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III. had: DIVERSICÖRNIA - KÜLÖNBÖZŐ CSÁPÚ BOGARAK

Írta 

Dr. KASZAB ZOLTÁN 

Míg az Adephaga, Palpicornia, Lamellicornia, Heteromera, Phytophaga 
és Rhynchophora hadak rendsz.ere tisztázottnak tekinthető, és ezek a hadak 
mind külső morfológiai szempontból, mind anatómiailag egyaránt jellemezhe
tők, addig a Diversicornia had gyűjtőhelye mindazoknak a családoknak, ame
lyek az előbb felsorolt hadak egyikébe 
sem illenek bele. A Diversicornia had 
egységesen csak a szárnyerezet alapján 
jellemezhető, amely Cantharoidea típusú, 
azaz a szárny· közép ér ága visszafelé gör
bül, a szárny töve felé halad és· a behaj
lás szögében kampószerűen összefügg a 
törzzsel (1. ábra). A többi bélyeg, mint 
amilyen a láhfejízek száma, a csáp alakja, 
a haslemezek száma és kifejlődése, a 
csípők és vápák alkata, a szájr�szek stb., 

1. ábra. Trichodes apiarius L. 
szárnyszerkezete (Eredeti) 

a különböző családoknál annyira eltérő, hogy a hadat nem lehet anélkül 
jellemezni, hogy minden bélyeg említése után a kivételek egész sorát ne ismer
tetnők. Mindezek ellenére a kutatók legnagyobb része a Diversicornia · hadat 
mint rendszertani egységet elfogadja, és általános az a vélemény, hogy az 
ide tartozó családok közelebbi rokonságban vannak egymással, mint a többi 
hadak bármelyikével. 

A Diversicornia hadon belül a közelebbi család-rokonság megjelölésére az egyes családo
kat sorozatokba foglalják.Ezek a családsorozatok legtöbbször morfológiailag is jól jellemezhetők. 
A kutatók legtöbbje a következő felosztást és sorrendet fogadja el : 

1. Malacodermata (Lycidae, Lampyridae, Drilidae, Cantharidae, Malachiidae, Dasytidae,
Geridae, Corynetidae, Derodontidae, Lymexylonidae} 

2. Sternoxia ( Elateridae, Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Buprestidae)
3. Fossipedes ( Dascillidae, Helodidae, Eucynetidae)
4. Macrodactyla (Dryopidae, Georyssidae, Heteroceridae) 
5. Brachymera (Dermestidae, Nosodendridae, Byrrhidae)
6. ClavicorniaY Sphaeritidae, Temnochylidae, Byturidae, Nitidulida.e, .Rhizophagidae, Cucuji

.dae, Erotylidae, Cryptophagidae, Phalacridae, Lathridiidae, Thorictidae, Mytetophagidae, Colydi
.idae, Endomychidae, Coccinellidae, Sphindidae, Aspidophoridae, Cisidae) 

7. Teredilia (Lyctidae, Bostrychidae, Anobiidae, Ptinidae). 

E felosztástól eltérő családsorozat-beosztás és sorrend is ismert. Újabban különösen
.amerikai szerzők a Diversicornia és Heteromera hadak családjainak felosztását és sorrendjét 
elsősorban a lárva alak, a hím ivarszerv bélyegei és egyéb morfológiai jellegek alapján lényege
sen módosították. Kétségtelen, hogy ennek az új felosztásnak is van komoly tudományos 
alapja, de ez az új irány még· távolról sincs annyira kimunkálva, hogy azt egy kézikönyv be-
,osztásában alapul lehetne venni. 

A következőkben a Diversicornia hadba tartozó családokat lehetőleg könnyen látható 
_külső bélyegek alapján csoportosítottuk határozóknlcsba. Ebben mi is az előbb ismertetett 
családsorozat-beosztást és sorrendet követjük. · 

l VIII 1. 
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A c s a l ádok h a tár o z 6 k u lcs a 

1 (36) A csápok rendszerint rövidek és bunk6ban végződnek - B u n k 6 s
e s á p ú h o g a r a k* 

6. családsorozat : CLA VICORNIA

2 (11) Az elülső csípők sarkantyúja (trochantinus) szabadon fekszik és láthat6, 
mert a csípők ízületi vápája oldalt nyitott. 

3 (6) A hátuls6 csípők szélesen el vannak egymást6l választva. A lábfej min
den lábon S-ízű, a 4. íz kicsi; ritkán a lábfej csak 4-ízű, vagy a hímek 
hátuls6 lábfeje S-ízű. A szárnyfedő hátul gyakran lemetszett, úgyhogy 
a potroh végét szabadon hagyja. 

4 (5) A csáp j61 tagolt 2-3-ízű bunk6val. A pajzspcska j61 fejlett, háromszögű. 
A lábfej valamennyi lábon S-ízű, ritkán (Cybocephalus) csak 4-ízű. 
Testük · rendszerint széles tojásdad, többé-kevésbé lapos. 

Imágóik és lárváik részben növényevők, virágokon, száraz gyümölcsön, 
különböző száraz növényeken, .fák kicsurgó nedvén találhatók, más részük ragadozó, 
és fakéreg alatt, farontó bogarak járataiban, leginkább szújáratokban élnek, ismét 
mások száraz állati hullákon, inas csontokon stb. gyűjthetpk - F é n y b o g a r a k 

28. család: Nitidulidae,

5 (4) A csáp bunk6ja 1-ízű, amely gombszerű és végén gyűrűzött, de ízekre 
nem tagolt. A pajzsocska harántos és tojásdad alakú. A lábfejízek száma 
5. Testük keskeny és párhuzamos, megnyúlt ; a szárnyfedők a potroh
végét nem fedik be teljesen.

Mind imágóik, mind lárváik ragadozók, fakéreg alatt, különböző farontó· 
bogarak járataiban, elsősorban szújáratokban élnek __: Ké r e g  f é ny bog a r a  k 

29. család: Rhizophagidae

6 (3) A hátuls6 csípők majdnem érintkeznek. A lábfej 5-faű. 

7 (8) Az elülső csípők majdnem érintkeznek egymással, csak a tövüket vá
lasztja el a melltő keskeny nyúlványa. A csípők kúp alakú csap alakjá
ban emelkednek ki a mellből. A hátuls6 csípők belső oldalán rövid és 
széles nyúlvány van. Szárnyfedői a csúcson lemetszettek, úgyhogy a 
farfedőt nem takarják. Lábfejei egyszerűek, az 1. lábfejíz hosszabb„ 
mint a 2., a karomízen rövid fi6kkarom van. Testük széles és dom
ború, lábai hosszúak, a lábfejek majdnem olyan hosszúak, mint a haj
lott hátuls6 lábszár. A csáp bunk6ja 3-ízű. 

* Fonalas csápja van az Uleiota nemnek, amely azonban teljesen lapos és erről könnyen
felisme:rheto, továbbá a Cucujidae, Temnochylidae, Endomychidae és JVlycetophagidae számo& 
nemének csápja olykor csak fokozatosan vastagodik. A Temnochylidáknak azonban az elülső, 
csípoin jól láthatók a sarkantyúk (trochantinus), a Cucujidák esetében a karomíz legtöbbször 
hosszú; testük többnyire megnyúlt és lapos, a Mycetophagidák nőstényeinek valamennyi, 
lábfeje 4 ízű, a hímeké pedig 3, 4, 4, az Endomychidák lábfeje is 4 ízű. Kivételesen még: 

kevesebb íz van csak jelen, jellemző azonban, hogy az utolsó íz rejtett. 
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Imá g§i hegyvidéken döglött csigá kon, rothadó gombában, ürülékben talál
hatók . - A 1 s u t a b o g a r a k 

25. család : Sphaeritidae

8 (7) Az elülső csípők .nem emelkednek ki a melltő nyúlványának szintje 
fölé, gömbölyűek vagy hengeresek. A melltő nyúlványa a csípőket 
rendszerint elválasztja egymástól, olykor ez a nyúlvány nagyon széles. 

9 (10) A lábfejízek egyszerűek, az I. Íz rövid. A karmok nem fogazottak, a 
karomízen rövid fiókkaroni van. 

Imá góik és lárvá ik is ragadozók. Részben száraz vagy korhadt fák elváló, 
kérge alatt, farontó rovarok járataiban, részben fagombában talá lhatók. Egyes 
fajok malmokban, raktárakban, száraz kenyérben is előfordulnak - K o r o n g· 
bog ar a k  

26. család : Temnochylidae-

10 (9) A 2. és 3. lábfejíz csúcsa alul hártyás, fin�man szőrös lebenybe kihúzott,. 
a 4. íz apró. A karomízen nincs fiókkarom, de a karmok tövében erős 
fogacska van. 

Lárvá ik málnafélék gyümölcsében, imágóik virá gokon, cserjéken. talá lhatók, 
má sok öreg fák zuzmó s kérgén élnek - M á 1 n a h o g a r a k · 

27. család : Byturidae

11 (2) Az elülső csípok sarkantyúja (trochantinus) rejtett, nemfeksiik szaba'

don, mert a csípők vápája: oldalt zárt. 

12 (25) Lábfejei S-ízesek, vagy egyes esetekben a hímek elülső és középső láb
feje 5-ízű, de a hátulsó csak 4 ízből áll. 

13 (14) A csípők aprók. Az elülső csípok kúp alakúan, csapszerűen emelkednek 
ki a melltőből és a középen érintkeznek egymással. Az elülső csípők 
ízületi vápája hátul nyitott. Testalkatuk széles, zömök, erősen dom
ború. Lábaik vastagok, első 4 lábfejízük egyenlő hosszú, karomízük 
rövid és a vége felé keskenyedik. Karmuk gyenge. A pajzsocska nem 
látható. A csáp bunkója 3-ízű, de egy íznek látszik. 

Hangyá k fészkében élnek·- Ha n gya b o g  ar a k 

35. család : Thorictidae

14 (13) Az elülső csípők nem emelkednek ki a melltő nyúlványának szintje 
fölé. 

15 (16) A mellközép hátulsó oldallemezei a középső csípők vápájáig terjednek 
és így azok körülzárásában részt vesznek, a csípő vápája tehát oldalt 
nyitott. Testük többnyire meg;r:i,yúlt és lapos. Az 5-ízes lábfejeken az L 
vagy a 4. íz olykor nagyon apnf'is csak nehezen látható. A hímek elülső 
lábfeje kivételesen 4-ízű, vagy ritkán minden lábfej csak 4-ízű. Az elülső 
csípők ízületi vápája többnyire zárt. A csáp 11-ízű, olykor fonalszerű. 

l* 

Imágóik és lárváik ragadozók. Száraz fá k kérge alatt, farontó bogarak járatai
ban gyakoriak. Egyes fajok szárított gyümölcsön, szárított gyógynövényeken, le
hullott avarban,· s néhány faj· hangyafésze.kben talá lható - L.a p ho g ara k 

30. család : Cucujidae
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16 (15) A mellközép hátulsó oldallemezei nem terjednek a középső csípők ízületi 
vápájáig és így azok körülzárásában nem vesznek részt, a csípők vápája 

17 (18) 

18 (17) 

19 (20) 

20 (19) 

21 (22) 

22 (21) 

23 (24) 

oldalt zárt. 
A karmok belső oldalának tövében erőteljes fogacska van. A 3 első 
lábfejíz kiszélesedett, a 4. íz kicsi. A hátulsó csípők eré5sen közelednek 
egymáshoz, majdnem érintkeznek. A csápbuBkó többnyire 3-ízű. Az 
elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak. A szárnyfedő a potrohot 
teljesen befedi. Testük tojásdad alakú, felül legtöbbször erősen domború, 
alul lapos, fénylő, majdnem csupasz. 

Imágóik és lárváik különböző virágokon; leginkább fészkesek virágján vagy 
virágjában élnek, mások az üszög és gabonarozsda által megtámadott fűfélék kalá
szában találhatók - K a 1 á s z b o g a r a k 

33. család: Phalacridae

Karmaik egyszerűek, nincs rajtuk fogacska. A hátulsó csípők többnyire 
szélesen el vannak választva egymástól. 
.Az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak. Valamennyi lábfej 5-ízű, 
a 4. íz apró, az 5, íz tövéhez' szorosan sim1;tl és a 3. íz felületénél ízesül, 
vagy pedig apró és kiszélesedett. Felületük csaknem mindig szőrtelen, 
olykor a hátoldalon néhány finom szőrszál van. 

Imágóik és lárváik küiönböző fagombákban tömegesen találhatók - T a r
b o g a r a  k 

31. család : Erotylidae

Az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak vagy legalábbis nem tel
jesen zártak. Valamennyi lábfej 5-ízű, a hímek hátulsó lábfeje olykor 
csak 4 ízből áll, de sem az 1., sem a 4. íz nem nagyon kicsi. Felületük 
többnyire szőrös. 
A homlokot nem határolja el a fejpajzstól éles barázda vagy haránt
benyomat. Felületüket többnyire finom, sárgás szőrzet fedi, csak na
gyon ritkán sima és szőrtelen. Testük hengeres, megnyúlt, az 5 mm-t 
csak kivételesen érik el. 

Imágóik és lárváik többnyire korhadó, penészes növényekben, más részük 
virágokon és fákon, elsősorban fenyőféléken, ismét mások csak méhfélék vagy társa
san élő darazsak fészkében, egyesek hangyabolyban, emlős- és madárfészekben 
élnek - Pen ész bog a r a.k 

32. család : Cryptophagidae

A homlokot élesen benyomott vagy bemetszett, előre felé nyitott körív 
választja el a fejpajzstól. Csápjuk 10-ízű, nagy bunkója 3 ízből áll. 
Valamennyi lábfej 5-ízes, azo)?.han az 1. íz olykor nehezen látható. 

. 
''i? 

Az előtor hát.ának töve egy��esen lemetszett, nem: simul szorosan a· 
szárnyfedők tövéhez, hátul finoman szegélyezett. Testük hosszúkás, 
majdnem párhúzamos és hengeres, felületük finoman, bőrszerűen rán
colt. 

, Imágóik és lárváik különböző fagombákban tömegesen fordulnak elő -
Alt ap lós zúk 

40. család: Sphindidae
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24 (23) Az előtor hátán.ak töve a középen félkör alakban a pajzsocska felé ki
húzott, és szorosan a szárnyfedő tövéhez simul. Töve nem szegélyezett. 
Teste majdnem félgömb idömú, felülete nem bőrszerűen ráncolt. 

Imágóik és lárváik pöfeteg . gombában és különböző lomblevelű fák korhadó 
rönkjében élnek - Gö mb ö e á l t apló s zúk 

41. család : Aspidophoridae

25 (12) A lábfejek 4- vagy 3-ízűek, olykor a középső és a hátulsó láhfej4-ízű 
és az elülső lábfej a hím esetében. csak 3-ízű. 

26 (27) Valamennyi lábfej 3-ízű. Szemük olykor nagyon kicsi,· csak néhány 
ommatidiumból áll, . azonban mindig jól kivehető. A hátulsó csípők 
harántosak, és egymástól mindig jól elhatároltak. Csápjuk 8-11 ízű,. 
a bunkó leginkább 3-ízű., ritkán 1-2 · ízű. Apró, többnyire megnyúlt 

27 (26) 

28 (31) 

29 (30) 

és alul meglehetősen_ lapos testű bogarak; Lábaik vékonyak. 

Imágóik és . lárváik különböző · penészes anyagokon, fában, szalma és széna 
alatt, fagombákon, egyesek nedves lakásokban a penészes falakon, mások a fa kéreg-
repedéseiben, virágokon stb. élnek --'- P u d v a b o g a r a k · 

34. család: Lathridüdae

Valamennyi lábfej 4-ízű, vagy csak a hím elülső lábfej e 3-ízű. Nagyon 
ritkán az összes lábfejeken az ízek száma 3,. e;,; esetben azonban a szemek 
teljesen hiányoznak, vagy testük félgömb idomú. 

Mindkét ivar valamennyi lábfeje 4-ízű,a 2. láhfejíz azonban alul lebeny
szerűen erősen kihúzott, á 3. íz apró, és többnyire a 2. íz kimetszésében 
rejtőzik. A lábfej kivételesen 3�ízű (Clemmys, Mychophilus nemek 
esetében). Ezek szeme azonban jól fejlett. 

A csápok a homlokon a szemek között erednek, az előtor háta alá nem 
rejthetők, ll-ízesek, ritkán azonban csak 8�10 ízből állnak. Kivéte
lesen csak 4 íz van jelen, és az utohió .ÍZ egyetlen hatalmas bunkó. Az 
elülső csípők ízületi vápája hátul nyitott. A mellközép hátulsó oldal
lemezei hátul és ennek megfelelően a mellvég oldallemezei elől rézsú
tosan lemetszettek .. Az állkapcsi tapogatók végíze hengeres, többnyire 
tojásdad alakú vagy kihegyezett. A potroh L haslemezénnincs a com
bok elhelyezésére való, karimával határolt bemélyedés. Testük dom
ború, de oldalról nézve a szárnyfedők és az. előtor hátának görbülete 
nem folyamatos. 

Imágóik és lárváik is gombaevők. Legtöbbjü� fagombákon, egyesek pöfeteg 
gombákban, m.ások penészgombákon találhatók '- A l b ö d. é k 

38. · család : . Endomychidae

30 (29) A csápok a szemek előtt oldalt a fejpajzs szegélyén, kivételesen (az 
Epilachna nem esetében) a szemek között erednek, és az előtor háta 
alá többnyire behúzhatók. Csápjuklegtöbbször ll-ízű, ritkán 8'---10-
ízű, a csáphunkó .3 vagy több ízből áll. Az elülső csípők ízületi vápái 
hátul többnyire zártak. A mellközép hátulsó oldallemezei hátul és . a 
mellvég elülső oldallemezei elől egyenesen lemetszettek. Az állkapcsi 
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tapogatók utolsó íze széles háromszögű, lapos. A potroh első haslemezén 
karimával határolt benyomat van, amelybe a hátulsó comb behúzható. 
Testük alul lapos, felül félgömb idomú, domború. Az előtor hátának 
és a szárnyfedőknek görbülete folyamatos. 

Imágóik és lárváik is ragadozók. Leginkább levéltetvekkel, egyesek pajzs
tetvekkel táplálkoznak. Néhány faj növényevő - Ka ti e a b  o g a r a  k 

39. család : Coccinellidae

31 (28) A hímek elülső lábfeje némelykor 3-ízű, nagyon ritkán valamennyi· 
lábfej 3-ízű, de ez esetben a szem hiányzik ( Langelandia, Anommatus
nemek esetében). Különben a lábfej 4-ízű, egyszerű, a 2. lábfejízen 
nincs talplebeny, a 3. íz mindig jól látható, sohasem apró. 

32 (33) A hímek elülső lábfeje 3-ízű, a középső és hátulsó 4-4-ízű, a nőstény 
valamennyi lábfeje 4-ízű. Testük hosszúkás, gyengén domború, felületük 
finoman szőrözött. Az elülső csípők ízületi vápája hátul mindig nyitott, 
az 1. haslemez háromszögű nyúlvány alakjában beugrik a hátulsó csí
pők közé. Az 5 haslemez szabadon függ össze. Csápjuk 11-ízű, vége felé 
fokozatosan vastagodó ízekkel, vagy bunkós. 

33 (32) 

34 (35) 

35 (34) 

Imágóik és lárváik legtöbbje különböző fagombákban, száraz fák kérge alatt, 
m.ások penészes szalma vagy széna, illetve .egyéb korhadó növényi anyagok alatt
találhatók - G o m b a b o g a r a k 

36. család : Mycetophagidae

Mindkét ivar valamennyi lábfeje 4-ízű, a 3. íz is rendes, szabadon fek
szik. Olykor valamennyi lábfej csak 3-ízű, de ezeknél hiányzik a szem 
(Langelandia, Anommatus nemek esetében). Csápjuk legtöbbször erő-

. teljesen bunkós. 

A fej pajzs és a homlok között nincs éles határvonal vagy harántbarázda; 
Az elülső csípők kicsik, gömbölyűek. A potroh 5 haslemeze közül az 
első kettő vagy négy is összenőtt, nem mozgathatók szabadon. Vala
mennyi lábfej 4-ízű� nagyon ritkán csak 3-ízű, de ez esetben a szemek 
teljesen hiányoznak. 

Imágóik és lárváik is fakéreg alatt, korhadó fában, más farontó bogarak 
járataiban, zuzmón, lehullott lomb alatt; találhatók. A vak fajok mélyen a földbe 
ágyazott kövek alatt, humuszban, komposztgödrökben, vastag avar alatt stb. élnek 
- Fa h éjb o g a r a k

37. család: Colydiidae

A keskeny és harántos fejpajzsot egy egyenes vagy hajlott harántvonal 
választja el a hQmloktól. A fejpajzs elülső szegélye rendszerint felhajló, 
a hím esetében olykor fogazott. A csáp a szemek előtt, a fejpajzs kiszé
lesedett pereme alatt ered, bunkója 2-3-ízű. Valamennyi lábfej mindig 
4-ízű, a karomíz rendszerint hosszabb, mint a 3 előtte levő Íz együtt
véve. A potroh 5 haslemeze szabadon mozgatható.

Imágóik és lárváik is különböző taplógombákban élnek, rendszerint tömegesen 
fordulnak elő -' T a p l ó s z ú k 

42. család: Cisidae
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36 (1) A csápok rendszerint fűrészesek vagy fonal alakúak. Némelykor a csáp 
bunkós, de a bunkó ízei lapítottak, és a bunkó a csúcsa felé elvékonyodik.* 

37 (84) A mellközép elülső oldallemeze a középső csípők ízületi vápájáig terjed• 
tehát azok körülzárásáhan részt vesz. 

38 (63) Az elülső csípők csapszerűen kiállnak és a középen egymással érintkez-
nek. 

.39 (58) A hátulsó csípőkön nincs comhfedő - L á g y t e s t i'í h o g a r a k 

1. családsorozat: MALACODERMATA

40 (57) A pajzsocska egyszerű, felületén nincs hosszanti él vagy horda. 

41 (52) A hátulsó · csípők csapszerűen kiemelkednek és középen érintkeznek 
egymással. A szárnyfedők a test többi részéhez hasonlóan lágyak és a 
testet nem ölelik körül, többnyire laposak. 

42 (47) A combok és a lábszárak nagyon er.őteljesek, vastagok, alul többnyire 
lapos barázdával vannak ellátva. A lábszárak külső éle hajlott. A szárny
fedő gyakran pontsorokkal, hordákkal .vagy barázdákkal díszített. 

43 (46) Fejük az el6torhoz és a testhez viszonyítva kicsi, a csápok a homlokon 
a szemek között vagy a szemek előtt egymáshoz közel erednek, rend
szerint vastagok. 

44 (45) A combok a hatalmasan fejlett tomporok végével oldalt ízesülnek. 
A szárnyfedő mellfedője keskeny vagy nagyon keskeny, de végig jól 
kivehető, elöl azonban nem szélesedik ki és nem is kimélyített. Az előtor 
többnyire kiemelkedő hordákkal vagy bemélyedt mezőkkel részekre 
tagolt. A leginkább vörös szárnyfedők bordázottak, bemélyedt pont
sorokkal, vagy csak egyszerűen pontozottak. A hím és nőstény feje egy
forma, a hím szeme nem nagyobb, mint a nőstényé. 

Imágóik és lárváik korhadó farönkökön találhatók, ahol más·rovarokra vadász
nak. Az imágókat gyakran találjuk virágokon, különösen ernyosökön, árnyas, nedves 
erdi:íkben és erdi:íszegélyeken a virágzó cserjéken - H aj n a 1 b o g a r a k 

1. család : Lycidae

45 (44) A combok töve csak egészen kicsi és jelentéktelen tomporokhoz ízesül, 
amelyek ferdén és szorosan csatlakoznak a combok tövéhez. A szárny
fedők mellfedője a vállnál széles, alul mélyen öblös, de hátrafelé csak 
a hátulsó csípőkig terjed. A szárnyfedő bőrszerű, hosszanti bordázat 
nyomaival, gyakran megrövidült, és a nőstény szárnyfedője egészen 
csökevényes vagy teljesen hiányozhat is. A nőstény potroha erősebben 

* Bunkós csápja van a Georyss1Js nemnek, a legtöbb Brachymerának és Terediliának. 
A Georyssus esetében azonban az elülsi:í csípi:í a tomporral összeolvadt és nagy, harántos lemezzé 
:alakult. A Brachymerák elülsi:í csípoje gömbölyű, melltfi-nyúlványuk nincs, vagy ha van is, 
az nagyon rövid. A combokon és a testük alsó felületén, olykor a lábszárakon is különbözfi 
vájatok, bemélyedések vannak, amelybe a láb, vagy részei behúzhatók. A Terediliák középso 
csípoinek ízületi vápái zártak, és a mellközép elülso oldallerneze nem éri el a csípoket. 



1 8. 

46 (43) 

DR. KASZAB ZOLTÁN VIII. 

fejlett, _részben vagy egészen szabadon áll, az állatnak olykor lárvaszerű 
külsőt kölcsönöz. Mindkét ivar potrohán a haslemezeken világító
szervet találunk. A hím szeme. sokkal. nagyobb, mint a nőstényé. 

Mind imágóik, mind lárváik ragadozók. Nappal elrejtőznek fakéreg alá, rön
kökben, kövek alá, fügyökerek közé. A szárnyas himek meleg nyári estéken rajza
nak, . a nőstények a fűb,m megbújva világítanak - S z e. 11 t j. á n o s b o g a r a k

2. család : Lampyridae

Fejük az előtorhoz és a testhez viszonyítva normális nagy; előre álló, 
csápjuk vastag és erőteljes, a hím csápja gyakran fésűs vagy .fűrészes 
és a szemek előtt, a fejpajzs pereme alatt, tehát messze egymástól ered. 
A hím szárnyas, a nőstény lárvaszerű, sem szárnya, sem szárnyfedője 
nincs. A tompor nagy, a comb töve a tompor végéhez, a hátuls.ó comb 
a tompor oldalához ízesül. Az előtor négyszögű, a szárnyfedő bőrszerűen 
ráncolt, hátul szétálló. 

L_árváik csigaházakban élnek és fejlődnek, amelyekbol a csigákat kieszik. 
A hím imágók napos hegyoldalakon a füveken és a bokrokon, virágos erdőszegélye· 
ken találhatók. A nőstény imágók kövek alatt, kis csigaházakban stb. élnek -
C.sigaevő lá g y b o g a r a k · · · 

3 .. család : Drilidae 

47 (42) A combok és a lábszárak egyszerűek, vékonyak és megnyúltak, de a 
combok azért valamivel vastagabbak, mint a lábszárak; nem lapítottak 
és alul nem harázdásak. A szárnyfedőkön csak ritkán van hosszanti 
barázda vagy horda nyoma. 

48 (49) A felső ajak nem látható. A szárnyfedőkön csak nagyon ritkán látható 
hosszanti bordázat nyoma és még ritkábban pontsorok. 

Az imágók és lárváik is ragadozók. Az imágókat bokrokon, fűféléken, virágo
kon gyakran nagy tömegben találjuk. Lárváik kövek alatt, korhadó fában, korhadó 
növényi anyagok alatt, fűgyökérek között élnek - L á g y b o g a r a k 

4. család: Cantharidae

49 (48) A felső ajak mindig jól látható. 

50 (51) A fej és az előtor sima, legfeljebb mikroszkopikus nagyítással látható 
rajta gyenge skulptúra. A hátulsó csípők a test középvonalához mérten 
erősen rézsútos szögben harántosak. Az előtor elülső szöglete alátt és 
a potroh oldalán kitüremelhető hőrzacskók vannak. A szárnyfedőkön 
nincs mellfedő. 

Lárváik kisebb farontó rovarokkal táplálkoznak, az imágóik bokrokon, 
virágzó fűféléken, virágokon ugyancsak ragadozó életmódot folytatnak - · B i b i r
e s e s bo·g a r a k  

5. család : Malachiidae

51 (50) Testük egész felülete erőteljesen pontozott. A hátulsó csípők a test 
középvonalához viszonyítva derékszögben harántosak. Az előtor és a 
potroh oldalán neni találunk kitüremelhető hőrzacskókat. A szárny
fedőkön legalább elöl van keskeny mellfedő. 
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Imágóik virágokon, bokrokon, fákon (különösen fenyőféléken) élnek, lárváik 
farontó rovarok járataiban találhatók, ragadozók - Ka rim á s  l á gy b o g a r a k 

6. család: Dasytidae

52 (41) A hátulsó csípők egyszerűek, nei;n állnak ki csapszerűen és többnyire 
szélesen el vannak választva egymástóLA szárnyfedő a Jest többiiészé
hez hasonlóa11 keskenyebb, a testet körülfogja, többé-kevésbé hengeres, 
úgyhogy a,z állat teste felülről legtöbbször hengeresnek Játszik. Csápjuk 
fonal alakú, fűrészes vagy bunkós, a bunkó ízei azonban}aposak, 

53 (56) A fejtetőn, a szemek belső szegélyén nincs sárgásan színezett mellék
szem. 

54 (55) Az előior oldalpereme nem szegélyezett. 

Imágóik virágokon, szúf6léktol meglepett fákon találhatók, ahol azokat pusz0 

títják. Lárváik részben méhfélék .fészkében; részben farontó bogarak, többnyire, 
szúfélék járataiban fejlodnek és ragadozók ----,- S z ú f arka s Ok 

7'. család : Cleridae 

55 (54) Az előtor oldalpereme élesen szegélyezett. 
Imágóik és lárváik is hullákon, rothadó állati maradványokon., horökön, 

inas csontokon, száraz húsféléken, ritkábban szárított gyümölcsben ragadozó élet• 
módot folytatnak ..:.....:. C s o n t b o g a r a k 

8. család : Corynetidae

56 (53) A fejtetőn, az összetett szemek belső szegélyénél egy-egy sárgás, gyen
gén kie.melkedő, a szőrözet vágy pikkelyzet miatt olykor csak nehezen 
látható mellékszémmel (ocellus). A csáp 3 nagyobb végízzel. . Előtoruk 
keskeny, oldala ívesen hajlott vagy fogazott, .a szárnyfedőkön durva 
pontsorok varrnak. 

Az. imágók bükkfagomhában vagy virágzó törpefenyon éÍnek. Lárváik még 
nem ismeretesek � S z e m e e s k é s b o g a r a k 

. 9. család : Derodontidae 

57 (40) A pajzsocska hosszában erőteljes borda emelkedik, Fejük nagy, kihú
zott, a hím állkapcsi tapogatójának végíze bizarr formájú ny_úlványokc 
kal. A szárnyfedők hátul· gyengén szétállók és rajtuk nincs mellfedő. 
A lábszár és a lábfej vékony, hosszú, a. lábfej ízei is hengeresek. · 

Az imágók és lárváik is kemény lomblevelű fákl:ian vájatokat rágnak. Fakár
tevok - F a r o n t ó b o g a r a k 

10. család: Lymexylonidae

58 (39) A hátulsó csípőkön jól fejlett combfedő van, amely legalább a combok 
ízesülését fedi. A fejük lefelé irányított, és az előtorba nem húzható be, 

· az előtor pedig nem domborodik a fej fölé - V á j t c o m b ú a k

3. családsorozat : FOSSIPEDES

59 (60) A szív alakú lábfejízekalsó oldála tövében nagy hártyás harántlemezek 
Vannak. Testük megnyúlt, sűrűn szőrözött, csápjuk hosszú és vékony. 
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Jmágóik virágokon, bok rokon, fűféléken, lárváik növény gyö kerek között. 
el sosorbán hegyi patakok pa rtján ta lálható k - Lebeny e s r ét bog a r a  k 

16. család : Dascillidae

60 (59) A lábfejízek alul egyszerűek, nincsenek hártyás lemezeik. 

61 (62) A hátulsó csípők nem nagyok és egyszerűek, hátrafelé gyengén szélesed
nek ki, és a test szélét nem érik el. A lábfej rövidebb, mint a lábszár. 

Az imágók vizek partján ál ló cserjéken, bokrokon, vízinövényeken, fűféléken, 
lárváik a vízben, vízinövényeken él nek - Rét bog al'. a k 

17. család : Helodidae

62 (61) A hátulsó csípők nagyok, nagy combfedőt képeznek, amelyek oldalt 
a test szegélyét is elérik. A lábfej valamennyi lábon hosszabb, mint a 
lábszár. 

Az imágók és lárváik fakéreg alatt él nek, az imágókat gyakran ta láljuk v irágo
kon -------" Á l ma t ó k á k 

18. család : Eucinetidae

63 (38) Az elülső csípők gömbölyűek vagy harántosak, nem állnak ki, és egy
mástól el vannak különítve. A csípők között többnyire látható a melltő 
nyúlványa, amelynek vége a mellközép bemélyedésébe illik bele. 

64 (69) A lábfej 4-ízű. Ha a lábfej S-ízű, akkor a karomíz igen nagy, olyan 
hosszú, mint a többi összes íz együttvéve ; a karmok is nagyok, görbék 
- Ka r mos b oga r a k

4. családsorozat : MACRODACTYLA

65 (66) Valamennyi lábfej S-ízű. A karomíz olyan hosszú, mint az összes többi 
íz együttvéve, erős, és a vége felé legtöbbször bunkósan megvastagodott. 
A karmok is erősek .. A lábszárak külső oldala nem tüskés. Az előtor 
hátának oldalán gyakran húzódnak bevésett hosszanti vonalak. Csápjuk 
nagyon rövid, a 2. íz fülszerű nyúlvánnyal, vagy hosszú és fonal alakú. 

Imágóik és lárváik ál ló- és folyóvizekben él nek, ahol kövek alatt va gy a vízi
növényeken ta lálhatók. Egyes fajok vízparton az a lacsony növényzet levelein, 

talajon, korhadó növények alatt éln.ek - K a r m o s víz i b o g a r a k 

19. család: Dryopidae

66 (65) A 4-ízű lábfej karomíze vékony és gyenge, rövidebb, mint a többi íz 
együttvéve. 

67 (68) Lábszárai vékonyak, egyszerűek, külső oldaluk nem tüskés, az elülső 
.iábszár külső oldalán a csúcs előtt hosszú és lapos öblösödés van. Az 
előtor háta elöl pontozott és. rovátkolt, hátul nagyon finoman ponto
zott, majdnem sima. Az elülső csípők harántosak, a csípő a tomporral 
összenőtt, és nagy, harántos lemezzé alakult, amely az elülső comb 
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tövével ízesül. Combfedője nincs. Csápjuk rövid, 9-ízű, bunkója 3 ízből 
áll. Testük zömök, erősen domború, és vésete többnyire durva. 

Imágóik folyó- és állóvizek homokos>iszapos partján élnek .. Lárváikat még 
ma sem ismerjük - F ö v e n y b o g a r a k 

20. család : Georyssidae

68 (67) A lábszárak külső széle tüskés, láhai széles ásólábak. Az előtor hátának 
felülete egyformán csak finoman pontozott. A hátulsó csípőkön van 
combfedő. Csápjuk 8-11-ízű, rövid, orsó alakú. Testük hosszúkás, 
felületük lapos és igen dúsan szőrözött. 

Imágóik és lárváik is a vizek finom iszapos-homokos partján élnek, ragadozók. 
Gyakran tömegesen találhatók az is;,apban, amelyben járatokat ásnak, Imágóik 
nagyon mozgékonyak, napfényben gyorsan és jól repülnek - I s z  a p b o g a r a k 

21. család: Heteroceridae

69 (64) Valamennyi lábfej 5-ízű, a karomíz rövidebb, mint a többi összes íz 
együttvéve. 

70 (79) A lábszárakon a lábfejek, a combokon a lábszárak és a test alsó oldalán 
a lábak befekt�tésére szolgáló vájatok vagy bemélyedések nincsenek. 
Az elomell a csípők között hátrafelé irányuló nyúlvánnyal, · amely a 
mellközép bemélyedésébe illik bele. Csápjuk zsinórszerű, fésűs vagy 
fogazott, nagyon ritkán gyenge, 3-ízű b1.nikóban végződik-,--- H e .g y e s -
m e l lűek 

2. családsorozat : STERNOXIA

71 (78) Az előtor háta a szárnyfedők töve felé ívelten lejtős, úgyhogy köztük 
nyeregszerű bemélyedés van. Az első két · haslemez nem nőtt össze. 
Testük megnyúlt, többnyire erősen domború. 

72 (77) A hátulsó csípőkön van combfedő, amely legalább a comb ízesülési 
helyét takarja. 

73 (74) A fejen a csápok töve mellett az 1. csápíz befektetésére nincs gödröcske. 
A melltő oldalán gyakran mély barázda van, amelybe a csápok rejt
hetők. Az előtor hátulsó szögletei többnyire hegyben kihúzottak, az 
előmell jól fejlett állfedővel, amely a szájat eltakarja. Az imágók leg
többjének pattanószerkezete van. 

Az imágók virágokon, növények levelein, száraz vagy korhadó fákon, kövek 
alatt, egyesek hegyi patakok homokos,kavicsos partján stb. találhatók. Lárváik 
( drótférgek) legnagyobb része növényevő, vagy. korhadó növényi anyagokkal táplál e 

· kozik, mások. viszont korhadó fában vagy a növénygyökerek között ragadozó élet
módot folytatnak, húsevők - P a t t a n ó h o g a r a k

11. család : Elateridae

74 (73) A fejen az első csápíz töve mellett gö,dröcske van, amelybe az első csápíz 
befektethető. A csáp a szemek között a homlok gödröcskéiből ered, 
amely egészen függőleges irányban fekszik. Az imágóknak nincs pattanó-
szerkezetük. 
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75 (76) . A csápok a szemek _között mély oldalkimetszéshen erednek. A fejpájz� 
a c�ápcik között előrefelé háromszögben kihúzott, úgyhogy a felső ajak 
nem _látható. A melltő nyulványa az elülső csípők mögött rövid hegyben 
végződik, 'és . csúcsával a mellközép barázda.szerű. mélyedésébe illik.

Az im:ágók · és lárváik is szár�z fában, fák elh�it ágaiban, Xörzsében élnek, 
azokbaµ merőleges járatokat rágnak - T övi s ny a k ú h o g a r a k · . 

. . 

. 

·.13. család: Eucinetidae

76 (75) A ·csápok a szemek előtt, a fej .oldalá.n erednek. A fejpajzs a csáp�k. 
között előrefelé nem háromszögben megnyúlt, azért a felső ajak látható. 
A melltő :n.yúlványa hosszúra kihúzott, úgyhogy a mellközép fölött a 
mellvég tövé1g: nyúlik. 

.... Az imágók:é� lárvaiik is öreg, ·korhadó, sz�az lomblevelű fákba�, külö�ösen 
.rönkökben élnek, Az. imágók gyakran találhatók lehullott lomb alatt, fíícsomók 
közöt1;, .erdők szegélyén· Íl füvön' és fák száraz ágain - Mer eV b O g a-rak 

. ,  . 

