi tapogató fekete. Szurokfekete vagy barna, a szájszer-
vek, kivéve az állkapcsi tapogatót, a csápok 5 első íze és a lábak
sárgásvörösek, a szárnyfedők kiterjedtebb sárgásbarna vállfoltok-
kal, a potroh többnyire a csúcsán, de néha egészen vörösbarna.
Az előtor több mint felényivel szélesebb, mint amilyen hosszú,
hátrafelé szűkített, meglehetősen erősen és szórtan pontozott.
A szárnyfedők 2-szer olyanhhosszúak, mint az előtor, valamivel erő-
sebben és sűrűbben pontozottak. A potroh csaknem sima. 3---3,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, Szibériában. Fenyők, ritkábban
lombos fák (bükk, tölgy, juhar, dió) leváló, korhadó kérge alatt és elhagyott
szújáratokban található. Egyes kutatók szúbogarak ellenségének tartják, mások
azonban ezt cáfolj ák. Faunaterületünkön Erdélyben és a Kárpátokban fordul elő;
csak Trencsénből vannak bizonyító példányaink (III-V. és X-XI.)

[monilicornis (GYLLENHAL, 1810)]

Az állkapcsi tapogató világos, sárgásvörös. Sötét gesztenyebarna, a
szárnyfedők világosabb sárgásbarnák, sötétebb csúcsszögletekkel,
a potroh hátlemezei a hátulsó szegélyükön világosabbak. Csápja
rövidebb és zömökebb, mint az előző fajé, amelyhez egyébként
nagyon hasonló. 2,5 mm.

Előfordul Délkelet-Európában és Közép-Európa déli területein. Montán,
szubalpin faj. Elsősorban bükk és juharfák kérge alatt, öreg korhadó, a Lasius
brumıeus hangyafajtól lakott tuskóiban, ritkán moha alatt él. Faunaterületün-
kön nagyon ritka, Erdélyben és Horvátországban, de főleg a Kárpátokban találták

[bosnieus BERNHAUER, 1902]

A fej és az előtor hátának felületéről a pontozás hiányzik, vagy ha
megvan, az erős bőrszerű ráncoltság miatt nehezen észlelhető. Az elő-
tor hátának hosszanti benyomatai erőtelj esek. Apró fajok (2. alnem:
Phloeonomus s. str.).

Az előtor a közepén a legszélesebb, oldalszegélyei itt megtörtek,
tompaszögben kiugróak, mögötte hátrafelé erősen elszűkülnek. Feke-
tésbarna, néha a fej fekete, a csápok, a szájszervek és a lábak sárgás-
vörösek. A csáp rövid, 3. íze a csúcsán nem szélesebb, mint amilyen
hosszú. A szárnyfedők alig hosszabbak, mint együttesen szélesek,
sűrűn és durván pontozottak, szőrözöttek. A potroh bőrszerűen rán-
colt, fénytelen. 1,3--1,6 mm.

Előfordul Közép-Európában. Főként fenyők, ritkábban lombos fák kérge
alól és mohapárnákból gyűjtötték. Faunaterületünkön ritka, Erdélyből, Horvát-
országból, valamint a Zempléni- és Vértes hegységből került elő (IV-VII. és
IX--XI.)

minimus (ERICHSON, 1839)
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8 (9)

9 (8)

10 (1)

11 (12)

12 (11)
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Az előtor a közepe előtt a legszélesebb, kerekített oldalai a közepe
mögött egyenes vonalban szűkülnek el.

A csápok a csúcsuk felé sötétedők. Az előtor hátának hosszanti
benyomatai sekélyek, szélesen elválasztottak (38. ábra :_ A). Sötét
vagy világosbarna, feje fekete, a szájszervek, a csápok töve és a
lábak világos sárgásvörösek. A fejet, az előtor hátát és a szárny-
fedők felületét nagyon finom bőrszerű ráncoltság borítja, emiatt
fénytelenek vagy csak gyengén, selymesen fénylők. A szárnyfedők
több mint 1,5-szer olyan hosszúak, mint az előtor és jelentősen
hosszabbak, mint az együttes szélességük. A potroh fénylő, csaknem
sima. Aedoeagus: 32. ábra: C (29. ábra). 2--2,3 mm.

Előfordul csaknem az egész palaearktikus régióban és Eszak-Amerikában
Fenyők, ritkábban lombos fák kérge alatt, főként szújáratokban él. Szúellenség-
nek tartják. Faunaterületünkön elterjedt, de nem közönséges

pusillus (GRAVENHORST, 1806)

A csáp egyszínű, világos sárgásvörös. Az előtor hátának hosszanti
benyomatai mélyek, keskenyen elválasztottak (32. ábra: B). Test-
alak és színezet tekintetében az előző fajhoz nagyon hasonlít, az
előtor hátrafelé enyhébben szűkül, fényesebb, a szárnyfedők keske-
nyebbek, pontozásuk szembetűnőbb. Aedoeagus: 32. ábra: D.
1,7-2 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. Eletmódja az előző fajjal megegyező.
Faunaterületünkön ritka _

punctipennis C. G. THOMSON, 1867

Az előtor hátának korongján nincsenek hosszanti benyomatok, leg-
feljebb a középvonala kissé bemélyedt (3. alnem: Phloeostiba
THOMSON, 1861).

Az előtor elülső szegélyének a közepén kétoldalt 1--1 jellegzetes
kiemelkedő dudor, mögöttük 1--1 gödör van, amelyek hátrafelé
rovátkaszerűen folytatódhatnak. Fekete, a szárnyfedők barnák vagy
sárgásbarnák, a pajzsocska fekete, a csápok töve, a szájszervek és
a lábak sárgásvörösek. A test felülete csaknem kopasz, fényes. Az
előtor korongja csaknem sík, gyakran pontozatlan rövid bemélyedt
középvonala van. A szárnyfedők 1,5-szer olyan hosszúak, mint az
előtor, mérsékelten finoman és sűrűn pontozottak. 2,5--3 mm.

Előfordul Európában, Szibériában és a Bajkálon túli területeken. Korhadó,
nedves fakéreg alatt, főként frissen döntött fenyő, bükk, tölgyfa törzseken gyűj-
tötték. Faunaterületünkön elterjedt, de az Alföldön nagyon ritka, itt csak Ócsáról
ismert (V-VIII.)

planus (PAYKULL, 1792)

Az előtor hátának elülső szegélye egyszerű. Az előző fajhoz nagyon
hasonló, .de kisebb, szárnyfedői sötétebbek, a csápok csúcsa több-
nyire sötét, a szájszervek és a lábak sárgásvörösek. Az előtor hátá-
nak korongja nagyon finoman, kissé erősebben pontozott, mint a
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szárnyfedőké, de a pontozás így is mindenütt szórtabb, mint az
előző faj esetében. 2-2,5 mm.