14 .. család : Throscidae 

77 (72) A hátuls� csípőkön nincs combfedő. A homlok a csápok töve között .. 
púposan, kiáll, a fejpajzs hósszábari élécské húzódik .. A hímek csápja 
fésűs, a féslÍ ágai az ízek tövéből indulnak ki, a nőstények csápja fűré-

78 (71) 

Szes; 
• I�ágóik és lárváik is s�áraz lomblevelű fákban, elso�orban bükkfában, élnek

--,Ál-pa tta:nó b o g a r ak ·· ·. . . .· .· · . · 12. család : Cerophytidae 

Az el<S:tor háta szorosi,tn ho�zásin;ml a szárnyfedőkhöz, és azokkal oldal� 
rólnézve egy vonalban ívelt .. ·Emiatt a szoros kapcsolat miatt az elő
tornak alig van szabad mozgási lehetősége, . és. ugró-, illetve pattanó
szerkezetük sincs. Az előtor hátulsó szögletei hátrafelé soha sincsenek 
hegyben kihúzva. A hátulsó csípők erősen har(mtosak. A csápok 11 ízből 
állnak, f«;>gazottak vagy fo:n.alszerűek, többnyire laposak. Testük rend
szerint ragyogó fénifé1;ryű. Az első két haslem�zük: összenőtt. 

Mind imágóik,. mind lárváik fában, legtöbbször a még. �16 fa kérge alatt, vagy 
dudvánövériyek gyökereiben, szárában élnek. Az · imágók leginkább· forró napsütésben 
virágokon vagy ,tápnövényük levelein, fák· törzsiin, ágakon stb .. találhatók -
Dls zboga�ak . 

15. ésahid: Buprestid3:e

. . . . . .  ··-. . . ·. . . . . . ' . . : 

79 (70) A lábszárakon (l�galábh az elüfaőkön) a iáhfej befektetésére szolgáló· yájat van. A combok alul ugyancsak kivájtak, lega1ábbis a tövükön, 
amelyb� a lábszár· illik bele; Gyakran a hason is vannak bemélyedések 
yagy gödrök a láb eh:éjtésére. A in,elltőnek a csípők között nincs nyúl
ványa; ritkán·. azonban előfordulrövid, lápos melltőnyúlvány. A csáp 
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legtöbbször 2-3-ízű bunkóban végződik. Az elülső csípők ízületi 
vápája hátul nyitott - R ö v :i. d i:n e 11 ű e k 

5. családsorozat: BRACHYMERA

80 (81) A szárnyfedőkön közvetlenül a varrat mellett csak finom varratvonal 
húzódik, de _ attól legalább egy köztérnyi távolságban nincs varrat
menti barázda. A homlokon gyakran_ van fiókszem (ocellus). Testük 
hengeres vagy rövid tojásdad al::1kú, ekkor kissé lapított, szőrös vagy 
pikkelyes, ritkán kopasz. Csápjuk bunkós, ritkán fűrészes. 

81 (80) 

82 (83) 

83 (82) 

Imágóik és lárváik állati hullákon, bőrökön, inas csontokon stb., inúzeumok
ban, rovargyűjteményekhen találhatók. Az imágók egy ré$ze a virágokat is felkeresi 
'-Sz a l o nnaho gara k 

22. család: Dermestidae

A szárnyfedőkön közvetlenül a varrat melleu nincs finomvarratvonal, 
de a szárnyfedők gyakran rovátkásak és köztérnyi távolságra a varrat
tói rendes varratmenti barázdájuk van. Testük rövid, tojásdad alakú, 
magasan boltozott .vagy félgömb idomú, gyakran pamacsszeru szőr-
csomókkal, vagy csak egyszeruen szőrözött, olykor csupasz. 

Fejük kissé lehajló és elqreálló, félig tojásforma. Csápjuk mélyen a
homlok pereme alatt ered. A felső ajak nem látható. Aszárnyfedőket 

· sorokban elhelyezett sörtecsomók díszítik. Az alsó ajak nagy, a száj0 

Tészeket csaknem egészen befedi:
Mind az_ imágók, mind lárváik öreg lomblevelű fák kicsurgó nedvén, a fa

kéregrepedéseiben vagy a csurgás mentén, a.fa tövében, a· talajban találhat ók -
Pa mac sb o garak

23. család : - Nosodendridae

Fejük rövid, függőlegesen lefelé irányul és szorosan a melltőhöz simul,
amelynek lebenyszeru elülső részét részben betakarja. A csápok a hom�
lok pereme alatt, de nem mélyen erednek. A felső ajak többnyire lát
ható. A szárnyfedőkön nincsenek sorokban elhelyezett szőrcsomók,
csak foltosan szŐTözöttek vagy egyszeruen; szórványosan sörteszeru
szőrökkel vannak fedve. - ·

Imágóik és lárváik· is leginkább mohával · fedett fatörzsek oldalán, _ a talaj 
mohagyepjében, mohás sziklák tövében, lehullott avar alatt találhatók._ Egyes fajok 
vizek partján a finom iszapban, homokban élnek, különösen ott, ahol a partra algá-
kat $odor ki a víz - _ L ab d a c s b o g a r a k

24._ �salád : Bynhidae 

84 (37) A mellközép elülső oldallemeze nem terjed a· középső csípők ízületi 
vápájáig,.tehát azok körülzárásában nem vesz részt, a csípő zárt. A lábs 
fejek alul egyszerűek, lebenyszerű függelék nincs rajtuk. Testük több-
nyire hengeres. - Ál s zú alka t ú.a k -

- -
. 

7, családsorozat : TEREDILIA 

85 (86) Az első - haslemez hosszúrn _ megnyúlt, hosszabb, mint a következő. 
Fejük nagy és előre álló, legfeljebb a szemekig húzható be az előtorba. 
A csápok a szemek előtt, a fejoldal dudorja alatt erednek, bunkójuk 
2-ízu. A fejpajzsot a homloktól éles harántbaTázda választja el.
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Az imágók és lárváik különbözo szára:;,: lomblevelű fák törzsében, különösen 
az ·ún. színesfákban, bútorokban, parkettában, szolotokékben, tölgyfában élnek, 
bennük járatokat rágnak és ezzel gyakran okoznakkárokat - Fa l i  s z  tb o g ara k 

43. család : Lyctidae

86 (85) Az első haslemez nem hosszabb, mint a következők. 

87 (88) Valamennyi lábfej 5-ízű, de a kicsi és nehezen látható 1. íz miatt csak 
4-ízesnek látszik. Nagyon ritkán a lábfej valóban csak 4-ízű. A hátulsó
csípőkön a combok befektetésére nincs vájat, combfedőjük sincs. Az elülső
lábszár a külső oldalán finoman fogazott . .Testük többnyire hengeres,
toruk általában csuklyaszerűen .a fej fölé bonil, fejük többnyire kicsi
és felülről alig látható. A csápbunkó 3-ízű.

Az imágók és lárváik eihalt vagy beteg lomblevelű fák ágaiban, törzsében 
stb. élnek, bennük járatokat rágnak - Csu k l y á s szúk 

44. család: Bostrychidae

88 (87) Valamennyi lábfej 5-ízű, de az ízek mind jól láthatók. Fejük nagy és 
legtöbbször az előtor alá behúzott. 

89 (90) A csápok a fej oldalán a szemek előtt erednek, fűrészesek vagy fésűsek, 
utolsó 3 ízük többnyire hosszúra megnyúlt, a legutolsó íz pedig keskeny. 
A hátulsó csípők többnyire egymáshoz közelednek, gyakran egészen 
összeérnek. Keskeny combfedőjük van, amely majdnem mindig legalább 
a comb tövét eltakarja. A combok rendszerint olyan rövidek, hogy a 
test szegélyét nem haladják túl. Testük az előtor és a szárnyfedő között 
nem befűződött. 

Mind imágóik, mind lárváik többnyire tömegesen élnek száraz fában, fa. 
gombákban, fataplóban; amelyet rostaszerűen átlyugl);atnak. Bútorokban, parkettá
ban, lakások faburkolatában, régi fatárgyakban néha helyrehozhatatlan károkat 
okoznak. Egy részük fák magvaiban ( elsosorban fenyotobozokban) fejlodnek - Á I
s z úk 

45. család: Anohüdae

90 (89) A. csápok a homlokon, a szemek között és egymáshoz közel erednek, 
fonal Vagy zsinór alakúak és nem bunkósak, de nem is fűrészesek. A há
tulsó csípők szélesen el vannak választva egymástól, combfedőjük 
· sincs. A combok hosszúak, a test szegélyét általában messze túlhalad
ják. Testük az előtor és .a szárnyfedők töve között jelentősen össze
szűkül.

Imágóik és lárváiknövényi és állati maradványokon, korhadó fában, lakások
ban, elsosorban piszkos és nedves· éléskamrákban a paprikában, szárított gyógyc
növényekben stb. élnek - T o 1 v aj b o g a r a k

46. család : Ptinidae

1. családsorozat : MALACODERMATA - LÁGYTESTŰ BOGARAK

Változatos alakú, de legtöbbször megnyúlt és meglehetősen lapos, több
nyire kicsi és gyengén kitinizált testű, puha állatok, amelyek közös sajátsága, 
hogy csápjuk rendszerint fonal, zsinór, fűrészes alakú vagy ritkábban többé-
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kevésbé bunkós, de a bunkó ízei laposak, és végük elkeskenyedik. A mellközép · 
elülső oldallemeze a középső csípők ízületi vápájáig terjed, így azok körülzárásá
ban részt vesz, tehát a középső csípő oldalt nyitott. Az elülső csípők csapszerűen 
kiállnak és a középen érintkeznek egymással. A melltő nyúlványa nem osztja 

. ketté a csípőgödröket, amelyek hátul nyitottak. A hátulsó csíp5kön nincs comb
fedő. A lábfej .ízeirt alul sokszor találunk különböző hártyás képző.dményeket, 
legtöbbször a.z ízek vége kimetszett. A lábfejfaek száma rendszerint 5, 5, 5, de 
olykor egyes ízek nehezen láthatók, és emiatt a lábfej kevesebb ízből állónak 
látszik. Ritkán a lábfej valóban kevesebb ízből áll. 

Az ide tartozó fajok csaknem mind ragadozók, lárváik is többnyire ragadozók, és emiatt 
sok hasznos faj akad .közöttük. 

A Malacodermata családsorozatba 10 családot sorolunk, amelyeknek lárva alakja is 
többé-kevésbé megegyezik. 

1. család : L YCIDAE - HAJNALBOGARAK

Testük megnyúlt és lapos, hátrafelé többé-kevésbé kiszélesedik, szárny
fedői többnyire piros színűek. Fejük sokkal kisebb az előtoruknál, csápjuk 
hosszú és vastag, a vége felé rendszerint elvékonyodik, a szemek között a fej
pajzson vagy a szemek elülső szegélye előtt ered. Ez utóbbi esetben a középen 
hosszanti kiemelkedés választja el az elülső ízületi vápákat egymástól. Elő
toruk leginkább harántos, oldalt élesen szegélyezett, felül olykor kiemelkedő 
lécekkel hossz- illetve harántirányban mezőkre osztott. A szárnyfedő sorokban 
pontozott; olykor egyes közterecskék bordaszerűen kiemelkednek. A szárny
fedő mellfedője, ha keskeny is, de legtöbbször megtalálható.· Lábai egyformák,. 
erőteljesek, a combok és lábszárak legtöbbször meglehetősen laposak. Lábfejük 
S-ízű, az utolsó előtti íz karéjosan kimetszett. A .comb az erőteljes csípő végéhez
ízesül. Potrohuk 6-8 szelvényből áll. A hasi szelvényeken világító szerv nincs.

Mind a kifejlett bogarak, mind lárváik ragadozók, más kisebb rovarokkal, azok lárvái
val, vagy kisebb csigákkal táplálkoznak. Lárváik korhadó fa törzsekben, . korhadó avar a.latt, 
az imágók elsosorban erdei tisztások virágain, erdoszegélyeken, nedves réteken, gombás, korhadó 
fákon stb. találhatók. 

E család fajai az egész földkerekségen elterjedtek. Mintegy 50 nembe tartozó 3000 fajt 
tartunk nyilván, anielybol faunaterületünkön 7 nembe tartozó 11 faj és 1 változat fordul elo, 

1 (4)

2 (3)

A n e m e k  hat á r o zókul c sa 

Mindkét ivar potroha 6 szelvényből áll. A 2. és 3. csápíz egyforma rövid, 
a 4. olyan hosszú vagy még hosszabb, mint az előző két íz együttvéve. 
A csáp a szemek előtt oldalt ered, a fejpajzs középen mélyedéssel osz
tott, erősen domború. A nőstény szárnyfedője rövid, a potrohot nem 
fedi be (1. alcsalád: Homalisinae). 

A 6. közterecske a válltól a szárnyfedő végéig bordaszerűen kiemelkedik, 
a szegély, különösen elől, meredeken lehajló. Az előtor az oldalszegély 
mellett finom hosszanti léccel díszített, közepe majdnem sima, oldala 
ráncos 1. nem: Homalisus GEOFFR. 
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3 (2) 

4 (1) 

5 (12) 

6 {9) 

7 (8) 
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A szárnyfedő közterecskéi majdnem teljesen egyformák, alig dombo
rúak, a 6. k.özterecskében nincs borda. Az előtor oldalszegélye mellett 
hiányzik a hosszanti léq, felülete egyenletesen domború, gyengén pon
tozott, oldala nem ráncos [2. nem: Phaeopterus COSTA] 
A hímnek· 8, a nősténynek 7 ·haslemeze · látható. Felülete kopasz, vagy . 
nagyon finoman vörös szőrökkel fedett. A szárnyfedő égő vörös színű 
(2. alcsalád : Lycinae).

Az előtoron legalább egy, lécekkel határolt terecske van, vagy az előtor 
felülete hosszanti és harántlécekkel több terecskére osztott (3. ábra : 
B-D). A szárnyfedő bordás. 1-1 borda között 2 pontsorral, vagy
azok terecskéivel. Fejük a szemek előtt rövid, nem csőrszerű (1. nemzet
ség : Dictyopterini).

Az· előtor közepén egy szabályos, illetve szabálytalan nagy. rombu.sz 
alakú, lécekkel hátárolt terecske van, amely elöl és hátul a szegélyt 
csaknem eléri (3·. ábra : C). 
A 2. é.s 3. csápíz nagyon rövid, majdnem egyforma hosszú, a 4. íz sokkal 
hosszabb, mint az· előző kettő együttvéve (3, ábra : G) · 

3. ne:in : Pyropterus M ULS
8 (7) A 2. csápíz sokkal rövidebb, mint a 3., a 4. íz nem sokkal hosszabb· 

9 (6) 
mint a 3. íz (3. ábra : H) 4. nem : Dictyopterus LATfü 
Az előtor közepén nincs lécekkel határolt terecske, vagy elöl egy nagy 
szegélyterecske van, amelyb51 oldalt az oldalszegély felé kiemelkedő 
léc ered, vagy az előtor .elöl a középen és oldalt harántiráriyban kiemel
kedő lécekkel, de zárt terecske nélkül. 

10 (11) Az előtornak elöl a középen párhuzamos szélű terecskéje van, amelybő 
oldalt a szegélyig érő léc ered (3. ábra : D). A 3. csápíz erőteljes és meg-

11 (10) 

nyúlt, csaknem ugyanolyan hosszú, mint a 4. íz 
5. nem : Platycis e. G. THOMS

Az előtoron csak egy hosszanti léc. van, elöl a középen, és a szegélyen 
mindkét oldalon lc-1 előre irányuló, befelé elmosódott léc van, zárt 
terecske nincs (3. ábra: B). A 3. csápíz hosszabb, mint a 2., de sokkal 
rövidebb, mint a 4. íz 6. nem : Aplaiopterus REITT; 

12 (5) Az előtor felülete sima, hosszanti irányú lécecskék. és zárt terecskék 
nincsenek rajta, oldalt a középen harántdudoruk van. Fejük a szemek 
előtt hosszúra nyúlt, csőrszerű (3. ábra : F) (2. nemzetség : Lygistop
terini) 7. nein: Lygistopterus MULS. 

1. nem : Homalisus GEOFFR.

Megnyúlt. Feje előre álló, a fejtető a csápok között előreugró, csápjuk 
fonalszerű, vastag, a 2. és 3. íz igen rövid, a 4. íztől kezdve hosszú. Előtoruk 
négyszögű vagy trapé;1; alakú, elülső szögletei lekerekítettek, hátulsó szögletei 
hegyesszögűek, hátrafelé kissé·kihúzottak, felül ;iz oldalszegély mellett hosszanti 
éllel díszítettek. A melltő hosszú és harántos. Pajzsocskájuk megnyúlt, nyelv 
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alakú. A. szárnyfedőn pontsorok vannak, a 6. közterecske bordaszerű éllel. 
A potroh 6 szelvényből áll, az utolsó szelvény elkeskenyedő, kihegyezett. A nős
tény szárnyfedője rövid, a potrohot nem 
takarja be. -

A csak Európában .honos nem 5 faja közül 
faunaterületünkön két faj és egy változat fordul elő. 

l (2) A szárnyfedő fekete vagy szurok
barna, többé-kevésbé széles, világos
barna, vagy sárgás szegéllyel. A lábak 
és a csápok, az előtor és a fej, to
vábbá a has ugyancsak fekete vagy 
barna. A szárnyfedők szőrözete kissé 
felálló, sárga (2. ábra). 5-7 mm. 

Közép- és dél-európai faj. Faunaterü
letünkön a dombvidék és a középhegység 
erdeinek lakója, alföldi előfordulása ritka 
(Bátorliget). A hímek virágzó bokrokon, 
erdőszegélyek virágzó fáin, vizenyős rétek 
virágain fordulnak elő. A nőstény rejtett 
életet él. Lárvája korhadó avarban található 

Fontishellaquei FoURCR. 
Vá l t o z a t a: 
1. Az egész bogár egyszínű fekete. - Elő,

fordul a törzsalak között, de ritkább 
ah. monochlorós TORRE 

2. ábra. Homalisus Fontisbellaquei 
FoURCR •. (Eredeti) 

2 (1) A szárnyfedő egyszínű skarlátvörös, testének egyéb részei fekete szí
nűek. A hím csápja a 4. íztől kezdve hengeres. Az előtor valamivel 
szélesebb, mint amilyen hosszú, előrefelé alig keskenyedő, szórtan pon
tozott, lapos. 7-8 mm. 

Eddig csak Horvátországból ismerjük, de .előfordulása nálunk is várható 

[ sanguinipennis LAP. 

2. nem : Phaeopterus COSTA

A Homalisus nemhez nagyon hasonló, de előtoránák oldalán nincs hosszanti 
él, továbbá az előtor háta egyenletesen és finoman pontozott. Domború, elülső 
szögletei lekerekítettek, hátuls.ó szögletei hegyesszögűek és hátrafelé kihúzottak, 
szögletei kissé kiugrók. A szárnyfedők laposak, közterecskéi alig domborúak, 
a 6. közterecskében nincs borda. Pontsorai finomak. 

Négy, a Földközi-tenger környékén élő fajból Horvátországban is előfordul kettő, 
amelyek faunaterületünkön is előkerülhetnek. Eletmódjuk ismeretlen, 

1 (2) 

2 VIII. 1, 

Az előtor szegélye hátul kissé szív alakúan befűződött, hátulsó szöglete 
kiálló. Az előtor háta finoman, de sűrűn pontozott. Sárgásbarna, csápja 
és a tapogatók utolsó íze fekete, feje .és hasa világosbarna. 7,2 mm. 

Előfordul Dalmáciában és Horvátországban 
[ nigricornis REITT.] 
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2 (1) Az előtor szegélye párhuzamos, hátul alig Lefűződött, hátulsó szöglete 
kiálló (3. ábra : A). Az előtor háta nagyon finoman és szórtan pontozott. 
Szurokfekete vagy szurokbarna, csápja fekéte, tapogatói sárgák. Elő
toruk. hosszú, felálló, sárga szőrözettel fedett, szárnyfedői finom, fel
álló szőrözettel. 5,2-6 mm. 

Eddig csak Horvátországból ismerjük 
. [flavangulus Sp AETHJ 

3. nem : Pyropterus M ULS.
. 

. -
' .

. 

A csáp 3. íze rövid, a 2. íz nagyon rövid, a 4. íz olyan hosszú, mint az előző 
két íz együttvéve. (3. ábra : · G). Előtoruk harántos és hosszanti lécekkel öt te
recskére osztott ; elülső szögletei lekerekítettek, a hátulsók derék- vagy hegyes
szögűek. Pajzsocskájuk a végén kimetszett. A szárnyfedőnek 3--'-4 erőteljes 
hordája van, amelyek között a másodlagos közterecskék hiányoznak, a bordák 
közötti 2-2 pontsor pontjaiharán1irányban összefolynak és lécecskékkel vannak 
elválasztva. 

E nem 16 ismert fajából faunaterületünkön csak: egy fordul ·elő. Lárvája korhadó fa-
rönkökben él, az imágó erdei tisztásokon, ernyős virágz�túakon található. 

Fekete, szárnyfedői skarlátpiros színűek, igen finom vörös szőrökkel 
fedettek. Az előtor elülső szegélye hordaszerűen felhajló, elülső szög
letei lekerekített tompaszögűek, hátulsó szögletei kissé hegyesszögűek,. 
de nem kiUgrók. Az előtor terecskéi élesen határoltak, középen egy i-om
husz alakú, a szegélyen 2-2 nagy, szabálytalan alakú terecskével. 
7,5�10 mm. · · 

Előfordul Észak- és . Közép�Európában, szórványosan Dél-Európában is. 
Faunaterületünkön a Kárpátokban, a Kárpátok előhegyeiben, középhegységeink 
magasabban fekvő erdeiben t.alálható. Nálunk meglehetősen ritka · 

affinis P AYK. 

4. nem: Dictyopterus LATR.

Fejük a nyakpajzs alá behúzott, nem csőrszerű. A csáp ízei megnyúltak, 
a 2. íz i-övid, a 3. íz háromszögű, sokkal hosszabb, de rövidebb, mint a 4. íz. 
A végs6 ízek ]:i.engerések és hosszúak (3. ábra: H). Előtoruk harántos, öt terecs
kével, a középső terecske rombusz alakú (3. ábra : C). Széles pajzsocskájuk a 
végén kimetszett. A szárnyfedőn 2-A erőteljes borda van, másodlagos köz
terecskéi csak gyengén fejlettek. 

. A 40, nagyobbára trópusi fajból faunaterületünkön · csa� k.ét faj fordul elő, amelyek 
-életmódja az előzőével megegyezik.

1 (2) Szárnyfedőin 4-4 erőteljes elsőrendű borda van, amelyek közül kettő
a válltól indul ki, kettő pedig a váll és a varrat között van. A szárny
fedőkön 10 erőteljes pontsor olvasható meg. A másodrendű közterecs
kék a bordák közqtt finomak, alig emelkednek ki. Fekete, IábaÍ és melle 
barnák, szárnyfedői vörösek, előtora barna, de a szegélye és a lécecskék 
vörösek. 7-,-13 mm. 
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Holarktikus faj. Faunaterületünkön eH5fordul a Kárpátokban, i horvátországi 
· hegyekben, Magyarországról eddig csak a Mecsek hegységbol ismerjük, Erdei tisz
tásokon, erdoszegélyeken, virágon ritka - H aj n a 1 b o g ár 

Aurora HERBST 

2 (1) A szárnyfedőkön 2,2 erőteljes elsőrendű horda van, amelyek a vállból 
erednek, azonkívül még egy gyenge borda van a varrat és a váll között. 
A szárnyfedő közepén 7 pontsor látható. A másodrendű közterecskék 
a hordák. között gyengén fejlettek, elmosódottak. Teste szurokharna, 
előtora és szárnyfedői piros színűek. Az előtor lécei élesen kiemelkednek, 
középső terecskéje szabályos rombusz alakú. 7_:3 mm. 

EI5fordul Délkelet-Európában és Közép-Európa keleti felében. Faunaterüle
tünkön eddig csak a Kárpátokból ismerjük (Herkulesfürdotol a Nyugati-Beszkide
kig). Nagyon ritka. Magyarországi elofordulása várható 

[Fiedleri É.EITT.] 

5. nem : Platycis e. G. THOMS.

Feje olyan széles, mint az előtor,. csápjai egymástól távol erednek, fej- · 
pajzsa elől a középen mély barázdával díszített. A csáp 2. íze rövid, 3." íze erő
teljes, alig valamivel rövidebb, mint a 4., yége felé hengeres ízek.kel. Előtora 
harántos vagy négyszögű, elülső felében 3, hátul 2 részre osztott terecskével. 
Szárnyfedője bordázott, erőteljesen pontozott. 

A 6 ismert, palearktikus fajból hazánkban is él ketto. 

B e 

3. ábra. A : Phaeopterus flavangulus SPAETH feje és elotora -'-- B--,-E : Lycidae fajok elotora.
B; Aplatopterus rubens GYLL;; C: Dictyopterus Aurora HÉRBST; D: Platycis minuta FABR.; 
E : P. Cosnardi CHEVR. - F : Lygistopterus sanguineus L. feje - G : Pyropterus affinis 
PAYK. és H: Dictyopterus Aurora HERBST csápjának töve - I: Luciola mingrelica FALD.· 

feje. és elotora (Eredeti) 
· · 

2* 
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l (2) Előtora négyszögű, párhuzamos szélű, derékszögű elülső és hátulsó 
szögletekkel.. Az előtor középső terecskéje nemcsak elöl, hanem végig 
élesen szegélyezett, a hátulsó térfélben azonban csak fele oiyan széles 
(3. ábra: E). A szárnyfedő pontjai igen nagyok, alapjuk lapos, szabály
talan .. Felületük csupasz (1. alnem: Glabroplatycis P10). - Fekete, 
szárnyfedői teljesen, előtoruk szegélye oldalt és elöl szélesen, hátul 
keskenyen sárgásvörös. 7-8 mm. 

Közép-Európában, szórványosan Délkelet-Európában és Észak-Európa déli 
felében fordul elő. Faunaterületünkön a Kárpátokban és középhegységeink erdeiben 
található. Magyarországon elterjedt, de ritka 

Cosnardi CHEVR. 

2 {l) Előtora előrefelé gyengén keskenyedő, elülső szögletei kerekített tompa
szögűek, hátulsó szögletei derékszögűek. Az előtor középső terecskéje 
csak közepéig élesen határolt, hátrafelé a léc elmosódott (3. ábra : D). 
A szárnyfedőkön többé-kevésbé erőteljes elsőrendű hordák vannak, 
a pontok ezek között kicsinyek és mélyek. Felületük finoman szőrözött 
(2. alnem: Platycis s. str.). - Fekete, csak a szárnyfedők vörösek. 
7-9 mm.

Előfordul Európában (elsősorban a hegyvidékeken), Szibériában és Japánban, 
faunaterületünkön a Kárpátokban és középhegységeink bükköseiben. - Ritka 

minuta FABR. 

6. nem: Aplatopterus REITT.

Az előtoron elöl a középen hosszanti éles léc van, oldalt 1-1 harántos, előre
futó, befelé elenyésző lécet találunk, amelyek azonban közteret nem zárnak be. 
Elülső szögletei lekerekítettek, hátulsó szögletei hegyesek, de hátrafelé nincse
nek kihúzva. Az elülső szegély előrefelé ívesen kerekített, felhajló, hátul majd
nem egyenes (3. ábra: B). Fejük a tor alá behúzott. A 2. csápíz kicsi, a 3. három
szögű, sokkal nagyobb, de a 4. Dl.ég hosszabb, mint a 3. A pajzsocska a végén 
gyengén kimetszett. A szárnyfedőn 4 - 4 horda van, pontsorai finomak. Felülete 
igen sűrűn és finoman vörös szőrökkel fedett. 

Az öt eddig ismert palearktikus fajból egy faj hazánkban is előfordul. 

Teste fekete, előtora és szárnyfedői vörösek, előtorának közepe olykor 
barna, a lábak, csápok és a fej szurokharila vagy világosbarna. A sző
rözet. olyan sűrű, hogy a szárnyfedő skulptúráját befedi. 7-11 mm. 

Észak- és közép-európai faj. Faunaterületünkön előfordul a Kárpátokban, 
középhegységeink erdeiben, de seholsem gyakori 

ruhens GYLL. 

7. nem: Lygistopterus MuLS.

Feje nagyrészt. a tor alá behúzott és felülről nézve az előtor részben eltakarja. 
Elöl a szemek előtt csőrszerűen megnyúlt (3. ábra : F), a fejtető lapos. Szemük 
kiugró. Csápjuk rövid 2: ízzel, a 3. íz ugyanolyan hosszú, mint a 4. íz, erőteljes. 
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Előtoruk harántos, hosszanti és harándécek nincsenek rajta, oldalán haránt
irányú, elmosódott dudor van, közepén hosszanti irányú, éles baxázdát találunk. 
Elülső· és hátulsó szegélye vastag, felhajló. Pajzsocskájuk párhuzamos szélű, 
a vége egyenesen lemetszett. Szárnyfedőin nincsenek hordák, pontozása is tel
jesen elmosódótt, közterecskéi egyfor-
mán és gyengén . domborúak. Sűrű és 
lesimuló szőrözet fedi. 

Az eddig ismert 39, legnagyobhrés,:t ame-
rikai fajból hazánkban egy faj fordul elő. 

Fekete, olykor kékesen fénylő, 
szárnyfedői és az előtor szegélye 
vörös. Az előtor fekete foltja a 
közepe előtt . többé-kevésbé be
fűződött (4., 5. ábra} 7-12 mm. 

Csaknem .az egész palearkti
kum északi felében előfordul. Hazánk 
hegy- és dombvidékének erdeiben, 
erdei tisztásain, erdőszegélyeken, vi
rágokon gyak.ori. Az Alföldön csak 
szórványosan · fordul elő, elsősorban 
folyómenti . erdőkben, lápos helyeken 
(Bátorliget, Szeged, Kalocsa, Apatin) 
- Yérbogár

sanguineus L. 

2. család: LAMPYRIDAE
SZENTJÁNOSBOGARAK

Fejük többnyire a .tor.alá mélyen
· behúzott· és felülről nem· látható. A hí

4. ábra. Lygistop� 
terus sanguineus 
L. lárvája (CHA-

PUIS nyomán) 
5. ábra. Lygistopterus 

sanguineus L. (Eredeti)

mek szeme legtöbbször félgömb ídomú, alul majdnem ös�zeér, a fejtető mélyen
benyomott. A nőstények szeme kicsi és fejtetőjük lapos. Előtoruk lapos,

··hátul lemetszett,· elöl legtöbbször félköx alakban ívelt, .vagy határozott elülső
szögletekkel. Szárnyfedőjük hátul lapos, a varratnál gyengén szétálló, hegyese�
dő. A hímek szárnyfedője 1·endszerint jól fejlett;csak ritkán csökevényes, a nősté
nyek majdnem mindig szárnyatlanok. Olykor a szárnyfedő csökevénye látható.
Kivételesen a nőstény szárnyfedője is fejlett, de hártyás szárnyai mégis hiányoz
nak. Potrohuk utolsó szelvényeiben világítószerv van. · A combok kicsi, ferdén
ízesülő tomporon ülnek.

Jljszakai áÜatok. A hímek alkónyatkor vagy éjjel rajzanak, jó repülők, a nőstények 
elrejtőznek az avarban, fű között; mohában stb., éjjel előbújnak rejtekükből, felmásznak fű-. 
szálakra, mászkálnak a talajon .és a fű között. Ragadozó életmódot folytatnak. Apró csigák

. kal, kisebb rovarlárvákkal táplálkoznak. Lárva alakban telelnek át, tavasszal bábozódnak be, 
és imágóik a nyár folyamán jelennek meg. 

A földkerekségen mintegy 60 nembe tartozó 1500 fajuk ismeretes; amelyek legnagyobb 
része trópusi. Faunaterűletünkön 4, nembe tartozó 6 faj és 3 változat található. 

A n e m e k  hat ároz ó kul c s  a 

1 (6) Előtoruk elöl félkör alakúan ívelt és átmegy az oldalszegélybe. Töve 
egyenesen lemetszett, vagy mindkét oldalon öblös, d.e nem kimetszett. 
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2 (5)
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Mindkét ivar feje az előtor alá húzódott, felülről egyáltalán nem lát
ható (6. és 7. ábra: A, B) (1. alcsalád: Lampyrinae). · 

Csápjuk rövid és vékony, az előtor tövét nem éri el. A hím szárnyfedője 
teljesen fejlett, nősténye lá1·vaszerű, legfeljebb gyenge szárnycsonkjuk 
van. A hím szeme óriási, alul csaknem összeér. 

3 (4) Az el.őtor töve csaknem egyenesen lemetszett. A hím farfedője a végén 
tompaszögben kihúzott, vagy gyengén lekerekített, az utolsó haslemez 
a középen egyenesen lemetszett, vágy gyengén kikanyarított 

4 (3) 

1. .nem: Lampyris GEOFFR.

Az előtor töve kétoldalt gyengén öblös, hátulsó szögletei kissé hátra
felé kihúzottak· és lekerelútettek. A hím farfedője szélesen kikanyarí
tott, a nőstényé csak gyengén öblös. A hím utolsó haslemeze a középen 
előre kihúzott 2. nem: Phausis LEC. 

5 (2) Csápjuk vastag, az előtor tövét messze túlhaladja. A hím csökevényes 

6 (l) 

· szárnyú, a nősténynek szárnycsonkja sincs. A hím szeme kiugró, fél
gömb idomú, de kicsi. A homlok széles, a szemek alul messze vannak
egymástól. A hím farfedőj e szélesen lemetszett és gyengén kikanyarított

3. · nem : Phosphaenus LAP.

Előtoruk harántos, elöllemetszett, határozott tompaszögű elülső szög
letekkel. A hátulsó szegély mindkét oldalon öblös,. mélyen kimetszett 
és benyomott. Fejük az előtor alá hehúzott, de azért az előtor nem fedi 
el teljesen, szemük jól kilátszik (3, ábra : ]). A. nőstény feje teljesen 
fedett. A hím szeme óriási, félgömb idomú, a nőstfa1y szeme kicsi, hom
loka is Japos. Csápjuk vékony és fonal alakú (2. alcsalád: Luciolinae) 

[4. nem: Luciola Lap.] 

1. nem: Lampyris GEOFFR.

Csiipjuk rövid, előtoruk elöl széles ívben félkör alakban kanyarított, az 
előtor hátulsó szegélye egyenesen lemetszett, a hátulsó s�öglet éles derékszögű. 
A hímek szárnyfedője és szárnya jólfejlett, nőstényei szárnyatlanok, csak kis 
szárnycsonkjuk van, amely a középvonalb;rn gyakran összenőtt és a pajzsocskát 
eltakarja. A nőstény lárvaszerű. A hím utolsó haslemeze lemetszett vagy gyen
gén kikanyarított. Az utolsó haslemezek mindkét ivarnál egyaránt világítanak. 

. . 

A nem elterjedése a trópusi Afrikára és a palearktikus régióra korlátozódik. Az ismere -
tes 50 fajból . faunaterületünkön .kettő található.' 

l (2) Felülete sötét feketéshaTna, vagy szürkésbarna, alul barna, lábai. és 
csápjai ugyancsak barnák vagy sárgásbarnák. Előtora sűrű, erős, csak
nem i:áncos pontozással, a középen szemecskézett. A.z előtor világosabb 
színű, de közepe sötét. Elülső szegélyén nincs átlátszó térség, vagy ha 
vanis, az nagyon kicsi (6. ábra). A hím 10-13 mm, a nőstény 9-17 mm. 
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Előfordul egész Európában és Ázsia palearktikus tájainak· északi felében. 
Egész faunaterületünkön gyakori. Elsősorban az alföldi mocsaras-lápos helyek, 
ártéri erdők lakója. A sötétség beálltával rajzik-· Na g y  s z e n t  j á n o  s b o g ár 

A 

· · · 
noctiluca L. 

B C D 

6, ábra. Lampyris noctiluca L. · A : 6 ; B : � ; C - D : lárva (A, B, C : eredeti, D : rész
ben REITTER. nyomán) 

2 (1) · Felülete sokkal világosabb színű, sápadt sárgásbarna, az előtor közepén 
határozottan sötét folt van. Előtora hosszabb, szegélyén kétoldalt a 
középen a szemek. magasságában áttetsző foltot találunk. Pontüzása 
finomabb és szórtabb, közepe alig szemecskézett. A hím 8,5-15 mm, 
a nőstény 10-20 min. 

Illíriai faunaelem, amely faunaterületünkön eddig csak Horvátországból 
ismeretes 

[Zenkeri G ERM.] 

2. nem: Phausis LEC.

A Lampyris nemhez hasonló, de el5torának töve mindkét oldalon gyengén 
öblös, hátulsó szögletei kihúzottak és lekerekítettek. A hím farfedője szélesen 
kimetszett, utolsó haslemeze a középen hátrafelé kihúzott. Az előtoron kétoldalt 
nagy, ablakszerű folt van, amelyen keresztül az előtor alá behúzott fej jól lát
ható. A hím szárnyfedője és hártyás szárnya jól fejlett, a nőstény féregszerű,
<:sak szárnycsonkjai vannak. 

· · · 

Holarktik11s nem, amelynek 11 ismert. fajából l nálunk is él. 

Sötétbarna, az előtorön világosabb szegély és két üvegszerűen átlátszó 
folt van. A csápok és lábak világosbarnák. Hasa barna, a hím.két utolsó 
haslemeze sárgásfehér, s ez a két szelvény világít, Nősténye lárvaszerű, 
világossárga, szárnycsonkja olykor eléri az első potrohszelvény közepét. 
A hím 9-10 mm, a nőstény 8-11 mm. 

Előfordul csaknem egész Európában. Hazánk hegy- és dombvidékeinek erdei� 
ben, erdei tisztásokon, patakpartokon, cserjés, ligetes, nyirkos helyeken gyakori. 
Az alkonyat beálltával rajzik - Ki s s z e nt j á n o  s b o g á r  

splendidufa L. 



3. nem : Phosphaenus LAP.

Testük kicsi, szemük oldalt kiugró, alul és felül egyaránt távol vannak 
egymástól, a nyakpajzs alá hehúzottak. Előtoruk elöl félkör alakúan ívelt, nincs 
rajta ablak. A hím szárnyfedője csökevényes, hártyás szárnyai hiányoznak, 

A B 

7„ ábra. Phosphaenus hemipterus GOEZE. A : J; 
B : � (Eredeti) 

nőstényük teljesen szárnyatlan. 
Csápjuk vastag és hosszú, az előtor 
tövét messze túlhaladja. Lábai 
szélesek, lábfejízei rövidek. Vilá
gítószerve az utolsó előtti has
lemezben gyengén fejlett. 

Ide egyetlen faj tartozik, amely 
Európában messze elterjedt, s .nálunk 
is honos. 