, Előfordul Észak- és Közép-Európában, a Kaukázusban, Szibériában és
Eszak-Amerikában. Faunaterületünkön nagyon ritka, az irodalom a Kárpátokon
kívül Magyarországról is (Simontornya) említi; bizonyító példányunk csak Erdély-
ből (Nagycsíir) van. Eletmódja olyan, mint az előzőké, de csak fenyőfélékről
említik (IV-VI. és IX-X.)

lapponicus (ZETTERSTEDT, 1838)
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30. ábra. Carcínocephalus mehadiensís (BERNHAUER) Q (eredeti)

Jıëšë-2

14"-3

'
1-.-

7. nem: Carcinocephalus BERNHAUER, 1903

Testük lapos, hátrafelé enyhén kiszélesedő, felületét finom szőrözet bo-
rítja. A fej az előtornál lényegesen keskenyebb, előrefelé erősen elszűkül, az
összetett szemek mögött hirtelen befűződött, a rövid halánték fogszerűen
oldalra kihúzottnak tűnik. Az összetett szemek belső oldala mellett a fejtetőn
3 mély, előrefelé összetartó rovátka húzódik, ezek lefelé kanyarodva össze-
futnak, majd a szemeket hátul körülvevő, ívelt barázdába torkollnak. A hom-
lok a fejtetőtől harántbarázdával elválasztott. A pontszemek egymástól távo-
labb állnak, mint az összetett szemektől. A csáp első 5 íze hosszabb, mint
amilyen széles, a továbbiak harántosak és hosszan pillázottak. Az állkapcsi
tapogatók karcsúak, végízük 3-szor olyan hosszú, mint a megelőző. Az ajak-
tapogató rövid. Az előtor harántos, hátának oldalszegélye a hátulsó szögletek
előtt kikanyarított, korongján 2 mély hosszanti benyomat húzódik. A szárny-
fedők az előtornál hosszabbak, hátrafelé kiszélesedők. A lábak viszonylag
rövidek. A hátulsó lábfejek karomíze sokkal hosszabb, mint a 4 megelőző
együttesen (30. ábra).
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Európában 4- fajuk ismert, amelyek a magasabb hegyvidéken, vastag avarrétegek alatt
élnek, az agyagos talajokat kedvelik. Faunaterületünkön 2 faja él.

1 (2) Az összetett szemek kicsik és laposak, felülről alig láthatók. Az elő-
tor felényivel szélesebb, mint amilyen hosszú, a szárnyfedők rövi-
dek, az előtornál legfeljebb felényivel hosszabbak. Világos barnás-
vörös, feje kissé sötétebb, a csápok, a tapogatók és a lábak világos-
sárgák. A potroh, főleg az oldalain sűrűn és finoman pontozott.
3--3,5 mm.

Előfordul a Balkán-félsziget északi részén és Dél-Erdélyben (Bodzai-hegy-
ség). Anophthalmus-fajok társaságában gyűjtötték

[merkli (EPPELSHEIM, 1883)]

2 (1) Az összetett szemek nagyok és oldalra kiugrók. Az előtor több mint
felényivel szélesebb, mint amilyen hosszú. A szárnyfedők pedig leg-
alább 2-szer olyan hosszúak, mint az előtor. A test sárgás vörös-
barna, a szájszervek, a csápok és a lábak világossárgák. A potroh
különösen finoman és szórtan pontozott (30. ábra). 3,5 mm.

Eıõforduı a Bánságban, Mehádián gyfijızõuz példány alapján izzáız le. Élet-
módja nem ismert, feltehetően az előző fajhoz hasonló

[mehadiensis (BERNHAUER, 1902)]

8. nem: Porrhodites KRAATZ, 1858

Teste karcsú és lapos, felületét lesimuló, finom szőrözet borítja. Feje az
összetett szemek mögött szűkített, a halánték gyengén fejlett, hátul nem
befűződött (49. ábra: A). A pontszemek egymástól távolabb állnak, mint az
összetett szemektől, előttük távolabb, a homlokon 2 jellegzetes mély gödörke
van, a homlok a csáp eredési pontjai között kétoldalt benyomott. A csáp
karcsú, 2. íze 2-szer olyan hosszú, mint a 3. íz. Az állkapcsi tapogató erős,
végíze kúposan kihegyesedő, az ajaktapogató rövid. Az előtor kissé keske-
nyebb, mint a szárnyfedők, harántos korong alakú, oldalai és hátulsó szögletei
kerekítettek. Felülete gyengén boltozott, az alapja előtt harántrovátka húzó-
dik, amely a középtől csaknem a hátulsó szögletekig húzódó, ívelt oldal-
rovátkában folytatódik. A pajzsocska nagy, háromszögletű, pontozott. A
szárnyfedők csaknem 3-szor olyan hosszúak, mint az előtor, hátrafelé gyen-
gén kiszélesedők, a mellfedők a hátulsó harmadukban enyhe ívben lefelé haj-
lanak. A lábak karcsúk, a lábszárak külső éle finoman tövises.

A nem egyetlen ismert faja Közép-Európa északi területein, Szibériában és Észak-
Amerikában él, előkerülése faunaterületünkről várható.

-- -- Fekete, a szárnyfedők, gyakran az előtor is, sárgásbarna, a csáp
első íze barna, a lábak világosabb sárgásbarnák. A test felületét
lesimuló szürkéssárga szőrözet borítja. A hímek elülső lábfejének
ízei kiszélesedettek, a potroh 5. hátlemezének a csúcsszegélye közé-
pen mélyen beöblösödő, és kisebb dudor van rajta. 3 mm.

Korhadó növényi anyagok, trágya alatt él. Faunaterületünkről még nem
mutatták ki, de előkerülése várható

[fenestralis (ZETTERSTEDT, 1828)]
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9. nem: Oroehares KRAATZ, 1858

A test karcsú, felülete kopasz. A fej közvetlenül az összetett szemek
mögött hátrafelé elszűkül, de nem befűződött. A pontszemek egymástól távo-
labb vannak, mint az összetett szemektől, előttük a homlokon 2 mély gödör
van, a csáp eredési pontja között ívelt harántbenyomat húzódik (49. ábra: B).
Az állkapcsi tapogató erős, végíze megnyúlt, az ajaktapogató rövid. A csáp
karcsú, a csúcsáig fokozatosan vastagodó, 2. íze valamivel rövidebb, mint a
3. íz. Az előtor sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők, kissé szélesebb, mint
amilyen hosszú, hátrafelé kissé elszűkül, a hátulsó szögletei kerekítettek, oldal-
szegélye elöl nagyon keskeny, hátrafelé szélesebb és felhajló, a korongtól
sekély rovátka választja el. Ez a rovátka az oldalak közepétől a hátulsó szög-
letek felé húzódik, előttük ívelten befelé görbül, úgyhogy a hátulsó szögletek
felhajlónak látszanak. A szárnyfedők megnyúltak. A lábai karcsúk, lábszárai
finoman tövisesek. A hátulsó lábfej kissé hosszabb, mint a hátulsó lábszár fele.

A nem ez ideig ismert 2 faja Közép- és Észak-Európában, valamint Észak-Amerikában
fordul elő. Magyarországon 1 faja él.