Szurokfekete vágy barna, 
az előtor zsírszerűen fény
lő,másutt fénytelen, utolsó 
potrohszelvényei rendsze
.rint ,világos:bb" �,

zínűek.
A szarnyfedo · surun pon
tozott és bőrszerűen rán� 
colt, a törzsalakná1 az 
első potrohszelvény vé
géig ér, igen változó for
májú (7. ábra: A, B). 
5,5-9 mm. 

Elofordul Észak- és Közép-Európában. Nálunk a hegy- és dombvidék lomb
erdeiben található, nem gyakori. Az Alföldön ritka és csak néhány helyről ismerjük 
(Bátorliget, Budapest, Háros) 

hemipterus GoEZE 

Változa.tai: 
l. A hím szárnyfedője az első potrohszelvény végéig ér, de a potroh oldala széles

sávban világos, azonkívül a 2-4. csápíz sárga. - Szlavóniából írták le. 
ab. flavocinctus E. OL. 

2. A hím szárnyfedőjé nem éri el az első potrohszelvény végét, lekerekített. - Nálunk 
ez a leggyakoribb fo:rina ab. brachypterus MoTSOH. 

3. A hím szárnyfedője megnyúlt, a 3. potrohszelvényt is eléri. - A törzsalak között 
fordul elő, de ritka ab. macropterus E. OL.

4. nem: Luciola LAP.

Csápjuk vékony, fonalszerű. Szemük félgömb idomú, alul egymáshoz 
közel érnek, homlokuk a szemek között homorú. A nőstény szemei kicsinyek 
és fejtetőjük, homlokuk is lapos. Előtoruk elöl lemetszett, csak gyengén ívelt, 
elülső szögletei lekerekítettek, hátulsó szegélye kétoldalt öblös és a mélyedés
ben kimetszett. A hím fejét az előtor nem fedi .be teljesen, a nőstény feje rejtett 
(3. ábra : I). A potroh két utolsó haslemeze teljesen sárgásfehér, világítószerve 
jól fejlett. Farfedőjük lekerekített. A hím hártyás szárnya jól fejlett, a nőstényé 
csökevényes és ez ezért röpképtelen. Felületük durván pontozott, 
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Az eddig ismert 20() fajból faunaterületünkön csak 2 faj fordul elő .. Az irod�lomhan a 
mingrelica var. caucasica MoTSCH. dél-magyarországi előfordulása is szerepel, de ez téves· adat, 
faunárikhól törlendo. 

1 (2) Nagyobb, számyfedői fénylő fekete színűek, varratuk- alig világosabb, 
a pajzsocska, az előtor és egy elmosódott fo't a mellvég közepén barna, 
potrohuk fekete, de a hím 2 utolsó haslemeze sárgásfehér. A hím hom
loka a szemek között keskenyebb, mint a· szein harántátro.érője, pár
huzamos szélű. 9,5�12 rimi.. 

Délkelet-európai, kaukázusi faj. Fauna területünkön a Déli, (Fogarasi havasok) 
.és a Délkeleti�Kárpátokhan (Herkulesfürdo, .Báziás), továbbá a Velehit-hegységhen 
(Plitvica) és Horvátországban fordul elo (. = inehadiensis FALD.) 

[niingrelica MÉN.] 

2. {l) Kisebb, szárnyfedői barnásfekete . színűek, varratuk határozottan,·.
szegélyük alig világosabb, a pajzsocska, az előtor, a. lábak és .a mell 
'vörösesbarna, az előtor közepén: nagy, sötétbarna folt van, amely az . 
elülső szegélyt eléri. A meUvég foltja elmosódott, füstös. Lábszárai 
a végük felé és alábfej sötétebb, A hím homloka a szemek között széle
sebb, mint a SZ{)m hatántátnié;rője. 8-9 mm:. 

Mediterrán faj. Faunaterületűnkön el6fordul Horvátországban, .Zágráb mellett 
(Podsused). Magyarországi elofor.dulása várható 

[italica ssp. illyrica MüTSOH:) 

3. család : DRILIDAE � CSÍGAEVŐ LÁGYBOGARAK
' 

' 

A hím párhuzamos testű, jólf{)jlétt szárnyakkal, a nőstény teljesen szár� 
nyatlan, lárvaszerű. A hím feje széles és rövid, fejpajzsa elöl lemetszett, úgy, 
hogy a felső ajak, ha olykor mélyen ülő is, de jóllátható. A rágók vége behasí
tott, kéthegyű, vagy csak a tövükön ván kis fogacska ; olykor egyszerűek, he
gyesek. A tapogatók végíze rövid és -hengeres, orsó alakú, a vége. gyei;ig�n ki
hegyezett '. A hím c'sápja mélyen fogazott. Előtoruk harántos .. A száúiyfed(} 

párhuzamos szélű és hosszú, a potrohot befedi, vagy rövidebb és akkor a: hártyás 
szárny csökevényes. A szárnyfedő ponto.zott vagy ráncos. A szárnyfedő mell
fedői a háh1lsó csípőkig jól fejlettek, majd hirtelen elszűkülriek, és a végük felé 
elmosódottak. Lábai rövidek és vaskosak, laposak. ·Az. elülső és középső comb 
végének tövével íz�sül a tomporhoz, a hátulsó .comb a tompor oldalához·ízesül. 
A lábfej rövid, a 4. íz nem, vagy alig szélesebb, mint a többiek, az 5. íz a 4; íz 
közepéből {)red. A potroh első" szelvény{)i egyszerűek, áz utolsó hát� és haslemez 
olykor megnyúlt, az _utolsó előtti h_aslemez a végén lemetszett. A nőstény tel
jesen lárvaszerű, szárnyfed5nek és hártyás szárnynak nyoma sincs. Feje felül 
lapos, szemei kicsinyek, . csápja zsinórszerű és rövid, lábai nagyon rövidek és 
vastagok. · A kármok mindkét ivar esetéhen egyszerűek 

Ehhol a családból töhh, mint ·30· nembe- tartozó mintegy 230 fajt ismerünk, amelyek · 
legnagyobb része a trópusokon él. Faunateruletünkön 1 nem 3 faja for.dul elo. · Lárváik csiga-
házakban fojlodnek. 
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1. nem: Drilus .ÜL.

A hím csápja a 4. íztől kezdve fésűs vagy igen erősen fogazott. A rágók 
vége kéthegyű. Fejük harántos, a tor alá a szemek hátulsó szegélyéig behúzott. 
A· szárnyfedő a potrohot teljesen befedi, varrata a vég�n kí,ssé szétálló, a vége 
egyenként kerekített. Felülete ráncosan, vagy egyszerűen pontozott. Az előtor

A 

8. ábra. Drilus concolor AHR. ej' 
(Eredeti) 

B 

9. ábra. 
Drilus f lavescens 
GEOFFR. lárvája 

(CHAPUIS nyomán) 

nak beugró, széles · pereme van. 
A csápok messze .. egymástól, a 
fejpajzs gyenge. kidudorodásának 
oldalából,. a szemek belső szög
let�ben erednek. A nőstény csápja 
nem fogazott, szárnyai teljeseµ 
hiányoznak, lábai igen rövidek. 

E nembe. több mint 30, legna
gyobbrészt mediterrán elterjedésű faj 
tartozik, de néhány faj előfordul a trÓ· 
pusi Afrikában, sot egy faj Ceylon ·szi• 
getén .is. Faunaterületünkön 3 fajtisme
rünk, amelyek köziil az egyik ország-
szerte gyakori. . · 

. A Drilus fajok csigaházakban fej-
lodnek. Anostény által a nyirkos .terü
leteken a kora nyár folyamán a ta
lajba . lerakott petékbol kikelő lárvák 
apró · kis fiatal csigákat keresnek fel, 
s· azokat felfalják. Bennük is vedlenek. 
A vedlés után új, nagyobb csigát .keres
nek, s azt ugyancsak elpusztítják. Ez a 
folyamat többször megismétlodik. Lárva 
alakban telelnek át a csigaházban, s 
tavasszal új, nagyobb c�igát választanak 

ki táplálékul. A. 2. év :végére fejlődik ki a lárva (9. ábra), ekkor bebábozódik, és az imágó 
csak a 3. év tavaszán jön elo. Egyes fajok fejlődése csak 2 évig tart. A hímek általában. 
az apró, 6-7 mm-es (Clausilia nagyságú). csigákban, a nőstények nagyobb, 10-15 mm-es 
(Helicella, Cepea stb .. nagyságú) csigaházakban. érik el fejlodésük végso szakaszát. A 
nagyobb csigaházakból tenyésztéssel kizárólag nostényeket nyerhetünk, a kicsinyekbol 
pedig általában hímeket. A nostények .a szabadban rendkívül ritkák, mert. a csigaházból 
való kibújásuk után párzanak, lerakják petéiket és el is pusztulnak. Ezenfelül, minthogy 
testük teljesen lárvaszerű, elkerülik a gyűjtők figyelmét. A hímek napsütötte hegyoldalakon., 
bokros területeken, máinával, szederrel benőtt erdőszegélyeken, virágzó cserjéken stb. talál, 
hatók. A nőstények a fű között mászkálnak, kövek alatt,. fűcsomók között bújnak meg. 

1 (4) A hím fekete, legfeljebb a lábszárak és a lábfejízek sárga színűek. Csáp· 
jukJegfeljebb barna. A hím csápja erősen fogazott, de nem fésűs. 

2 (3) Teljesen fekete, lábai és csápjai is feketék. Előtora harántos, közepe 
előtt a legszélesebb, a hátulsó .. szögletek előtt többé-kevésbé öblös, 
előrefelé hirtelen kerekítve elszűkül. A szárnyfedő finoman és szórtan 
szemecskézve pontozott, szőrözete sö.tétbarna. Előtora finoman és szór
tan pontozott (8. ábra). A nősténylárvaszerű, sötét színű. A hím 4-8 
mm, a nőstény 9-15 mm. 

Előfordul majdnem egész Eur6pában, keletre a Kaukázusig, Vizenyős, nyir
kos erdőket szegélyező réteken, erdei tisztásokon, erdőszegélyeken a virágokon és a 
friss lombon· a hím országszerte nem ritka. A nőstény' szabadban nagyon ritka,. de 
csigaházakból könnyűszerrel nevelhető 

concolor AHR. 
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3 (2) Valamennyi lábszár és lábfej sárga, a csáp világosbarna. Előtora a tö
vén a legszélesebb, előrefelé ívben kerekítve szűkül el, háta elmosódot
tan alig pontozott, fényes. Szőrözete vörösessárga. Nősténye ismeretlen. 
4-5 mm..

Faunaterületünkrííl Horvátországból ismerjük, de ma:gyarországi elíífordulása 
is várható 

[Schwarzi REITT.] 

4 (1) A fej, az előtor, a pajzsocska, a csápok és a lábak, továbbá a has fekete, 
szárnyfedői azonban sárga színűek. A lábfej színe is világosabb. A szárny
fedőt hosszú, sárga szőrözet fedi, a fej és az előtor szőrözete barna. 
Csápja igen erősen fésűs, a középső ízek nyúlványai két íz hosszúságúak. 
A fej és az előtor durvábban pontozott, a szárnyfedő 1gen finoman bőr
szerűen ráncolt. A nőstény nagy, :;;árgásbarna, előtorán két sötétebb 
hósszanti folt van, az 1. hátlemez a tövén kettő, a 2. hátlemez három, 
a többi egy-egy fekete foltot visel. Felülete hosszú, sárga szőrözettel 

f e dett. A hím 4,5-8,5 mm, a nőstény 12-20 mm.. 

Dél-, délnyugat-európai faj. Irodahni adatok szerint hazánkban is előfordul a 
Ferto tó környékén, de ez az adat még meger5sítésre szorul. Ugyancsak kétséges 
az Északi°Kárpátokban való elíífordulása is. Bizonyító példányaink a horvátországi 
Velebit-hegységbííl származnak 

flavescens GEOFFR. 

4. család: CANTHARIDAE - LÁGYBOGARAK

Megnyúlt, keskeny, rendszerint lapos testű, gyengén kitinizált, puha álla
tok. Fejük nagy és harántos, oldalt kiugró szemekkel. Homlokuk széles, fej
pajzsuk elöl a felső ajkat teljesen eltakarja. Csápjuk hosszú és vékony, fonal 
alqkú, a szemek belső szegélye mellett, a szemek között a homlokon ülnek. 
A tapogatók végíze balta vágy orsó alakú. A rágók vége hegyes, vékony, olykor 
belső széle fogacskázott, rendszerint azonban sima. Egyes fajoknál a közepe 
táján éles fog van. Előtoruk harántos és lapos. Szárnyfedőik hosszúak, párhuza
mosak, a potrohot rendszerint fedik, laposak, gyengén kitinizáltak és puhák. 
Hártyás szárnyuk olykor csökevényes, és ez esetben a szárnyfedő is rövidebb. 
Lábai hosszúak és vékonyak; a combokon és a lábszárak belső oldalán barázdá
nak nyoma sincs. A lábfej _4. íze karéjosan kimetszett. A karmok a végükön 
legtöbbször osztottak, vagy. a tövükön fogacska van, vagy karéjosak. Sok eset· 
ben a karmok a hímnél és nősténynél különbözőképpen fejlettek. 

Ebben á családban mintegy 110 nembe tartozó több mint 3300fajt tartunk nyilván.Az ide 
tartozó fajokat mind a trópusokon, mind az egész mérsékelt égöv alatt, síít a sarkvidéki terüc 
letek.bizonyos pontjain is megtaláljuk. Faunánkban 10 nemmel, 98 fajjal és 72 változattal 
gazdagon van ez a. család képviselve. 

Több faj közöttük igen közönséges és gyakorlati szempontból sem. közömbös, mivel 
mint nagyrészt ragadozó életmódot :folytató és más rovarokkal táplálkozó rovarok, a kártev5k 
pusztításával feltétlenül hasznosak. Hasznosnak elsíísorban lárvájuk tekinthetíí, amely a talaj
ban, fűcsomók között, korhadó növényi anyagok alatt, avarban, korhadó fában, fakéreg alatt 
stb. fejlíídik és amelynek egész szervezete ragadozó életmódra: utal. Lárváik hosszúkásak, 
gyors mozgásúak, leginkább sötét színűek, felületüket bársonyos, sűrű szíírözet borítja. Fejük 
alul-felül lapos, eríísen kitiniziílt, rágói a ragadozó életmódhoz idomultak, nagyok, erosek és 
hegyesek. A fejen oldalt 1-1 nagy, tojásdad alakú mellékszem (ocellus) van (lL ábra: B). 
Imágóik virágokon, fűféléken, fák fiatal hajtásain, virágzó fákon stb. tavasszal és kora nyáron 
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olykor tömegesen lépnek. fel, s ott kisebb rovarokkal, azok lárváival, továbbá esetleg kisebb 
csigákkal táplálkoznak. Nappali állatok. Irodalmi adatok szerint egyes fajok, mint pl. a Can

tharis obsc.urn L, káros is lehet, amennyiben a tölgycsemeték fiatal hajtásait tavasszallerághat
ják; ez azonban egészen kivételes jelenség. Más fajok virágokát keresnek fel és a nektárt eszik. 

1 (14) 

2 (3)

3 (2) 

4 (13) 

A n emek ha t á r o z ókulc s a 

A tapogató utolsó íze nem szimmetrikus, hanem baltaszerű, alul kiszé
lesedett, felül egyenes, sőt olykor homorú (12. ábra : I I ; 15. ábra: D). 
Szárnyfedőjük hosszú és a potrohot befedi (1. alcsalád: Cantharinae).

Az előtor töve szélesen, ív alakban gyengén kikanyarított, eHüső sze
gélye lemetszett. Feje hosszú és megnyúlt, halántéka hirtelell elszűkül 
és nyaka párhuzamos, .hosszú. Az előtor pereme szélesen felhajló (1. nem
zetség : Podabrini). - Fejpajzsa lapos, közepén nincs dudor, szemei 
igen erősen kiugrók. A tapogatók utolsó íze hosszú és vékony, oldalai 
egyenesen kiszélesedettek, a vége belül ferdén legömbölyített. Vala
mennyi karom vége kéthegyű, az első karmocska hegye rendszerint 
sokkal 1·övidebb (12. ábra: B). Nagytermetű fajok· 

1. nem: PQdabrus WESTW.

Az előtor töve egyenesen lemetszett vagy kerekített, elülső szegélye 
ugyancsak rendszerint kerekített. Feje rövidebb, a szemek mögött 
elszűkülő, nyaki rés.ze az előtor alá behúzott. Olykor a fej az előtor alá 
a szemek szegélyéig behúzott. 

A hím és nőstény előtora egyforma ; hátulsó szögletei előtt legfeljebb 
jelentéktelenül öblös, de legtöbbször lekerekített vagy tompaszögű. 
A hím utolsó előtti potrohszelvénye különbözőképp kikanyarított, 
de a középen sohasem osztott. A fejpajzs a csápgödrök előtt széles és 
hosszú. A karmok vége vagy töve, vagy csak az egyik karom osztott, 
vagy fogacskával ellátott, csak kivételesen egyszerű (2. nemzetség; 
Cantharini). 

5 (8) A fejpajzs közepén hosszanti erőteljes dudo:r van, vagy legalább ez a 
rész hosszirányban erősen domború. 

6 (7) 

7 (6) 

Mindkét ivar esetében csak az egyik karom tövében van fogacska; 
vagy ott karéjos. Olykor a nőstény mindkét karma tövében van fogacska, 
és a hím karma egyszerű. A karmok vége nem osztott, hegyes (12. ábra : 
D-G). A szárnyfedő leginkább erőteljesen rá.ncolva pontozott és a
vége · gyengén fénylő, sűrűn szőrözött, alapja finomabban pontozott
és fényes, de a finom pontozás kivehető 2. nem: Cantharis L.

A hím valamennyi lábán csak az egyik karom vége osztott. és kéthegyű, 
a másik karom egyszerű. A nőstény val;imennyi · karma egyszerű, leg
feljebb a tövükönvan jelentéktelen szöglet (13. ábra: H, I). A szárny
fedő finoman és elmosódottan ráncolt, elöl fényes, alig kivehető ponto
zással. Szőrözete nagyon gyé:r 3. nem: Metacantharis BoURG. 

8 (5) Fejpajzsµk lapos, . kiugró dudor nincs rajtuk, legfeljebb elöl haránt
irányban alig domború. 
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9 (10) A hím elülső és középső lábának egyik karma tövében kis fogacska van, 
a nőstény karma se nem osztott, se nem fogacskázott (15 .. ábra: E, F). 
A szárnyfedő szőrözete hosszú, sűrű és felálló. Előtoruk keskeny és 
négyszögű, sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők. Fejük megnyúlt, 
a szemek mögötti rész hosszú, nem húzható be a szemekig az előtor 
alá. A hím állkapcsi tapogatójának végíze igen hosszú, késszerűen meg-

. nyúlt, hosszabb, mint a tőíz ( = Absidia MuLS.) 
4. nem : Podistra MOTSQH.

10 (9) Mindkét ivar valamennyi karma tövében erőteljes fogacska van, vagy 
a tövén karéjosan osztott (15. ábra : C). A szárnyfedők szőrözete finom 
és lesimuló vagy felálló, de akkor rövidebb és gyérebb. Fejük a szemek 
mögött rövidebb, hirtelen elszűkülő, rendszerint a szemek hátulsó sze
gélyéig a tor alá behúzott. 

11 (12) 

12 {11) 

13 (4) 

14 (1)

15 (16) 

Az előtor keskenyebb, mjnt a szárnyfedők, felületük nem, vagy alig 
észrevehetően pontozott,. legtöbbször sima és fényes, a középen kissé 
kiemelkedő dudorokkal. A szárnyfedő ráncosan pontozott, elöl mindig 
sokkal finomabb és elmosódottabb pontozással. Feje rendszerint olyan 
széles, mint az előtor, olykor :niég annál is szélesebb. Az utolsó hátlemez 
ív alakban lekerekített, legfeljebb a középen gyengén öblös 

5. nem : Rhagonycha EscHSCH.

Az előtor széles és harántos, alig valamivel keskenyebb, mint a szárny
fedők, lapos, felülete finoman, de jól kivehetően pontozott. A szárny
fedő (legalábbis a nálunk előforduló fajoknál) elöl durvábban, hátra
felé finomabban pontozott, nem ráncos. Feje sokkal keskenyebb, mint 
az előtor. Az utolsó hát- és haslemez nagyon széles, lemetszett, és a vége 
kétszeresen öblös ( = Pygidia MuLS. & REY) 

6. nem : Cratosilis MoTSCH.

A· hím előtorának. hátulsó szögletében mély kimetszés van. A nőstény 
előtora egyszerű,· harántos, legfeljebb hátulsó szöglete előtt jelenték
telenül öblös (15. ábra : K, L). A hím utolsó előtti potrohszelvénye 
középen a tövéig szélesen két karéjra osztott. Fejpajzsa a csápgödrök 
előtt rövid és keskeny. A hím elülső és középső lábának 1-1 karma a 
tövén karéjosan osztott, a nőstényé egyszerű (3. nemzetség : Silini). -
Fejük. sokkal keskenyebb, mint az előtor, szemük gyengén kiugró és 
kicsi. A hím csápízei a végükön egy kissé megvastagodottak, emiatt 
gyengén .fogazottnak látszanak A test szőrözete finom és lesimuló. 
A nőstény hártyás szárnya csökevényes, és a szárnyfedő a váll mögött 
kerekítve kiszélesedik, a potrohot nem fedi be teljesen · 

7. nem: Silis LATR.

Az állkapcsi tapogató utolsó íze hengeres és szimmetrikus, tojásdad 
alakú, a vége kihegyezett (19. ábra: E). Apró termetű fajok, az 5-6 
mm-t általában nem haladják meg; testük vékony, csápjuk hosszú.
A szárnyfedő a potrohot legtöbbször nem fedi be teljesen, és a hártyás
szárnyak vége kilátszik. Gyengén kitinizált (2. alcsalád : Malthininae).

A csápok a szemek belső szegélyének .a vonalától elég messze erednek 
(19. ábra: E). A rágók belsőSzélének közepe táján nagy és éles fog van. 
Fejük a szemek mögött kúpszerűen elszűkül, nyakuk igen keskeny. 
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A szárnyfedő a legtöbb esetben nem fedi be teljesen a potrohot, a hár-
·
. 

tyás szárnyak is kilátszanak, hátrafelé fokoziÍtosan elszűkül. Felületén 
szabályos pontso:rokat vagy azok· nyomait figyelhetjük meg · 

8. nem : Malthinus LATR.

A csápoka szemek belső szegélye mellett erednek (19, ábra : A). A rágók 
belső szegélye sima, kiálló nagy . foga nincs, legfeljebb a· töve felé· van 
grenge, tompa szöglete. Olykor a rágók belső szegélye finoman fogacs-_kazott. · · · · · ·. · · . · · 

17_ (18) A szárnyfedő hosszú,. mind a potrohot, mind .az ös�zehajt:ogatott szár-
nyakat teljesen betakarja. A szárnyfedőn hosszanti pontsorok, illetve 

sávok. nyomai látszanak. . Fejük a 
. hím esetében is keske:ri.yebb az 
előtorná], Íi.mely _harántos, oldal
. pereme' igen ·vastagon. szegélyezett 
és felhajló, alig keskenyebb mint a 
szárnyfedők 

. 
· · 9. hen1:: Malchinus 

18 (17) A szárnyfedő · rövid, olykor nagyon 
· . rövid, sem a. potrohot, sem a hártyás

szárnyakat nem fedi be teljesen.
Nagyon gyengén kitinizált, rajta hosz-·
szanti p'ontsorok, illetve sávok nyo
ma sem láiható. Finoman ráncolva

, pontozott.: A hím · feje :rendszerint. ·
szélesebb', mint az előtor, az előtor .
sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők

10. ne_m: Malthodes Krnsw�

L nem : ·podabrus WESTW:, 

10. ábra. Podabrus alpin,us P.A.YK. · Megnyúlt; párhuzamos .és lapos, csápja.
(Eredeti) hosszú, a 2 .. ÍZ alig _rövidebb, mint a 3 .. íz, a 

· . . 4 .. ízt61 kezdve az ízek hosszabbak. Szemük 
kiugr1\ félgömb idomú, homlokuk lapos,· a fejpajzs is telj�sen lápos . .A pofák 
olyan hosszúak, . mint a szem ha:rántátmérője, párhuzamosak. A tapogató 
végíze kissé baltaszerű. · Előtoruk keskeny; harántos, óldalszegélye felhajló„ 
a hátulsó. szegély ív alakban gyengén killletszett, hátulsó szögletei igen mé- . 
lyen benyomottak. A szárii.yfedők hosszúak és párhuzamosak. A karmok vége
osztoU; (12. ábra : B). 

· · · · 

. E nembe 150. holarktikus faj tartozik, legtöbbjük azonban a. ilearktikus fauna terület
lakója. Faunaterületünkön egy ide ·tartozó faj 7 változatával együtt ford;ul elo. · . · .· .

Feje meg�yú1t és lapos, hátul sűrűn és durván, kissé ráncosan pontozou„ 
fejpajzsa siII1.a. és fényes." Előtora harántos,, alig· szélesebb, mint a fej 
a szemekkel együtt, . oldalszegélye ívben lekerekített, hát1.µsó szögletei 
kis fogban kiugrók, elülső szögletei szélesen kerekítettek. Elülső szegélye 
majdn1;1m egyenes, hátulsó szegélye meredeken felhajló, oldalszegélye 
szélesen beugró. Háta a középen benyomott, kétoldalt lapos dudora 
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van, amely pontozott. Felülete nagyon finoman szoros. A szárnyfedő 
elöl elmosódottan és finomaú pontozott, hátul dtu;vábban ráncos· (10. 
ábra). 11-13,5 mm. 

Elofordul Észak- és Közép-Európában, :továbbá Szibériában ; f;mnaterüle
tünkön a magasabb hegyek szubalpin régiójában az erdőhatárig virágzó bokrokon 
nem ritka. Magyarországon eddig csak a Bakonyból, a Pilis hegységből. (Dobogókő) 
és Isaszegről, továbbá a Bükk hegységből került elő 

alpinus P AYK. 

V á 1 t o zat a i : 

1 (8) Szárnyfedője sárga, legfeljebb a vége fekete. 
. . 

2 (5) Az előtor oldalszegélye sárga, közepe fekete, feje elöl sárga, a csápok mögött 

3 (4) 

4 .(3) 

5 (2) 

6 (7) 

fekete. 

Szárnyfedője teljesen sárga. Feje fekete, de fejpajzsa a csápok elott, a pofák, 
a tapogatók, a csápok sárgák. A tapogató végízének utolsó harmada fekete, 
a csáp is a vége felé sötétedo. Pajzsocskája fekete, hasa fekete, lábai sárgák 
va�y barnák, olykor csak az elülső láb részben sárga. - · Ez a leggyakoribb 
forma forma typica 

A szárnyfedő vége fokete, egyébként oly�n, mint az előző, de lábai rend
szerint sötétek. - Előfordul a törzsalak között, hern gyakori 

Az előtor teljesen �árga: Feje kétszínű. 

Szárnyfedőjének vége fekete. Lábai sárgák, 
sárga, csápja is sárga. - Ritka 

ab. apicalis Prn 

fejpajzsa a szernek között is 
ab. apiceniger RouB. 

7 (6) Szárnyfedője teljesen sárga, egyebekben olyan, mint az előzo. ·--;- A törzs-
alak között gyakori áh. rubens F ABR. 

8 (1) Szárnyfedoje fekete, legfeljebb a vállakon van keskeny világos szegély. 
9 (12) Előtora teljesen sárga. A szárnyfedő szegélye a vállakon sárga. 

10 (11) Feje egyszínű sárga, lábai is sárgák, csak a lábfej sötétebb, Melle fekete, 
a potroh szegélye világos. - Nagyon ritka ab. ruficeps GÁBR. 

11 (10) A fejtető, a halánték és a nyak fekete. Egyebekben olyan, mint az előző. 
� Ritka ab. lateralis. ER. 

12 (9) i\z előtor oldalszegélye sárga, közepe fekete. Feje elöl a szernek .elülso szegé· 
lyéig sárga, majd fekete. 

13 (1'1) Lábai sárgák, a csápok is sárgák, csak a végük felé barna, a potroh vége 
sárga. - A fekete szárnyfedojű formák között a leggyakoribb 

ab. Mocquerysi RCHE. 
14 (13) Lábak és csápok feketék, csak a lábszárak töve, a térdek ·és .a csáp töve 

sárga. A potroh teljesen fekete. - Ritka ( = melancholicus D'TORRE) 
ab. · imnulatus, MANNH. 

2. nem: Cantharis L.

Hosszú, megnyúlt és lapos, vékony csápokkal és lábakkal .. Feje széles és 
lapos, szeme mérsékelten kiugró, a halánték rendszerint nem szűkül el hir
telen. Pofái rövidek, nem párhuzamosak. Fejpajzsa a csápgödrök előtt a közé
pen hosszirányú dudorral, vagy legalábbis erősen domború. Az állkapcsi tapo
gatók végíze baltaszerű, nemigen hosszabb, mint a tőíz (12. ábra: H). Előtora 
Tendszerint harántos, elülső és hátulsó szegélye .egyaránt ívelt, a hátulsó sze
gélye legfeljebb csak a középen kissé kikanyarított, rendszerint szélesebb, mint 
a fej. A szárnyfedő párhuzamos és hosszú. Lábai erőteljesek. A nőstények kar-
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mának tövében 1-1 erőteljes fog van, a hímek karma egyszerű, legtöbbször 
azonban mindkét ivar esetében csak az egyik karom fogazott vagy osztott 
(12. ábra : D-G). 

A· Cantharis nem 600 fajjal az egész földkerekségen elterjedt, de a trópusi Afrikában 
csak néhány fajuk ismeretes. A legtöbb faj Amerikában éL Faunaterületünkön 27 faj és 42 

változat fordul elo. Ezek között 
egyes fajok igen közönségesek, és 
gazdasági jelentőségük is van. Így 
a Cantharis obscura L. mint tölgy· 
kártevő léphet fel, amennyiben 
a fiatal. hajtásokat lerágja, és a fa 
emiatt· csak később tud másodszor 
kihajtani. Jelentős azonban az a 
haszon, amelyet a bogarak lárvái 
és maguk az imágók is egyébként 
hajtanak, minthogy ragadozók és 
főleg apróbb rovarokkal, rovar
lárvákkal, kisebb csigákkal táplál
koznak. Lárvájuk közismert, szán
tóföldeken, gyomszegélyben, · nap
sütéses utakon,· friss szántáson 
kora tavasszal olykor tömegesen 
látható. A nagyobb fajok lárvája 
10-15 mm hosszú, jellegzetes bár
sonyos szőrözet fedi testüket,
fejük alulfölül. egyaránt lapos (11.
ábra : B). Az imágók tavasszal
tömegesen lepik el a fiatal ·hajtá
sokat, cserjéket, virágzó fákat, fű. 
féléket stb. 

1 ( 6) A nőstények karmá-
B nak tövéből 1-1 erő-

11. ábra.' Cantharis obscura L. A: imágó; B: lárva (Eredeti) teljes fogacska áll ki 
(12. ábra: E), a hí� 

mek karma egyszerű, se nem fogazott, se a tövén nem osztott (12. 
ábra: D) (1. alnem: Ancystronycha MARK.). 

2 (5) A szárnyfedő egyszínű feketéskél,: vagy kék. 

3 (4) Mindkét ivar feje és előtora teljesen sárga, legfeljebb a homlokon van 
egy elmosódott kis sötét folt. A láb, a potroh, a csípők sárgás-vörösek, 
a csáp, a közép- és utómell fekete, a lábfej sötét. A szárnyfedő elöl fino
man, hátul igen durván ráncosan pontozott. Felületét nagyon finom, 
sárgás szőrözet fedi. 11-13,5 mm. 

Közép-Európában és Észak-Európa déli felében, élsősorban a hegyekben 
fordul elő ; nálunk a hegyvidék árnyas lomberdeiben elterjedt, de ritka 

violacea P AYK. 

V á 1 t o z a t.a : 

1. Lábai részben feketék. - A törzsalaknál ritkább . ab. tigurina DIETR. 

4 (3) A hím feje teljesen fekete, a nőstény pofái és homloka fekete. A nőstény 
előtora vörös, a hím esetében az is fekete. A nőstény mellvége fekete, 
egyébként hasa sárga, míg a hím alul teljesen fekete. A hím minden 
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lába fekete, a nőstény elülső és középső combja sárga. A hím csapJa 
teljesen fekete, a nőstény első csápíze vörös. Szárnyfedőjük hátul dur� 
ván ráncolt. 11-14,5 mm. 

Észak- és közép-európai hegyvidéki faj, Dél-Európában csak szórványosan 
fordul elo. Faunaterületünkön megtalálták a Kárpátokban és Magyarországon a 
hegyvidék szubalpin régiójában az · e�dohatárig. - Ritka 

ahdominalis F ABR. 

V á l t o z a t ai: 

1. A hím elotora teljesen egyszínű sárgásvörös, továbbá feje is elöl sárga. - Fauna
területünkön ez a forma gyakoribb, mint a törzsalak

ab. cyanipennis BACH 

2. Mindkét ivar elotora vörösessárga, elülso és hátulsó szegélye azonban fekete. -
Igen ritka ab. occipitalis RosH. 

5 (2) A szárnyfedő sárga, vége azonban feketéskék ; a fekete folt előrefelé 
elmosódott, . olykor a szárnyfedő hátulsó egyharmada sötét. Egyébként 
a bogár teljesen sárga, csupán a csáp fekete a 3. íztől, lábfeje is fekete, 
a 2. csápíz barna. Feje és előtora teljesen sima, fényes, az előtor korong 
alakú, elülső s·zögletei teljesen lekerekítettek, hátulsó szögletei kerekí
tett tompaszögűek, oldalszegélye széles és lapos, beugró. A szárnyfedő 
hátrafelé durván �zemecskézett. 10-13 mm. 

Közép-európai, általában hegyvidéki faj. Dél-Európában csak szórványosan 
található. Magyarországon nagyon ritka, eddig csak .a Budai hegyek (Jánoshegy) 
és a somogyi dombvidék (Siófok) lomberdoiben, az. erdoszegély virágzó fáiról gyűj-
tötték 

Erichsoni BACH 

6 (1) Mindkét ivar esetéhen csak az egyik karom tövében van fogacska, 
vagy csak az egyik karom töve osztott (12. ábra : F-G) (2. alnem: 
Cantharis s. str.). 

12. ábra. A : Cantharis sp. ·alulról - B : Podabrus alpinus P AYK. hímjének elülső karma
- C : Rhagonycha signata GERM. hímjének feje' - D-G : Cantharis fajok elülso lábának
karma. D ( J) és E ( s;i): C. abdominalis F. ; F ( ö' belso karma) és G ( 6 külso karma): C.
annularis MÉN. - H: C. annularis MÉN. állkapcsi tapogatója (A: REITTER nyomán, 

a többi eredeti) 

3 VHL 1. 
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7 (26) A szárnyfedő, valamint a test legnagyobb része sárga, legfeljebb a 
szárnyfedő vége fekete, vagy varrata is sötétebb. 

8 (21) A szárnyfedő teljesen sárga, legfeljebb a varrata a pajzsocska mögött 
alig észrevehetően sötétebb. 

9 (16) Valamennyi láb teljesen sárga, legfeljebb a combok vége, vagy azok 
töve fekete. A lábszárak, így a hátulsó lábszár is, mindig sárga. 

10 (11) A 2. csápíz alig rövidebb, mint a 3., a csáp rövid, a test felénél nem 
hosszabb. Az előtor harántos, négyszögű, teljesen kerekített elülső, 
és majdnem ugyanúgy kerekített hátulsó szögletekkel. Oldalszegélye 
alig ívelt, majdnem párhuzamos. Előtora alig keskenyebb, mint a szárny
fedők. Feje fekete, a csápgödrök hátulsó szegélyétől előre és a száj
szervek sárga színűek. A csápok és a lábak sárgák, a hátulsó comb felül, 
a vége felé olykor barna folttal. Az előtoron nagy, hátul szélesebb, elöl 
keskenyebb fekete folt van, amely a szegélyt nem éri el. Szőrözete 
hosszú és ferdén felálló. A szárnyfedő pontozása elöl elmosódott, hátra
felé durván szemecskézett. 8 mm. 

Közép- és dél-európai faj. Faunaterületünkről a Zágráb körüli hegyekből 
ismeretes, de magyarországi előfordulása is várható 

[ decipiens BAUDI] 

11 (10) A 2. csápíz jelentékenyen rövidebb, mint a 3. íz. A csáp a test felénél 
hosszabb. 

12 (13) Nagyobb termetű faj, nagysága átlagosan a rn mm-t meghaladja. 
Egész teste teljesen sárga. A szárnyfedő lesimuló sárga szőrözettel 
fedett, hátul sűrűn és durván szemecskézett, fénytelen, elöl nagyon 
finom skulptúrával és fényes. Előtora gyengén harántos, elülső szegélye 
nagy ívben, hátulsó szegélye laposabban kerekített, elülső szögletei 
teljesen lekerekítettek. Csápja igen hosszú és vékony. 9-12 mm. 

. Egész Európában és Szibériában előfordul. Nálunk az Alföld és a dombvidék 
nedves rétjein, árnyékos erdeiben, virágokon, fiatal hajtásokon gyakori 

rufa L. 

13 (12) Kisebb termetű fajok. Nagyságuk a 9 mm-t nem éri el. Legalább a 
mellvégük teljesen fekete. 

14 (15) Csak a mellvégük fekete, fejük és toruk, továbbá a lábak a csípcíkkel 
együtt és a potroh szegélye sárga. A szárnyfedő szőrözete hosszú, sűrű 
és felálló. Az előtor oldalszegélye kerekített, elülső szögletei szélesen 
lekerekítettek, hátulsó szögletei nagyon tompaszögűek. A szárnyfedő 
ráncozása durva és elmosódott. 6-8 mm. 

Nyugat- és közép-európai faj, amely szórványosan Dél-Európában és Szibé
riában is előfordul. Nálunk nedves réteken, .ártéri erdők tisztásain, az Alföldön és a. 
hegyvidéken egyaránt megtalálható, de nem gyakori 

pallida GOEZE 

Vá l t o z a t a: 

1. A hátulsó comb vége fekete. - Gyakori ab. ustulata KIESW• 
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15 (14) A mellközép is fekete, feje a szemek mögött fekete, az előtor háta fe. 
kete foltos, pajzsocskája ugyancsak sötét, combjai feketék, de végük, 
különösen az elülső combon, széles sávban világos. A lábfej sötét, hasa 
teljesen fekete, legfeljebb a vége sárgásvörös. Az előtor oldalszegélye 
kevésbé ívelt, hátulsó szögletei határozottan tompaszögűek, az elülső 
szegély közepe egyenes. A szárnyfedő szőrözete sűrű, hosszú és elálló. 
6,5-8 mm. 