-- -- Fénylő fekete, az -előtor oldalai néha, a szárnyfedők sárgásbarnák,
a csápok töve és a lábak sárgák. A fej és az előtor nagyon finoman,
a szárnyfedők sűrűn pontozottak. 3,5-4 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európában, valamint Észak-Amerikában.
Kertekben, korhadó növényi anyagokban, komposzt, trágya, ürülék alatt él,
meleg alkonyatokon repülve rajzik. Faunaterületünkön ritka (Siófok, Simontor-
nya, Zebegény) (III-IV. és

angustatus (ERIGHSON, 1840)

10. nem: Xylodromus HEER, 1839

Testük megnyúlt, csaknem párhuzamos oldalú, meglehetősen lapos. A fej
nagy, hátul befűződött, a halánték jól fejlett, hátulsó szöglete lekerekített
vagy derékszögű. A pontszemek nagyon kicsik, előttük semmiféle benyomat-
nak nyoma sincs. A csáp rövid, zömök, 2. íze olyan vagy valamivel hosszabb,
mint a 3., a további ízek harántosak. A felső ajak elülső szegélye erősen
kimetszett, gyakorlatilag kétlebenyűnek látszik. A rágók belső éle egyszerű,
nem fogazott. Az állkapcsi tapogatók rövidek, a végíz sokkal hosszabb, mint
a megelőző, kihegyesedő (18. ábra: Az ajaktapogató nagyon kicsi. Az elő-
tor harántos, a tompaszögű hátulsó szögletekig gyengén elszűkül, az oldalai
finoman szegélyezettek, korongja laposan boltozott. A szárnyfedők sokkal
hosszabbak, mint az előtor, lécszerű oldalszegélyük csaknem egyenes. A potroh
csaknem párhuzamos, oldalai szélesen felhajlók. A középmell nem élezett.
A lábak rövidek, a lábszárak szórtan és finoman tövisesek. A hátulsó lábfej
1/3-dal rövidebb, mint a hátulsó lábszár, 4 első íze fokozatosan hosszabbodó,
a karomíz rövidebb a megelőzők együttes hosszánál (31. ábra).

A palaearktikus régióban a nem 9 faja ismert. Életmódjuk változatos, többségük öreg
fákban, azok kérge alatt él. Faunaterületünkön 5 faja fordul elő.

1 (4) A csáp sötét, csak a végíze világos. A test elülső fele kopasz, erősen
fénylő, barna vagy fekete. A fej olyan széles, mint az előtor.
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6 (5) A csáp zömökebb, 5. íze kissé szélesebb, mint- amilyen hosszú.
A test sötétebb, a fej és az előtor rendszerint barnás. A test felületét
borító szőrözet rövidebb.

7 (8) Az előtor hátának pontozása finomabb és szórtabb, a közterek
fényesebbek, szőrözete alig észlelhető. A szárnyfedők pontjai elöl
szabadon állók, a hátulsó harmadban azonban hosszanti ráncokba
folynak össze. Az előtor korongja néha sötétebb, a szárnyfedőkön
a pajzsocska környéke és a csúcsszegély, ritkán az egész szárnyfedő
feketés (31. ábra). 3 mm.

Előfordul Európában, a Kaukázusban, újabb adatok szerint Észak-Ameri-
kában, Grönlandon és Novaja Zemlján is. Korhadó növényi anyagok és moha
alatt, egérjáratokban, fészkekben, néha virágzó cserjéken találták. Fényre repül.
Faunaterületünkön elterjedt, de nem közönséges (II-V.)

 eoncinnus (MARSHAM, 1802)

8 (7) Az előtor hátának pontozása finomabb, de sűrűbb, a közterek a
finom bőrszerű ráncoltsá miatt fén telenek, a. szőrözet `elentőslg y_ _ , J 9
szembetűnő. A szárnyfedők valamennyi pontja szabadon all, a köz-
terek azonban a finom bőrszerű ráncoltság miatt alig fénylők, vagy
fén telenek. Színezete, testének alak`a ol an; mint az előző fa`é, de_ J Y J
kısse nagyobb. 3--3,5 mm.

Előfordul Európában, Szibériában és Egyiptomban. Erdőkben, avar és
moha alatt, vadetetőkben, korhadó fatörmelék között él. Meleg alkonyatokon
repülve rajzik, fényre repül. Faunaterületünkön elterjedt, de nem közönséges
(V-X.)

depressus (GRAVENHORST, 1802)

11. nem:) Philorinum KRAATZ, 1858

Testük keskeny és meglehetősen lapos, felülete finoman szőrözött. A fej
közvetlenül az összetett szemek mögött elszűkített, hátul nem befűződött,
felülete csaknem sima. A pontszemek nagyon kicsik, előttük a homlok benyo-
mott (45. ábra: A rágók meglehetősen karcsúak, belső élük nem fogazott,
külső élük azonban a közepe táj án sekélyen kimetszett. Az állkapcsi tapogató
rövid, végíze kihegyesedő. Az ajaktapogató nagyon kicsi. Az előtor harántos,
kissé keskenyebb, mint a szárnyfedők, korong alakú, oldalai kerekítettek,
hátulsó szögletei ugyancsak kerekítettek vagy tompaszögűek, csaknem lapos,
az oldalak szegélye igen finom. A szárnyfedők hosszabbak, mint az előtor,
hátrafelé nem vagy alig szélesednek ki, oldalaik csaknem egyenesek. A lábak
rövidek és karcsúak, a lábszárak nem tövisesek. A hátulsó lábfej olyan hosszú,
mint a hátulsó lábszár, 1. íze megnyúlt, olyan hosszú, mint a következő 3 íz
együttesen.

A nem 5 faját ismerjük a palaearktikus régióból. A magasabb hegyvidéken, virágokon
élnek. Faunaterületünkön 1 faj fordul elő, 1 további faj előfordulása csaknem bizonyosnak
tekinthető.

1 (2) Szurokfekete, az előtor és a szárnyfedők gyakran barnák vagy
sárgásbarnák, a csápok töve, a szájszervek és a lábak sárgák. Afej
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a csáp a csúcsa felé sötétebb. A hímek elülső combja megvastago-
dott, belső élükön a közepük előtt erős fog van, középső lábszáraik
erősen görbültek, belső oldaluk a csúcs előtt kivágott és pillázott,
a hátulsó lábfej 1. íze megvastagodott (35. ábra). 4,5-5 mm.

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában. Montán, szubalpin faj. Virágzó
cserjékről gyűjtötték. Faunaterületünkön Erdélyben, Horvátországban, a Kár-
pátokban és a Kőszegi-hegységben találták (V -VI.)

canaliculatum (ERICHSON, 1840)

2 (1) Az előtor korongjának közepe nagy kiterjedésben barna. A hímek
elülső lábszára erősen görbült. A nőstények potroha világos. Sárgás-
barna, a fej, a mell és a hímeken a potroh is fekete. A csáp a csúcsa
felé sötét. 4-4,5 mm.

Előfordul Európa magasabb negyvidékein. Elsősorban virágokról és virágzó
cserjékről (Primula-fajok, éger és fenyőfák), ritkábban hegyi patakok hordaléká-
ból, tavak partján, nedves, növényi törmelék közül gyűjtötték. Faunaterületün-
kön csak a Velebit-hegységből és Brassóból ismert

[hirtellum (HEER, 1839)]

15. nem: Lathrimaeum ERIGHSON, 1839

Testük rövid és széles, a szárnyfedők megnyúltak, a potrohot csaknem
beborítják. A fej hátul befűződött, az összetett szemek mögött, azoktól hátra
és lefelé húzódó szemléc van. A pontszemek előtt 1--1 széles és sekély, a csá-
pokeredési pontjai között 1-lmélyebb, hosszanti benyomat húzódik. A csáp
eléri a test fele hosszát, a csúcsa felé vastagodó. A felső ajak elülső szegélyén
bőrszerű hártyás szegély van, amely a közepén beöblösödik. A rágók rövidek,
nem fogazottak. Az állkapcsi tapogató végíze több mint 2-szer olyan hosszú,
mint az előző íz. Az előtor harántos, 2-szer olyan széles, mint a fej, oldalai
teljes hosszúságokban felhajlók, mellettük a középen 1_1 meglehetősen mély,
kerek gödör van. A lábak viszonylag rövidek és karcsúak, a lábszárak nagyon
finoman és szórtan tövisesek. A hátulsó lábfej 1. íze alig hosszabb mint a
2. iz (86. ábra).

A nem közel 30 ismert faja a palaearktikus és a nearktikus régióban terjedt el, közülük
9 Európában és Eszak-Afrikában fordul elő. Többségük korhadó növényi anyagok alatt és
gombákban él. Faunaterületünkön 4 faj előfordulása igazolt, 2 további előkerülése várható.

1 (2) Az előtor hátának közepén elöl élesen bevágott középvonal húzódik,
mögötte gyenge, félhold alakú harántbenyomat van. Lapos, fénylő,
szurokfekete, a szárnyfedők szurokbarnák, a mellfedők, a csápok
töve, a tapogatók és a lábak vörösessárgák. A fej fele olyan hosszú,
mint az előtor, a homlok benyomata elöl széles és mély, hátul
ellaposodó. A csáp karcsú, 3. íze csaknem 2-szer olyan hosszú, mint
a 2. íz. Az előtor felényivel szélesebb, mint amilyen hosszú, elülső
szegélye gyengén beöblösödő, a hátulsó egyenesen levágott, a há-
tulsó szögletei élesek, korongja meglehetősen erősen pontozott.
A szárnyfedők csaknem 2-szer olyan hosszúak, mint az előtor,
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1 (2)

8 (4)
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hátrafelé kissé kiszélesedők, csúcsszegélyük ferdén befelé irányuló
egyenes vonallal levágott, a korong pontozása finom, részben sorokba
rendezett, a sorok közötti apróbb pontok többé-kevésbé sorba ren-
dezettek. 3,8 mm.

Előfordul a Beszkidekben, a Kárpátokban és a Szudétákban. Montán,
inkább alpesi faj, hegyi patakok partján moha és kövek alatt és hófoltok közelé-
ben él. Faunaterületünkön a Magas-Tátrából ismert.*

[prolongatum ROTTENBERG, 1837]
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36. ábra. Lathrimaeum melanocephalum (ILLIGER) S2 (eredeti)

Az előtor hátának korongján a középvonal legfeljebb sekély és
egyenletesen bemélyedt vagy hiányzik, de mögötte soha sincs fél-~
hold alakú benyomat.

Az előtor elülső szegélye mélyen beöblösödő, elülső szögletei előre-
húzottak. A szárnyfedők nagyobb pontjai és a közöttük levő fino-
mabb pontok sorokba rendezettek. Vöröses sárgásbarna, a fej eny-
hén fémfényű fekete. A csápok töve, a tapogatók és a lábak sárgás-
vörösek. A fej mérsékelten erősen és sűrűn pontozott. Az előtor
2-szer olyan széles, mint amilyen hosszú, kerekített oldalai a hátulsó
szögletek előtt jelentősen beöblösödnek, felülete durván, de nem túl
sűrűn pontozott. A szárnyfedők 2,5-szer olyan hosszúak, mint az
előtor, csaknem párhuzamos oldalúak (36. ábra). 3,5-4 mm.

* Korábban az Arpedíum ERICHSON nemhez sorolták, így a régebbi irodalmi adatok is
ott említik.
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Előfordul a holarktikus régióban. Nedves, főleg gombás avar, moha alatt,
kifolyó fanedven, kisebb állati hullákon, ritkábban fészkekben él. Faunaterüle-
tünkön elterjedt és közönséges

atrocephalum (GYLLENHAL, 1827)

Változatai:

1. A fej és a potroh alig világosabb az előtornál és a szárnyfedőknél vagy teljesen
vörösessárga. -- A törzsalak között, gyakori ab. concolor DELAHON, 1914

2. A szárnyfedők korongja sötétebb, barnás. - A törzsalak között, de ritka (Ung-
vár, Galgóc) [ab. nigripenne KOLBE, 1915]

10 (7) A csáp első 2 íze vastagabb, az 1. íz tojásdad, 1,5-szer olyan hosszú,
mint amilyen széles, a 2. íz alig hosszabb, mint amilyen széles,
golyószerű. Az előtor hátának oldalszegélye a szórtan álló, finom
rovátkák miatt egyenetlen, hullámos. Kicsi és karcsú, világos vörö-
ses sárgásbarna, a csápok, a tapogatók és a lábak sárgák. Az előtor
kevésbé harántos, oldalai a derékszögű hátulsó szögletek előtt gyen-
gén beöblösödők, boltozott, erősen és rendezetlenül pontozott,
középrovátkája igen sekély. A szárnyfedők hátrafelé alig kiszélese-
dők. 3-73,2 mm.

Előfordul Erdélyben, Moldovában, Bulgáriában és Szerbiában. Korhadó
avar alól gyűjtötték. Faunaterületünkön (Herkulesfürdő, Vrdnik, Kis-Majtény),
előkerülése a Nyírségből várható

[ganglbaueri LUZE, 1905]

16. nem: Arpedium ERICHSON, 1839

Testük megnyúlt vagy rövid és széles. A fej a kiugró összetett szemek
mögött nyakszerűen befűződött, a halánték jól fejlett, szögletei kerekítettek.
A pontszemek előtt gödör vagy rovátka van, a csápok eredési pontjai között
kétoldalt 1-71 benyomat húzódik. A csáp karcsú, a csúcs felé alig vastagodó,
3. íze hosszabb, mint a 2. íz. A felső ajak elülső szegélye középen beöblösödő,
bőrszerű hártyaszegélyt visel. A rágók rövidek, a bal egyszerű, a jobb belső
szegélye közepén erős fogacska van. Az állkapcsi tapogató végíze felényivel
hosszabb, mint a megelőző íz, fokozatosan hegyesedő._ Az előtor harántos,
keskenyebb vagy szélesebb, mint a szárnyfedők, korongj án a közepe előtt 1-1
gödör van. A szárnyfedők hosszabbak az előtornál, hátrafelé enyhén kiszélese-
dők, oldalaik egyenesek. A lábak többé-kevésbé karcsúak, a lábszárak nem
vagy nagyon finoman tövisesek. A hátulsó lábfejek hosszabbak, mint a hátulsó
lábszárak fele, 1. ízük jelentősen hosszabb, mint a 2. (37. ábra).