Előfordul Észak- és Közép-Európában, a Kaukázusban és Szibériában. Fauna
területünkön a Kárpátokban az erdőhatárig, első.sorban a vizenyős-lápos helyeken 
fordul elő és nem ritka. Magyarországon eddig csak Budapest környékén (Farkas
völgy) és Siófok körül találták 

figurata MANNH. 

Vá l toz a t a: 

l. Az előtor és a fej felül sárgásvörös, a fej alul csak a pofáknál fekete, combok sárga 
színűek. - Ritkább a törzsalaknál ab. luteata SOHILSKY 

16 (9) Lábai feketék, vagy a combok töve, olykor az egész comb is sárga, 
vagy az elülső és hátulsó láb részben vagy egészen sárga, de a hátulsó 
lábszár mindig fekete. 

17 (18) Az előtor hátulsó szöglete éles tompaszögű, az elülső szöglet is tompán 
kerekített, az oldalszegély nem folyamatos ívben megy át az elülső 
szegélyhe. Előtora egyszínű sárga, pajzsocskája fekete, feje a csáp
gödrök mögött fekete, elöl sárga, a fejpajzs dudora éles. A halánték 
széles és kissé párhuzamos. Lábai és hasa, kivéve az előtort és a potroh 
szegélyét, továbbá az utolsó szelvényét, teljesen fekete. Csápja meg
lehetősen rövid, fekete, az 1. íz és a 2. íz töve sárga. Tapogatói teljesen 
feketék. A hím 3. csápíze a végén kissé szélesebb, mint a 4. íz, és nem 
párhuzamos (13. ábra: D). A szárnyfedő durván ráncolva pontozott. 
Párzókészülékét a 13. ábra: F mutatja. Kisebb termetű faj. 8-9,5 mm. 

A e D E 

13. ábra. A: Cantharis Csikii STILLER, B: e. obscura L., C: e. pulicaria FALL., D: e.

assimilis P AYK. és E: C. quadripunctata MüLL. hímjének első 4 csápíze - F : C.
assimilis PAYK. és G: C. quadripunctata MüLL. hím párzókészüléke oldalnézetben - H ( J)

és I ( �): Metacantharis discoidea REDTB, elülső lábának karma (Eredeti) 

3* 



1 36 DR. KASZAB ZOLTÁN VIII. 

Észak- és közép-európai faj, nálunk az Alföld és a dombvidék lomberdeinek 
tisztásain, vizenyő�-lápos helyeken fordul elő és nem ritka ( =� quadripunctata auct., 
nec MüLL.) 

assimilis P AYK. 

18 (17) Az előtor hátulsó szögletei teljesen lekerekítettek, oldalszegélye elülső 
szöglet nélkül egyenletes ívben megy át a kerek elülső szegélybe. A hím 
3. csápíze majdnem párhuzamos, a csáp sokkal hosszabb. 10 mm-t
többnyire meghaladó, nagyobb termetű fajok.

19 (20) Előtora széles és. korong alakú, legnagyobb szélessége alig valamivel 
keskenyebb, mint a szárnyfedők. Oldalszegélye széles ívben erősen 
lekerekített, harántos, oldala elöl ujjbegyszerűen benyomott, háta 
hátul erősen domború, sima és fényes. Tapogatói teljesen sárga színűek; 
Csápja fekete, de két első íze és a 3. íz töve teljesen sárga. A 2. csápíz 
a hímnél hosszabb, mint a 3. íz fele. A szárnyfedő elöl finoman és elmosó
dottan, hátul durván és sűrűn szemecskézett, gyengén fénylő. Felülete 
lesimuló sárga szőrözettel fedett. Az előtor mindig egyszínű sárga. 
Színezete egyébként nagyon változó. 11-14 mm. 

Előfordul Európában és a mediterráneum északi felében. Faunaterületünkön 
a sárga szárnyfedőjű formák (a törzsalak is) nagyon ritkák, de a fekete szárnyfedőjű 
változatok közül az ab. rufipes F ABR. igen közönséges. Az Alföld és hegyvidék 
lakója. Vizenyős réteken, erdőszegélyen, erdei tisztásokon, dudvanövényzeten és 
virágokon, fűféléken fordul elő 

}ivida L. 
V á l t o z at a i: 

l (6) Szárnyfedője sárga, vagy legfeljebb a vállon van fekete folt. 

2 (5) Szárnyfedője teljesen sárga. 

3 (4) A homlokon fekete folt van. Lábai sárgák, de a középső és hátulsó lábszár, 
továbbá a hátulsó comb vége fekete. A mell és a potroh fekete, utóbbinak 
szegélye, továbbá az utolsó potrohszelvény sárga. - Faunaterületünkön 
nagyon ritka (Kiskunfélegyháza, Isaszeg) forma typica 

4 (3) A homlokon nincs fekete folt. Színe olya�, mint a tipikus formáé, de a középső 
lábszár vége sárga, a hátulsó comb végének fekete foltja kisebb, potroha 
sárga, de kétoldalt a . középvonalban fekete foltokkal díszített. - Ritka 
(Kalocsa) ab. lutdceps SOHILSKY 

5 (2) Szárnyfedoje sárga, de a válldudortól hátrafelé a közepéig keskeny fekete 
sáv húzódik a szárnyfedok szegélyén. Feje sárga, olykor a homlokon kis 

.fekete folt van. Lábai sárga színűek, hátulsó lábszára fekete. - Nagyon 
ritka (Prázsmár) ab. scapularis REDTB, 

6 (1) Szárnyfedoje teljesen fekete. 

7 (8) 

8 (7) 

9 (10) 

Valamennyi lába fekete, legfeljebb a combok töve, továbbá az elülso és 
középso lábsz.ár töve sárga. Feje a szemek mögött teljesen fekete, potroha 
fekete, szegélye és utolsó szelvénye sárga. - Nagyon ritka (Budapest, Siófok). 
Virágzó bokrokon ( = hungarica CSIKI, nigripennis SoHILSKY) 

ab. distinguenda GAUTIER 

Csak a középso és a hátulsó lábszár, továbbá a középso és a hátulsó comb 
vége fekete,. elülso lába sárga. Potroha fekete, szegélye és utolsó szelvénye 
sárga. 

Feje teljesen egyszínű s.árga, a homlokán nincs fekete folt. - Ritka. Főleg 
az Alföldön fordul elő ab. nnicoforiceps KASZ. 

10 (9) A homlokon van fekete folt, olykor feje a szemek mögött teljesen fekete. 
- Igen közönséges. Yizenyos réteken, árnyas erdei tisztásokon, erdőszéleken,
dudvanövényzeten, fűféléken ab. rufip�s FABR. 
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20 (19) Előtora kevésbé harántos és sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők; 
oldalszegélye gyenge ívben kerekített, szegélye keskenyebb, oldalsó 
benyomata sekélyebb, háta kevésbé domború. Az állkapcsi tapogatók 
végíze barna vagy fekete. Csápja fekete, az 1. íz teljesen vagy az is csak 
alul, a 2. íz alul sárga. A hím 2. csápíze nem hosszabb, mint a 3. íz fele 
(13. ábra : E). Szárnyfedője elöl nagyon finoman, elmosódottan, szór
tan pontozott, hátul durván és elmosódottan szemecskézett. Előtora 
sima és fényes. Színezete nagyon változó. Feje a szemek mögött legtöbb
ször fekete, előtora leginkább feketén foltos. Hasa fekete, a potroh utolsó 
szelvénye és szegélye azonban sárga. Párzókészülékét a 13. ábra : G 
mutatja. 9-13 mm. 

Elofordul egész Európában, délen a Kaukázusban és keleten Kisázsiáig. 
Hegyvidéki faj, amely faunaterületünkön a Kárpátokban nem ritka; Magyar
országon eddig csak a Bakonyból (Pápa) és Budapest környékérol (Háros) ismeretes 
( = livida auct., nec L.. assimilis auct., nec P AYK.) 

Vá lt o za t a i: 

1 (14) Szárnyfedoje egyszínű sárga. 

2 (11) Az elotor közepe fekete. 

quadripunctata MüLL. 

3 (10) Az elotor hátának fekete foltja sem az elülso, sem a hátulsó ·szegélyt nem 
éri el. 

4 (7) Az elotoron a középso fekete folton kívül nincs más fekete folt, az elülső 
és hátulsó 'szegély feketével nem szegélyezett. 

5 (6) Lábai teljesen feketék, legfeljebb az elülso comb töve kisebb-nagyobb ki-
terjedésben sárga. - Ritka ( = dilatata REDTB.) forma typica 

6 (5) Lábai feketék, de a combok töve sárga. - Gyakoribb, mint a törzsalak 
( = eremita auct., nec RoSENH.) ab. Ros nhaueri KAsz. 

7 (4) Az elotoron a középso fekete folton kívül az elülso és hátulsó szegély i� 
fekete. Lábai teljesen feketék, legfeljebb az elülso comb töve sárga. 

8 (9) Az elotor elülso és hátulsó szegélye, továbbá hátának közepe fekete. -
Ritka ab. Mihalovicsi KASZ. 

9 (8) Az elotor fekete korongfoltja mögött kétoldalt 1-1 kis fekete folt van, 
azonkívül elülso és. hátulsó szegélye ugyancsak fekete. - Ritka 

ab. hipuncticoJiis KAsz. 

10 (3) Az elotornak csak a szegélye sárga, a korong fekete foltja mind az elülso. 
mind a hátulsó szegélyt eléri. - Gyakori ab. folvipmnis GERM. 

11 (2) Elotora egyszínű sárga, legfeljebb elülso és hátulsó szegélye fekete. 

12 (13) Az elotor elülso és hátulsó szegélye fekete. Lábai teljesen feketék, de elülső 
és középso lábszára belül sárga. Feje fekete, fejpajzsa és 1-1 folt a szemek 

. mögött sárga. - Ritka ab. hakony nsis KASZ. 

13 (12) Elotora egyszínű sárga. A combok töve, olykor a lábszárak vége belül, vagy 
az elülso lábszára majdnem egészen sárga. Feje a szemek mögött fekete. 
olykor a halántékon 1--1 sárga folt van. Legtöbbször azonban sárga és a 
homlokon kisebb-nagyobb fekete folt látható. � Gyakori ( = sulcicornis 

auct., nec REITT.) ab. fölvithorax KAsz. 

14 (1) Szárnyfedoje teljesen fekete. Elotora sárga, középen két kis fekete folt van. 
elülso szegélye kiterjedten, hátulsó szegélye keskenyen fekete. Feje fekete, 
csak pofái és fejpajzsának szegélye sárgák. Lábai teljesen feketék. - Nagyon 
ritka (Budapest) ab. hosnica Pm 
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21 (8) 

22 (23) 

DR. KASZAB ZOLTÁN VIII. 

Szárnyfedője nem teljesen sárga, a vége, vagy egy-egy folt a szegélyen 
a váll mellett, vagy a szegély hátrafelé szélesedve fekete. 

Előtora sárga, nagy fekete M-alakú folttal hátulsó szegélye előtt, amely 
az elülső harmadig terjed. Olykor ez a folt középen megszakított. Szárny
fedőjének vége fekete, varrata egész hosszában igen keskenyen sötét 
színű, pajzsocskája fekete. Feje a csápgödrök mögött fekete, csápjának 
töve sárga, vége felé fekete. Tapogatói sárgák ; a hátulsó comb vége és 
a középső lábszár, a középső és hátulsó lábfej, az elülső és középső comb 
vége felül, az elülső és középső lábszár kívül fekete. Előtora korong 
alakú, harántos, majdnem olyan széles, mint a szárnyfedők, elülső szög
letei teljesen lekerekítettek. Szárnyfedője hátul nagyon durván sze
mecskézett. Felülete finoman szőrözött. 9-10 mm. 

Előfordul Közép- és Dél-Európa magasabb hegyeiben az erdohatárig. Magyar
országon a Koszegi hegyekben és a. Mecsek hegységben találták. - Ritka 

smletica LETZN. 

23 (22) Előtora egyszínű sárga. 

24 (25) Szárnyfedője sárga, válla a közepéig kétoldalt 1-1 fekete, keskeny, 
hosszanti folttal. Melle és a potroh közepe fekete. Nagyobb termetű 
(11-14 mm) faj. Ide tartozik a livida ab. scapularis REDTB. (lásd: 
19/5 sorszám alatt). 

25 (24) Szárnyfedője barna, keskeny oldalszegélye vállától közepéig és varrata 
széles sávban sárga. Hasa teljesen sárga, feje hátul fekete. Kisebb ter
metű faj, 6-8 mm. Ide tartozik a bicolor ab. suturalis SCHILSKY 
(lásd: 57/1 sorszám alatt). 

26 (7) Szárnyfedője fekete, legfeljebb keskeny oldalszegélye sárga. 

27 (28) . Előtora valamivel hosszabb, mint amilyen széles, párhuzamos szélű, 
vagy hátulsó szögletei előtt gyengén·· öblös. Hátulsó szögletei élesen 
tompaszögűek, elülső szögletei teljesen lekerekítettek, legszélesebb az 
első harmadban. Felülete finoman, de jól láthatóan pontozott. Az elő
tor, elöl a fej a tapogatókkal együtt, valamennyi láb, továbbá 
a csáp sárga, feje a csápgödrök mögött, mellvége és a mellközép oldal� 
lemezei feketék. A szárnyfedő kékes fényű. Csápja a vége felé fekete. 
11-12 mm.

Dél- és délkelet-európai, kisázsiai ritka hegyvidéki faj, amely nálunk a Bör
zsönyben (Zebegény) és a nyugat-dunántúli hegyekben (Felsolövo) fordul elő 

longicollis Krnsw. 

28 (27) Előtora szélesebb, mint amilyen hosszú, oldala legtöbbször kerekített, 
a hátulsó szögletek előtt nem öblös. 

29 (36) A szárnyfedőnek kettős szőrözete van : az alapszőrözet lesimuló, rövid 
szőrökből áll, amely gyakran ezüstösen fénylő és sűrű, köztük felálló, 
sokkal hosszabb szőrözettel. Szárnyfedője a sűrűszőrözet miatt leginkább 
ezüstösszürke színűnek tűnik. 
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30 (31) A szárnyfedő oldalszegélye sárga. Előtora négyszögű, harántos, oldalai 
leginkább majdnem párhuzamosak, hátulsó szögletei tompaszögűek, 
elülső szögletei lekerekítettek. Hasa a középen kétoldalt 1-1 fényesebb 
és lapos dudorral. Oldalszegélye keskeny és gyengén felhajló. A szárny
fedő lesimuló szőrözete igen rövid és ezüstös fényű, közte szór.ványosan 
felálló, ferdén hátrafelé irányuló, hosszú szőrök állnak ki, amelyek kis 
fekete, csupasz foltokban ülnek. Feje elöl a tapogatókkal, csápokkal 
együtt sárga, a szemek mögött fekete. Előtora sárga, lábai sárgák, 
legfeljebb a hátulsó lábszár közepe fekete. A mellközép és mellvég, 
továbbá a potroh közepe fekete. 6-8 mm. 

Előfordul egész Európában, a Kaukázusban és Kisázsiában. Nálunk vizenyős 
helyeken, virágzó fűféléken, dudvanövényzeten, az Alföldön és a dombvidéken egy
aránt nagyon közönséges ( = oralis GERM.) 

lateralis L. 

Vá lto z ata i: 

l. Az előtor hátán középen fekete folt van. - Ritka ab. nigronotata Prn 

2. Az előtor hátán középen 2 kis fekete folt van. - A törzsalak között gyakori
ab. notaticoHis SOHILSKY 

3. Az előtor hátán 6 kis fekete folt van. - Nagyon ritka
ab. sexnotata RouB. 

31 (30) A szárnyfedő szegélye fekete. 

32 (35) 

33 (34) 

34 (33) 

Előtora négyszögű és harántos, oldalszegélye gyengén kerekített, előre
felé nem szűkül el, a kerekített tompaszögű hátulsó szögleteknél nem 
szélesebb, mint elöl, a középen vagy a közepe előtt a legszélesebb, oldal
pereme hátul is szélesen felhajló. Előtora fekete, szegélye körös-körül 
sárga. 

A szárnyfedő lesimuló szőrözete sűrű és ezüstös fényű. Csápja hosszú 
és vékony, a 2. íz több mint kétharmada a 3. íz hosszának, több mint 
kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, a 3. íz hosszú és párhuzamos. 
Előtora sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők, kevésbé harántos. 
A fejpajzs elöl, a tapogatók, a csápok töve és a lábai sárgák, a középső 
és hátulsó combjának vége, továbbá elülső combja felül, hátulsó láb
szára teljesen, a középső pedig részben fekete. Szárnyfedője durván 
és elmosódottan ráncolt, gyengén fénylő. 8-9,5 mm. 

Közép-európai alhavasi faj, leginkább fenyőn fordul elő. Magyarországon 
nagyon ritka, eddig csak a Bakonyból (Zirc) ismeretes ( = albomarginataJ MARK.) 

pagana RoSENH. 

A szárnyfedő lesimuló szőrözete ritkás és sárga. Csápja rövidebb és vas
tagabb. A hím 3. csápíze a vége felé egyenesen kiszélesedett, nem pár
huzamos, kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles; a 2. íz rövidebb, 
alig másfélszer olyan hosszú, mint amilyen széles. Előtora alig valamivel 
keskenyebb, mint a szárnyfedők, harántos. Színezete olyan, mint az 
előzőé, de a hátulsó és középső comb is majdnem teljesen fekete, csak 
a töve sárga. Szárnyfedője nagyon durván, de elmosódottan göröncsös, 
hátul is fényes. 6,5-7,5 mm. 
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Előfordul Közép-Európában és szórványosan Dél-Európában is. Hegyi, illetve 
alhavasi faj, amely leginkább az erdőhatár körüli magasságokban fordul elő. -
Ritka 

[fihulata MARK.] 

35 (32) Előtora harántos, oldalszegélye elöl egyenletes ívben megy át a kerekí
tett elülső szegélybe, hátulsó sarkai tompaszögűek, de mégis határozot
tak. Előtora a hátulsó szögleteinél szélesebb, mint elöl, oldalpereme szé
les és lapos. Előtora sárga, vagy a középen fekete folt van, foltja leg
többször fordított szív alakú. A szárnyfedő lesimuló szőrözete nagyon 
sűrű, ezüst fényű. A szárnyfedő skulptúrája elmosódott, hátul fény
telen. Színezete nagyon változó. Feje a csápgödrök mögött fekete, elöl 
a tapogatókkal együtt sárga. Csápja sárga; · de a vége felé barna. 
9-12 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, szórványosan Dél-Európában és a 
Kaukázusban ÍR. Faunaterületünkön a hegy- és dombvidék fenyveserdoihen, erdők 
szegélyén, virágzó bokrokon, fiatal hajtásokon gyakori 

nigricans MüLL. 

Vá l t o z ata i: 

1. Az előtor hátának közepén nagy fordított szív alakú fekete folt van. A középső
comb vége, a hátulsó lábszár belső fele, a lábfejek vége, a mellközép és mellvég,
továbbá a potrohszelvények töve fekete. - Ez a leggyakoribb forma typica

2. Olyan, mint az előző; de előtora egyszínű sárga. - Nem ritka ( = immaculata 
SOHILSKY) ab. bospes ROSENH. 

3. Nemcsak előtora, de lábai is teljesen sárga színűek. - Ritka
ab . .luteipes SOHILSKY

4. Olyan, mint a törzsalak, de lábai teljesen sárga színűek. - Nem ritka
ab. unicolorip!s KA.sz.

5. Olyan, mint a törzsalak, de középső és hátulsó lába fekete, csupán a combok töve
sárga. - Nagyon ritka ab. martialis Pro

6. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedőn kétoldalt, a varrat mellett, elmosódott
szélű, barna folt van. - Gyakori ( = pallidosignata Pro)

ab. vittigera BAUDI. 
7. Mint az előző; de előtora egyszínű sárga. - Ritka ab. bipallida KASZ. 

36 (29) A szárnyfedő szőrözete egyszerű, lesimuló vagy ferdén felálló, teljesen 
egyenletes, nincs közte hosszú és felálló szőrözet, legfeljebb a szárny
fedő vége sűrűbben és egyenetlenül szőrözött. 

37 (38) Egész teste fekete, csupán csápja, tapogatója és rágóinak töve sárga. 
Előtora harántos, .a hímé négyszögű, majdnem párhuzamos oldalakkal, 
a nőstényé erősen kerekített. Az előtor oldala sűrű, szürke, finom sző
rözettel, a szőrözet elöl az oldalmélyedésben csillagszerűen fut össze. 
Olykor elülső lábszára belül sárga. 7-10 mm. 

Előfordul Közép-Európa alhavasi tájainak fenyveseiben, faunaterületünkön a 
Kárpátokban, de állítólag a Bükk hegységben is 

tristis F ABR. 

38 (37) Előtora nem teljesen fekete, legalább oldalszegélye sárga. 
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39 (58) Előtora egyszmu sárga, vagy közepén fekete foltos, de az egész háta 
sohasem fekete. Feje a szemek előtt legtöbbször sárga, fej pajzsa legalább 
elöl mindig sárgá. Ha az előtor háta teljesen fekete, akkor a fejpajzsnak 
nemcsak elülső szegélye sárga, hanem az egész fejpajzs is. 

40 (55) A 10 mm-t meghaladó, nagytermetű fajok. 

41 (42) Csápja fekete, csak az 1. íz alul és a 2. íz töve alul sárga. Lábai feketék, 
feje fekete, a pofák, a fejpajzs szegélye, a l'ágók és a tapogatók töve 
sárga. Előtora sárga, elülső és hátulsó szegélye, továbbá két kis folt 
a középen fekete. Potroha fekete, szegélye sárga. Ide tartozik a quadri

punctata ab. bosnica Prc (lásd: 20/14 sorszám alatt). 

42 (41) Legalább a két első csápíz és a 3. íz töve sárga. 

43 (44) Előtora nagyon széles és harántos, legnagyobb szélessége a középen 
van; olyan széles, mint a szárnyfedők együttvéve. Oldalszegélye erősen 
kerekített, hátulsó szegélye a középen kissé öblös, elülső szegélye ív 
alakban megy át az oldalszegélybe. Hátulsó· szögletei kerekített tompa
szögűek, felülete a közepe előtt oldalt ujjbegyszerűen benyomott. Háta 
elmosódottan pontozott, fényes. Szárnyfedője elöl finoman, hátul dur
vábban, elmosódottan ráncolt. Feje a csápgödrök hátulsó szélétől hátra
felé fekete, elöl sárga, tapogatóinak végíze és rágóinak vége barna. 
A csáp 2 első íze, a 3. íz nagyrészben és a következő ízek töve is sárga. 
Lábai feketék, de a hátulsó lábszár töve és térde, a középső lábszár 
külső fele, töve és térde, a comb felső fele, továbbá az elülső comb nagy 
része és elülső lábszára sárga .. Előtora sárga, középen két kis fekete 
folt van. Széles, nagytermetű faj. 14-'--18 mm. 

Dél-európai faj, amely Spanyolországtól Kisázsiáig terjedt el. Nálunk a hegy
és dombvidék lomberdeiben fordul elő, de meglehetősen ritka, törzsalakja nagyon 
ritka (Budapest) 

annularis MÉN. 

Vált o z·a t a i: 

1. Színezete olvan, mint a törzsalaké, de az előtor közepén csak egy nagy fekete folt 
van. - FaÚnánkban ez a leggyakoribb forma ab. longitarsis PAND.

2. Mint az előző, de a középső nagy fekete folton kívül még két kis folt van a hátulsó
szegélye előtt. - Ritka ab. trinotatithorax Pro 

44 (43) Előtora nincs teljesen olyan széles, mint a szárnyfedők, oldala hátrafelé 
kevésbé kerekített. A hátulsó lábszár töve legtöbbször nem sárga. 
Ha az előtor széles és kerekített, akkol' a hátulsó lábszár töve mindig 
fekete. 

45 (46) Valamennyi comb, a csípők és tomporok is teljesen sárga színűek, csu
pán a középső és hátulsó comb csücske fekete. Potroha teljesen sárga, 
előtora sárga, feje a szemek előtt sárga, a csápgödrök mögött viszont 
fekete. Elülső lábszárai kívül, középső és hátulsó lábszárai, továbbá 
lábfejízei feketék, melle ugyancsak fekete. A csáp töve és a tapogatók 
�árga színűek. Előtora keskeny, alig szélesebb, mint amilyen hosszú, 

· elöl majdnem félkör alakúan kerekített; felülete sima és fényes. Szárny
fedője elöl finoman, hátul durván ráncolva szemecskézett. Karcsú.
10-14 mm.
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Elofordul Észak- és Közép-Európában, Szibériában. Nálunk a dombvidék 
és az alacsonyabb hegyvidék lombcrdeinek tisztásain, erdőszegélyeken, hegyi réteken 
stb. országszerte nem ritka 

peUucida F ABR 

Vál t o z ata: 

1. Középső lábszára teljesen, hátulsó lábszára teljesen vagy részben sárga, térde is 
sárga. - A törzsalak között fordul elő, de nem gyakori 

ab. Rauterhergi REDTB. 

46 (45) Legalább a középső és a hátulsó comb vége nagy kiterjedésben fekete. 
Potroha fekete, szegélye és utolsó szelvénye sárga, vagy legalább az 
első haslemezek közepe fekete. 

47 (50) Valamennyi láb tompora és csípője fekete. Testük széles. Nagytermetű 
fajok, előtoruk széles és harántos, oldalszegélyük olykor majdnem 
párhuzamos. Feje a csápgödrök mögött teljesen fekete. Tapogatóinak 
végíze. sötét.

48 (49) Valamennyi lába fekete, legfeljebb az elülső és középső combok töve 
részben sárgásvörös. Előtora harántos, oldala erősen kerekített, hátra
felé elszűkül, majdnem olyan széles, mint a szárnyfedők. Felülete szóra 
tan és finoman pontozott, oldala a közepe előtt mélyen benyomott. 
Elülső szegélyén nagy, négyszögű fekete folt van, amely az elülső har
madon is túlterjed. Szárnyfedője elöl elmosódottan és finoman, hátul 
durvábban ráncolva szemecskézett, meglehetősen fénytelen. Csápja 
féltest hosszúságú. 12-17 mm. 

Egész Európában előfordul. Nálunk az Alföldön, alacsonyabb hegyeinkben, 
rétek virágain, fűféléken, a még zöld gabona szárán, virágzó bokrokon országszerte 
nagyon . gyakori - K ö z ö n s é g e s l á g y b o g á r 

fu.sca L. 

Vá l t o z a tai: 

1. Olyan, mint a törzsalak, de előtorának felhajló hátulsó szegélye is fekete. -
A törzsalak között gyakori ab. hasithorax PIO 

2. Előtorának elülső harmadában, a szegélyhez közel, a középen két kisebb fekete 
· folt van. Egyebekben olyan, mint a törzsalak. - Ritka ab. teutonica PIO 

3. Előtora teljesen egyszínű sárga • ._..... Nagyon ritka ab. immaculicollis CAST, 

4. Az előtor közepén az elülső szegélyétől a hátulsó széléig széles, fekete, párhuzamos
szegélyű folt húzódik. Felületes szemlélésre hasonlít az obscura L.-hez, de annak
fejpajzsa fekete és lábai is teljesen feketék. - Ritka

ab. conjuncta SOHILSKY 

49 (48) Valamennyi comb töve részben vagy egészen sárgásvörös, olykor csak 
a combok vége fekete, az elülső lábszár vége belül részben sárga. Elő
tora erősen harántos, oldalszegélye sokkal kevésbé kerekített, közepe 
mögött a legszélesebb, hátrafelé alig keskenyedik. Felülete az elülső 
harmadban harántirányban erősen benyomott, háta szórtan és elmosó
dottan pontozott. Előtora sárga, közepén kisebb-nagyobb szív alakú 
fekete folt van. A csáp első két íze és a 3. íz töve sáTga, azután fekete. 
Széles, nagytermetű faj. 11-15 mm. 
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Előfordul egész Európában és Kisázsiában. Alföldi, . hegy- és dombvidéki 
erdeink tisztásain, erdőszegélyen, réteken a dudvanövényzeten, virágokon, fűféléken, 
virágzó bokrokon nagyon közönséges 

rustica FALL. 

Vá l t o z a t a i: 

1. Olyan, mint a törzsalak, de középső és hátulsó combjának töve csak részben
sárga, majdnem fekete; az ehilső comb töve körös-körül sárga. - Előfordul a 
törzsalak között. - Ritka ab. vesubiensis PIO

2. Combjai olyanok, mint a;,; előző esetben, de előtorának fekete foltja az elülső
szegélyig terjed, és a fekete foltban elöl egy elmosódott világos foltocska van. 
- Nem ritka ab. nigl'ipalpis REY 

3. Olyan, mint a törzsalak, de előtorának fekete foltja az elülső szegélyig terjed.
- Ritka ab. lokvensis STILLER 

4. Olyan, mint a törzsalak, de előtorán a középső fekete folton kívül még 1-1 kis 
folt van a hátulsó szegélye előu. - Nagyon ritka 

ab. trimaculatithorax Prn 

5. Hasonló a törzsalakhoz, de előtorának középső fekete foltja két kis fekete foltra
tagolódik. - Igen ritka ab. Leonardi Prn

6. Előtora egyszínű sárga, nincs. rajta fekete folt. -- Ritka
ab. milllithorax PIO 

50 (47) Legalább az elülső és a középső láb csípője és tompora sárga, többnyire 
a hátulsó láb töve is sárga. Megnyúlt, keskeny faj. Előtora mindig egy
színű sárga, korong alakú, közepétől előrefelé erősen elszűkül. Elülső 
szegélye félkör alakban lekerekített. Pajzsocskája rendszerint sárga. 
Tapogatóin:ak végíze is sárga. 

51 (52) Lábai feketék, legfeljebb a combok töve sárgásbarna. Feje a szemek 
mögött teljesen fekete. Ide tartozik a livida ah. distinguenda GAUTIER 
(lásd: 19/7 sorszám alatt). 

52 (51) Csak a combok vége fekete, középső és hátulsó lábszára fekete. Feje 
sárga, legfeljebb a fejtetőn, vagy a·homlokon van fekete folt. 

53 (54) A homlokon fekete folt van. Előtora teljesen sárga. Ide tartozik a livida 
ah. rufipes FABR. (lásd: 19/10 sorszám alatt). 

54 (53) Feje és előtora is teljesen sárga. Ide tartozik a livida ab .. unicoloriceps 
KASZ. (lásd: 19/9 sorszám alatt). 

55 (40) A 9 mm·t meg nem haladó, kistermetű fajok. Lábuk egyszínű sárga. 
Szárnyfedőjük nagyon fényes. 

56 (57) Pajzsocskájuk fekete, a mellközép és mellvég fekete, potrohának közepe, 
vagy legalább potrohlemezeinek töve fekete. Feje a csápgödrök mögött 
fekete. Csápja a 3. Íz végétől fekete. Szárnyfedőjének szegélye teljesen 
fekete. Előtora egyszínű sárga. Szárnyfedője nagyon durván szemecs
kézett, finom, rőt szőrözettel. 7-8,5 mm. 

Előfordul egész Európában, nálunk a hegy- és dombvidéki vizenyős réteken, 
leginkább a vízparti nővényzeten. - Nem ritka 

fo.lvicofüs FABR. 



1 44 DR. KASZAB ZOLTÁN VIII 

Vá l t  o z a·t a: 

1. Az elotor elülso szegélye elmosódott sávban fekete, olykor hátán elmosódott
fekete foltok nyomaivaL - A törzsalak között gyakori

ab. maculata SOHILSKY 

57 (56) Pajzsocskája sárga, teste alul teljesen sárga, legfeljebb a mellvég oldala 
barna. Csápja sárga, a vége felé fokozatosan sötétedő. Homloka a csáp
gödTök mögött fekete, alul rendszerint barna. Előtora egyszínű sárga. 
A szárnyfedő keskeny szegélye a vállnál sárga, egyébként azonban fé
nyes fekete. Szárnyfedője durván, ráncosan szemecskézett, finom, fel
álló, szürke szőrözettel. 7-8,5 mm. 

58 (39) 

59 (60) 

Európai faunaelem. Faunaterületünkön az Alföld és a dombvidék vizenyos 
rétjein, vízparti növényzeten, virágzó fűféléken stb. nem gyakori 

bicolor HERBST' 

Vá l t ozat a: 

1. A szárnyfedo oldalszegélye a válltól közepén túlig, továbbá varrata széles sávban
hátrafelé keskenyedve majdnem a szárnyfedok csücskéig világossárga. - Elo
fordul a törzsalak között. - Gyakori ab. sutmalis SOHILSKY

Előtora teljesen fekete, csak oldalszegélye sárga. Olykor mind az elülső� 
mind a hátulsó szegély, vagy csak az elülső szegély keskeny sárga sze
géllyel. Fejpajzsa teljesen fekete, legfeljebb a szegélye sárga. 

Valamennyi comb töve, a csípők· és tomporok is sárga színűek. Elő
torának szegélye körös-körül világossárga. Fejpajzsa sárga. Előtora 
harántos, négyszögű. Ide tartozik a fibulata MARK. (lásd : 34 sorszám 
alatt). 

60 (59) Lábai feketék, legfeljebb térdei kissé világosabb színűek. 

61 (62) 

62 (61) 

63 (64) 

A fejpajzs szegélye sárga, a. pofák és rágók töve sárga,· tapogatói feke
ték. Előtora nagyon széles és rövid, oldalszegélye iv:elt, csak felhajló 
szegélye világosbarna. Olykor világos szegélye hátul nagyon keskeny 
és csak elöl, az elülső szöglet körül, a közepéig világos. Elülső és hátulsó 
szegélye egyenesen lemetszett. Szárnyfedői elöl finoman, hátul durván 
ráncosak, de fényes. Szőrözete finom és sűrű, ferdén felálló. 5-6 mm. 

Észak- és Közép-Európában, továbbá Szibériában él. Faunaterületünkön a 
magasabb hegyi és alhavasi tájak vizenyos rétjein, lápos helyeken fordul elo. -
Ritka, Magyarországon csak a Bükk hegységbol ismeretes 

paludosa F ALL. 

Fejpajzsa teljesen fekete. Előtora széles sárga szegéllyel. A szárnyfedő 
szőrözete finom és lesimuló, elöl a varrattól kifelé, oldalt pedig a közepe 
felé irányul, hátul a szőrözet egyszerű. 

A 2. csápíz alig valamivel rövidebb, mint a 3. íz, a 2. íz szélességénél 
több mint kétszer hosszabb. A hím 3. csápíze párhuzamos, egyharmad
dal rövidebb, mint a 4. íz; a hím csápja hosszú� a hátulsó csipőket vala
mivel túlhaladja (13. ábra: B). A tapogatók utolsó ízének csak a vége 
fekete, utolsó előtti íze teljesen sárga, tőíze barna vagy fekete. A csáp 
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első két íze alul sárga. Előtora széles, sárga szegéllyel. Elülső lábszárá
nak belső fele olykor világos (11. ábra: A, B); 9-13 mm. 

Előfordul Európában és Nyugat-Ázsiában. Faunánkban a hegy- és .domb
vidék lomberdeiben, erdoszegélyeken, virágzó tölgyön és virágzó cserjéken, fák 
fiatal hajtásain tavasszal közönséges 

ohscura L. 

Vá l t o z a t a: 

1. Előtorának hátulsó szegélye keskeny, sárga peremmel díszített. - A törzsalak 
között nem ritka ab. lihurnica DEPOLI 

64 (63) A 2. csápíz sokkal röyidebb, mint a 3., amely vastag, a 2. íz nincs két
szer olyan hosszú, mint amilyen széles (13. ábra: A, C). Tapogatói 
teljesen feketék. 

65 (66) Állkapcsi tapogatóinak végíze hosszú, szélességének több mint kétsze
rese, kívül kissé homorú, valamivel a közepe előtt a töve felé a legszéle
sebb. A hím 3. csápíze vastag és párhuzamos, kétszer olyan hosszú, 
mint amilyen széles. Csápja hosszú és vékony, a hátulsó csípőket túl
haladja (13. ábra : A). Előtora erősen harántos, oldala gyengén ívelt, 
elöl az elülső szegélybe egyenletes ívben megy át. Háta az első harmad
ban harántul benyomott. Előtoránakfekete foltja nagy és széles, elülső 
és hátulsó szegélye keskeny, sárga peremmet 7-11 mm. 

Közép-európai, délkelet-európai faj. Faunaterületünkön az Alföldön és a 
dombvidéken fordul elo, szárazabb erdoszegélyeken, nyílt réteken a dudvanövény
zeten, fűféléken, virágzó cserjéken, fák fiatal hajtásain gyakori ( = obscura auct., 
pulicaria auct., pulicaroides DEPOLI) 

Csikii STILLER 

Vá lto z a t a: 

l. Az előtor fekete foltja az elülso, ilÍetve a hátulsó szegélyt is eléri._- Ugyanolyan 
gyakori, mint a törzsalak ab, szegediensis STILLER 

66 (65) Tapogatóinak végíze rövid, kívül kissé domború, nincs kétszer olyan 
hosszú, mint amilyen széles, valamivel a közepe előtt a legszélesebb. 
Csápja rövid és vastag, a hátulsó csípőket nem éri el. A.hím 3. csápíze 
a vége felé vastagodó, nem párhuzamos, nincs egészen kétszer olyan 
hosszú, mint amilyen széles a végén (13. ábra: C). Előtora kevésbé 
harántos, sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők, elöl alig benyomott, 
igen finoman ráncolt, ami miatt zsírfényű. Oldalszegélye szélesebb sárga 
szegéllyel, elülső és hátulsó szegélye keskeny sárga peremmel. 6-8 mm. 

Elofordul Közép- és Dél-Európában, Ázsia északi felében. Nálunk az alföldi 
vizenyos-mocsaras területeken, virágokon és fűféléken tavasszal közönséges 

pulicaria F ALL. 

3. nem : Metacantharis BouRG.

Testalkata a Cantharis fajokkal azonos, fej pajzsa éppúgy erősen domború, 
de különbözik tőle karmainak alkatában. E nemnél a hím karmai közül minden 
lábon az egyik karom vége osztott, kéthegyű. A nőstény karma egyszerű, a 
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karom tövén legfeljebb alul van kis szöglet, de nem osztott és nincs fogacskája 
(13. ábra : H, 1). Számyfedője fénylő, teljesen elmosódottan ráncolt, elöl sima. 
Szőrözete gyér és egyszerűen ferdén felálló, meglehetősen egyenetlen. Szárny-· 
fedője sárga, elmosódott fekete foltokkal vagy azok nélkül. 

E nem 14 eddig ismert faja a mediterráneum és a ponto-kaspi faunaterület lakója, 
amelyek közül nálunk 2 faj és 3 változat fordul elő. A faunateriiletünkről kimutatott fajok 

. közül a turcica MARS. fajt a határozókulcsból kihagytuk, mert az nálunk nem fordulhat elő" 
Valószínű, hogy téves határozás vagy téves lelohelyadat folytán került be az irodalomba. 