A nem 14 faja ismert Európából és Ãzsiából. Montán, szubalpin fajok, hegyi patakok
partján, hófoltok közelében, korhadó növényi anyagok és mohapárnák alatt élnek. Az alneme-
ket újabban több kutató önálló nemeknek tekinti. Faunaterületünkön 3 faj ismert, közülük
1 faj Magyarországon is előfordul.

1 (2) Az előtor hátának hátulsó szögletei éles derékszögűek. A fejtetőt a
nyaktájtól finom harántbarázda választja el. Az állkapcsi tapogató
végíze jelentősen meghosszabbodott (1. alnem: Deliphrosoma BEIT-
TER, 1907 7- Rövid, széles és lapos, a test felülete kopasz. Fekete,
a szárnyfedők barnák, az előtor hátának oldalai és a potroh csúcsa

6 V11. õ
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belülről kifelé görbülő szarvszerű fog van, a homlok elülső szögletei
ugyancsak szarvszerűen előrehúzottak. Valamennyi láb karomíze
sárga. 3,5--4 mm.

Előfordul Közép-Európa magasabb hegyvidékein. Irodalmi adatok szerint
virãgokrôl és Carex-fajokről gyűjtötték. Faunaterületünkön a Kárpátokból és Dél-
Erdélyből ismert

[sudeticus KIESENWETTER, 1846]

15 (14) A szárnyfedők 2-szer olyan hosszúak, mint az előtor. A test felületét
jelentős, de rövid szőrözet borítja.

16 (17) A hímek homlokszarvai a fej elülső szegélyén kissé túlérnek. A csáp
karcsúbb, végíze csaknem 2-szer olyan hosszú, mint a megelőző íz.
Viszonylag nagy és széles. Sárgãsvörös, a mell és a potroh fekete.
A hímek feje kissé szélesebb, a nőstényeké keskenyebb, mint az elő-
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44. ábra. A: Anthophagus alpinus (FABRICIUS) 5*, B: A. bicornis (BLOGK) õ`, C: A. forticornís
KIESENWETTER 5*, D: A. fallax KIESENWETTER 5*, E: A. alpesıı-is HEER 5*, F: A. praeustus
MÜLLER 5*, G: A. rotundícollis HEER 5*, H: A. scutellaris ERIOHSON 3, I: A. caraboídes (LINNÉ)
6, J : A. melanocephalus I-IEER 5*, K: A. angusticollis MANNERHEIM 5*, L: A. omalinus ZETTER-
STEDT 5* ivarszerve: E: felülnézetben, a többi alulnézetben (C és D: eredeti, a többi Kocfl

nyomán)
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előrefelé széttartó, mélyen bevágott rovátka húzódik. A csáp végíze több faj
hímjén befűződött. Az állkapcsi tapogató utolsó íze rövidebb, mint a csúcsán
erősen kiszélesedett megelőző íz. Az előtor szív alakú korongja az oldalsze-
gélyig egyenletesen boltozott. A Mmek elülső lábfejízei a karomíz kivételével
kiszélesedtek és az oldalaikon pillázottak. A karmok között semmiféle hártya-
szerű lebeny nincsen (48. ábra).

A nem ismert 30 fajala palaearktikus régió magasabb hegyvidékein él, főként patakok,
hófoltok közelében. Faunaterületünkön 6 faja ismert, de Magyarországról még egy se került elő.
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48. ábra. Psephidonus nigrítus (MÜLLER) 5* (eredeti) A i
w

1 (6) A szárnyfedők 2-szer olyan hosszúak, mint az előtor. A pontszemek
távolabb állnak egymástól, mint az összetett szemek belső szegélyé-
től (50. ábra: A).

2 (5) A szárnyfedők csak részben feketék.
O

3 (4) A szárnyfedőkön a vállak alatt hosszúkás, hátrafelé húzódó vörös
folt van; ha hiányzik, a korong közepe világosabb, vörösen áttetsző.
Fekete, fénylő, a csápok, a tapogatók és a lábak szurokbarnák, a láb-
fejízek vörösek. Aedoeagus: 50. ábra: F. 5--5,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, helyenként Dél-Európa magasabb
hegyvidékein, a Kaukázusban és Szibériában. Hegyi patakok, vízesések kövei,
mohapárnái alatt él. Faunaterületünkön Erdélyből és a Kárpátokból ismert
(= globulicollís MANNERHEIM, 1830)

[plagiatus (FABRICIUS, 1798)]
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4 (3) A szárnyfedők alapján közös, nagy, hátrafelé keskenyedő vörös folt
van, ritkábban csak a varrat vörös, de a szárnyfedők töve ilyenkor

_ is világosabb. Fekete, a csápok, a tapogatók és a lábak sárgás-
vörösek. Aedoeagus: 50. ábra: G. 5--6 mm. ` -

Előfordul Közép-Európa magasabb hegyvidékein. Erősen nedves helyeken,
kövek, moha alatt él .

,_ [suturalis (BOISDUVAL & LAGODAIRE, 1835)]
Változata:

1. A szárnyfedők közepén közös, nagy vöröses folt van. - A törzsalak között él.
' Faunaterületünkön ezt az alakot gyűjtötték Segesvár környékén

j [ab. concolor (LUZE, 1903)]

5 (2) A szárnyfedők egyszínű feketék. Az egész test, így a csápok és a
lábak is feketék, legfeljebb a lábszárak csúcsa, az 1. csápíz töve és
a lábfejek vörösesek. Aedoeagus: 50. ábra: E (48. ábra). 5-6 mm.
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49. ábra. A: Porrhodites fenestralís (ZETTERSTEDT), B: Orochares angustatus (ERICHSON), C:
Lesteva nivícola FAUVEL, D: L. montícola KIESENWETTER feje és előtora -- E: L. longelytrata
(GOEZE), F: L. ni-vícola FAUVEL., G: L. monıicola KIESENWETTER szárnyfedői (A-G: eredeti)
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Előfordul Észak- és Közép-Európa, valamint Dél-Európa magasabb hegy-
vidékein, nedves helyeken, kövek és moha alatt. Faunaterületünkön Erdélyből, a
Kárpátokból, valamint a Magas-Tátrából ismert

[nigritus (MÜLLER, 1321)]

6 (1) A szárnyfedők csak 1,5-szer olyan hosszúak, mint az előtor. A pont-
szemek közelebb állnak egymáshoz, mint az összetett szemek belső
szegélyéhez (50. ábra: B).

7 (8) A hímek első csápíze feltűnően megvastagodott (50. ábra: D). Az
elülső combjaik és lábszáraik ugyancsak megvastagodottak, a láb-
szár görbült. Szurokbarna vagy szurokfekete, a csápok töve, a tapo-
gatók és a lábak vörösbarnák. Aedoeagus: 50. ábra: I. 6-6,5 mm.
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50. ábra. A: Psephidonus nigrita (MÜLLER), B: P. pımctícollís (WEISE) feje és előtora -
C: P. danieli (SMETANA), D: P. puncticollis (WEISE) csápjának 4 első íze -- E: P. nigrita
(MÜLLER) 6*, F: P. plagiaıus (FABRIOIUS) 5*, G: P. suturalis (Bo1sDUvAL & LACORDAIRE) 5*,
H: P. danieli (SMETANA) 5*, I: P. puncticollis (WEISE) 6*, J: P. kunzei (HEER) 6 ivarszerve

alulnézetben (A, B, D: eredeti, J: LOHSE, a többi SMETANA nyomán)
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Előfordul Erdélyben és a Kárpátokban. A fahatár alatt, erősen nedves
helyeken él. Ritka faj

[puncticollis (WEISE, 1875)]

8 (7) A hímek első csápíze nem vastagodott meg (50. ábra: C), az elülső
lábak normálisan fejlettek.

9 (10) Szurokfekete vagy szurokbarna, a csápok töve, a tapogatók és a
lábak sárgásvörösek. Hártyás szárnyai kifejlődtek. A szárnyfedők
nem hosszabbak, esetleg rövidebbek, mint együttes szélességük.
Aedoeagus: 50. ábra: J. 4,5-5,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában. Faunaterületünkön csak a Kár-
pátokból ismert. Eletmódja az előző fajjal azonos (= globulicollis auct. nec
MANNERHE M, 1830)

I [kunzeni (HEER, 1839)]

10 (9) Teljesen fekete, a csápok töve és a tapogatók vörösbarnák, a lábak
ugyancsak vörösbarnák, gyakran azonban nagyobb kiterjedésben
sötétedők. Aedoeagus: 50. ábra: H. 4-5,5 mm.

Előfordul a Magas-Tátrában. Eletmódja, mint az előző fajé

[danieli (SMETANA, 1959)]

22. nem: Eudectus REDTENBACHER, 1857

Kisebb méretű, lapos, zömök fajok. Testük a potroh kivételével erősen
és sűrűn pontozott, finom felálló szőrözettel borított. A fej rövid, a halánték
valamivel rövidebb az összetett szemek hosszátmérőjénél. A csápok erősek,
ízeiket meglehetősen hosszú pillák borítják, az 1. íz erősen megvastagodott,
a 3. keskeny. Az előtor hátának oldalai a közepükön erősen, háromszög alak-
ban oldalra kiugrók, így az előtor sokkal szélesebb a fejnél, hatszögűnek tűnik,
oldalszegélyei rovátkoltak. A szárnyfedők csaknem párhuzamos oldalúak.
A hátulsó lábfej 4 első íze egyenletes hosszúságú, a karomíz rövidebb, mint a
megelőző ízek együttesen (51. ábra).

A nem Európában, Japánban és Észak-Amerikában terjedt el, Közép- és Észak-
Európában mindössze 3 faja ismert. Többségük fakéreg alatt él. Faunaterületünkön 2 faja
fordul elő.

1 (2) Rozsdabarna, a csápok és a lábak sárgásvörösek. A potroh vagy
csak a csúcsa, szurokbarna, a szárnyfedők varrata sötét, többnyire
fekete. A test felülete meglehetősen fénylő, szórtan, ritkásan szőrö-
zött (51. ábra). 2,5-3 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, valamint Szibériában. A magasabb
hegyvidéken lombos fák (bükk, éger, juhar) öreg tuskóiban, leváló kérge alatt,
korhadékban és mohapárnák alatt gyűjtötték. Faunaterületünkön Erdélyben és a
Kárpátok vonulatából ismert, példányaink Kászon és Máramaros lelőhelyek-
ről Vannak

[giraudi REDTENRAGHER, 1858]
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Palaearktikus elterjedésű, 5 faja Észak- és Közép-Európában él. A magasabb hegy-
vidéken, nedves, korhadó növényi törmelék között fordulnak elő. Faunaterületünkön mind-
össze 1 fajt ismerünk.

-- -- Szurokfekete vagy barna, a mellfedők mindig, néha a szárnyfedők
is, valamint az előtor sárgásbarna, a csápok töve, a szájszervek és a
lábak sárgásbarnák, az állkapcsi tapogató utolsó előtti íze sötét.
barnás. A test felületét mérsékelten finom, sűrű szőrözet borítja.
A hímek elülső lábfejének első 4 íze kiszélesedett, a nőstények
hátulsó lábfej ének 2 első íze viszont megnyúlt (52. ábra). 3 mm
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52. ábra. Coryphíum angusticolle STEPHENS 6 (eredeti)

Előfordul Észak- és Közép-Európában, helyenként Dél-Európában is
(0laszország). Montán faj, tűlevelű és lombos fák leváló kérge alatt, tuskóiban'
avar és moha alatt, különösen hegyi lápokon gyűjtötték. Faunaterületünkön
csak Trencsén és Mehádia lelőhelyektről ismerjük (IV-V. és X-XI.)

[angusticolle STEPHENs,1834]

24. nem: Coryphioides BERNHAUER, 1898

A Coryphium-nemhez nagyon hasonló felépítésű, de attól jól megkülön-
böztethető, mert szárnyfedői sokkal rövidebbek, legfeljebb olyan hosszúak,
mint az előtor, feje is rövid, a halántéklegfelj ebb olyan hosszú, mint az össze-
tett szemek hosszátmérőjének 1/4-e. Hártyás szárnyaik hiányoznak. A középső
csípők csaknem teljes hosszukban egymáshoz nyomottak, így a mellközép
nyúlványa szinte láthatatlan, a mellvég rövid.

Mindössze 2 faja ismert Európából. Magashegyi állatok, korhadó növényi anyagok,
fűgyökerek között élnek. Faunaterületünkön 1 faja ismert.
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Változata:

1. Nagyobb. A csápok megnyúltabbak, a 3. íz 1/3-dal hosszabb, mint a 2., a
4-8. ízek jelentősen hosszabbak, mint amilyen szélesek. Az előtor az elülső
harmada mögött a legszélesebb. - Előfordul Erdélyben (Borsa, Bucsecs,
Pietrosz, Ünőkő) [var. huppentali LOKAY, 1912]
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54. ábra. Niphetodes spaeıhi GANGLRAUER 3 (eredeti)

A fej nem szélesebb, mint az előtor. A csáp rövidebb, középső ízei
golyó alakúak, az utolsó előtti íz harántos. A rágók rövidebbek.
A felső ajak elülső szegélyén a fogacskák kicsik, alig észlelhetők,
rövid sertéket viselnek. A fej pontozása szórt és mély, a közterei
fényesek. A torokvarratok összetartók (2 . alnem: Niphctodcs s. str.).

Az előtor háta nem hosszabb, mint amilyen széles. Teste lapos,
sárgásvörös, az előtor és a szárnyfedők oldalszegélyei sötétebbek.
A halánték jól fejlett, hátulsó szöglete kerekített. Az előtor háta
az elülső harmadban a legszélesebb, oldalai egyeneletesen íveltek.
2,5-3 mm.

__ Előfordul Erdélyben: Hoverla, Korongyos, Körösmező, Pietrosz, Saka,
Unőkő. A havasi és alhavagi övben, fűgyökerek között él

[eppelsheimi GANGLBAUER, 1896]

Az előtor háta hosszabb, mint amilyen széles.

Feje nagy, csaknem párhuzamos oldalú, a jól fejlett halánték pár-
huzamos oldalú, a homlokbarázdák sekélyek; felülete sűrűn és egyen-
letesen pontozott. Vörösbarna, a potroh barnásfekete, a szájszervek,
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a csápok és a lábak sárgásvörösek. Az előtor az elülső harmadában
a legszélesebb. 2,5 mm.