1 (2) Nagyobb és szélesebb, előtora négyszögű, majdnem olyan hosszú, mint 
amilyen széles, oldalszegélye majdnem párhuzamos, elülső szögletei 
teljesen lekerekítettek, hátulsó szögletei kerekített tompaszögűek. 
Hátulsó szegélye majdnem egyehes, elülső szegélye széles ívben kerelú
tett. Teste sárga, homlokán fekete folt van. Az előtor hátának közepén 
vagy két kisebb elmosódott szegélyű fekete folt, vagy középen kis össze
függő folt látható. Számyfedője ritkán egyszínű sárga, de leginkább 
varrata, csücske és hátul az oldala a közepéig, majd egy vékony vonal 
a válldudor aljáig az oldalszegély mellett fekete vagy barna. Lábai 
sárgák, a hátulsó comb vége és hátulsó lábszára részben, továbbá láb
feje fekete vagy barna. Csápja sárga, a vége felé barna. A hím tapogató
jának utolsó íze kívül teljesen egyenes, a közepe előtt a töve felé a leg
szélesebb. A mellvég legtöbbször fekete, haslemezei feketék, szegélyük 
és végük sárga. 8-12 mm. 

Előfordul Közép- Íís Dél-Európában, a Kaukázusban, nálunk a hegy- és domb
vidéken, elsősorban fenyveserdokben, fenyő fiatal hajtásain, de lomblevelű fákon is ; 
tavasszal nem ritka . 

discoidea AHR. 

Vál t o z a t ai: 

1. Olyan, mint a törzsalak, de feje egyszínű sárga. - Gyakoribb, mint a törzsfaj 
ab. liturata REDTB. 

2. Feje és előtora is egyszínű sárga. - Ugyancsak gyakori 
ab. flavicoUis GERH. 

2 (1) Kisebb és keskenyebb. Az előtor hátán nagy, legtöbbször majdnem 
a hátulsó szegélyig érő, hátrafelé szélesedő fekete folt van. Pajzsocskája 
fekete, a szárnyfedők varrata fekete, egyébként sárga. Feje a csáp
gödrök hátulsó szegélyétől hátrafelé fekete, elöl sárga. Lábai sárgák, 
hátulsó combjainak vége fekete, olykor az is csaknem sárga. Hasa fe
kete, a potroh szegélye és utolsó szelvénye azonban sárga. 5,5-8,5 mm. 

Elofordul csaknem egész Európában, a Kaukázusban és Perzsiában is. Fauna„ 
területünkön hegy- és dombvidékeink tölgyerdeinek szegélyén, de leginkább feny
veseinkben a fiatal hajtásokon és virágzó fákon közönséges 

haemorrhoidalis FABR. 

Vá l t o z at.a: 

1. Az előtor fekete foltja a· középen osztott. és elmosódott. - A törzsalak között 
nem ritka ab. picticoilis RAG. 
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4. nem: Podistra MoTSOH.

Hosszú és megnyúlt, Rhagonycha fajokra emlékeztető testalkattal. Feje, 
nagy szeme kiugró, nyaka hosszú és a hímek esetéhen hirtelen elszűkül. 
Fejpajzsa domború, de nincs olyan határozott dudora, mint a Cantharis fajok
nak. Állkapcsi tapogatóinak végíze igen hosszú és keskeny, késszerű, töve köze
lében a legszélesebb, legalább olyan hosszú, mint az előző két íz együttvéve 
(15. ábra: D). Csápja nagyon hosszú és vékony, 3. íze a legszélesebb, 2. íze sok
kal rövidebb, mint a 3. íz. Előtora négyszögletes és keskeny, sokkal keskenyebb, 
mint a szárnyfedők. A szárnyfedő szőrözete nagyon dús, részben majdnem le
simuló, részben felálló, szőrözete hosszú. Lábai hosszúak és vékonyak, a lábszá
rak szőrözete is elálló. Az elülső és középső lábakon az egyik karom tövében 
a hím esetében kis fogacska van, a nőstény karmának töve nem fogazott (15. 
ábra : E, F). A mi fajaink hártyás szárnya és szárnyfedője is jól fejlett (alnem : 
Absidia MuLS.) 

E nemnek 20 palearktikus faja van, amelyből nálunk 4 faj és 1 válto�at fordul elő. 
Valamennyi faj hegyi és szubalpin jellegű. Fenyőn, virágokon, fűféléken, erdőszegélyeken és 
vágásokban, erdei réteken, sőt az erdőhatár felett is találhatók. 

E nembe tartozó hím példányokat biztosan csak a hím ivarszerv vizsgálata alapján 
lehet meghatározni. A nőstények megkülönböztetésére a 7. haslemez alakja nyújt jó bélyegeket. 

l (8) A 7. haslemez egész szélességében ív alakban kikanyarított. Szemük 
kiugró, a halánték a szemek mögött hirtelen szűkül el. (Híme k). 

2 (7) Fejpajzsa a szemek között lapos és széles, gyengén benyomott, közép
barázda nélkül. Előtora keskeny és hosszú, elülső szögletei lekerekítettek. 

3 (6) A paramerák dorsalis lemeze a végén keskeny harántszalag formájában 
erősen kitinizált, a középen csak nagyon gyengén kimetszett. A penis 
dorsalis vége erősen kitinizált. 

4 (5) A paramerák ventralis szabadon álló nyúlványa vékony, hosszának 
egyharmadával túlhaladja a paramerák dorsalis lemezét, amely a végén 
alig kikanyarított és finoman szőrözött (15. ábra : G). Egyszínű sárgás
vörös, legfeljebb mellvége és lábfejei színe sötétebb. 3. csápíze a vége 
felé exősen kiszélesedik, alig valamivel több, mint kétszerese szélességé
nek, 4. íze hosszabb és keskenyebb. Előtora szélesebb, mint amilyen 
hosszú, hátul kétoldalt dudorxal, elöl ujjbegyszerűen benyomott. 8,5-
10,5 mm. 

Észak- és közép-európai faj. Magasabb hegyeink alhavasi tájában gyakori. 
Magyarországon eddig csak a Kőszeg környéki hegyekből ismerjük 

rufotestacea LETZN. 

· 5 (4) A paramerák ventralis szabadon álló nyúlványa széles és rövidebb,
alig valamivel hosszabb, mint a paramerák dorsalis lemezének vége, 
amely a végén teljes szélességében gyengén kikanyarított, közepén 
alig észrevehető kis fogacska van (15. ábra : H). Teste teljesen vöröses
sárga, a csápok azonban a 3. íz végétől rendszerint sötétedők, lábfejei 
is sötétebbek. Előtora keskenyebb, valamivel hosszabb, mint amilyen 
széles, csápja hosszabb és vékonyabb, 3. íze a végén keskenyebb, emiatt 
több mint kétszer hosszabb szélességénél, nem is szélesebb, mint a 4. íz. 
7,5-10 mm. 
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Előfordul Észak- és. Közép-Európában, az alhavasi táj fenyveseiben, erdő
szegélyek fáin, virágokon, bokrokon, alhavasi rétek virágain, Magyarországon eddig 
csak a Mátra hegységben találták 

Vá l t o z a t a: 

pilosa p AYK. 

l. Feje és előtorának közepe barna, csak szegélye sárga. Csápok, lábak sötétebbek. 
- A törzsalak között gyakori ab. Schönherri · MANNH 

6 (3) A parnmerák dorsalis lemeze a végén nagyobb kiterjedésben kitinizált, 
a végén a középen erőteljesen kikanyarított. A penis dorsalis vége nem 
erősebben kitinizált és nem is fekete (15. ábra : I). Teste vörösessárga, 
feje és szárnyfedői gyakran világosbarna árnyalattal. Csápja világos
vagy sötétbarna, töve sárga. Előtora keskenyebb, olyan széles, mint 
amilyen hosszú, vagy valamivel hosszabb a szélességénél. 8-10,5 mm. 

Faunaterületünkön a horvátországi fenyvesekben fordul elő, de magyar
országi előfordulása is várható. Megtalálható még a Balkán-félsziget északi felében 

[Pentheri GANGLB.] 

7 (2) Fejpajzsa a szemek között mélyebben benyomott, gyenge hosszanti 
barázdával. Előtora kerekített, de elülső szögleteit jól ki lehet venni, 
szélesebb, mint amilyen hosszú, olykor hátulsó szögletei előtt öblös. 
3. csápíze megnyúlt és keskeny, több mint kétszerese szélességének,
a vége majdnem párhuzamos, a 4. íztől kezdve igen vékony és hosszú.
A csápok és tapogatók barnák, hasa barna, előtora vöröses, szárny
fedője sárgás. A paramerák dorsalis lemeze igen széles, gyengén ív alak
ban kimetszett, a vége oldalt gyengén kikanyarított. A penis dorsalisan
kétoldalt erő.sen · kitinizált, fogszerű nyúlványt visel. · A paramerák
ventralis szabadon álló ága vékony és egyenes, alig valamivel hosszabb,
mint a d.orsalis lemez vége (15. ábra: J). 7-8,5 mm.

Közép-európai faj. A magas hegyek alhavasi és havasi övében a réteken, 
virágokon, fűféléken, fenyő fiatal hajtásain fordul elő 

[prolixa M.XR.K.] 

8 (1) A 7. haslemez a középen előreugró és kétoldalt kikanyarított, vagy a 
középen és kétoldalt is kikanyarított. Szemük kevésbé kiugró, halán
tékuk a szemek mögött nem szűkül el hirtelen, csápjuk is :rövidebb, 

9 (10) 

10 (9) 

előtoruk szélesebb. (Nő s t é n y  e k). 

A 7. haslemez kétoldalt kimetszett, a középen háromszög alakban ki
húzott, így háromkaréjos. A középső karéj vége kissé lemetszett, és 
a szelvény közepe a vége előtt bütyökszerűen duzzadt; Sárgásvörös. 
Csápja a vége felé és lábfeje sötétebb. 

rufotestacea LETZN. � 

A 7. haslemez a középen és kétoldalt egyaránt kimetszett vagy kikanya
rított, így négykaréjú. A két középső karéj rendszerint messzebb ki
húzott, mint a két szélső. 

11 (12) A 7. haslemez a középen erősen duzzadt és domború, a haslemez oldalt 
hosszirányban benyomott, a középső karéjok nagyok és laposak, de 
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12 (11) 

13 (14) 

14 (13) 
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középen nincs benyomat. A haslemez végének kimetszései mélyek. 
Színe vörösessárga, csápja a 3. íztől barna, a lábfej sötétebb. Színválto
zata mint az 5/1 sorszám alatt leírt hím esetéhen pilosa PAYK. <i2 

Az utolsó haslemez lapos, oldala hosszirányban alig benyomott, karéjai 
kisebbek, bemetszései sekélyehbek. 

A 7. haslemez végén harázdának nyoma sincs a középen. Közepe erősen 
kerekítve kimetszett, a középső karéjok az.onhan alig valamivel jobban 
kihúzottak, mint a szélsők, kétoldali kikanyarítása a végén igen sekély. 
A 7. haslemez töve a középen sekély, ív alakú bemélyedéssel. Előtora 
négyszögű, párhuzamos, csápja vékonyabb és hosszabb, csak a vége 
felé barna, tapogatói sárgák. Teste. sárgásvörös 

[Pentheri GANGLB. <i2] 

A 7. haslemez vége a középen sekély, de határozott hosszanti baráz
dával. Mellette kétoldalt a középső karéjok kissé henyomottak, amelye
ket oldalt ferdén kiemelkedő gyenge hordácska határol. Ez a borda a 
középső karéj széléig fut. A középső karéjok közepe messzebb 
kihúzott, mint a szélső karéjok közepe. Előtora széles, tövétől előre
felé elkeskenyedik, csápja a 2. íztől kezdve fekete, tapogatói sötétek, 
teste· sötétebb sárgásvörös vagy világosbarna. 

[prolixa MARK. <i2] 

5. neni. : Rhagonycha EscHSCH.

Testük megnyúlt és lapos, a csápok, lábak vékonyak, hosszúak. Fejük 
széles, szemük gömbölyű és kiugró, a hímek szeme nagyobb és halántékuk 
jobban elszűkül. A homlokon nincs kiemelkedő dudor, teljesen lapos. Állkapcsi 
·tapogatójuk végíze haltaszerű. Előtoruk legtöbbször harántos, szegélyük kes
keny és legtöbbször felhajló, hátulsó szögletei tompa- vagy derékszögűek, elülső
szögletei csak ritkán élesek. Szárnyfedőjük szemecskézett, finoman szőrözött.
Utolsó előtti láhfejíze széles és karéjos. Karmaik tövében rendszerint erős fo
gacska Van (15. ábra : C).

E nemben több mint 160 fajt tartunk nyilván. A fajok legnagyobb része a holarktikus
régióban él, de elofordulnak az indomaláji régióban is. Fannaterületünkön 22 fajt és 14 válto
zatot mutattak ki: Az alábbi határozókulesból az opaca MuLS. fajt, amely a Fauna Regni
Hungariae adatai szerint nálunk is elofordul, kihagytuk, mert ez csak Spanyolországban és
Dél-Franciaországban honos, a magyar faunajegyzékbe téves határozás folytán került be.

A Rhagonycha fajok éppúgy, mint a Cantharis, Podabrus stb. fajok ragadozók, más
kisebb rovarokkal, rovarlárvákkal . táplálkoznak. Imágóik legtöbbször virágzó növényeken,
erdők szegélyén növo fiatal fák hajtásain stb. olykor tömegesen lépnek fel. Lárváik a talajban,
avarban, mohában, korhadó fában találhatók, szintén ragadozók.

1 (2) A 2. csápíz ugyanolyan hosszú, mint a 3. íz, csápja nagyon hosszú 
és vékony. Pofái a szemek előtt párhuzamosak, olyan hosszúak, mint 
a szem hosszátmérőjériek a fele (12. ábra: C) (1. alnem: Armidia MuLS.). 
- Feje és előtora, továbbá melle, csápja és lábai is sárga színűek, pot
roha barna, de. az egyes haslemezek vége és két utolsó szelvénye sárga.
Szárnyfedője sötétbarna, varrata és szegélye, továbbá válla sárga,
pajzsocskája is sárga. Előtora az elülső szögletektől a hátulsó harmadig
kétoldalt mélyen benyomott, a hátulsó szögletek előtt is mély gödröcske

4 VIII. L 



l_·�S_O��� ����������D_R_._K_A_s_zA_B_·_z�o_LT_A_N�������������V�III.

van. Hátulsó szegélye élesen felhajló. Felülete sima és fényes. Szárny
fedői durván ráncosak, f inom, sárga szőrözettel fedett. 11-15 mm. 

Délkelet-európai faj. Faunaterületünkön Horvát�rszágban nem ritka. Irodalmi 
adatok szerint Magyarországon is előfordul. A. Bánságban ugyancsak .nem ritka 

signata G lfüM,

Vált o z a t a i: 
1. A szá;nyfedo barna foltja rövid, a pajzsocskát nem éri el. - A törzsal�k között

ritka · ab. paulosignata Prn
2. A szárnyfedo egyszínű sárga. -

Előfordul a törzsalak között, de
ritka

ab. insignata Pw 

2 (1) A 2. csápíz sokkal rövidebb, 
mint a 3. íz (15. :ibra : A, B). 
Pofáik a szemek előtt rövidek, 

· legtöbbször keskenyedők, sokkal
:rövidebbek, mint a szem hossz
átmérőj ének 11. fele (2. alnem:
Rhagonycha s. str.).

3 (30) Szárnyfedői teljesen sárga színű
ek, legfeljebb a szárnyfedők 
vége fekete. 

4 {13) Előtoruk egyszínű sárga. 
5 (8) Fejük is sárga. Mellük és paJ

zsocskájuk is sárga. 
6 (7) A szárnyfedő vége fekete. Lábai 

sárgák, de lábfeje fekete, csápja 
14. ábra. Rhagonycha fulva ScoP. (Eredeti) az első Íz végétőlsötét, tapoga-

tói is sötét.ek. Teste alul teljesen 
sárga. Előtora sokkal hosszabb, mint amilyen széles, oldala előrefelé· 
elszűkül, egyenes, elülső szegélye szélesen kerekített, hátulsó szegélye 
majdnem egyenes. Szárnyfedői finoman ráncolva pontozottak, fénylők, 
szőrözetük sárga. Feje keskenyebb, mint az előtor; (14. ábra} 
7-11 mm.

Előfordul csaknem egész Europában, a Kaukázusban és Szibériában. Nálu:nk 
az Alföldön, a hegy- és dombvidéken egyaránt, rétek virágain országszerte nagyon 
közönséges - S á r g a 1 á g y b o g á r 

fulva ScOP. 
Vá l t o z a ta: 
1. A szárnyfedo fekete foltja nagyobb, majdnem a közepéig terjed. - Nagyon ritka

ab. usta GEMM. 

7 (6) Szárnyfedői teljesen sárga színűek, csápja és lábfejízei is sárgák. A pot
roh első 5 haslemeze kétoldalt barna. Előtora valamivel szélesebb, mint 
amilyen hosszú, oldala gyengén, elülső szögletei csaknem félkör· alakban 
íveltek. Felülete lapos és sima, fénylő. Szárnyfedői elmosódottak, rán
colva pontozottak. 8,5-12 mm. 
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Elofordul Nyugat-, Közép- és Kelet-Európában. Faui1aterületünkön ritka, 
.. montán és szubalpin iellegű. Előfordul a Kárpátokban és Horvátország hegyeiben; 

Magyarországon a Mátrában 
translucida KJ;tYN. 

8 (5) Feje fekete. _Teste �lul :barna. Pajzsocskája sötét. .. 
9 (12) Nagytermetű fajok, 7 mm-nélhosszabhak. Lábukegyszínű sárga, leg

feljebb . combjuk barna. Ez utóbbi esetben .csápjuk _teljesen fekete; 
. - . . 

· 10 (11) Szárnyfedői egyszínű sárga színűek, a végük sem fekete. A hím feje
a szemekkel együtt szélesebb, mint az előtor, a nőstény előtora haránios,. 

· tompa elülső szögletekkel. A hím előtora trapéz alakú, elülső szögletei
. ugyancsak tomp�szögűek. A hím szeme erősen kiugró, gömbölyű. Fej
pajzsa a szemek előtt vörösbarna. A csáp töve sárga, a lábfejízek vége
.barna. 7,5-12 mm.

11 (10) 

· Közép- és dél-európai, kaukázusi, perzsiai moiitán faj, amely nálunk a Kárpá
tokban, Horvátórszághan és Magyarországon a Kőszeg környéki hegyekben J�-
� - � 

. . . .  . . . 

nigriceps WALTL 
Yá 1 t o z a t.a i: 

. 1. Feje teljesen feket�, -� csáp töve.és lábai. sárg·a s�fuűek'.-'--- A törzsalak között nem 
ritka . . 

ah. atricapilla Krnsw. 
2. Feje telj�sen fekete, a csáp ·töve is .fekete, co�hJai' rendszerint barna szÍll.űek,

. ritkábban feketék. - Elofordul a törzsalak között, különösen a Xeléti- és Déli
. Kárpátokban. gyakori ah. nigrico:rnis PETRI. 

Szárnyfedőinek vége fekete. Fejé.a szemekkel együtt még� hím eseté-· 
ben is keskenyebb,· mint az előtor hata. Az előtor elülső szögletei tel
jesen lekerekítettek. A híni szeme kevésbé kiugró és kisebb:. Csápja 

��.\��·� 
e; . H 1 1 . 

15 .. ábra. A : Rhagonycha elongata FALL és B : Rh. Redtenbacheri KASZ. . hímjének első 4 
csápb,e - C: Rh. signata GERM .. hímjének elülső karl'.D.a .--' D: Podistra rufotestacea
LETZN. hímjének állkapcsi tapogatója - E (belső karom) és F (külső ;karom) : Podistra rufo
testacea · LETZ:N". hímj,"ínek . elülső karma - G: P. · rufotestaceá . LETZN., H : P. pilosa
PAYK, I: P. Pentheri GANGLB. és J: P, prolixa MARK; hímjenék párzókészüléke oldalnézet
ben - K : Silis ruficollis .FAl;iR. hímjének elotora :--- L : S. nitidula F.A:BR. hímjének feje 

és előtora (Eredeti) 
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sárga, a vége felé fokozatosan sötétebb. Fejpajzsa és h�mloka is fekete. 
Lábfejízei teljesen sárga színűek. Szárnyfedői elmosódottan ráncoltak. 
7-10 mm.

Elofordul csaknem egész Európában, ·nálunk .középhegységeink erdeiben 
erdei tisztásokon, erdoszegélyen; vj.rágzó fákon ritka ( = fuscicornis ÜL.) 

lutea MüLL. 

Vált o z a ta: 
1. A szárnyfedo szegélye elöl a vállakig bar�a. - Nálunk gyakoribb,. iTiint a törzs-

alak ab. Maérkéli Kmsw. 

12 (9) Testük á 6 .mm-t nem haladja meg. A combok töve fekete, fejük teljesen 
· fekete, szájrészeí sárgák, c1;1ápjuk sárga, a vége felé fokozatosan sötéteélő ..
Előtoruk .· négyszögű, elülső szegélyiil:. alig ívelt. Testük. alul fekete.
Szárnyfedőjük finoman ráncolva pontozott, fényes, fin,oman szőrözött.
Ide tartozik a limbata ab. innotatithorax Prc. (lásd: 17/3 sorszám alatt).

13 ( 4) Az előtoron nagy fekete folt van, szegélye azonban széles sávban sárga 
vagy teljesen fekete. 

14 (19) Az· előtornak 1;1zéles, sárga oldalszegélye van, vagy sárga és középen 
nagy fekete folttal díszített. A szárnyfedő vége is teljesen sárga. 

15 (16) Valamennyi lába teljesen sárga, csápja is sárga, a vége felé fÓkozatosan 
sötétedő; a mellközép és mellvég, tQvábbá á haslemezek feketék. Feje 
fekete, olykor fejpajzsa elöl sárga. A teljesen kiszíneződött példányok 
előtora széles, fekete hosszanti s·za:laggal, amely olykor elmosódott és 
csak .a pajzsocska: előtt fekete, egyébként barna .. Szárnyfedői durván 
ráncoltak. 5�6 mm. 

Elo:fordul Észak- és Közép-Európá)>an, továbbá Szibériában. Nálunk. közép
hegységeink vizeny5s rétjein,: az alföldi ártéri és mocsaras erdok szegélyén, virágokon. 
- . Meglehetősen ritka · · · 

testacea L. 
16 (15) Legalább a combok töve fekete. 

17 (18) Combjai· majdnem . a térdekig feketék, az elülső comb. egyharmada 
azonban sárga, a lábfeje is sárga, de a vége sötét. Csápja hosszú és 
vékony, a 4 '. íz végétől kezdve fokozatosan barna; tapogatóinak töve 
sárga,. végíze barna. Előtor a nagy és szabálytalan alakú fekete folttal 
díszített, amely az elülső és hátull;!ó szegélyt egyaránt eléri. A2. előtor 
háta nagyon finom recézete miatt zsírfényű. Szárnyfedői durván. rán-
colva pontozottak. 5-6 mm. 

Elofordul a palearktikus régió északi felében. Fauliate�ületünköii gyakoribb, 
mint az elozo faj, amellyel gyakran összetévesztik. Az Alföldön és középhegységeink 
.erdeiben az erdőszegélyek virágzó fáin gyakori 

limbata THOMS. 

Vá l t o z ata i: 
1. A hátulsó lábszár vége, de olykor a középso lábszár vége. is fekete . ...:.... Elofordul a 

törzsalak között, de nem gyakori · ab. feQlOrata REY 
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· 2. Az elotor fekete foltja sem az elülso, sem a hátulsó szegélyt nem éri el. - Nem
ritka . . ab. signicollis REY 

3. Az elotor fekete foltja hiányzik. - Nagyon rit.ka
ah .. ii;motatithorax Prn 

18 (17) Combjai teljesen feketék és lábfejízei barna színűek vagy ugyancsak. 
feketék. Csápja teljesen fekete, legfeljebb az első két íze sötétvörös 
vagy barna. Csápja erőteljes, vastag ízekkel. Az előtor fekete foltja 
terjedelmes, a hátulsó harmadban az oldalszegélyig ér. Felülete fényes. 
Szárnyfedői durván ráncoltak, alig fényesek. 5-6 mm. 

Az Alpok .és a Kárpátok alhavasi övezetében .a hóhatárig fordul elo. - Ritka 
( = Meisteri GREDL.) 

[niaculicollis M.XRit.J 
19 (14) Előtora és feje is teljesen fekete. 

. 

. 

20 (27) Combjai feketék vagy barnák, térdük legtöbbször sárga, lábszárai 
sárgák yagy ugyancsak sötétek,. 

21 (22) A szárnyfedő vége .fekete. Előtora szélesebb, mint amilyen hosszú, 
előrefelé alig keskenyedik, elülső szögletei élesek. A csáp töve, a láb;. 
szárak sárgák, a combok a térdekig feketék. A híin feje a szemekkel 
egyűtt alig, a nőstényé sokkal keskenyebb, mint az előtor. 6-7,8 mm . 

. Kelet--európai, szibériai .faj. Irod�i adatok szerint faunaterületünkön is 
elofordul; de ezek az adatok újabb mege:rosíté�re szorulnak .. A Fauna Regni Huri
gariaéhiln közölt adatok tévesek, mert azok mind a 1ignosa ab. pallida FABR.-ra 
vonatkoznak 

[ fugax MANNH. J
22 (21) Szárnyfedői mindig egyszínű sárgák, 

. 23 (24) Előtora sima és fényes, kissé trapéz alakú, előrefelé gyengén elszűkül, 
elülső szögletei tompaszögűek, elülső szegélye gyenge ívben kerekített. 
Felülete a töve előtt kétoldaltjól kiemelkedő, majdnem kerek dudorral. 
A hím előtora alig szélesebb, mint amilyen hosszú, Feje. ugyancsak 
fénylő, a hím szeme hirtelen kiugró. és nagy, félgömb idomú. Feje a 
szemekk_el együtt olyan széles, mint az előtor töve. Csápja a töv�n is 
teljesen fekete. Hasa egyszínű fekete; combjai feketék, az elülső comh 
vége azonban sárga, A lábs.zárak és lábfejízek sárga színűek, a lábfejek 
vége barna. 8-9 .mm. · 

. . Erdélyben fordul csak elo, de ott is. ritka .. Irodalmi adatok szerint Magyar
országon is honos, de ez még bizonyl,tásra szorul ( = Deubeli PETRI) 

diversipes Prc 

24 (23) Előtora és feje igen finom recézete miatt zsfrfényű. Előtora hátul, a 
töve előtt alig · kiemelkedő, dud_ora elmosódott, harántos, leginkább 
párhuzamo_s · szélű, elülső szögletei kerekítettek. A hím feje a szemekkel 

· együtt keskenyebb, mint a:z; előtor. Szemük kicsi, alig kiugró. Kisebb
termetű fajok.

25 (26) Lábszárai sái:g�k (legfeljebb a középső. és hátulsó lábszár vége ba:t'.na). 
A . csáp töve sárga . vagy barna. Szárnyfedői elmosódottan. ráncolva 
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pontozottak, szőrözetük finom. Állkapcsi tapogatóinak töve sárga, vég
íze barna. Előtora alig szélesebb, mint amilyen hosszú. 5-7 mm. 

Előfordul Közép- és Dél-Európában, továbbá Észak0Airikában, Nálunk a 
hegy- és dombvidék lakója, nem gyakori. A Kárpátokban felhatol az erdobatárig 

femoralis BmYLLÉ 

Vál t o z a t a: 

1. Olvkor a hátulsó és középso lábszár vége is fekete. - Sokkal gyakoribb, mint a 
tö;zsalak ab. fuscitihia REY 

26 (25) A hátulsó és középső lábszár teljesen fekete. A törzsalaknál az elülső 
lábszár is fekete, legfeljebb a térdek kissé világosabb színűek. A törzs-. 
alak csápja is fekete, legfeljebb az _első két íz, vagy a 2. íz barna. Szárny
fedői sűrűbben és durvábban ráncolva pontozottak. Tapogatói teljesen 
feketék. Előtora határozottan szélesebb, mint amilyen hosszú. 5-7 mm. 

Közép- és dél-európai faj. Magas hegyeink alhavasi és havasi övezetében, 
fenyon, alpesi rétek virágain, az erdohatár felett különbözo fűféléken fordul . elo 

[ nigripes REDTB.] 

Vá lto z a t a: 

1. Elülso lábszára világosbarna, csápjának két elso íze sárga vagy barna. � Ugyan-
olyan gyakori, mint a törzsalak ab. Scópolii. GREDL. 

27 (20) Valamennyi lába és combjai is teljesen sárga színűek. 

28 (29) Előtora csaknem négyszögletes, elöl kissé elszűküi. Csápja hosszú és 
erőteljes, tövénél vastagabb ízekkel. Mindkét ivar feje szélesebb, hátra
felé kevésbé elszűkülő. Szemük sokkal kisebb, lrnvésbé kiugró. Szárny
fedőinek vége mindig egyszínű sárga. 7 mm. 

Kelet-mediterrán faj, amely irodalmi adatok szerint faunaterületünkön is 
elofordul 

straminea Krnsw. 

29 (28) Előtora trapéz alakú (különösen a hímé), előrefelé határozottan elszűkül, 
elülső szegélye széles ívben eri5sen lekerekített. A hím szeme igen nagy, 
erősen kiugró, félgömb alakú, halántéka hátrafelé hirtelen elszűkül. 
A csáp töve sárga, a vége felé fokozatosan barna, hosszú és vékony 
ízekkel. A törzsalak szányfedői teljesen sárga színűek. 5-7 mm. 

Elofordul egesz Európában. Fau:naterületünkön a hegy- és dombvidéken 
egyaránt nagyon közönséges. Elsosorban tö]gyerdok szegélyén a virágzó bokrokon, 
fák fiatal hajtásain, erdoszegélyek virágos rétjein található ( = pallipes FABR.) 

Változata: 

1. Szárnyfedoinek vége fekete,
auct., nec MANNH.) 

lignosa M ÜLL. 

Éppoly közönséges, mint a törzsalak ( = fugax 
ab. palliil.a FABR. 

30 '{3) Szárnyfedői teljesen fekete színűek, ritkán a szárnyfedő keskeny sze
gélye sárga. 
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31 (34) Előtora egyszín-íi sárga, vagy legalább a szegélyen mindkét oldalon van 
sárga folt. Feje fekete. Nagyobb termet-íi fajok. 

32 (33) Előtora teljesen sárga, lábai egészen, a csápok töve ugyancsak sárga. 

33 (32) 

Feje és szárnyfedői, a mellközép és mellvég, továbbá potroha fekete, 
szárnyfedőinek oldalszegélye sárga. Előtora ·. széles, előrefelé gyengén 
keskenyedő, elülső szögletei teljesen lekerekítettek. Felülete a középen 
elmosódottan, de jól láthatóan .pontozott, erősen fénylő. Szárnyfedői 
durván ráncolva pontozottak. A hím feje nagy és szeme kiugró, fél
gömb alakú. 7-'-9 mm. 

Előfordul Délkelet-Európában· és Közép-Európa keleti felében, faunaterüle
tünkön a Délkeleti- és. Déli-Kárpátokban, továbbá Horvátország hegyeiben, · de 
ritka. Magyarországi előfordulása várható 

[hanatica · RosENH.] 

Az előtor közepe fekete, fekete foltja elöl. az elülső szegélynél és hátul 
a kiemelkedő púpokon kiterjedtebb. Egyébként egész teste fekete, lábai 
és csápja is fekete. Előtora megnyúlt és párhuzamos szél-íi, szárnyfedői 
durván ránco]va pontozottak. Előtora teljesen sima, nem pontozott. 
A hím feje kevésbé nagy és kevésbé kiugró szemekkel. Feje fénytelen. 
7-9 mm.

Délkelet-európai faj, amely irodalmi adatok szerint faunaterületünkön is 
előfordul 

[Milleri Krnsw.] 

34 (31) Előtora teljesen fekete. Szárnyfedői és feje is fekete szín-íi. 

35 (36) Valamennyi lába és tapogatója is teljesen sárga, csupán lábfejei a 
végük felé sötétebbek. Előtora alig valamivel szélesebb, mint imilyen 
hosszú, előrefelé gyengén keskenyedő •. Elülső · szögletei tompaszög-íiek, 
elülső szegélye ívben lekerekített. Felülete lapos, fényes, oldalszegélye 
szélesen beugró és gyengén felhajló. A hím feje a szemekkel együtt 
valamivel szélesebb, mint az előtor töve. A hím szeme igen nagy, ki
ugró és félgömb idomú, halántéka a szemek mögött egészen hirtelen 
elsz-íikül. Szárnyfedői durván szemcsézettek és ráncolva pontozottak, 
hosszanti hordák nyomaival. 6-6,5 mm. 

Délkelet-európai .faj. Faunaterii1etünkön 1;1agyon ritka. [ viduata K ÜST.] 

36 (35) .Legalább combjai feketék 

37 (38) Egész teste, lábai és csápja feket�; Előtora sokkal szélesebb, mint 
amilyen hosszú; oldala gyengén kerekített, a nőstényé majdnem pár
huzamos, a hímé elkeskenyedő, elülső és hátulsó szögletei egyaránt 
kerekített tompaszög-íiek. Oldalszegélye éf hátulsó szegélye erőteljesen, 
elülső szegélye gyengébben felhajló. Csápja rövid és vastag, 3. íze 
határozottan szélesebb, mint a4. A hím feje a szemekkel együtt keske
nyebb, mint az előtor töve. 5-5,5 mm. 

Eddig még csak a Keleti,Kárpátokból került elő ( = morio MILL., non 
Krnsw.) 

[carpathica GANGLB.] 
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38 (37) Legalább a lábszárak töve, a térdek és a csáp töve sárga. 

39 (42) 

40 (41) 

Szárnyfedője nagyon megnyúlt és keskeny, vállánál több mint három
szor olyan hosszú, mint amilyen széles. A hím feje nagy és széles, szeme 
erősen kiugró, szélesebb az előtornál. A nőstény előtora harántosabb, 
mint a hímé, Csápja hosszú és vékony, a 3. íze keskeny. 

A hím 3. csápíze határozottan rövidebb, mint a 4. íz (15. ábra : E). 
Előtora olyan hosszú, mint amilyen széles, előre-felé csak gyengén 
keskenyedő. Elülső szögletei nagyon tompák, hátulsó szögletei éles 
tompaszögűek, oldalszegélyük nagyon keskeny. Felülete nagyon finom 
recézete miatt zsírfényű. Szárnyfedői erősen ráncolva pontozottak, 
szőrözetük igen finom. A csáp két első Íze és a 3. íz töve, az elülső 
comb vége, a térdek, továbbá a lábszárak és a lábfejek töve sárga. 
A hátulsó lábszár vége és lábfeje sötét. A 3. csápíz sokkal rövidebb, 
mint a 4. íz, ugyanolyan keskeny. 4,5-6,5 mm. 

Közép-európai faj. Faunaterületünkön. elofordul az Északi-Kárpátok alacso
nyabb hegyein (Kassa, Beszkidek), továbbá a dunántúli dombvidéken (Simontornya) 

Redtenbacheri KASZ. 

41 (40) A hím 3. csápíze ugyanolyan.hosszú, mint a 4. íz (15. ábra: A). Előtora 
kissé harántosabb, oldalszegélye jobban felhajló, felülete fényesebb, 
szárnyfedői durvábban ráncoltak, fénylők, olykor elmosódott hosszanti 
bordák nyomaival. Lábai és csápja hasonló színűek, mint az előző 
fajé. A 3. csápíz a hímnél alig valamivel rövidebb, mint a 4., de egy 
kissé vastagabb, mint a 4. íz. 4,5c 7 mm. 

42 (39) 

43 (44) 

Elofordul Észak- és Közép-Európában. Faunaterületünkön a hegy- és domb
vidék lakója, általánosan elterjedt, de nem gyakori. Lomberdok szegélyén, virágzó 
fákon, rétek virágjain, fák fiatal hajtásain él 

elongata F ALL 

Vá l t oza t a: 

1. A combok vége és lábszárai sárga színűek, valamennyi lábszár vége azonban barna.
- A törzsalak között fordul elo

al,. gallica Prc 

Szárnyfedői xövidebbek és szélesebbek, hosszuk. nincs · háromszm annyi, 
mint amilyen szélesek a vállulmál. A hím feje keskeiiyebb, szemei alig 
kiugxók, feje a szemekkel együtt nincs olyan széles, mint az előtor töve. 
Előtorn négyszögű vagy haxántos. Csápja xövidebb, vastagabb, a hím 
3. csápíze határozottan szélesebb, mint a 4. íz.

Az előtor oldalszegélye egyenes és párhuzamos szélű, előtora négyszögű, 
olyan hosszú, mint amilyen széles. Oldalszegélye elöl a lekerekített 
elülső szögleteknél szélesen beugró. A szárnyfedők ráncozása elmosó
dott. A csáp töve, a térdek és a lábszárak sárgák, a hátulsó lábszár 
rendszerint a közepéig fekete, olykor a középső és az elülső lábszár is 
a végén fekete. 4-6,5 mm. 

Elofordul Délkelet-Európában és Közép-Európa keleti felében. Faunaterüle
tünkön a hegy- és dombvidék lomberdeiben, napos hegyoldalakon, meleg lejtokön, 
virágos réteken gyakori 

rorida Krnsw. 
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44 (43) Az előtor oldalszegélye kerekített, nem párhuzamos, előrefelé legtöbb
ször gyengén elszűkülő, oldalszegélye szélesebben felhajló. A szárny
fedők ráncozása sűrűbb és durvább. Előtora határnzottan szélesebb, 
mint amilyen hosszú, felülete kevésbé fénylő. A csáp töve, a combok 
vége és a lábszárak, továbbá a lábfejízek sárga színűek, .lábfejei a 
vége felé sötétebbek. 4-6 mm; 

Előfordul Észak- és Közép-Európában, továbbá Szibériában. Faunaterületün
köil a lomberdőkben, erdőszegélyeken stb. szórványosan mindenütt megtalálbat6, 
de sokkal ritkább, mint az előző faj, amellyel eddig· összetévesztették 

atra L. 
Vá ltozata: 

1. A hátulsó lábszár vége fekete. � Előfordul a törzsalak között, de ritkább

ab. rhaetica STIERLIN* 

6. nem : Cratosilis MoTSCH.

Széles, párhuzamos testű és lapos. Feje kicsi, sokkal keskenyebb, mint 
az előtor, lapos. Szeme kiugró, halántéka a szemek mögött hirtelen elszűkül. 
Fejpajzsa teljesen lapos. Állkapcsi 
tapogatóinak végíze bárd alakú. 
Csápja hosszú, fonal alakú. Elő
tora igen széles és lapos, legtöbb
ször négyszögű, szélesebb, min:t a 
fej. Szárnyfedői párhuzamosak 
és szélesek, laposak, felületük 
pontozott. Lábai vékonyak. A 
hím valamennyi lábán a karmok 
vége kéthegyű, osztott, a nősté
nyek mindkét karmának tövé
ben erős fogacska· van. Utolsó 
potrohszelvényük igen széles, far
fedőjük párhuzamos szélű, a· vé
ge karéjos, az utolsó haslemez 
vége szélesen lemetszett. 

Ide a mediterrán és a közép-euró
pai faunaterület 6 faja tartozik, amelyek
ből 2 faj nálunk is előfordul. Életmódjuk 
a Rhagonycha fajokéval azonos. 

1 (2) Szárn:yfedője fényes, pon
tozása igen finom és egye
netlen, elöl elmosódott, 
hátul kissé ráncos, szegé- 16. ábra. Cratosilis denticollis SoHUMMEL (Eredeti)
lyén sokkal finomabban 
ráncos, mint a varrata mellett. Lábai a csípőkkel és fomporokkal együtt, 
továbbá előtora teljesen sárga, egyébként fekete. A csáp töve alul sárga, 
a potroh vége ugyancsak sárga, a lábfejek vége sötétebb. 7-9 mm. 

* E négy .egyszínű fekete faj (Redtenbaclieri, elongata, rorida és atra) meghatározása
mai taxonómiai ismereteink alapján még a hímek esetében is meglehetősen hizönytalan. A biz
tos. felismeréshez jól meghatározott összehasonlító anyag szükséges. 
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Elíífordul a Nyugati- és a Déli Alpokban, faqnaterületünkön Szlavóniában 
(Ruma) és a Keleti•Kárpátokban (Rahó). Magyarországról még nem ismeretes, de 
elofordulása várható 

[ distinguenda BA.UDI] 

2 (1) Szányfedője fénytelen, elöl a vállnál a pajzsocska körül és szegélye · 
mellett is egyaránt durván és egyenletesen, de rendetlenül pontozott. 
Pontozása hátrafelé elmosódott és a fedő gyengén ráncozott, fényesebb. 
Az előtor pontozása finom és egyenletes. A szárnyfedő szőrözete rövid 
és barna. A szárnyfedő varrata széles, kissé kiemelkedő és. nem pon
tozott. Fekete, előtora, lábai és gyakran a potroh vége is sárga (16. 
ábra). 5�8 mm. . · 

Közép- és dél-európai montán faj, amely az erdőhatár felett is gyakran elo
fordul. A Kárpátok alhavasi rétjein nem ritka. Magyarországon nagyon ritka (S,iófok) 

denticollis ScHUMMEL 

7. nem : Silis LATR.

Párhuzamos vagy hártafelé gyengén szélesedő, közepes termetű (4-8 
mm) fajok. Feje la:po(l, fejpajzsa elöl gyengén harántos és. domború, szemé

kiugró. Az állkapcsi tapogató végíze 
baltaszerű, csápja hosszú és vékony, a 
hímnél igen gyengén megvastagodott 
ízvégekkel. A nőstény előtor a erőteljesen 
harántos és lapos, hátulsó szögletei ,egy
szerűek, vagy csak jelentéktelenül .öblö
sek, a hím hátulsó . szögleteiben mély 
és határozott kimetszés van, s · hátulsó 
szögletei .hegyesszögűek. Szárnyfedői fi
noman pontozva ráncoltak, szőrözetük 
sötét. A hím utolsó haslemeze középen 
a tövéig .szélesen kimetszett, kétoldalt 
1-1 hatalmas karéjjál. A hím elülső és
középső lábának egy-egy karma a tövén
karéjosan osztott.

Ide több mint 300 faj tartozik, amelyek 
zönié India és Amerika trópusi· vidékein él. 
FaunateriilÚűnkön 2 faj és l változat található. 

17. ábra. Silis nitidula FABR. 6 (Eredeti) 1 (2) Előtora sima és fényes. A. hím 
. . . . . teljesen fekete, . az előtor kimet-

szése ahátulsó szögletben mély és félkör alakú, belőle barna, csapszerű 
riyúlváiiy ered, amely a végén kétágú. Felülete erősen domború, hátulsó 
szegélye széles és lapos, oldalszegélye beugró, a kimetszésnél éles hegyes
szögű. Elülső szögletei teljesen lekerekítettek, elülső szegélye felhajló 
(15. ábra: L). Szárnyfedői erőteljesen, de rendetlenül pontozottak. 
Lábai teljesen feketék, csápja majdnem testhosszúságú. Nősténye piros 
torú, elülső lábszára, a középső és hátulsó lábszár töve, a combok 
vége sárga. Az első láhfejízek ugyancsak sárga színűek, a csáp töve is 
sárga, Előtora igen széles és harántos, gyengébben domború, hátulsó 
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szögletei előtt alig öblösek. Az előtor elülső és hátulsó szegélye barna 
(17. ábra). 4,5-7 mm. 

Előfor<;lul egész Közép-Európában, nálunk· a hegy- · és dombvidék erdeiben, . 
erdei tisztásokon, erdőszegélyen. A hegyekben leginkább áfonyán, galagonya virág
ján stb. - Gyakori 

nitidula F ABR. 

2 (1) Az_ előtot középvonala, elülső és hátulsó szegélye igen durván, olykor 
majdnem ráncosan pontozott. Előtora lapos, nagy, fényes és sima 
dudorokkal (15. ábra : K). Teste fekete, de az előtor és a potroh, 
továbbá a fejpajzs és a csápgödrök hátulsó szegélyétől előrefelé sárga, 
csápjának töve és lábainak nagy része sárga. A törzsalak esetében a 
combok töve és a lábfejek is fekete színűek. Az előtor hátulsó szög
lete a· hímnél keskeny és mély bemetszéssel, a nősténynél kissé öblös. 
Szárnyfedője sűrűn ráncolva pontozott. 6-8 mm. 

Előfordul Közép-Európában és Eszak-Emópa déli felében. Nálunk az Alföld 
mocsaras, yizenyős·rétjein, vízpartokon, leginkább a vízparti növényzeten, nőszirmon, 
sáson stb. fordul elő. -- Nem ritka 

· ruficollis F ABR,

Vál t ozata: 

1. Lábai teljesen sárga színűek, csak a lábfej sötét. - Előfordul a törzsalak között .
- Gyakori ab. hungarica PIO 

8. nem : Malthinus LATR.

Megnyúlt, keskeny és párhuzamos, kistermetű (3-7 mm) fajok. Feje és 
előtora ráncosan pontozott, fénytelen,. szeme nagyon erősen kiugró, amely 
:mögött a halánték kúpszerűen, hirtelen elszűkül. ,Feje a szemekkel együtt 
szélesebb, mint az előtor. A csápgödrök a szemek belső szegélyétől távol esnek 
(19. ábra: B). Fejpajzsa a szemek között lapos, elöl egyszerűen domború. 
Állkapcsi tapogatójának végíze orsó alakú, a vége kihegyezett (19. ábra: E). 
Csápja hosszú és vékony. A rágók belső felén a középen nagy és hegyes fog 
van. Előtora hengeres vagy lapos, oldala finoman szegélyezett, elöl az elülső 
szögletek mellett nem szegélyezett vagy erősen szegélyezett. Szárnyfedői hosz
szúak, de a hartyás szárnyakat nem fedik be teljesen, legtöbbször határozott, 

. erős pontsorokkal vagy elmosódott pontsorok nyomaival. Lábai vékonyak, 
hosszúak, lábfejei rövidebbek, mint a lábsz.árak. 

Ide több mint 160 faj tartozik, iimelyek legtöbbje a mediterrán :faunaterület lakója. 
Néhány faj a trópusi Indiában és Amerikában is előfordul. Faunaterületünkön 8 :faj és 1 válto
zat található, amelyek a fák és cserjék friss hajtásain, virágzó bokrokon, virágzó fákon, erdő
szegélyeken, vágásokban, sövényeken sth. találhatók. Lárváik korhadó fában, avarban, száraz 
fakéreg alatt élnek, ragadozók. 

· · 

1 (6) A 2. csápíz rövidebb, mint a 3. Előtora a finom oldalszegélyig domború, 
hengeres, oldalszegélye elöl teljesen elmosódott. Szárnyfedői elmosódott 
hosszanti pontsorok ,nyomaival. Az elülső lábszár végtüskéi nagyon 
kicsik (19. ábra : D). 
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2 (5) Színe legnagyobbrészt fekete, pajzsocskája is fekete. A fejtető mindkét 
ivar esetében - éppúgy, mint az előtor - ráncosan pontozott, fény
telen. Előtora szélesebb, mint amilyen hosszú. 

3 (4) Szárnyfedői egyszínű feketék, sárga csúcsfoltjuk nincs. Az előtor fekete 
.oldala gyengén kerekített, a hegyes szögben kiugró hátulsó szögletek 
előtt gyengén öblös. A hím fejpajzsa elöl sárga, a nőstényé sötét. 
A csáp töve, a középső és hátulsó comb nagy része, az elülső lábszár 
és a tapogatók töve világos. 3,5-4,5 mm. 

Elofordul Észak- és Közép-Európában, szórványosan Dél-Európában is. 
Középhegységi. lomberdőkben, erdőszegély fáin stb. él. Ritka, Magyarországon 
eddig csak a somogyi dombvidéken (Siófok) találták 

I 
i 

18. ábra. Malthinus flaveolus PAYK. ej' (Eredeti)

frontalis MARSH. 

4 (3) A szárnyfedő vegen sárga folt van. Előtora fekete, elülső és hátulsó 
szegélye keskenyen sárgán szegélyezett, oldala erősen ívelt, gyengén 
kiugró hátulsó szögletei előtt kissé öblös. A hím fejpajzsa sárga, a 
nőstényé fekete, de szegélye sárga. Az első csápíz alul sárga vagy.felül 
is világosabb. A combok, a lábszárak vége és olykor a tövük is világo
sabb sárga. A mellközép oldallemeze. sárga, potroha nagyrészt sárga. 
4,5-6 mm. 

Előfordul Európában és a Kaukázusban. Különösen tölgyerdők szegélyén,. 
fák fiatal hajtásain, ritkás fenyvesekben, fűféléken és dudvanövényzeten, erdei 
tieztásokon a Kárpátokban nem ritka.; Magyarországon nagyon ritka.(Pilis-hegység) 

higuttulus PAYR. 



VIII. MALACODERMATA- LÁGYTESTŰ BOGARAK 1 61 

5 (2) Legnagyobbrészt sárga, pajzsocskája is sárga. A fejtető közepe és 
homloka a hím esetében fényes és sima, a csápok között és a szemek 
mögött ráncos és fényes, a nősténynél ráncolva pontozott. A hím elő
tora alig, a nőstényé valamivel szélesebb, mint amilyen hosszú. A fej
tető a középen és a szemek mögött fekete, alul sárga, -elöl a szemek 
közepétől a szájrészekkel együtt sárga. A két első csápíze sárga, lábai 
sárgák, teste alul sárga, olykor a mellvég sötétebb. Előtora sárga, 
középen két nagy, vagy összeolvadó egységes fekete folttal. A szárny
fedő vége sárga, egyébként barna, közepe Tendszerint világosabb barna. 
Az első lábfejíz majdnem olyan hosszú, mint a következő 3 íz együtt
véve (18. ábra). 5-6,5 mm. 

Elofordul Európában és a Kaukázusban. Nálunk a hegy- és dombvidék lomb, 
erdeiben, különösen száraz, déli lejtésű hegyoldalakon virágzó bokrokon, fákon. 
fák fiatal hajtásain a leggyakoribb faj ( = punctatus BOURG.) 

flaveolus P AYK. 

Vá l t oza t a: 

1. Előtora egyszínű sárga. - A törzsalak között fordul elo és gyakori
ab. immunis MARSH, 

6 (1) A 2. csápíz hosszabb vagy legalább olyan hosszú, mint a 3. íz. Előtöra 
a közepétől előrefelé hirtelen elszűkül, hátrafelé párhuzamos vagy alig 
keskenyedő, oldalszegélye éles és beugró. A szárnyfedő pontsorai sza
bályosak és erőteljesek. A szárnyfedő vége mindig sárga. 

? (12) Az elülső lábszáT végtüskéje hosszú, hosszabb, mint az első lábfejíz 
fele, vagy legalább olyan hosszú (19. ábra: C). A hím hátulsó láb
szára a végén nem szélesedik ki. A 2. csápíz sokkal hosszabb, mint a 
3. íz. Előtora harántos, szélesebb, mint amilyen hosszú. Teste nagyrészt
sárga, feje elöl fehéressárga, hátul fekete. A csáp töve és lábai sárga
színűek.

A B e D E G 

19. ábra. A: Malchinus nigrinus SOHAUF. és B: Malthinusflaveolus PAYK. feje - C: 1Ual
thinus seriepunctatus Krnsw. és D : M. flaveolus. P AYK. elülso lábszárának végtüskéje -
E : MalthinusJlaveolus P AYK. állkapcsi tapogatója - F : Malthodes marginatus · LATR, és

G: lVI. Holahausi KASZ. csápjának elso .4 íze (E : REITTER nyomán, a többi eredeti) 
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8 (11) A·. szárnyfedő pontsorai igen erőteljes nagy és sűrűn álló pontokkal. 
A hím hátulsó lábszár.a egyenes, belső oldala nem lapított és nem ki
. kanyarított. 

9 (10) A fejtető a szemek hátulsó szegélyétől hátrafelé félkör. alakba� sárga„ 
csak a nyak fele :és alul a halánték fekete. Előto:ta sárga, legtöbbször 

· az elülső és hátul$ó Szegélynél nagy félkör alakú egy-egy fekete folt ·
van, amelyek a középen összefolyhatnak. Előtora valamivel a közepe
mögött ·a legszélesebb; hátrafelé gyengén, előrefelé hirtelen szűkül el„

. elülső szögletei előtt gyengén öblös. A szárnyfedő varrata és vége
fekete, a válla azonban sárga. A fejtető a hím: esetéhen: szórtan és fino
man pontozott, . fényes és sima, a nőstényé sűrűbben pontozott, de
ugyancsak fényes, A szárnyfedő pontsoraiban nagy és durva pontok-
kal. 3,5-5 mm. · · · 

El6fo�dul Dél-Eur6páhan, Közép-Eur6pa .déli.felében és .Szibériában. Nálunk 
a dombvidék és a középhegység meleg; déli fekvésíí hegyoldalain, leginkább csei:jék 
fiatal hajtásain· és. vjrágz6 fákon nem ritka · 

seriepunctatus Krnsw. 

· 10 (9) A fejtető ·a szemek belső. szegélyének közepétől hátrafelé fekete, de a
halánt.ék alul és a. torok is. sár.ga .. Előtora sárga, elöl feketés, hátrafelé 
világosodó, legtöbbször párhuzamos folttal. Előtora zp.ajdnem a középen 

' a legszélesebb, háúaf'elé alig, el5refelé kerekített és csak gyengén öblös. 
Szárnyfedője feketésba:tna, k9zepe széles. (széle felé elterülő) s.zalmá. sárga folttal, varrata keskeny sávban ugyancsak sötét.· A szárnyfedő 
pontsorai finomabbak. A fejtető a .hím. esetéhen is táncolva durván 
pontozott, alig fénylő. 3'--5 mm. 

Elíífordul .Nyugat-, Közép- és J)él-Eur6pában .. Náhuik a hegy- és d�mh0dék 
lomberdeiben, az erdőszegély virágz6 .fáin; fiatal hajtásokon .. - Ritka 

fasdatus ÜL. 

11 (8) A szárnyfedő pontsorai finomak, a pontok a Sorokban szórtan ülnek 
· .sokkal kisebbek, mint a közterecskék, a szárnyfedő közepe mögött hátul

elmosódottak .. A hím hátulsó lábszára l;ielül görl:ie éslapított, szőrösebb.
Felülete fényes. A fejtető a hímnél teljesen sima, szélein és hátul ponto- ·
zott; a. nőstényé ,erősebben ráncolva pontozott, közepe azonban sima.
Feje .alul fekete, a pofák vonala a szemek mögött sárga, a fejtető a
szemek belső szegélyének közepétől hátrafelé fekete, a középen azonban
mélyebben sárga színű: Előtora siina és fényes, szegélye ,sárga, közepe
pftrhuzainos . szélű, nagy fekete· folttal, amely az elülső . szegélytől a
tövéig ér. A. szárnyfedő feketésbarna, válla mögött. egy-egy nagy
folt világos. Mellvége és a potroh közepe sötét. 3-4 mm .

.. Dél-európai. faj, �ely sz6rványosan Közép-Eur6páhan is elofordul. Nálunk. 
a középhegység és. a ·. dombvidék :ineleg · fekvésű hegyoldalain, leginkább tölgyerdők 
szegélyén és a fák fiatal hajtásain található. - Nem gyakori. A2; AlföldöJJ. ritka
(Bátorliget) · · · 

glabellus Krnsw. 
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] 2 (7) Az elülső lábszár végtüskéje rövidebb, az el.só lábfejíz közepét nem 
éri el vagy nagyon rövid. A hím hátulsó lábszára belül a végén erő
teljesen kiszélesedik. 

13 (14) Mindkét ivar 2. csápíze jelentékenyenhosszabb, mint a 3. íz, csapp a 
3. íztől kezdve barna, a 2. íz és a:z; l. íz v�ge sárga, az l. íz töve fehér.
Az elülső lábszár végtüskéi igen kicsik. A fejtető a hím esetében fényes
és sima, a szemek belső szegélyének közepétől hátrafelé fekete, alul is
fekete, de a halánték maga sárga. Elöl a hímnél fehér, a nősténynél a
fejpajzs a csápgödrök előtt. részben. barna. Előtor a keskeny, középen a
legszélesebb, előrefelé erősebben, hátrafelé gyengébben kerekítve el
szűkülő, sárga, középen széles fekete vagy barna párhuzamos szegély{í
sávval. Szárnyfedője barna, közepén széles fehéressárga harántsáv van,
varrata barna. A szárnyfedő pontsorai finomak, de a pontok sűrűn
ülnek egymás után. Lábai sárgák, a nőstény hátulsó lába sötétebb.
3-4 mm.

Dél-európai faj, amely szórványosan Észak-Európa déli felében és Közép
Európában (különösen nyugaton) is előfordul. Náfonl,: a hegy- és dombvidék lankáin, 
tölgyerdők szegélyén, virágzó cserjéken, fák fiatal hajtásain található. - Ritka 
(Harkányfürdő, Siófok) 

halteatus SUFFR. 

14 (13) Mindkét ivar 2. csapize alig észrevehetően hosszabb, mint a 3. íz. 
A csáp L íze és a 2. íz alul világos, a vége felé barna. Az elülső .láhszát: 
végtüskéi majdnem elérik az első lábfejíz hosszának egyharmadát. 
A fejtető közepe a hím esetében lapos, sírna és fényes, szélein és hátul 
elmosódottan ráncolva pontozott, elöl fehér, hátul a szemek belső sze
gélyének közepétől sötétbarna, pofái és alul sárga színűek. Előtora 
sárga, csak az elülső szegélyén van barna folt, elöl az oldala kissé öblö
sen szűkül el. Varratfoltja elöl szélesebb, középen keskenyebb, hátul 
a szegélyig terjed. Hasa és lábai sárga színűek. 3-4,5 mm. 

Európában, Kisázsiában és a Kaukázusban fordul elő. Faunaterii.letürikön a 
Kárpátokban, Erdélyben és Horvátországban találták. Magyarországi előfordulása 
is várható. Bükkerdők aljnövényzetén, vagy az erdőszegély .fáin, cserjéken, virágzó 
bokrokon, fák fiatal hajtásain él ( = maritimus Prn) 

[facialis THOMS.] 

9. nem: Malchinus Krnsw.

Testük . kicsi, hosszú és párhuzamos. Fejük harántos, szemük kiugró, 
nyakuk ív alakban keskenyedő. Fejpajzsuk a szemek között lapos, a csáp
gödrök között olykor benyomott. Az. állkapcsi tapogatók végíze vastag és 
orsó alakú. A rágóknak legfeljebb csak a. töve tompa kiszögelléssel. Csápja 
hosszú, a hímé hosszabb, mint a test, a szemek belső szegélyének közvetlen 
közelében ered (19. ábra : A). Előtora harántos, körös-körül vastagon szegé
lyezett, szegélye felhajló. A szárnyfedők hosszúak, a potrohot és a hártyás 
szárnyakat egyaránt teljesen befedik, rajtuk hosszanti pontsorok nyomait 
figyelhetjük meg. Lábai hosszúak és vékonyak, 

E nemnek 17 faja ismeretes, valamennyi a kelet-mediterrán fauna terület lakója. Nálunk 
3 faj fordul elő, amelyek lomberdők szegélyén, rétek virágain, fák fiatal hajtásain találhatók. 
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l (2) Teljesen fekete, az előtor felhajló szegélye és fejpajzsa is fekete. A láb
szárak töve és a combok vége, továbbá a csáp töve világosabb. Fej
pajzsa a csápgödrök között gyengén benyomott. Az előtor háta sima 
és fényes, pontozásnak nyoma sincs. A szárnyfedő pontozása elmosó
dott. 3,2-4,2 mm. 

Délkelet-európai, faunánkban montán jellegű gyakori faj, amely az Alföldön 
is eHífordul (Bátorliget), de ott nagyon dtka 

nigrinus SOHAUF. 

2 (1) Barna, az előtor felhajló szegélye és a fejpajzs a szemek előtt sárga. 
A csáp töve és az elülső láb sárga. Előtora szemecskézett, fénytelen, 
a szárnyfedő pontsorai erőteljesebbek. Fejpajzsa a csápok között lapos. 

3 (4) Szélesebb és nagyobb, sötétbarna .színű, testének sárga színe élesebben 
határolt. Csápja vékony, a hím csápja alig rövidebb, mint a test, elő
tora alig keskenyebb, mint a szárnyfedők. Elülső lába sárga, csak láb
feje fekete, a középső és hátulsó lábszár töve és a combok vége sárga. 
A mellközép, továbbá a mellvég egy része, valamint a potroh szegélye 
sárga. 3,7-4,7 mm. 

Elofordul Délkelet-Európában, a hegyvidék lomberdeiben, erdoszegélyeken, 
virágokon és a fák f iatal hajtásain. --- Nem ritka. Magyarországon ritka (Siófok, 
Harkányfürdo 

demissus. Krnsw. 

4 (3) Kisebb és keskenyebb, világosbarna, a fej és az előtor sárga színe el
mosódott, a hím csápja sokkal rövidebb, mint a teste, barna, világosabb 
tőízekkel. Előtora sokkal szélesebb, mint amilyen hosszú, de jelentősen 
keskenyebb a szárnyfedőknél. 3,5 mm. 

EHífordul Délkelet-Európában, faunaterületünkön a Keleti-Kárpátokban, 
Erdélyben és Horvátországban. Magyarországi előfordulása várható 

[ sinuatocollis Krnsw.] 

10. nem: Malthodes Krnsw.

Kistermetű (1,3-6 mm), legtöbbször párhuzamos szélű, lapos testű fajok. 
Fejük hal'ántos, hátul a szemek mögött csak nagyon ritka esetpen szűkül el 
kúpszerűen. A fejtető leginkább gyengén domború, a halánték párhuzamos és 
kerekítve szűkül el, olykor egyenesen hirtelen elkeskenyedik. A csápgödrök a 
szemek belső szélének közvetlen közelében vannak. Fejpajzsuk elöl gyengén 
domború. Állkapcsi tapogatójuk végíze hengeres, vége kihegyezett, tojásdad 
alakú. Rágói egyszerűek, belső szegélyük közepén nincs nagy kiálló foguk, 
olykor azonban igen finoman fogacskázott. Csápja hosszú, sokszor hosszabb, 
mint a teste. Előtora harántos, legtöbbször körös-körül jól szegélyezett. Szárny
fedői ráncosan pontozottak vagy egyenetlenek, határozott pontsoroknak nyoma 
sincs; rövidebb, mint a teste és a hártyás szárnyakat nem takarja el teljesen. 
Olykor hártyás szárnyai csökevényesek vagy teljesen hiányoznak. Ebben az 
esetben a szárnyfedő is erősen megrövidült és a potrohot nem takarja be. 
Lábai vékonyak és hosszúak. A hím potroha 10 hát- és 8 haslemezhől áll. az 
utolsó 3 hátlemez és a 2 utolsó haslemez igen változatos alakú fogókészülékké 
alakult, amelynek alapján a fajokat biztosan meghatározhatjuk. 
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E nemben több mint 300, többnyire holarktikus fajt tartunk nyilván; de elofordulnak 
egyes fajok a trópusi Afrikában és az indomaláji faunaterületen is. Faunaterületünkön 27 faj 
és 5 változat ismeretes. Imágóik cserjéken, virágokon, virágzó fákon, fák fiatal hajtásain, a 
dudvanövényzeten, virágzó fűféléken tavasszal találhatók. Lárváik korhadó fában, avarban, 
fakéreg alatt, mohában, zuzmóban, fügyökerek között élnek, ragadozók. A szárnyatlan vagy 
röpképtelen fajokat mohában, avarban, fű között, vagy az alacsonyabb növényzet virágjain 
találjuk. 

A fajok meghatározása legtöbbször kétséget kizáróan csak hím példányok esetéhen vezet 
eredményre. A hím potrohának utolsó szelvényei fajonként igen jól használható megkülönböz
tető bélyegeket viselnek, amelyek alapján a közelálló fajokat is biztosan elkülöníthetjük. 
Nőstényeket csak a hím ismeretében lehet meghatározni. 

20. ábra. Malthodes minimus L. 6 (Eredeti) 

1 (32) A 2. csápíz jelentékenyen rövid�bb, mint a 3. íz (19. ábra : F). A hím 
utolsó előtti (7.) haslemezének oldalkaréjai rövidek. Nagyobb termetű 
fajok. 

2 (21) A hím 8., végétől számítva 3. hátlemeze egyszerű, nincs rajta nyúlvá11.y. 

3 (16) Az előtor körös-körül, oldalán is erőteljesen szegélyezett. A hím utolsó 
haslemeze középen mélyen kimetszett, kétágú vagy a két felet közepéig 
áttetsző kitinhártya köti össze. 

4 (5) A 8. hátlemez (a 7. utolsó előtti haslemez felett) széles, egyszerű, a 9. 
hátlemez a középen tövéig osztott, a 10. hátlemez a potrohba teljesen 
behúzódott, nem látható, vékony, hegyes, tőr alakú. Az utolsó (8.) hasle
mez rövid, a vége a közepéig bemetszett, vékony, kétágú, oldalán felálló, 

5 VIII./I 
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nagy, h�romszögű lemez, amely mindkét oldalon hegye� .csúcsban v:ég
ződik. A végtüskék és a lemez között mély kimetszés van. Az utolsó 
előtti (7;) hasleméz mélyen kikanyarított, oldalt hegyesszögű csúcsban 
végződik (21. ábra: A). Teljesen fekete, csupán a szárnyfedők vége 
sárga. Széles és zömök, szárnyfedője rövíd, ni11;cs kétszer olyan hosszú„ 
mint . amilyen széles a vállaknál égyű:ttvéve. Előtora harántos, töve 
szélesen kerekített, oldala egyenes,. elülső szegélye majdnem egyenesen 
lemetszett '. Feje a csápgödrök között széles. és lapos, szemei gyengén 
kiugrók; nem szélesebbek, mint. az előtor. Csápja vastag és hosszú„ 
a 2. íz egyharmaddal rövidebb, mint a 3 .. fa. 3,2-3,5 mm. 

Délkelet-e�ópai faj. Faunáterületünkről Horv�totszágból ismeretes. Magyar-· 
országi előford�ilása várható · · 

[lautus Krnsw.] 

5 (4) Az utolsó előtti (9.) hátlemez egyszerű, se nem osztott, se .a közepén 
· · · nincs kikanyarítva. Az utolsó (8.) hasleniez a középen többé-kevésbé

kikanyarított, vagy a közepéig osztott;

6 (7) Az utolsó (10;) hÍitlemez nagyon rövid, a vége gyengén kikanyarított� 
Az utolsó (8.) hiu,lemez hosszú és vékony, a végén ha:rántirányban és 
függőleges irányban is gyengén kiszélesedett, a közepén egy k.issé ki-

. metszett, két ága teljes hosszában összen6tt (21. ábra: B). A rágók 
belső széle sima. A hím szeme hatalmas, félgömb idomú, halántéka 
hirtelen elszűkül\ emiátt feje hátul kúpszerű. Fejpajzsa a csápgödrök 
között gyengén benyomott; alig szélesebb, mint az első csápíz a leg.
széfosebb helyén. Csápj.a sokkal· hosszabb, mid\: a teste, vége felé el
vékoµyodik. A 2. íz majd egyharmaddal rövidebb, mint a 3. fai; a 3. 
jelentékenyen rövidebb, mint a 4. íz. A szárnyfedők együttesen. mint
egy két és félszer hi:>sszabhak, mint amilyen szélesek a váll magasságá
ban. Teljesen feketék; csupán végük és az előtor szegélye sárga. Az el.ő
tor sárga szegélye az elülső és hátulsó szöglete�él a korongra is kiter-. jed. Olykor· az előtor fekete foltja elmosódott kereszt alaká folttá 
zsugorodik. 4

-:-.5,5 mm. .· 

Előford�l Észak� é� Közép�Európában, nálunk .a hegy- és dombvidék lomb
erdeiben, erdei tisztásokon., erdőszegély fáin és virágokon .. __:__: Nem r.itka 

marginatus LATR. 

7 (6) Az utolsó (8.) haslemez hosszú, vagy ha rövide·bb, akkor a. középen· mélyen kimetszett. Az utolsó (10.) hátleniez két ága legalább közepéig: 
szabad; A rágók belső szegélye finoman fogacskázott. 

8 (11) Az utolsó (8.) h�slemez hosszú, két. ága a közepétől szabad, mindkét 
vége oldalt kiszélesedik és egy-egy egyenlőtlen karéjra osztott. Az alsó, 
karéj a nagyobb és alul hegyes csúpsban végződik, felső karéja keskeny 
és párhuzamos: Az 11tolsó (10.) hátlemez közepén mélyen. kimets.zett.

9 (10) Fejpajzsa a csápgödrök között keskeny, .soklc.al keske�yebb, mint a 
hatalmas, félgömb idomú szemek harántátmérője. Halántélca a .szemek 
mögött igen keske:ny, hirtelen és kúp alakban elszűküL Előtora sokkal 
keskenyebb, mint feje. a szemekkel együtt, oldala. a középen csak 
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gyengén szegélyezett,. hiítulsó. szegélye előtt kissé öblös. Csápja olyan· hosszú, mint a test� .a 3. csápíz több mint k�t és félszer olyan hosszú, 
�int amilyen széles; Az utolsó (10:) hl'itlemez hosszú és 'keskeny, a 

. yége hosszának több mint egyharmadáig bemetszett. Az utolsó (8.) ·
haslemez alsó vége oldalról nézYe széles, felső karéja rövidebb, de 
széles, párhuzamos (21. ábra : C). Fekete, az előtor szegélye, elülső 
és hátulsó szögletei sárgá színűek, Olykor a sárga_ szín kiterjedtebb. 
A szárnyfedők_ vége sárga. 4�5 mm. 

Előfordul Közép-Eur.ópa.hegyeiben, élsőso�ban az Alpokban; a Kárpátokban és Horvátország: hegyeiben, szubalpin magasságban, vagy az erdőhatár felett. Alacs<i- · nyabb. fekvésű· helyeken· a hideg, északos völgyekben, -északos. hegyoldalakon fordµl ·elő. Magyarországi elöfordulása várható · · 
. . . .· 

[ trifurcatits Krnsw. J. 

10 (9) Fejpaj;sa a .csápgöllrök között s�élesebb, inint a kicsi és alig kiugró, 
szemek harántátmérője. Halántéka a szemek mögött széles ívben szűkül 
el, feje hátul nem kúp alakú. Előtora a1ig va1amivel keskenyebb, mint 
feje a szemekkel együtt. Oldalpereme élesen felhajló, hátulsó szögletei 
előtt· riem; vagy csak jelentéktelenül öblös. Csápjá hosszabb, mint a 
test, a 3 .. íz egyharmaddal rövidebb,mint a 4., szélességének alig vala,- . 
mivel több mint kétszerese. Az utolsó (10.) hátlemez nagyon rövid, 
nincs kétszer olyan ,hosszú, inint amilyen széles, vége a közepéig bemet� 
szetL Az utolsó (8.) hasleinez oldalról nézve a :végén keskenyebb, felső 
karéja rövidebb és vékonyabb. Teljesen fekete, csak a szárnyfedők 
vége sárga, Kisebb. A nőstény hártyás szárnyai olykor csökevényesek. 
3-4 mm; · · · 
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21. ábra; Malthodes fajok hímjeinek utolsó potrohszeivénye r oldalnézetb�n. A: M. lautus Kmsw, ; B : M, marginaius LATR. ; C : · M. trifurcatus Krnsw ; D : �. mysticus KIESW. ; E : M. guttifer.KIEsw. ; F : M. spretus K:t.Esw. ; G : M. minimus L. ; H : M. fuscus .w ALTL;I ·: M. subsericeus Krnsw; ; J .: . M. debilis Kmsw. ; K : M. flavoguttatus KIESW. ; L : M. 
dispar GERM.; M: M: caudátus WEISE ;. N: M .. maurús LA,P.; ű: M. fibulatus KIEsw.;P: M. Holdhausi KA.sz.; Q: M. Liegeli WEISE. (A, M; P: e:i:édeti; a többi GANGLBAUER . nyomán) 
5* 
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Alpesi faj, amely az erdőhatár feletti magasságokban a törpefenyő régi6ban 
vagy alhavasi réteken fordul elő. - Ritkább 

[ atramentarius Krnsw.] 

11 (8) Az utolsó (8.) haslemez két ága külön-külön nem osztott. Az utolsó 
(10.) hátlemez szé.les és hosszú, a vége lemetszett és csak alig kikanyarí
tott. A rágók belső szegélye sima. 

12 (13) Az utolsó (8.) haslemez a tövén vékony, a vége felé kiszélesedik, nem 
egészen a közepéig osztott, a vége vertikális irányban lapított és. alul 
szélesen kikanyarított, felül pedig ívelt. Az utolsó (10.) hátlemez a 
vége felé erősen kiszélesedik, úgyhogy a vége alig keskenyebb, mint 
amilyen hosszú a . középen. Közepe élesen, háromszögűen bemetszett 
(21. ábra: D). Fekete, szárnyfedőinek vége sárga, az előtor hátulsó sze
gélye, olykor a hátulsó szöglet és elülső szegélye is sárga. Csápja hosszabb, 
mint a test, fekete. Szeme nagy és erősen kiugró, fejpajzsa a csápgödrök 
között gyengén benyomott és keskenyebb, mint a szem harántátmérője. 
Halántéka hátrafelé ív alakban elkeskenyedő. Feje a szemekkel együtt 
szélesebb, mint az előtor. 3,5-5 mm. 

Észak- és Közép-Európában fordul elő. Faunaterületünkön az alacsonyabb 
hegy- és dombvidék lakója, lomberdők szegélyén, réteken, virágzó bokrokon és 
fákon található, de nem gyakori 

mysticus Krnsw. 

13 (12) Az utolsó (8.) haslemez két egyszerű felhajló és keskeny, közepéig össze
nőtt kitinlécből áll. Az utols� (10.) hátlemez a vége felé párhuzamos, 
a vége kissé kimetszett. 

14 (15) Az utolsó előtti (9.) hátlemez felülről nézve szélesebb, mint amilyen 
hosszú, hátrafelé gyengén elkeskenyedik, és a vége lekerekített (21. 
ábra: E). A penis hátoldala keskeny, csa:k negyed olyan széles, mint 
a paramerák dorsalis oldalának hátulsó része, párhuzamos, a vége ki
metszett, oldalán nem szőrös. A hím és nőstény fejalakja nagyon külön
böző. A hím feje hátul a szemek mögött kúp alakban elszűkül, csápja 
hosszú és megnyúlt, a szárnyfedők végét túlhaladja. Előtora a kissé 
kiugró hátulsó szögletekelőtt öblös. Fekete, szárnyfedőinek vége sárga, 
az előtor elülső és hátulsó szegélye olykor sárga. 3,5-5 mm. 

Előfordul Északs és Közép-Európában, nálunk hegyvidékeink lomberdeiben, 
virágzó fákon, erdoszegélyeken, a fák fiatal hajtásain nem ritka. Az Alföldön nagyon 
ritka (Bátorliget) 

guttifer Krnsw. 

15 (14) Az utolsó előtti (9.) hátlemez felülről nézve másfélszer olyan hosszú, 
mint amilyen széles, párhuzamos szélű� vége egyenesen lemetszett és 
hátulsó szögletei kerekítettek (21. ábra : F). A penis hátoldala nagyon 
széles, szélesebb, mint a paramerák dorsalis oldalának hátulsó része, 
kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú, harántos szív alakú, az erő
sen lekerekített oldalain hosszú pillás szőrökkel fedett. A hím és nőstény 
feje alig különbözik. A hím szeme kisebb, alig kiugró, halántéka széle
sen, ív alakban kerekített, feje hátul nem kúp alakú. Csápja is rövidebb, 
a szárnyfedők végét alig haladja túl. Teljesen fekete, a szárnyfedők 
vége is fekete. 3-4 mm. 
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Elofordul Közép-Európában és a Balkán félsziget északi felében. Faunaterüle
tünkön a Kárpátokban, azok előhegyeiben és Horvátországban találták. Magyar-· 
országi elofordnlása várható 

[ spretus Krnsw.] 

Változ a t a: 

1. A szárnyfedők végén sárga folt van, - Elofordul a törzsalak között
[ab. guttulifer GANGLB.] 

16 (3) Az előtor oldalszegélye elmosódott, harántdomborulata megszakítás 
nélkül megy át az előtor hátulsó szegélyébe. Az utolső előtti (9.) hát
lemez szélesen lekerekített, az utolsó (10.) hátlemez kicsi és egyszerű. 
Rágóinak belső szegélye sima. 

17 (18) Az utolsó (8.) haslemez a középen teljesen kettéosztott, mindkét olda
lon széles és nagy, a végén hegyesre kerekített, lapos és felül gyengén 
öblös lemez.zel. Az utolsó előtti (7.) haslemez ív alakban gyengén öblös 
(21. ábra : G). A hím feje alig nagyobb és szélesebb, mint a nőstényé. 
Szeme gyengén kiugró, még a harántátmérője is sokkal kisebb, mint 
az erősen kerekített halánték hossza. Fejpajzsa a csápgödrök között 
teljesen lapos, valamivel keskenyebb, mint a szem harántátmérője. 
Csápja a szárnyfedők csúcsát valamivel túlhaladja. Fekete, a szárny
fedők vége, az .előtor teljesen, a csáp és a tapogatók töve, a fejpajzs 
elől, a combok vége, a lábszárak részben vagy egészen sárga színűek. 
Az előtor közepe olykor kisebb-nagyobb, elmosódott szélű, harántos 
folttal (20. ábra). 3,3-4,5 mm. 