Előfordul Erdélyben: Cserna Hora, Hoveı-la, Máramaros, Radnai-hegység.
A havasi és alhavasi övben fű- és Rhododendron gyökerek között él

[redtenbaelıeri MILLER, 1868]

Feje kicsi., legfeljebb olyan széles, mint az előtor, pontozása az
oldalain erőteljesebb, közepén szõrtabb és finomabb, elöl sima, a
homlokbarázdák mélyek és erőteljesek, a halánték hatalmasan fej-
lett, boltozott, hátrafelé egyenletes ívben kerekített, oldalra kiugró.
A fej és az előtor sötétebb vagy világosabb barna, a szárnyfedők
és a mellfedőik vörösbarnák, a potroh fekete, a szájszervek, csápok
és a lábak vörösek. Az előtor jelentősen hosszabb, mint amilyen
széles, elülső harmadában tompán kerekítve kiszélesedett, előre és
hátrafelé csaknem egyenes vonalban keskenyedik (54. ábra). 2,8-
3 mm.

Előfordul Erdélyben és a__ Keleti-Kárpátokban: Cserna Hora, Negoi, Piet-
rosz, Radnai-hegység, Unőkő. Eletmódja az előző fajokéval teljesen megegyező

[spaethi GANGLBAUER, 1900]
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MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
t eddig megjelent füzetei:

(A sorozat 1-150. füzetének adatait lásd a mellékelt tájékoztatóban)

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
készülő füzetei:

V. kötet (Insecta) 13. füzete:
Dr. Jenšˇer Gábor: Tripszek -- Thyaanoptera

VII.`kõtet (-Coleoptera II.) 9. füzete:
Dr. Tóth László: Holyvák V. - Staphylinidae V.

XL kötet (Hymenoptera I.) SIA. äete:
Zombori Laioı : Levéldarãzs-alkatúak II. -~ Tentlzıredinoidea II.

XIV. kötet (Diptera Ig4]C. füzete:
Dr. Szabó Jenő Delynú dr. Draıkovíls Ăgneı: Lepkeszıfuıyogok-Redőı azúnyogok - Psyolıodidae-Ptyohopteridaı



RÖVIDÍTETT RENDSZERTANI MUTAT0

,,Magyarosszág Ăllatvilága” V11. kötetének 6. fiizetéhez

(Dr. Tôth László: Holyvák II. - Staphylinidae II. - Fauna Hung. 151)

CSALÁD _- ALNEMEK

Abinothum TOTTENHAM 36
Acidota STEPHENS 34, 88
Acı-olocha C. G. THOMSON 32, 48
Acrulia C. G. THOMSON 32, 46
Aleocharinae 2, 7
Amphicroum KRAATZ 33, 77
Anthobium auct. nec LEACH
Anthophagus GBAVENHOBST 34-, 89
Anthophagus s. str. 92
Arpediopsis GANGLBAUER 76
Arpedium ERIcHsoN 34, 81
Arpedinm s. str. 82
.Arrhenopeplus KOCH 8

Boreaphilus C. B. SAHLBERG 35, 107

Carcinoeephalus BERNHAUER 32, 68
Coryphioides BERNHAUER 35, 106
Coryphium KIRBY 34, 105

Deliphrum EBICHSON 33, 75
Deliphrum s. str. '75
Deliphrosoma REITTER 81
Dialycera GANGLBAUER 51
Dimerini 2
Dimorphoscelus KOGH 95
Dropephylla MULSANT & REY 54

Euasthetinae 2, 5
Eucnecosum BEITTER 83
Eudectus REDTENBAGHER 34, 104
Eusphalerum KRAATZ 31, 35
Eusphalerum KRAATZ 31, 35, 40

Geodmmicus REDTENBACHER 34

Habroeerinae 2, 7
Hapalaraea C. G. THOMSON 32, 50
Hapalaraea s. str. 57
Hypocyphtinae 2, 7
Hypocyphtini 2
Hypopycna MULSANT & REY 51
Hypsonothrus GANGLBAUER 108

Lathrimaeum ERICHSON 33, 78
Leptotyphlinae 2, 5
Lesteva LATREILLE 34, 97

Megarthrus CURTIS 23, 28
Metopsiinae 2, 4, 21
Metopsia WOLLASTON 21
Micropeplinae 1, 2, 7
Micropeplini 1
Micropeplus LATREILLE 7

Niphetodes~MıLLER 35, 108
Niphetodes s. str. 109

Olisthaerinae 2, 4, 17
Olisthaerus DEJEAZN 2, 18
Olophrum ERIGHSON 34, 83
Omaliinae 2, 4, 31
Omaliini 2
Omalium GRAVENHORST 32, 57
Oroehares KRAATZ 32, 70
Oxyporinae 2, 4
Oxytelinae 1, 2, 4
Oxytelini 2

Paederinae 2, 5
Pareusphalerum COIFFAIT 45
Phaganthus REY 90
Philorinum KRAATZ 33, 73
Phloeobium DEJEAN 2, 21
Phloeocharinae 2, 15
Phloeocharini 2
Phloeoeharis MANNERHEIM 16
Phloeoeharis s. str. 16
Phloeonomus HEER 32, 65
Phloeonomus s. str. 66
Phloeostiba THOMSON 67
Phyllodrepa C. G. THOMSON 32, 52
Phyllodrepoidea GANGLBAUER 33, 74
Piestinae 1, 4, 1.9
Piestini 1
Porrhodites KRAATZ 32, 69
Proteininae 2, 4, 22
Proteinini 2
Proteinus LATREILLE 22, 123
Pselaphidae 2
Psephidonus GISTEL 34-, 100
Pseudopsinae 1, 3, 1.4
Psendopsini 1
Pseudopsis NEWMAN 15



Scotodytes SAULcY.17 Thoraxophorus MOTSGHULSKY, 1837 emend
Siagonium KIRBY & SPENGE 1, 19 MOTSGHULSKY, 1840 13
Staphylininae 2, 6 Trichophyinae 2, 7
Steninae 2, 7

Xantholininae 2, 6
Tachyporinae 2, 6 Xantholinini 2
Thoracophorinae 1, 2, 13 Xylodromns HEER 33, 70
Thoracophorus MOTSGHULSKY 1, 13 Xylostiba GANGLEAUER 66

FAJOK És FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK
abdomínale GRAVENHORST 43 depressus GRAVENHORST (Xylodromus) 73
affinis GERHARDT (Xylodromus) 71 depressus PAYKULL (Megarthrus) 29
affinis MILLER (Megarthrus) 29 edeubeli BEBNHAUER (Coryphioides) 107
allardi FAIRMAIRE & BRISOUT 61 deubeli BERNHAUER (Omalium) 62
algidum ERıcı1soN 76 deubeli GANGLEAUER (Niphetodes) 108
alpestris HEER 95 disciııum GREDLER 40
alpinum FAUVEL (Arpedium) 83 dissimile LUZE 39
alpinum HEER (Eusphalerum) 39 dispar BAUDI 40
alpinum HEER (ûlophrum) 86 distineticornis BAUDI 51
alpinus FABRIGIUS 93 _ _
amabflis HEER 4,9 eppelsheımı GANGLBAUER 109
anale ERICHSON 39 excavatum STEPHENS 62
angustatus ERICHSON 70 4174181111111 GYLLENHÁ1' 82
angusticolle STEPHENS 106 f ll K 95
angustieollis MANNERHEIM (Anthophagus) 97 fäsãšer rg%ER
angustıcollıs REITTER (Acrnlıa) 47 fenesualis ZETTEHSTEDT 69
armwi C' KOCH 97 ferrugineum KRAATZ 63
assımılç PAYKULL 88 flavicorne ROUBAL 64
atomarıus ERICHSON 28 H . h . L 71

_ BISC GTI OKAYatrocepllılalumlšıg-}YLLENHAL 81 florale PANZER 45
t EER .