Észak- és közép-európai faj. A hegy- és dombvidék, de a síkság nyirkos lomb
erdeiben is, az erdőszegély fáin, fák fiatal hajtásain, virágzó bokrokon stb. egész 
faunaterületünkön elterjedt és gyakori · 

núnimus L. 

Vál.t oza t a: 

1. Elotöra fekete, csupán az elülső és hátulsó szegély, továbbá a csáp töve sárga.
Egyebekben olyan,· mint a törzsalak. - Nem gyakori

ah. marginicollis SOHILSKY 

18 (17) Az utolsó (8.) haslemez keskeny, felfelé hajló, a középen gyengén kiszé
lesedett, hátrafelé elszűkül, lapos, a végén kihegyezett vagy kerekített 
egységes lemez. Az utolsó előtti (7.) haslemez mélyen kimetszett. 

19 (20) Szeme nagy, félgömb idomú és erősen kiugró, hosszátmérője legalább 
olyan hosszú, mint a hirtelen kerekített és elszűkülő halánték. Az utolsó 
(8.) haslemez igen keskeny és hosszú, töve keskenyebb, mint a közepe 
(21. ábra: H). A penis a középen hegyes csúcsban végződik, kétoldalt 
egy-egy igen erősen kitinizált, visszagörbülő foggal, amely a tövéből 
indul· ki. Sötétbarna vagy fekete, az előtor elülső és hátulsó szegélye 
rendszerint világosabb. A szárnyfedők vége sárga, lábai barnák, a com
bok vége és lábszárai részben világosabbak. 3,3-4,5 mm. 

Előfordul· Észak- · és Közép-Európában; továbbá a Kaukázusban, fauna
területünkön a Kárpátokban, azok. elohegyeiben, olykor az· erdőhatár körüli magas
ságokig. Irodalmi adatok szerint Magyarországon is él ( = pellucidus Krnsw.) 

fuscus W ALTL 
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20 (19) Feje igen nagy és_ széles, szeme csak gyengén kiµgró, kicsi, halántéka 
a szemekmögött kissé párhuzamos, majd széles ívben kerekített, so_kkal 
hosszabb, mint a szemek hosszátmérője. Előtora gyengén szív alakú, 
a gyengén kiugró hátulsó szögletek előtt öblös, elülső szögleteinél szé
lesebb, mint a töve. Az utolsó (8.) haslemez a tövén a legszélesebb, 

· előrefelé elkeskenyedik, a vége kerekített. A_ penis vége mélyen ki
metszett, kéthegyű, kétoldalt széles és lapos lemez ered tövéből, amely
szabálytalan alakú három csücsökben végződik (21. ábra : I). Teste tel
jesen fekete, a szárnyfedők vége sárga. 3,8-4,5 mm.

Délkelet-európai faj. Faunaterületünkön Horvátország hegyeiben fordul elő. 
Magyarországi előfordulása várható 

[ suhsericéus Krnsw.] 

21 (2) A hím 8., végétől számítva 3. hátlemeze kétoldalt kisebb-nagyobb, 
hátrafelé álló fogacskával vagy nagyobb karéjjal, vagy erősen megnyúlt, 
közepe kimetszett és a vége lefelé hajlott. Az utolsó (10.) hátlemez 
kicsi és egyszerű. Az utolsó (8.) haslemez keskeny és hosszú, vályú
szerűen kimélyedt és a hegye öblös. 

22 (27) A 8. hátlemez (végétől számítva a 3.) oldalán kisebb�nagyobb fogacs
. kával, vagy hátranyúló hosszabb karéjjal, amely az oldalról ered. A penis 

mindkét oldalon erősen kitinizált, hegyes foggal. Rágóinak belső széle 
fogacskázott. 

23 (24) Az utolsó előtti (9.) hátlemez egyszerű, a 8. hátlemez oldalt a végén 
hegyes fogacskával, amely gyakran befelé görbül és oldalról nehezen, lát
ható (2L · ábra : J). Szeme nagy és kiugró, hosszátmérője valamivel 
több mint a hirtele� elkeskenyedő és kerekített halánték hossza. Csápja 
hosszú, a szárnyfedők végét túlhaladja. Barna, a szárnyfedők vége· 
sárga, az előtor szegélye, elülső és hátulsó szögletei elmosódottan sárga 
színűek, a combok vége és lábszárai részben világosabbak, a csáp töve 
ugyancsak kissé világosabb. 3,3-4 mm. 

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, faunaterületi:i.nkön a hegy- és domb
vidék lomberdeiben, erdoszegélyek virágzó fáin, bokrokon. A Dunántúlon nem ritka 

debilis Krnsw. 

24 (23) Az utolsó előtti (9.) hátlemez oldalt karéjosan vagy fogszerűen kiszéle
sedett, ezek a nyúlványok· gyakran befelé hajlanak és oldalról nehezen 
láthatók. 

25 (26) A. 8. hátlemez (hátulról számítva a 3.) oldah hosszú és vékony, tüske
szerű nyúlvánnyal. Az utolsó előtti (9.) hátlemez oldalt a végén karé
josan kihúzott, · nem hegyes (21. ábra: K). A paramerlik ventralis 
lemeze hosszú, előrefelé elszűkülő, a vége kihegyezett, olyan hosszú, 
mint a paramerák szabadon álló vékony oldalága. A penis dorsalis 
félének közepéből egy-egy szorosan egymáshoz zárkózott, a végén elálló, 
erősen kitinizált lemez áll ki, amely a végén a ventralis. oldala felé hir
telen kiszélesedik, majd gyenge kimetszéssel hirtelen elszűkül és he
gyes tüske formájában kihúzott. Szeme nagy és kiugró, halántéka olyan 
hosszú, mint a szemek hosszátmérője, fejpajzsa a csápok között erő-
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teljesen benyomott. Csápja sokkal hosszabb, mint a test.Fekete, a szárny
fedők vége sárga, olykor a lábszárak töve is világosabb. 3,5-5,5 mm. 

Észak-. és közép-európai faj. Faunaterületünköt� a Kárpátolcban, azok elő
.hegyeiben, a tornai karsztvidéken és a Mecsek hegységben fordul elo. - Nem 
gyakori 

flavoguttatus Krnsw. 

26 (25) A 8. hátlemez oldalt a végén hatalmas és széles, a vége felé elszűkülő, 
majd ismét szélesebb, alul kerekített, felül öblös és hegyes végű nyúl
vánnyaL A 9. hátlemez nyúlványa oldalt hosszú, hegyes és lapos (21. 
ábra : L). A parameták ventralis lemeze csaJs: fele olyan hosszú,· a vége 
egyszerűen lekerekített. A penis dorsalis oldalának kiálló, erősen kiti
nizált lemezei párhuzamosak, legfeljebb a tövük szűkül el gyengén, 
a .végük nem szélesedik ki. Ventralis felük. a végén lekerekített, majd 
gyengén öblös, dorsalis felük kissé öblös, a vége hegyesre kihúzott. 
Szeme nagy és kiugró, a fejtető és a fejpajzs a szemek között benyomott, 
a fejtető elmosódottan, de jól kivehetően pontozott. Fekete, a szárny
fedők vége sárga, olykor az előtor elülső és hátulsó szegélye, rendszerint 
az elülső és hátulsó szögletei is, a csápok töve, a lábszárak töve és a 
combok vége sárga. 4-5 mm. 

Elofordul Nyugat-, Közép- és Dél-Európában, leginkább hegyvidéki nedves 
réteken, folyó- és patakpartokon, fűz fiatal hajtásain és virágókon. A Kárpátokban 
gyakori, Magyarországon nagyon ritka (Mécsek hegység) 

dispar GERM. 

Vá lto z a t a: 

1. A csáp· töve is. fekete. - Elofordul a törzsalak között, de sokkal ritkább 
ab. Noualhieri BoURG. 

27 (22) A 8. hátle�ez (hátulról számítva a 3.) felül mindkét oldalon a követ
kező két szelvényt messze . túlhaladó nyúlványt visel, amely a vége 
előtt hirtelen térd alakban lehajló, vagy egyszerűen lefelé görbült. A két 
utolsó hátlemez a 8. lemez kimetszésében ül. Rágóinak belső szegélye 
sima. A szárnyfedők végén rendszerint nincs sárga folt. Az előtor oldala 
elmosódottan szegélyezett. 

28 (29) A 8. hátlemez (hátulról számítva a 3.) a végén egyszerűen tompaszögben 
lekerekítve lehajlik, egész felülete végig egyformán szőrözött, belül a 
tövébőlmajdnem vízszintesen befelé irányuló négyszögű lemez áll ki. 
Az utolsó előtti (7.) haslemez oldalán teljesen egyenesen fut a hátleme
zekig (21. ábra: M). Szeme kiugró és gömbölyű, hosszátmérője rövidebb, 
mint a hátrafelé kerekítve elszűkülő halánték. A fejtető és a fejpajzs 
a csápok között erőteljesen hosszirányban benyomott. A fejtető gyen
gén pontozott és finoman, de sűrűn szőrözött. Csápja hosszabb, mint 
a test. Teljesen fekete, illetve sötétbarna, az előtor hátulsó szögletei 
sárgás színűek 4 mm. 

Elofordul az Alpokban és az Északi-Kárpátokban. Magyarországi elofordruása 
is várható 

[caudatus WEISE] 
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29 (28) A 8. hátlemez (végétől számítva a 3.) felül a közepe mögött ferde élt 
visel, amelyhez hirtelen, térdszerű hajlattal a teljesen sima és szőrtelen, 
meredeken lehajló és keskeny nyúlvány csatlakozik. A nyúlvány vége 
gyengén hajlott. 

30 (31) Az utolsó előtti (7.) haslemez.a középen széles ívben gyengén kimetszett, 
oldala egyenesen fut a hátlemezekig. A 8. hátlemez (végétől számítva a 3.) 
térd alakú hajlatánál mindkét oldalon belül kikanyarított, nyúlványa 
majdnem párhuzamos szélű, vége lekerekített és felhajló. A 8. hát
lemez tövéből befelé irányuló nagyobb nyúlvány ered, amely oldalról 
csak rosszul látható. (21. ábra : N). Fekete, csápja is teljesen fekete, 
a 2; csápíz majdnem egyharmaddal rövidebb, mint a 3., az előtor vilá
gosabb elülső és hátulsó szegéllyel, olykor az oldalszegély is sárga, gyak
ran a térdek is világosabb színűek. 3,5-4 mm. 

Előfordul Észak- és Közép-Európában. Nálunk az alacsonyabb hegy- és 
dombvidék lomberdeiben nem gyakori, de elterjedt 

maurus LAP. 

Vál t oza ta: 

1. Előtora teljesen fekete. - Előfordul a törzsalak között és nem ritka

ah. misellus Krnsw. 

31 (30) Az utolsó elotti (7 .) haslemez a középen mélyen kimetszett, oldalt nem 
egyenes, hanem kétszerese:µ öblös. A 8. hátlemez (végétől számítva a 3.) 
térd alakú hajlatában belül nem kimetszett, oldalt lapított, tüske
szerűen elvékonyodik, a vége hegyes. A 8. hátlemez tövéből alul mere
deken lefelé irányuló és oldalról is jól látható párhuzamos szélű nyúl
vány ered (21. ábra : 0). Fekete, a csáp töve, az előtor, a combok vége 
és részben a lábszárak is, tovább� a potroh vége sárga. Az előtor közepén 
nagy és teljesen elmosódott szélű sötét folt van, vagy ez a folt is hiány
zik. A 3. csápíz rövidebb, legfeljebb egyötöddel hosszabb, mint a 2. íz. 
3,3-4 mm. 

Előfordul Észak- és Közép-Európában, különösen keleten. Ritka hegy• és 
dombvidéki faj, amely faunaterületünkön Erdélyben és a Kisalföldön található 

fihulatus Krnsw. 

32 (1) A 2. csápíz nem rövidebb, mint a 3. (19. ábra : G). Kisebb termetű 
· fajok, a 3 mm-t nem haladják meg.

33 (44) Az utolsó (10.) hátlemez a végén nem, vagy alig kimetszett, az utolsó 
előtti (7.) haslemez oldalt rövid karéjjal, vagy egyenes. Előtora szélesen 
szegélyezett, oldalt az elülső és a hátulsó szögleteknél mély gödröcs
kékkel, de a közepe is benyomott. Szárnyfedői hosszúak, a potroh végét 
majdnem elérik, vagy el is érik .. · 

34 (35) Az utolsó (8.) haslemez keskeny, hosszú, a vége felé alig keskenyedő, 
a hegye lekerekített, igen vékony és áttetsző kitinlemez, több mint 
kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, a közepe gyengén felfelé 
hajlott. Az utolsó előtti (7.) haslemez ív alakban szélesen kimetszett, 
oldalt hegyesszögű csücsökkel. A három utolsó hátlemez teljesen egy-
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szerű, az utolsó (10.) nagyon rövid, a vége alig kimetszett (21. ábra : P). 
Fekete, a csáp két első íze és. a 3. íz alul, az elülső láb és a lábszárak töve 
sárga, a tapogatók töve ugyancsak sárga. Feje megnyúlt, szeme gyen
gén kiugró, halántéka hosszú és lekerekített. Az előtor elülső szögletei 
gyengén kiugrók, elülső szegélye oldalt ferdén lecsapott. A 2. és 3. csápíz 
több mint kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles. 2-2,5 mm. 

Előfordul Németországban és Ausztriában. Faunaterületünkön a hegy- és 
dombvidék erdeiben egyike a leggyakoribb fajoknak 

Holdhausi KAsz. 

35 (34) Az utolsó (8.) haslemez erősen kitinizált, a vége mélyen kimetszett 
vagy párhuzamos szélű, de a középen könyökszerűen felhajló, vagy 
hátrafelé erősen kiszélesedik és a vége lecsapott. 

36 (37) Az utolsó (8.) haslemez .a vége felé egyenesen és erősen kiszélesedik, 
a vége majdnem egyenesen lemetszett, lapos, alig másfélszer olyan 
hosszú, mint amilyen széles a végén. Az. utolsó előtti (7.) haslemez igen 
mélyen kimetszett, majdnem osztott, oldalt kerekített hegyesszögű 
karéjjal. A három utolsó hátlemez egyszerű, az utolsó (10.) hátlemez 
a végén alig kimetszett, nagyon rövid (22. ábra: A, B). Fekete, a csáp 
első íze és részben 8. íze is, az elülső lábszár és a tapogató töve sárga. 
Csápja alig olyan hosszú, mint a test. Feje igen hosszú és halántéka 
kerekített. 2 mm. 

Eddig csak a Budai hegyekből és a so�ogyi dombvidékrol (Siófok) ismerjük 

Dieneri KAsz. 

37 (36) Az utolsó (8.) haslemez a vegen · többé-kevésbé mélyen kimetszett, 
oldala nem egyenesen kiszélesedő és a vége nem lecsapott. Olykor a 
haslemez keskeny és párhuzamos szélű, de ekkor középen könyökszerűen 
felhajló és a vége gyengén kicsípett. 

A W.8�B(ft
�@���g 

G H K L 

22. ábra. Malthodes fajok hímjeinek utolsó potrohszelvényei oldalnézetben, illetve felülről és
alulról. A (oldalról), és B (alulról): M. DieneriKA.sz.; C (oldalról) és D (utolsó haslemez felül
ről) : M. Birói KA.sz. ; E : M. crassicornis MARK. ; F : M. pumilus BRÉB, ; G : NI. hexa
cp,nthus Krnsw. ; H : M. lobatus Krnsw. ; I : M. spathifer Krnsw. ; J : M. dimidiaticollis
RoSENH.; K: M. montanus Krnsw.; L: M. brevicollis PAYK. (A-D: eredeti, a többi

GA.NGLBA.UER nyomán) 
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38 (39) Az utolsó (8.) haslemez a tövén széles, párhuzamos, a középen térd 
alakúan hajlott, vége vékonyabb, aJig elkeskenyedő, a hegye kerekített 
és közepe gyengén kicsípett. Az utolsó előtti (7.) haslemez csak gyengén 
öblös, oldala egyenes. Hátlemezei egyszerűek, az utolsó (10.) hátlemez 
nem látható, a 9. rövid és keskeny, a vége lekerekített (21. ábra : Q). 
A penis ventralis oldalán kétoldalt egy-egy tűhegyes hajlott fog van. 
Teljesen fekete, az előtor széles és rövid, közepe mélyen benyomott. 
Csápja hosszabb, mint a test. 2,3-3 mm. 

Előfordul a Keleti-Alpokban és. a Balkán félsziget északi felében, fauna
területünkön a horvátországi hegyekben. Elofordulása Magyarországon is várható 
(elsi:ísorban a dél-dunántúli meleg fekvésű hegyoldalakon) 

[Liegeli w EISE] 

39 (38) Az utolsó (8.) haslemez a vegen többé-kevésbé mélyen kimetszett, 
gyengén felfelé hajló vagy majdnem egyenes, a középen nem hajlik fel 
könyökszerűen. 

40 (41) Az utolsó (8.) haslemez töve széles és lapos, előrefelé ív alakban elkeske
nyedik, majd több, mint hosszának felében párhuzamos. A párhuzamos 
rész a középen teljesen osztott és így a lemez kétágú. Az utolsó előtti 
(7.) haslemez tövéig osztott, oldala kerekített, karéjos. Hátlemezei 
teljesen egysien1ek, az utolsó (10.) hátlemez kicsi, a vége kerekített 
(22. ábra� C, D). Csápja hosszú, 4. íze majd egy negyeddel hosszabb, 
mint a 3. íz. Előtora hará11;tos,. oldalszegélye szélesen beugró, közepe 
gyengén benyomott. Teljesen fekete, illetve barna. 1,3.,----1,8 mm. 

Eli:ífordul a Bihar hegység lomberdeiben, de magyarországi eli:ífordulása is 
várható 

[Birói KAsz.] 

41 (40) Az utolsó (8.) haslemez vége nem keskeny és nem párhuzamos, csak 
a vége kimetszett. Az utolsó ·(10;) hátlemez hosszabb, mint amilyen 
széles. 

42 (43) Az utolsó (8.) haslemez széles, vége felé gyengén keskenyedő, oldalain 
kissé felhajló, a végén szögletesen kimetszett, teljes hosszában jól lát
ható lemez. Az utolsó .előtti (9.) hátlemez szabadon álló, felülről nézve 
a végé félkör alakúan kanyarított, az utolsó (10.) hátlemez egyszerű, . 
széles, a vége lemetszett (22. ábra: E). Csápja hosszabb, mint a test, 
a 4. íze majd egyharmaddal hosszabb, mint a 3 '. íz. Előtora harántos, 
oldalpereme élesen felhajló, elülső szegélye oldalt ferdén lecsapott. 
Feje gömbölyű, erősen elszűkül és halántéka kerekített. Teljesen fekete, 
illetve barna. 2,3-2,8 mm. 

Eli:ífordul Észak- és Közép.-Európában, faunatefületünkön. a Kisalföldön 
találták - Nagyon .ritka 

crassicornis MARK. 

43 (42) Az utolsó (8.) haslemez töve széles, hátrafelé gyenge kiszélesedés után· 
hirtelen elszűkül, párhuzamos, keskeny, majd a vége ismét hirtelen 

. kiszélesedik . és a középen mélyen, egészen .a széléig félkör alakban ki
metszett. Kéthegyű, a kimetszés közepén egy dorsalis fekvésű hegyes 
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fogacska van ; az egész képződmény erősen ]ütinizált, a potrohba mélyen 
behúzott, csak a vége áll ki. Az utolsó előtti (7.) haslemez teljesen osz
tott, egy-egy nagy lemezt alkot, vége karéjosan kerekített. Az utolsó 
(10.) hátlemez hosszú és keskeny (22. ábra : L). Előtora széles és rövid, 
kiugró elülső szögletekkel, közepe benyomott. Csápja rövidebb, a 4. 
íze csak valamivel hosszabb, mint a 3. Teljesen fekete, illetve barna. 
2-2,8 mm.

Észak- és közép-európai faj. Különösen erdi5szegélyeken, vágásokban, erdei 
tisztásokon, fenyőfélék fiatal hajtásain, az erdőszegély virágzó fáin és bokrokon 
található. Magyarországon ritka (Bµdapest, Bükk hegység) 

hrevicollis PAYK. 

44 (33) Az utolsó (10.) hátlemez megnyúlt, a végén szélesen és mélyen kimet
szett, vagy igen keskeny és hosszú, majdnem az alapjáig vékony ágra 
osztott. Az utolsó (8.) haslemez közepétől felhajló, vége kikanyarított, 
vagy villásan elágazó vékony kitinképződmény. Az előtor elülső szegélye 
oldqh a gyengén kiugró szögletnél ferdén lecsapott, oldalpereme hátul 
elmosódott. A peremen belül csak gyenge bemélyedés van. 

45 (46) Előtora fekete, középvonala az elülső és hát�lsó szegélyen szélesebben, 
középen keskenyebben élénk sárga, vagy a sárga szín kiterjedtebb és 
csak az elülső szögletei nagy, fekete folttal díszítettek. Az utolsó (10.) 
hátlemez széles, vége ív alakban mélyen kikanyarított, mintegy felével 
hosszabb szélességénél, vége gyengén kiszélesedik. Az utolsó előtti (9.) 
hátlemez széles, oldalán a végében lefelé irányuló hegyes fogacska van. 
Az utolsó (8.) haslemez villásan elágazó, vékony ágai hosszúak. Az 
utolsó előtti (7.) haslemez mindkét oldalon hosszúra nyúlt, vékony és 
hegyes, a haslemez a középen teljesen osztott (22. ábra : J). Feje fekete, 

· a két első csápíz, a tapogatók töve, továbbá az elülső lábszár részben
sárga. 2,5-3 mm.

Előfordul Közép-Európa keleti felétől Dél-Oroszországig. Faunaterületünkön 
az alacsonyabb hegy- és dombvidék tölgyerdeiben, meleg fekvésű hegyoldalakon, 
virágzó fákon, erdőszegélyeken, virágokon, fák fiatal hajtásain. egyike .a leggyako
ribb fajoknak ( = pulicarius REDTB.) 

dimidiaticollis RoSENH. 

46 (45) Előtora egyszínű fekete vagy barna, középvonala nem sárga. Olykor 
világosabb és háta elmosódottan sötétebb. Az utolsó (10.) hátlemez 
közepén túl is mélyen bemetszett, keskeny és hosszú. 

47 (48) Az �tolsó (8.) haslemez vége a v;illás elágazás eiőtt hirtelen megduzzadt 
és előrefelé hajló, a villaágak ferdén felállók és hátrafelé irányulnak, 
úgyhogy a villaágak és a haslemez vége között majdnem derékszöget 
alkot; felül kimélyített. Az utolsó előtti (7.) haslemez két kerekített 
hegyű karéjjal, amely azonban nem hosszabb, mint a 8. · hátlemez. 
Az utolsó előtti (9.) hátleinez oldalt a végén egy-egy nagy, lefelé irányuló 
hegyes fogat visel, az utolsó (10.) .hátlemez tövéig osztott, villaágai 
szétállók, egyenesek, tövük alul vékony kitinhártyával yan összekötve 
(22. ábra: G). Fekete, olykor a csáp töve barna, a nősténynél gyakran 
sárga, elülső lábszára részben világosabb, szárnyfedői sötétek. 2,2_::_3 mm. 
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Előfordul Közép-Európában, elsősorban· a: hegyekben, nálunk a hegy- és. 
dombvidék lakója, egyike a leggyakoribb fajokn>1k ( = funditor WEISE) 

hexacanthus Krnsw. 

Vá l t o z a ta: 

1. A szárnyfedők vége világos, sárga folttal. - A törzsalaknál ritkább
ab. tetracanthus KIESW. 

48 (47) Az utolsó (8.) haslemez egyszerűen villás; vékony, vége nem duzzadt. 

49 (54) Az utolsó előtti (9.) hátlemez oldalán a tövéhez vagy a közepéhez közel 
hegyes, fogszerű. nyúlvány van: 

50 (53) Az utolsó előtti (7.) haslemez oldalsó karéjai megnyúltak, majdnem 
elérik az utolsó előtti (9.) hátlemez végét. 

51 (52) Nagyobb, mindkét ivar hártyás szárnya jól fejlett. Az utolsó has- (8.} 
és hátlemez (10.) hosszúra nyúltak. Az .utolsó előtti (9.) hátlemez tövén 
nagy, görbe, vékony és hegyes nyúlvány van. Az utolsó (10.) hátlemez 
vékony és igen hosszú, kettéosztott nyúlványokkal. Az utolsó előtti (7.} 
haslemez oldalt igen megnyúlt, közepén igen keskeny, végén kiszélese
d* és lekerekített. Az utolsó (8.) haslemez villája a 9. hátlemezhez 
kapcsolódik (22. ábra: I). Feje fekete, teste fekete, illetve barna, az 
előtor elülső és hátulsó szegélye különböző mértékben világosabb színű. 
Csápja fekete. A lábszárak töve kissé világosabb. Szeme nagy és kiugró, 
halántéka rövid és kúp alakban elszűkül. 2,3"-3 mm. 

52 (51) 

Előfordul· egész Európában a hegy" és domhvidí;kek erdeiben. Faunaterül.e
tünkön elterjedt, de ritka 

spathifer Krnsw. 

Kisebb, a nőstény hártyás szárnya csökevényes, a szárnyfedő a potrohot 
nem.fedi be, alig ér a hátulsó csípőkig. Az utolsó potrohlemezek a hím
nél rövidebbek. Az útol.só előtti (9.) hátlemez oldalt a tövéhez közel 
ferdén hátrafelé irányuló, hajlott, rövid nyúlványt visel, az utolsó (10.) 
hátlemez rövidebb és a. végén ferdén kihegyezett, lapos nyúlványban 
végződik. Az utolsó (8.) haslemez vékony és rövidebb, csak a végén 
vannak rövid villanyúlványok, az utolsó előtti (7.) haslemez oldal-

. karéjai szélesek, párhuzamosak, végük egyszerűen kerekített (22. ábra : 
H). Fekete vagy barna, csáptöve világosabb, előtora gyakran világos 
elülső és hátulsó szegéllyel. A hím szeme kiugró, A nőstény csápja és 
lábai rövidek. 1,3-1,7 mm. 

Előfordul Közép-Európa déli felében és szórványosan Dél-Európában is. 
A hím rendkívül ritka, nősténye helyenként gyakori. Magyarországból eddig csak 
a Nyírségről (Bátorliget) ismeretes, ahol nyírligetek korhadó >1varjából, mohából, 
fakorhadékból került elő ( = apterus MuLS.) 

Iohatus Krnsw. 

53 (50) Az utolsó előtti (7.) haslemez oldalsó karéjai rövidek, nem érik el a 
felette levő 8. (végétől számítva a 3.) hátlemez végét. Az utolsó hát
és hasle.mez villás ágai erőteljesek, a hátlemez villaágai a vége felé gyen� 
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gén kiszélesedettek. Az utolsó előtti (9.) hátlemez az oldalán, majdnem 
a középen kis, hegyes, ferdén hátrafelé álló fogacskát visel, amely gyak
ran nagyon kicsi, olykor teljesen hiányzik is (22. ábra: K). Egyszínű 
fekete, szárnyfedői barnák, végükön nincs világosabb folt. 2,4-3 mm. 

A délkeleti Alpok hegyi faja. Irodalmi adatok szerint Magyarországon is 
előfordul, de ez az adat még megerosítésre · szorul 

montanus KrESW. 

54 (49) Az utolsó előtti (9.) hátlemez oldalán nincs semmilyen nyúlvány vagy 
fog. Az utolsó előtti (7,) haslemez rövid, oldalkaréja a felette levő 8. 
hátlemez végénél nem hosszabb . 

.55 (56) Nagyobb. Az utolsó hát- (10.) és haslemez (8.) villaágai szélesek, a hát
lemez villája a vége felé kiszélesedik. Ide tartozik a montanus Krnsw. 
faj, amely olykor az utolsó előtti (9.) hátlemez oldalán nem visel fogat 
(lásd: 53 sorszám alátt). 

56 (55) Nagyon kicsi. Az utolsó hát- (10.) és haslemez (8.) villás ágai igen vé
konyak, a hátlemez villaágai is vékonyak, nem szélesednek ki (22. ábra : 
F). Fekete vagy barna, az első két csápíz olykor világosabb, a szárny� 
fedők vége olykor szennyessárga folttal. A nőstény szárnyfedője igen 
rövid. 1,3-1,5 mm. 

Elofordul Észak- és Közép-Európában. Hímje igen nagy ritkaság, nosténye 
helyenként nem ritka. Leginkább erdoszegélyeken, virágos réteken, dudvanövény
zeten vagy az erdoszegély fáin, fiatal hajtásokon, olykor mohában, teljesen szét
korhadt fában, avarban található ( = atomus THOMS.) 

pumilus BRÉB. 

5. család : MALACHIIDAE - BIBIRCSES BOGARAK

Kicsi, többnyire meglehetősen lapos állatok, szárnyfedőik olykor hátra
felé gyengén kiszélesednek. Feje kiugró szemekkel, felső ajka felülről jól lát
ható. Feje és előtora sima, vagy csak igen finoman recézett, ami miatt fénytelen, 
csak nagyon ritkán durvábban ráncos ( Apalochrus); csápja ll-ízű, olykor a 
2. íze az 1. íz végébe behúzódott, úgyhogy felülről alig látható, s a csáp 10-ízű
nek látszik. Lábfejei 5, 5, 5 ízből állnak, olykor a hím elülső lábfeje csak 4-ízű.
Lábai legtöbbször vékonyak és hosszúak. Jellegzetes tulajdonságuk, hogy az
első potrohszelvény oldalán és az előtor elülső szögleteiben kétoldalt egy�egy
kitüremkedő, zsákszerű képződmény van, amelyet az állat tetszése szerint
vérrel megtölt és akkor kitüremkedik, vagy a vért belőlük visszanyomja, és
akkor a zacskó visszatüremkedik.

Mind a kifejlett bogarak, mind lárváik ragadozó életmódot folytatnak. Fatetvek
kel, szúbogarakkal, egyéb apró rovarokkal táplálkoznak, s így hasznosak. Minthogy egy 
részük igen közönséges és tömegesen fordul elo, a biológiai védekezés szempontjából jelen
toségük nem lebecsülendő. 

E családba a földkerekségen mintegy 80 nembe tartozó 2400 fajt tartunk nyilván. 
Legnagyobb részük trópusi. Faunaterületünkön 13 nem 48 faja· és 4 változata fordul elo. 
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A n e m ek h a t á.r o z óku lcs a 

1 (24) Csápja jól láthatóan ll-ízű (1. alcsalád: Malachiinae).

2 (5) A csápok a szemek között, a homlok varrata mögött erednek. A csáp
gödör a szemek elülső szegélyének vonalán túl nemigen terjed (25. 
ábra: D). 

3 (4) A hím elülső lábfejének 2. íze ujjszerűen megnyúlt, csaknem eléri a 3. íz 
végét (32. ábra: H), a karom a karomíz végén igen kicsi. Előtora egy
színű vörös vagy széles vörös szegélye van. Kistermetű fajok, a 4 mm-t 
nem haladják meg 9. nem: Axinotarsus MoTSCH. 

4 (3) A híin elülső lábfeje egyszerµ (32. ábra : E), a karmok a karomíz végén 
nagyok. Előtora legtöbbször egyszínű fémfényű, szegélye csak ritkán 
vörös. Nagyobb termetű fajok, a 4 mm-t meghaladják. A kistermetŰ: 
fajok előtora egyszínű ércfényű . 10. nem : Malachius. F ABR. 

5 (2) A csápok jóval a szemek elülső szegélye előtt, a homlok varratánál 
erednek (25. ábra: k-C). Csaknem mind apró fajok. 

6 (13) 

7 (10) 

8 (9) 

9 (8) 

Feje a szemekkel együtt jelentősen szélesebb, mint a megnyúlt és hátra
felé elszűkülő előtor, olyan széles, mint a szárnyfedők a váll szélességé
ben (25. ábra : A, B). Előtora elől lekerekített, hátul egyenesen lemet
szett, hátulsó szögletei :rendszerint derék- vagy toinpaszögűek, de nem 
lekerekítettek. 

A hím feje a �sápok között a fejtetőn erőteljesen benyomott. Az előtor 
hátulsó szegélye élesen szegélyezett vagy felhajló. A hím szárnyfedő-
jének vége egyszerű. 

Szárnyfedői rövidek, a potroh utolsó 5 szelvényét nem fedik be, mindkét 
ivar hártyás szárnya hiányzik. A szárnyfedőn elől, a váll mögött fehéres� 
sárga harántsáv húzódik. A hím elülső lábfeje 5-ízű ( = Atelestes ER.) 

[l. nem: Brachemys AB.] 

Szárnyfedői a potrohot teljesen befedik, legfeljebb a farfedő marad 
takaratlanul. Hártyás szárnyuk jól fejlett. Szárnyfedőin nincs fehéres 
harántsáv a váll mögött. A hím elülső lábfeje 4�ízű· 

2. nem: Troglops ER.

10 (7) A hím feje egyszerű, nincs rajta gödörszerű bemélyedés (26. ábra : 0). 
Mindkét ivar elülső lábfeje 5-ízű. 

ll (12) Mindkét ivar szárnyfedő-vége egyaránt egyszerű, nem benyomott és 
függeléke sincs. Előtora keskeny és. elöl erőteljesen domború, éles sze
gélye nincs, hátuls� szegélye finom. Teste lapos és fényes· 7. nem : Sphinginus REY

12 (ll) A hím szárnyfedőjének vége többé-kevésbé erőteljesen benyomott, 
különböző formájú függelékeket visel (26. ábra: I-N). Előtor.a széle
sebb és lapos, oldalszegélye éles, hátul nem szegélyezett. Teste leginkább 
egyszínű ólomszürke, alig fénylő 5. nem : Charopus ER, 
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13 (6) Feje a szemekkel együtt is legfeljebb csak olyan széles, mint az előtor 
(25. ábra : C). Előtora rendszerint harántos, lekerekített oldalakkal, 
és kerelútett elülső és hátulsó szögletekkel. Hátulsó szegélye finom és 
éles felhajló peremmel. 

14 (21) Szárnyfedői rövidek, alig kétszer hosszabbak legnagyobb szélességüknél, 
hátrafelé rendszerint kiszélesednek, nem párhuzamosak. · Teste meg-

15 (18) 

lehetősen domború. . 

A hím elü.lső lábfeje egyszerű, a 2. Ízen nincs előre· álló fogacska (26. 
ábra: Q). Az előtor hátulsó szegélye lemetszett, hátulsó szögletei 
kerekített tompaszögűek. 

16 (17) Szárnyfedői erőteljesen pontozottak, sárga foltokkal. A hím állkapcsi 
tapogatójának két utolsó íze igen erősen megduzzadt. A hím szárny
fedőjének vége egyszerű, nincs rajta függelék 3. nem: Colotes ER. 

17 (16) Szárnyfedői simák, legfeljebb a végük sárga, · nem pontozott. A hím 
állkapcsi tapogatójának utolsó ízei egyszerűek. A hím szárnyfedőjének 
vége különböző alakú függelékeket visel 4. nem: Hypehaeus Krnsw. 

18 (15) A Mm elülső lábának 2. lábfejize fogszerűen megnyúlt (26. ábra: P). 

19 (20) 

20 (19) 

21 (14) 

22 (23) 

A hím szárnyfedőinek vége benyomott és különböző függelékekkel van 
ellátva (26. ábra: D�E). Az előtor hátulsó széle széles ívben, a hátulsó 
szögletek ugyancsak teljesen lekerekítettek. Szárnyfedője sima, vagy 
alig .· észrevehető; elmosódott pontozással, rendkívül finom, lesimuló 
szőrözettel · 

· 
6. nem: Ehaeus ER. 

A hím szárnyfedőjének vége egyszerű, se nem benyomott, se függeléket 
nem visel, olykor felálló fekete szőrözettel és durvábban pontozott, 
vagy teljesen fénytelen, s csak igen finom, lesimuló szőrözettel, vagy 
tompafényű. A szárnyfedők szegélye elmosódottan pontozott és finom 
felállt) szőrözetet visel ( = Antholinus REY) 8. nem: Attalus ER. 

A szárnyfedője hosszú és párhuzamos, anőstényé gyengén kiszélesedő, 
lapos, mintegy másfélszer hosszabb, mint legszélesebb helye. A hím 
elülső lábfeje 5-ízű, 2. íze egyszerű. A hím szárnyfedő

j
ének vége be

nyomott és különböző alakú függelékekkel van ellátva. Szárnyfedője 
sötét, vörös foltokkal, vagy egyszínű. vörös. 

Az állkapcsi tapogató utolsó íze keskeny és a vége kihegyezett (32. 
ábra: F). Lábszárai vékonyak, combjai erőteljesek, sokkal vastagab
bak, mint a lábszárak. Mindkét ivar teste párhuzamos, nősténye . is 
alig szélesedik ki 11. nem: Anthocomus ER. 

· 23 (22). Az állkapcsi tapogató utolsó íze vastag, hengeres, a vége nem kihegye
zett, hanem lemetszett (32. ábra: G). Lá�ai igen hosszúak, combjai 
vékonyak és alig valamivel vastagabbak, mint a lábszárak. A hím 
teste párhuzamos szélű, a nőstény szárnyfedője kiszélesedik és lapos· 

12. nem: Cei'apheles REY ·
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24 (1) Csápja látszólag csak 10-ízű, minthogy 2. íze az első íz végébe behúzó
dott, és felülről alig látható (2. alcsalád: Laiinae). - Teste megnyúlt, 
lapos, a hím szárnyfedőjének vége egyszerű. Elülső lábfeje 5-ízű, a hím 
2. íze olykor megnyúlt, vagy az is egyszerű. Csápja vastag (32. ábra: K)

13. nem: Apalochrus ER.

1. nem : Brachemys ÁB.

Teste megnyúlt és lapos, feje nagy és többé-kevésbé harántos, a hím 
feje a szemek között erőteljesen benyomott. Előtora keskeny. Szárnyfedői 
rövidek, a potroh utolsó 5 szelvényét nem fedik be, hártyás szárnyuk is hiány

zik. Csápja fonal alakú, ll-ízű. Lábai 

23. ábra. Troglop:S albícans L. Ó (Eredeti) 

hosszúak, vékonyak, az elülső lábfej 2. 
íze a hím esetében is egyszerű. 

A mediterráneumban elterjedt 4 faja 
közül faunaterületünkön: egy faj fordul elő. 
Igen gyors mozgású és a hangyákhoz megté
vesztésig· hasonló bogarak. 

Fekete, a csáp töve, a lábszá
rak töve vörös, szárnyfedője 
elől a váll mögött harántirányú, 
fehéressárga sávval díszített. 
A hím feje a szemek mögött 3 

.nagy gödröcskével, a középső-
ben kétoldalt szőrcsomó. van, 
homloka homorú. Előtora fi
nom, lesimuló szőrökkel fedett, 
a szárnyfedő szőrözete fekete 
és felálló. 2,2-3 mm. 