ãuısıihiilacum SGHEERPELTZ 85 florahs PAYKULL 53forticornis KIESENWETTER 95
bicornis BILOCK 93 fulvus ERICHSON 12
bírói EPPELSHEIM 17 funebfe FÁUVEL 81
bosnicus BERNHAUER 66 fusculum E3181-15881 88
brachypteı-um GRAVENHORST 83 1115811111, GRÁVENHÜRST 88
brachypterus FABBICIUS 24 11151311181 REÍTTER 58
brevieolle THOMSON 61 .
brevicollis KIESENWETTER 92 ãägšăiaíešlfgzšzgl
caelatus ERICHSON 9 gıraudı BRDTENBAGHER 104
caesum GRAVENHORST 64 globulicollis MANNERHEIM 101
canaliculatum Eıucnson 78 g10b}1110°l1{S 311011- 104 ,
caraboides LINNÉ 92 giraeılıcornıs FAIRMAIRE & LABOULBENE 56
cinnamomeum. KBAATZ 63 8133683 SCHEERPELTZ 188
clandestina LUZE 89 _
clypeatum MÜLLER 21 hemıpterus ILLIGER 30
coneinnus.MARsHAM 73 11111811818 H_EE8 78
concolor LUZE (Psephidonus) 102 11°Pff3a1`1e111 EPPELSHEÍM 74
concolor DELAI-ION (Lathrimaeum) 81 1111m°1`a18_ GERMAR 28
coı-ticinus MOTSGHULSKY 14 11“mm1°1`1_BERNH^UER 17
crenara GRAVENHORST (Phyllodrepoidea) 88 11uPP9Í-W111 LÜKÁY 189
crenata FABRICIUS (Aeidota) 74
crenulatus PANDELLÉ 27 1111118181' LUZE 84 6

crııentata MANNERHEIM 89 11111318 GYLLENHA1' 47
t r STEPHENS 55cuı-tipennis SGHEERPELTZ 87 1013 6 a

danieli SMETANA 104 kraatzi JAGOUELIN DU VAL 37
decorata C. KOGH 95 kulczynskii RYBINSKI 105
denticollis BECK 30 kunzeni HEER 104
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laevipennis EPPELSHEIM 9 prolongatum ROTTENBERG 79
lapponicus ZETTERSTEDT 68 pseudaucupariae E. STBAND, 1917 nom. nov.
latus HAMPE 12 emend. aucupariae KIESENWETTER, 1866
limbatum ERIGI-ısoN 44 43
limbatus auct. 26 pseııdosııdeticus C. KOCH 93
lineaı-is ZETTERSTZEDT 56 puberula BERNHAUER 54
littorale KRAATZ 64 pubescens MANNERHEIM 100
lokayi FLEISCHEB 63 punetata ERICHSON 98
longelytrata GOEZE 99 puncticolle EPPELSHEIM (0lophı`um) 86
longicornis DODERO 27 puncticolle GREDLER (Eusphalerum) 45
longipenne ERICHSON 38 puncticollis WEISE 104
longipennis KRAATZ 12 punctipennis C. G. THOMSON 67
luctuosa FAUVEL 100 pusillus GRAVENHORST 67
luteicornis ROUBAL 54 pygmaea GYLLENHAL 57
luzei HUBENTHAL 55

quadricorne KIRBY & SPENGE 20
nıacrocephalum EPPELSHEIM 82 qııadrum GRAVENHORST 83
maeropterus GYLLENHAL 28
marginieollis EPPELSHEIM 93 1-ectangulum FAUVEL 41
marietti JAGOUELIN DU VAL 12 1-ecticolle SGHEERPELTZ 87
marshami FAUVEL 42 redtenbacheri MILLER 110
maura ERIGHSON 99 rhododendri BAUDI 42
mehadiensis BERNHAUER 69 rivulare PAYKULL 59
melanocephala FABBICIUS 53 rotundieollis HEER 92
melanoeephalum ILLIGER 80 rugatum REY 65
rnelanocephalus HEER 96 rufula ERICHSON 52
melis HANSEN 54 rnfulum LUZE 46
meı-kli EPPELSHEIM 69 _ _
minimus ERICHSON 66 salıcıs GYLLENHAL 53
n-ıinutuln FABRICIUS SCab1`l11SC`lJ.1a KRAATZ

monilicornis GYLLENHAL 66 3011161151113 ERÍCHSÜN 91
montieola KıEsENWETTER 100 SGPÍGHUÍÍOIIÍS C- G- THÜMSON 59
montivagum HEER 38 sicula GANGLBAUEB ssp. heeri FAUVEL 98

signatum MAERKEL 43
nigra GRAVENHORST S1I1l1a1ZOC0111S BOISDUVAL & LACÜRDAIRE

nigrinııs J. SAHLBERG (Megarthrus) 29 581131 GYLLENHÁL 48
dıd STEPHENS 74nigrinns EPPELSHEIM (Anthophagus) 93 sor nm

nigripenne KOLBE 31 spaethı GANGLBAUER 110
nigı-im. MÜLLER 108 õparsum FAUVEL 37
nitidulus KRAATZ 30 staphylinoıdes MARSHAM ll
nivalis REY 93 stramıneum KRAATZ 37
nivic,-,la FAUVEL 99 striata GRAVENHORST 49

sııbfasciatus LUZE 93
Oblongus PE-ml 23 substriatus GYLLENHAL 19
Obscm-100,-ne POPP 59 subtilissima MANNERHEIM 17
Onıalinus ZETTERSTEDT S`l1det1C`l1S KIESENWETTER

ophthalmicum PAYKULL 40 51118313 NEWMAN 15
Ovalis STEPHENS 25 sulcula STEPHENS 50
Oxyacanthae GRAVENHORST S`l1l1Ill°a11S BOISDUVAL & LACORDAIRE

pa ens EER 37 1 C 9
pallıgerum KIESENWETTER 38 Eesiem a EIŠIŠŠÉISSON 72

Barvı enne SGHEERPELTZ 87 S aceusP PPiceum GYLLENHAL 84 torquatum MARSHAM 42

planus PAYKULL 67 validum KRAATZ 58
pliginskii BERNHAUER 50 velox HEER 108
porcatus FABRIGIUS 9 viennense SGHEERPELTZ 86
pı-aeustus MÜLLER 92 vilis ERIGHSON 56
pı-imulae STEPHENS 44 viertli GANGLEAUER 46
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