Eddig csak Horvátországban 
fogták, de ott is ritka. A törzsalak 
Dél-Franciaországban és Olaszország
ban él 

[hrevipennis ssp. dalmatinus J. MüLL.] 

2. nem : Troglops ER.

Teste kicsi, a 3 mm-t nem haladja 
meg, csaknem kopasz, csak igen finom, 

lesimuló szőrözet fedi. Feje nagy és harántos, szeme kiugró, a hím feje a közé
pen különböző alakú bemélyedésekkel. Előtora széles, hátrafelé erősen elszűkül, 
szív alakú, hátulsó szögletei élesek. Szárnyfedői a hím esetében is egyszerűek. 
Hártyás szárnyuk jól fejlett. A hím elülső lábfeje 4-, a nőstényé 5-ízű. Lábai 
hosszúak és vékonyak. 

Az eddig ismert 70 mediterrán és afrikai fajból nálunk is előfordul 3 faj, amelyek 
virágzó hársfán, tölgyön és egyéb virágzó lomblevelű fákon, virágokon élnek. 
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1 (4) Az előtor oldalszegélye a hátulsó szögletek előtt erőteljesen kiöblösödik. 
A hím feje a szemek között egyszerűen benyomott, és a szemek belső 
szegélye mellett hegyes, kiugró szögletet· nem alkot (25. ábra : A). 

2 (3) Előtora egyszínű vörös. Elülső és középső lába, továbbá hátulsó láb
szára sárgásvörös, az elülső 4 combnak csak a töve fekete. Az előtor 
oldalszegélye a. hátulsó szögletek előtt mélyen kimetszett. A hím hom
loka a szemek között lapos és hátul 2 kis, egymáshoz közel álló bütyök
kel határolt. A fejtető gödrében éles .kis fogacska van. 2,7-3 mm. 

Dél-európai faj·. FaunaterüTetünkön nagyon ritka (Pécs) 
silo ER. 

3 (2) Előtora fekete, körös-körülsárgávalszegélyezett. Lábai feketék, elülső 
lábszára és lábfeje, középső és hátulsó lábszára kívül, elülső combja 
alul és középső combja a· végén" alul olykor sárga. A hím homloka a 
szemek között mély, hosszanti vájattal, kétoldalt kiemelked6 bütyök
kel.· A fejtetőn a gödör mélyén nincs fog. A nőstény feje egyszerű, 
fekete, legfeljebb a csápgödör körül sárga (23. ábra). 2,7-3 mm. 

Elofordul Dél-Európa és Közép-Európa déli felében. Nálunk virágzó hársfán 
és tölgyfán országszerte nem ritka 

_alhicans L. 

4 (1) Az előtor oldalszegélye a hátulsó szögletek előtt egyenes, nem kimet
szett. A hím feje a szemek között a középen erősen kimetszett és két
oldalt éles fog emelkedik ki. A fejtetőn a gödröcske mélyéről a középen 
egy nyelv alakú lemez áll ki. A hím előtora fekete, csakhátul!ló szegélye 
és oldalszegélye hátulsárga (25, ábra: 
B). Elülső és középső lábEizára · és 
elülső combja részben sárga. Anős
tény előtora egyszínű ·vörös. 3 mm. 

Előfordul Nyngat- és Dél-Európában, 
. továbbá Közép-Európa'déli felében. Nálunk 

nagyon ritka (Siófok). Virágzó hársfán él 
cephalotes ÓL. 

3. nem : Colotes ER.

Feje és előtora egyforma széles, harán.
tos. El6tora finoman · szegélyezett, szárny· 
fedői hátrafelé kiszélesednek, végük egyen -
ként lekerekített, erőteljesen pontózott. A 
nőstény hártyás szárnya csökevényes, a hím 
szárnya jól fejlett. A hím feje egyszerű, 
állkapcsi tapogatójának utolsó ízei erősen 
duzzadtak. A riőstény tapogatójának utolsó 
íze baltaszerű. 

A több mint 60 afrikai és mediterrán. fajból 
nálunk csak kettő fordul elő, de mindkettő na" 
gyon ritka. Xerotherin sztyeppterületek jellegzetes 
fajai. 

6 VIII'l. 

24, ábra. Colotes Hampei REDTB. ö 
(Eredeti) 



l 82 DR. KASZAB .ZOLTÁN VIII •. 

1 (2) Feje és előtora fekete, a nőstény feje a fejpajzs varratáig, a hím feje 
a szemek elülső szegélyéig fekete, elöl sárg�, előtora olykor keskeny,. 
világosbarna szegéllyel. Szárnyfedője feketésbarna, oldalszegélye a válla 
mögött, szárnyfedőinek vége és egy közös folt a. varraton sárga .. Lábai 
sárgák, combjai a térdek kivételével feketék.· Szárnyfedői finoman, 
de jól láthatóan, a végén elmosódottan pontozottak. A hím első csáp
íze gyengén megvastagodott, középső . csápízei mintegy kétszer · hosz-· 
szabbak · szélességükn�l, csápja hosszú,. az előtor tövét messze túl� · 
haladja. A hím állkapcsi tapogatójának utolsó íze is sárga és felül 
lapos, négyszögű (32. ábra: J). 1,6�1,8 mm. 

Előfordul Dél-Európában és Észak-Afrikában. Faunaterületünkön nagyon. 
ritka (Kisalföld, Petrzal, Horvátország) 

[[ maculatus LAP.] 

2 (1) A hím feje is a fejpajzs varratáig fekete, előtora egyszínű fekete, vilá
go1,abb szegélye nincs, laposabb. és szélesebb. Szárnyfedője barnás
fekete, oldalszegélye a váll mögött a hátulsó harmadig sárga. A varrat
nál elöl elmosódott, közös, barnássárga foltja van, amely olykor a szárny
fedő közep�t is eléri. A szárnyfedő vége teljesen barna, nincs világos 
szegélye. Pontozása finomabb. A hím első csápíze bunkószerűen meg
vastagodott, középső csápízei sokkal rövidebbek, alig másfélszer olyan 
hosszúak, mint amilyen szélesek. Csápja Iövi.d, az előtor tövét alig 
haladja túl. A hím állkapcsi tapogatójának utolsó íze a végén fekete, 
külső oldalán a középen gyengén kimetszett, hosszúkás balta formájú 
(24. ábra). 1,5-,--2 mm. 

Előfordul Alsó-Ausztriában· és Magyaror�zágon. Xerotherm sztyepp-növény
zetű helyeken nagyón. ritka (Peszér, Budapest, Magyaróvár) 

llampei REDTB, 

4. nem: Hypehaeus Krnsw.

Feje lapos, szeme nagy .és kiugró, csápja hosszú és fonalszerű, a 2. csápíz. 
rövidebb, mint a 3., előtora harántos, hátulsó szegélye egyenes, hátulsó szög
letei széles ívben . kerekített tompaszögűek. Szárnyfedői párhuzamosak vagy 
hátrafelé gyengén kiszélesednek, a hím szárnyfedőjének yége különböző alakú 

B e D 

25. ábra. A: Troglops albicans L. és B: T. cephalotes ÜL. hímjének feje és eli:ítora --:- C: Ebaeµs 
flavicornis ER. <:;1· és .D : Axinotarsus margina/is LAP .. cJ feje és eli:ítora .. (Eredeti) 
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függelékekkel .van·.· eUátva, amelyek. rendszerint .. sárgák. Lábai 
. 
hosszúak és 

vék011yak; .a hím elülső lábának 2. lábfejíze egyszerlÍ, nincs rajta fogacska 
(26. ábra:. Q). Felülete rendkívül fi:Q.oman 'szőrös, alig kivehető pontozitssal. 
. . . A mediterrán és orie�Íális faunáterületrol eddig 70 fajt. ittak le, amelyek .közul nálunk .. · 
is él 3 faj. Láxvm.k korhadó fában fejlodnek, ahol más, kisebb rovarlárvákkal táplálkoznak. ·. 

.. 

. 

. 

1 (2) · Előtora egyszínű sárgásvörös, . Feje .és szárnyfedők fek�t�, utóbbi kék· 
.fényű. Lábai egyszínű sárgák, a csápok töve is sárga. A nőstény szárny
fedője teljesen egyszínű kt1k, a hím szárnyfedőjének vége s'árga,. varrata 
azonban széles sávban. végig fekete. A szárnyfedő felálló nyúlványa 
nagy és kerekded,'·a csücske és a közepe külön-külön harántirányban 
benyomott (26. áhr.a :. A). 1,5-:--2 mm. · 

. .. Elofordul I>él-Európábl,\ll . és Eszak-Afrikában .. Fau,naterületii.n.k.öi:i eddig csak 
Horvátországból (Zágráb) és ·l;l Bánságból (Ferencfalva) J.sm,eretes. Magyarországi 
elofordu]ása �s várható · 

[flavicollis ER.] 

2 (1). Előtora fekete, a szárnyfe«lőknek nincs· kékes fénye, coínbj ainak töve
i,ötét.. 

. . 

3 (4) A hím szátnyfedlfü1ek vég� széies sávban teljesen sárga, varrata is 
sárga. Kis13é fényes;. igeri finoman, dmosódot�an pontozott. Homloka:.
a szemek között teljesen sima, elöl sárga •. A híni szárnyfedőinek nyúl-

. ványa ·dúzzadt� felülről háromszögű, homorú, csifoske · hegyesen ki-
. húzott, a szárnyfedő gyenge be,mélyedésének irányában fekszik (26. 
ábra: B). A nőstény szárny(edőinek vége a varratszögletben elmosó� 
dot:t sárga folttal. 1,8�2 mm. · · ·

u

· . ·�.· ... \J .. · ... : .. �·. �· . :\4· .. ·. 
. 

·. . . . 

. 

. . . . . . : . . . .•. . . . . : . .  •. : . \. . . . . 

. 

: 
. .  ···.· .. 0. ·· .·· .. ·· .. · · _:_ ·.· .. ·.·.···· .. · 
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·.� w· ( . 1 1! u. '�J
. .. ��. M · n 

. . 

�.!_�·�.··. �·· .__,_,-- -.. Q� . . . 

. 

. ' 

26. ábra. A-H: Hyp�baeus . és .Ebaeus .fajok hímjeinek baloldali szárnyfed(í,vége felülnézet·
ben. A : Hypebaeus flavicollis ER .. ;· B : .. H. flavipes F ABR. ; C : H. Wittmefi KAsz. ; D : 

·. Ebaeus. appendiculatus ER. :; · E : .E. pedicularius SOHRK.\ . F : . E.flavict/rnis ER. ; . G·: E, caeru
lescéns ER;; .. H: E; aier. ER .. --: I--:N: Charopus fajok hímjeine.kbaloldali' szárnyfedo,vége 
felii.!Aéietbeü (I, K; M) és jobboldali száxnyfedo-vége oldalnézetben (J, I,, N). I-J: Charopus
concolór F.A.BR.; K-L: Ch.,philoctetes AB,,;. M.,:.,_N .: Ch. flavipes PAYK •. --: 0: Ch. concolor ·
FABR. foje - P: Ebaeus perlicularius SOHRK: és Q: .Hypeba',ius flavip.es .FABR .. hímjének 

. .elülso .lábfeje - :a_ : Chqropus phifocte.tes AB, hímjének hátulsó lába (Eredeti) 

. 6* 
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Előfordul Közép- és Dél-Európában, Nyugat-Szibériában. Nálunk VIragzó 
cserjéken, erdoszegélyek virágzó bokrain, folyóparti ligetekben, elsosorban gyertyán� 
fán országszerte megtalálható, de nem gyakori 

flavipes F ABR. 

4 (3) A hím szárnyfedőjének vége l�étoldalt ovális sárga folttal, a varrat 
végig széles sávb_an fekete. A hím szárnyfedő-nyúlványa ·duzzadt, 
harántirányban hurkaszerű, elöl lapos nyúlvánnyal, amely két csücsök
ben végződik (26. ábra : C). Felülete teljesen fénytelen, pontozás rájta 
nem látható. Homloka a szemek elülső szegélyének vonalában két kis 
gödröcskével. 1,9 _mm. 

Eddig csak Szlavóniából ismeretes (Yinkovce) 
[Wittmeri KAsz.] 

5. nem.: Charopus ER.

Teste kicsi és megnyúlt, hímje párhuzamos szélű, hártyás szárnya jól 
fejlett. Nősténye röpképtelen, szárnyfedői ei;ősen kiszélesedettek és laposabbak, 
a végükön egyenként "lekerekítettek, a potrohot nem fedik be teljesen. A hím 
feje egyszerű, n_em benyomott (26. ábra: 0). Előtora megnyúlt, szív alakú, 
hátulsó szegélye · leginkább egyenes, hátulsó szögletei olykor meglehetősen 
élesek. Csápja hosszú, fonal alakú, lábai hosszúak és vékonyak. A hím elülső 
lábfejízei egyszerűek. Teste igen finom, lesimuló szőrözettel fedett. A hím 
.szárnyfedő-vége benyomott és függeléket visel.. 

E nem 15 ism�rt faj� a mediterráneumban és a ponto.-kaspi faunaterületen fo�dul elo. 
Nálunk 4 faja honos;amelyek többnyire xeroiherm sztyepp-jellegű területeink jellegzetes fajai. 
Irodalmi adatok említik faunánkból a pallipes ÜL. nevíí fajt is, amely azonban nálunk semmi 
körülmények között nem fordul elo, mert csak Nyugat-Európában honos; Ugyancsak említik a· 
docilis Krnsw.-t is, amely azonban szintén téves adat .. A docilis-nak tartott példányok a phi
loctetes AB. fajnak bizonyultak, amely eddig csa.k a Kaukázusból volt ismeretes. 

1 (4) Lábai egyszínű feketék. 

2 (3) A hím hátulsó lábszára a végén erősen kiszélesedett és lapos (26. ábra : 
R). A szárnyfedő vége mélyen benyomott, felül varrata mellett lekere
kített hegyben végződik, nerri kéthegyű, nyúlványa hosszú, lapos, a 
közepe felé kiszélesedik és a vége ferdén lecsápott, hegyes szögben 
végződik (26. ábra : K, L). Csápja sötét, 2. íze sárga, 3. íze barnás, 
a: többi fekete. A nőstény 2. csápíze rövid, golyószerű, sokkal rövidebb, 
mint a 3. íz. 2,5 mm. 

Elofordul .a Kaukázusban és Magyaroi·szágon. Nálunk n!lgyon ritka. Eddig 
csak a Budai hegyek kopár, füves, xerotherm, déli fekvésű hegyoldalain gyűjtötték 
( = docilis auct., nec KIESW,) 

philoctetes AB. 

3 (2) A hím hátulsó lábszára egyszerű, hengeres, a vége nem szélesedik ki 
és nem is lapos. Szárnyfedője a végén benyomott, felül a varrat mellett 
mindkét oldalon két többé-kevésbé éles csúcsban végződik. A szárny
fedő nyúlványa a varrat melletti csücsök alól ered, rövid és egyenes. 
Alatta a varratszöglet erősen kikanyarított és felfelé álló fogacskával 
ellátott, ariiely azonban felülről nem látható (26. ábra : I, J). Csápja 
fekete, az 1. íz vége és a 2-4. íz sárga, a 4. íz a belső végén azonban 
sötét. Csápja vékonyabb és hosszabb (27. ábra: A, B). 2-2,5 mm. 
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Előfordul Délkelet-Európában és Közép-Európa keleti felében. Nálunk erdi:í
szegélyeken, erdei tisztásokon, nedvesebb. rétek'"n, virágokon és fűféléken egyaránt 
előfordul. Elsősorban a dombvidék lakója. Elterjedt és gyakori 

concolor F ABR. 

4 (1) Legalább az elillső és középső lábszár sárga. 

A B 

27. ábra. Charopus concolor FABR • .A: éS; B : i;2 (Eredeti)

5 (6) Előtora egyszínű sötét. Elülső és középső lábszára .és lábfeje, elülső és 
középső combjának vége és hátulsó lábfejének töve sárga, utóbbi a 
vége felé sötét. Csápja fekete, az első csápíz vége és a 2-4. íz sárga. 
Előtora keskeny . és hátrafelé erősen elszűkül, hátulsó szögletei kerekí
tett derékszögűek. A hím szárnyfedő-vége a varratszögletben kissé 
kimetszett, a szöglet előtt kis gödörből felálló, vékony nyúlvány ered 
(26. ábra: M, N). A nőstény hátulsó lábszára sötét. Teste igen fino
man lesimuló szőrökkel fedett. 2,5-3 mm. 

Nyugat-Európa kivételével egész Európában előfordul. Nálunk árnyas erdi:í
szegélyeken; erdei tisztásokon, virágokon, virágzó fűféléken nem ritka. A hegy- é& 
dombvidék lakója ( = plumbeomicans GOEZE) 

flavipes P AYK.

6 (5) Az eÍőtor hátulsó szegélye és oldala. a közepéig sárgásvörös. Elülső és 
középső lába, a hím hátulsó lábszárának töve, továbbá hátulsó lábfeje 
sárga, az elülső és középső láb combja a tövén fekete, a hátulsó comb
nak csak a vége sárga. A nősténynek hátulsó lábszára is sárga. A hím 
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szárnyfedő-vége a varratnál egyszerűen benyomott, a gödörke mélyéből 
rövid nyúlvány áll ki; A test szőrözete kissé felálló, a hím szárnyfedő
jének végén hosszabb, felálló szőröket figyelhetünk meg, 2,4-3 mm. 

. Elöfordul Dél-Oroszországban és Magyarországon .. Hazánkban nagyon ritka, 
csak xerothei;!Il sztyepp-növényzetű alföldi, homokos helyeken található (Duna
Tisza köze, Orszentmiklóstól Szegedig) 

thoracicus MoR. 

6. nem : Ehaeus ER;

A hím feje egyszerű, szeme kiugró, csápja hosszú, 11 ízű, előtora harántos, 
töve széles ívben lekerekített, úgyhogy hátulsó szögleteknek nyoma sincs,· 

oldalt és hátul finoman szegélyezett, 

28, ábra. Ebaeus · appendiculatus ER. 6 
(Eredeti) 

Szárnyfedője párhuzamos szegélyű vagy 
gyengén kiszélesedő, a hím szárnyfedő
vége különböző alakú függelékekkel. 
Lábai vékonyak és hosszúak, a hím 
elülső lábfejének 2. íze elő,reálló, hegyes 
fogacskával (26. ábra : P). Felülete 
igen finoman lesimuló szőrökkel fedett. 

A mintegy 150 fajt számláló nem leg
több faja Afrikában és a mediterráneumban 
él, egyes fajok előfordulnak még Észak-Ame• 
rikában és az orientális· .faunaterületen. A 
Kárpátmedencéből 7 fajt mutattak ki, ame
lyek közül a mediterraneus AB. valószínűleg 
csak téves határozás folytán került :be az 
irodalomba, bizonyító példánya nincs. 

Az Ebaeus fajok fákon, bokrokon, árnyé
kos erdőszegélyeken, erdei tisztásokon a növény
zeten találhatók, ahol a fák Ievéltetveit 
pusztítják 

1 (2) Előtora. sárga, közepén nagy, 
.kékesfekete folt van, amely elöl 
és hátul a szegélyt .eléri. Szárny
fedője határozottan kék, sárga 
folt nélkül. Feje feketéskék, a 
hím külső szárnyfedő-függeléke 
fekete, a belső sárga. Csápja 
barna, tőízei világosak. Az elülső 
comb vége, az elülső lábszár és 

lábfej, a középső lábszár vége és a lábfej sárga, .a hátulsó láb fekete. 
2,7 mm. 

Mediterrán faj, hazánkban csak a Dunántúlról (Siófok) ismert. - Nagyon ritka 

gibbus DRAP. 
2 (1) Előtora egyszínű fekete vagy kékesfekete. 

3 (4) Mindkét ivar szárnyfedő-végén nagy, sárga folt van. Teste fekete, 
kékesen fénylő. A csáp töve, az elülső és középső láb, a hátulsó lábszár 
és a lábfejízek sárgák, a hátulsó comb teljesen, a többi a tövén fekete. 
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. A hím sziitnyfedőjének nyúlványa nagy, sárga; d11zzadt, közepén 
hosszanti árokkal. A bemélyedésben .ülő alsó függelék lapos és barna 
(26 '. ábra:· E). A farfeliő bemetszése a hím esetében mély és. félkör 

.· alakú. 3�3,5 mm. 
EH5:fordul egész Emopában, keletre . egész T�rkesztá:nig. Nálunk országszerte 

rq.egtalálható, de nem · közörtséges'. Nedves .. rétek . lakója · 
pedicularius SCHRK;

' . . ' - . 
. . . 

· 4 . (3) Szárnyfedője egyszmu fekete vagy kékes fény,{í; a nőstényn�k csak a
varratszöglete mellet} va:n keskeny, s:árga szegélye,. vagy az is sötét. 
A hún függeléke sárga vagy fekete, ritkán: a hím yárratszöglete a füg-
gelék körül sárga. 
- . . . . . . . 

.s (12) A hím szárnyfedőj ének· külső, nagy függeléke . sárga,. a. belső függelék a
vi:i.:rra:tszögletben ugyan�sak sárga· vagy _sötét. Az elülső és középső .

Jábs.zár mindig sárga. . . 
·· · · 

'6 (9) Elülsp. é� középső combja teljesen sárga, legfel1ebb. a:· tompor sötétebb. 

· 7 . (8). Háiulsó combja fekete vagy barna, lábszára. olykor teljesen sárgás
. barna vagy töve szintén egyszínű fekete: Csápja ho.sszú és sárga, a 
· :vége felé gyengén sötétedő,. 4 első Ízé ttiljesen sárga., A hí:r:ri szárny
.· fedőjéneknagy nyúlványa sárga, rombusz.• alakú,. felülete mély árokkal 
és -befelé .eső vé·ge gyenge kimtiiszéssel; .a kisebb függelfk fekete, vissza
felé hajló, a vége lemezszerű (26. ábra : F). Fényes fekete, gyenge 
kékes fénnyel, igen finom; lesimuló · sz(frözettel. A hím .. farfedője mélyen 
kimetszett. 2��,8 mm. · · ·· · · · 

:8 (7) 

·9 (6)

. . 

. . .EH5fordul KeJet-Európ1ilian,. Kötép�F.}o;r_ópa .. keleti .fiilében és · Szibériában. 
Hazánkban a hegy-. és dombyidél\: · lakója. - Eltllrjeclt é1;1 gyakori, 

·. fla�c-«>rnis ER,-

Hátulsó. combja a végén sá:(ga, hátulsó lábszá:ra: is sárga. Csápja sarga; .· 
vége felé .sötétedő. A híin szárnyfedőjén az egyik függelék nagy és ·sárga, 
hosszúkás tojásdad alakú, a kicsi belső függelék barna. A hím far-

. f edőjti · ésak gye.ngén öblös. 2-,---2,3 mm. · 
: Dél,e�ópai faj. Irodalmi adatok szerint elofordul Erdélyben is, de �z a� adat 

még bizonyításra szorul · · · · 
[ mediterranéus AB�] . 

' : ; . .: . :.. . .· ·. ·. - :  . 

Elül�ő és közép�ő combja töve fekete. Olykor a combnak csak a �ége 
sárga .. A csáp . tőízei sárgák,. a vége felé fekete-,

10 (11) Hitulsó combja teljesen fekete.· A .hím iil.ht.dkét szárnyfedő-függeléke 
sárga, ·a nagyobb függelék tojásdad alakú, .felülete homorú, a közepén 
·a kitin áuetsz�, kisebb függeléke lemezszerű. A hím szárnyfedőjének

, v'arratszöglete sárgásfehér .. foltocskával, amely azonban a·. függelék
miatt alig kivehető (26. ·áb'ra :. H). A nőstény szárnyfedő.:vége a varrat-.
szögletben keskeny, fehéressárga s:zegéllyeL .· Felülete . fénylő fekete,
alig kiveh,et6, sötét szőrözetteL A hím farfedője gyengén, ív alakban
.ki;nietszett. 1,6_:_2 mm. · · · 



1 88 DR. KASZAB. ZOLTÁN VIII. 

Előfordul Délkelet-Európában, Közép-Európa délkeleti felében. Nálunk az 
alföldi mocsaras területeken, vizeket szegélyező nedves réteken él, de nem gyakori 

ater ER: . 

. 11 (10) A hátulsó comb vége sárga. A hím szárnyfedő-függelékeiközül csak a 
nagyobbik sárga, belső, kisebb függeléke fekete. A sárga függelék 

· hosszú és tojásdad, felülete lapos, alig homorú, a középen nem: áttetsző;
(26. ábra : D). A szárnyfedő varratszöglete a hím esetében teljesen
fekete, a nőstényé igen keskeny; sárgásfehér szegéllyel. Felülete fekete,.
szárnyfedői igen finoman és sűrűn szürke sző:tözettel vannak fedve.
A hím farfedője gyengén kimetszett (28. ábra). 2-2,5 mm.

Dél-európai faj, amely azonban előfordul Közép-Európa délkeleti felében is. 
Nálunk az Alföld és a dombvidék lakója. Országszerte szórványosan megtalálható,. 
de nem közönséges 

appendiculatus ER. 

12 (5) A hím szárrtyfedőjének mindkét függeléke fekete. Az elülső lábszár 
és lábfej teljesen, a középső lábszár részben sárga, a lábszár töve fekete, 
de határa elmosódott. Hátulsó lábszára és combja is, középső combja 
a térd kivételével fekete. Csápja fekete, a 2. íztől sárga, a 4. íztől foko
zatosan sötétedő. Felülete acélkék, a nőstény szárnyfedőjének varrat
szöglete is teljesen fekete. A hím szárnyfedőjének függelékei közül a 
külső hosszúkás tojásdad, lemezszerű, felhajló, a belső lemez. sokkal 
hosszabb, előre irányuló (26. ábra: G). A hím farfedője mélyen ki-· 
metszett. 2-2,5 mm. 

Előfordul Délkelet-Európában, Közép-Európa délkeleti részében és Kisázsiá
ban .. Faunaterületürikön nagyon .ritka (Zirc, Párkány), Erdélyben és a .Bánságban 
gyakoribb 

caerulescens ER. 

7. nem : Sphinginus REY

Felülete csupasz, felálló szőrözet nélkül. Feje egyszerű, a hím fején sincs 
gödör; Csápja hosszú, fonal alakú, előtora megnyúlt, hátul elszűkül, éles hátulsó 
sz9gletekkel és egyenes, finoman szegélyezett hátulsó szegéllyel. Szárnyfedője 
hátrafelé kiszélesedik, vége a hím esetében is egyszerű, varratszöglete lekerekí
tett. Lábai hosszúak és vékonyak, a lábfejízek száma mindkét ivar esetében 
egyaránt 5,5,5. 

Az eddig leírt 7. mediterrán és 1 mexikói fajból hazánkban csak 1 faj fordul elő. Irodalmi 
adatok szerint a lobatus ÜL. Szlovákiában is előfordul, de ez csak téves meghatározáson alapuló, 
adat lehet, mert a loba.Íus ÜL. csak Nyugat-Európában honos. 

Fekete, bronzfényű, az előtor töve széles sávban világossárga, a csáp 
töve az 5. ízig és az elülső láb nagy része sárga. Felülete rendkívül 
f inoman és szórtan pontozott, a szárnyfedő töve kissé ráncos. 2,5-3 mm. 

Előfordul Délkelet-Európában és Közép-Európa délkeleti részében. Nálunk a 
hegy- és dombvidék lakója. - Elterjedt, de nem gyakori 

coarctatus ER. 
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8. nem: Attalus ER.

Kicsi, megnyúlt, hátrafelé szélesedő. Feje egyszerű, a hím csapp is egy
szerű, vagy ízei fogazottak, sőt olykor fésűsek is lehetnek. Előtora harántos, 
szárnyfedőinek vége lekerekített, legtöbbször. a hímnél sem benyomott és 
nin.cs függeléke sem. Lábai hosszúak és vékonyak, a hím 2. lábfejíze fogszerűen 
megnyúlt. Felülete finoman vagy· du:i;vábhan szőrös, a szárnyfedő pontozott 
és fényes, vagy fénytelen, igen finoman ráncozott. A lábfejízek száma a hímek 
esetében is 5,5,5. 

A több mint 350 eddig leírt faj legnagyobb része a mediterráneum lakója. Faunaterüle
tünkből eddig 5 fajt mutattak ki, amelyek nagyrésze hegyvidéki, sőt szubalpin. 

1 (4) Szárnyfedője meglehetősen durván pontozott, fekete, feláHó szőrökkel 
fedett. A szárnyfedő színe kék (2. alnem : Attalus s. str.). 

2 (3) Előtora a szárnyfedőkkel együtt egyszínű fémfényű kék. Feje a szemek 
között két kis lapos benyomással. Felső ajka sárga, állkapcsi tapogatói 
feketék. Csápja hosszú, ízei háromszög alakúak, gyengén fogazottak. 

· Hasa fekete, lábai feketék, de lábfejízei barnák. 4 mm.

Alpesi faj, amelyet faunaterületünkrol eddig csak Szlovákiából ismerünk, 
de ez az adat is újabb bizonyításra szorul 

[alpinus. GIRAUD.] 

3 (2) Előtora vörös, szárnyfedői kék színűek, feje kék. A hím homloka .elöl 
a csápok között vörös, a nőstényé kék. A csáp töve az 5. ízig sárga, 
elülső lába sárga, középső lába szintén sárga, de a lábszár töve fekete. 
Hátulsó lábszára barna, vége világosabb, combja fekete. A potroh 
vége világossárga. 2,5-3 mm. 

Előfordul Délkelet-Európában és Kisázsiában. Faunaterületünkrol csak Horvát
országból ismerjük, ott elterjedt és nem ritka 

[dahnatinus ER.] 

4 (1) A szárnyfedő pontozása alig kivehető, vagy a szárnyfedő rendkívül 
finoman táncozott és emiatt fénytelen. Felülete lesimuló, finom szőrö
zettel; csak a szárnyf

e
dő végén vagy az oldalán találunk olykor hosz

szabb, felálló szőröket. 

5 (8) Mindkét ivar csápja egyaránt egyszerű, nem fogazott és nem fésűs. 
Előtora és gyakran szárnyfedője sem. egyszínű. A szárnyfedő vége 
mindkét· ivar esetében egyszerű. 

6 (7) A test felülete teljesen fénytelen, rendkívül finoman és sűrűn ráncolt. 
Szőrözete igen finom és lesimuló, felálló szőrözet még a szárnyfedők 
végén és szegélyén sem található (3. alnem: Ebaeimorphus ÁB.). 
- · Teste fémfényű, kékeszöld, az előtornak széles, vörös szegélye van,
a szárnyfedő vége ugyancsak .vörös. Lábai· és a csápok barnásfeketék,
a 2. és 3 .. csápíz szegélye világos. 3 mm.

Csak hazánkból ismeretes, igen nagy :ritkaság, az Alföldön fordül elő (Debrecen) 

thalassinus AB. 
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7 (6) Felülete fényes, legfeljebb a feje és az előtora fénytelen. Szárnyfedője 
gyenge, felálló szőrözettel (L alnem: Abrinus REY). - Teste egy
színű barnásfekete, a szárnyfedő vége elmosódott sárga folttal. Előtora 
sárga, közepén nagy, sötét folttal, csápja és lábai világosak, felső ajka 
és állkapcsi tapogatói feketék, csápja a vége felé barnás. Az elülső és 
középső l�b combja, hátulsó combja és hátulsó lábszárának vége barna. 
A szárnyfedő szegélye elmosódott, finom pontozással és egyes felálló, 
hosszabb szőrökkel. A hím feje a csápok között sárga, elülső és középső 
lába, továbbá hátulsó lábszára teljese!l sárga. Csápja hosszú és erősén 
szőrös, ízei megnyúltak. 2,5-3 mm. 

Elofordul Közép- és Dél-Európaban, különösen keleten. Nálunk hegyvidéki 
faj, de a dombvidék fenyveseiben is előfordul. Elterjedt, de nem gyakori 

analis P ANZ" 

8 (5) A hím csapp erőteljesen fésűs, a nőstény csapja fogazott (4. alnem : 
• Nepachys THOMS.). - Teljesen fekete, fényes, csak potroha részben
vöröses, továbbá szárnyfedőinek szegélye a végén keskeny, vöröses
peremmel, A hím szárnyfedfönek vége benyomott, varratszöglete fel
felé hajló és rövid függeléke van. 2,6�3 mm.

Elofordui Észak- és Közép-Európában, a Kaukázusban, Turkesztánban és
Szibériában. Fau�aterületünkből csak Szlovákiából ismerjük. Magashegyi faj

[ cardiacae L;]

9. nem: Axinotarsus MOTScH:

Feje egyszerű, csápja hosszú, a szemek között ered. Az előtor háta korong 
alakú, lekerekített szögletekkel. Szárnyfedői párhuzamos szélűek, a hím szárny
fedőjének vége erőteljesen benyomott. Lábai hosszúak, vékonyak,. a hím 2. 
lábfejíze erőteljesen megnyúlt, a 3. íz fölé .kihúzott (32. ábra : H). 

Az eddig leírt 37 faj közül a fajok többsége a mediterráneumban fordul elő. Nálunk 3 
faj él, amelyek sztyepp jellégű erdőszegélyeken, erdei tisztásokon,. réteken, virágzó fűféléken, 
virágokon gyakran nagy szán:iban találhatók. Lárváik .a szúbogarakat pusztítják. 

1 (2) Előtora egyszínű vörös. Teste fekete, kék vagy zöld, fémes fénnyel. 
A szárnyfedő végén sárga folt van. A csáp a 2. íztől kezdve sárga. 
Lábai a lábfejízek kivételével egyszínű feketék (32. ábra: I). 2,5�4 mm. 

Elofordul Dél- és Közép-Emópában, Észak-Európa déli felében és Észak
Afrikában, Nálunk országszerte közönséges. Elsősorban erdiíszegélyeken, erdei tisz
tásokon, virágzó fűféléken található 

ruficollis ÜL. 

2 (1) Előtora sárga, közepén nagy, fekete folt van, amely gyákran csak 
keskeny oldalszegélyt hagy sárgán. A szárnyfedő vége sárgafoltos. 

3 (4) Lábai teljesen sötétek, csak a lábfej barnássárga, legfeljebb az elülső 
lábszár közepe kissé világosabb. Csápja az 5. íztől kezdve erőteljesen 
megnyúlt, fonalszerű, utolsó íze. solckal hosszabb, mint a 3i íz. A hím 
szárnyfedőjének. vege erőteljesen benyomott, a varrat mellett a felső 
szegélyen öblös, éles szöglet nélkül. Nagyobb faj .. 3�4 mm. 
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. Előfordul l)él- é� Közép-Európában, ltszak-Eu.rópa déli felében és a Kaukázu�- ..ban .. Nálunk ország�zertegyakori . . ·. ·· · . · 
. . 

.• ·.pulicari� F.ABR; 
4 (3) Eliilsl és középső lábszár� teljesen vagy legalább�s a végük sárga,. lábfeje is s,:rga. Csápja az 5. íztől kezdve vékonyabb, de ízei .nem hosz.·. szabbak, mint az előzők. Utolsó íze .olyan hosszú, mint a 3. fy;. A hímszárnyfedő-vége. felülről a varrat mellett éles derékszögű. Kisebb ter-.. metű faj. 2,5_:_3 mm. · . 

Előfordul Közép- és Dél-Európában, továbbá á Kaukázusban. Hazánkban .. nagyon· közönséges ·marginalis LAP .. 
10; nem: Malachius FABR. 

. . . Vá�Mzatos formájú és színű, leginkább párh�zain�s széli'í vagy hátrafelé ·gyengén kiszélesedő; meglehetősenlapostéstű bogarak; A hím.csápja.legtöbl:i-

29. ábra. Malachius sp. lárvája (Ktrli:NT nyomán) ao. ábra. Malachius aeneus L. � (l!:redeti) 
. . . . . 

. . 
; . s.zör különböző ;ódon afaJult és különbözik a nőstények legtöbbször fonafas csápjától., A. hímek csápja a szemek között, a nőstényeké a ·szemek előtt szabadon ízesül. Az el6tor há.ta mhidig kóroJ;J.g alakú és lapos, lekerekített szögletekkel. A nőstény szárnyfedői egyszerűek és . égye;nként kerekített.ek, a hímek száriiyfedővége . sok . esetben. erősen· benyomott és külöiiboző fiiggelékekkel van ellátva., olyké!r azonban teljesen egyszerű; A hím. elülső lábfeje teljesen egyszerű (32. ábra : . E), karmai normális hosszúságúak. Ahím :utolsó háslemeze erősen bemetszett. · · 
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. A több mint 300 ismert afrikai és palearktikus faj közül faunaterületünkön H faj és 3 
változat fordul elő. Az irodalom szerint hazánkban még további 4 faj előfordulása közismert 
(rufus ÜL., Jlforiae AB., pari/is ER. és inornatus KüsT:); ezek .. a fajok azonban vagy 
téves határozás, vagy hamis lelőhelyadatok révén kerültek be a jegyzékekbe. 

Mind a kifejlett bogár, mind lárvája ragadozó. A nyár folyamán lerakott pei:ékbol a 
lárva kétszeri vedlés után alakul át bábbá. amelyből 14 nap múlva bújik ki az imágó .. 
Lárvája (29. ábra) hasonlít a Cantharis lárváldioz, éppúgy a talajban él. Az imágó első
sorban rétek virágjain, virágzó fűféléken, virágzó gabonán található. 

1 (6) 

2 (5) 

3 (4) 

A szárnyfedő teljesen vagy részben vörös, oldalszegélye is mindig vörös. 
Az előtor elülső szöglete mindkét oldalon kiterjedt vörös folttal. A 
hímek szárnyfedő-vége egyszerű. 

A szárnyfedő csak a pajzsocska körül ércfényű fekete folttal, amely a 
varratnál hátrafelé gyengén kihúzott. Ez a folt azonban nem terjed a 
szárnyfedők felén túl, vagy csak a varrat melletti keskeny sáv sötét 
ércfényű. A hím 2. csápíze kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú,. 
és kétszer olyan széles, mint az. első íz. 

A hím csápjának 3. íze ugyanolyan nagy és széles, mint a 4. íz, az 5 .. 
íztől kezdve mindinkább elvékonyodik (31. ábra: A). A nőstény 2. 
csápíze golyószerű, 3. csápíze hosszabb, mint az 1. íz és valamivel 
hosszabb, mint a 4. Íz; A szárnyfedő csak a pajzsocska körül ércfényű 

· kék; ez· a folt a varratnál a szárnyfedő hosszának harmadát nem éri el.
Feje a szemek előtt és a csápok között sárga. 5,5-6,5 mm.

Előfordul Közép0Európában; szórványosan Délkelet-Európában és Kisázsiá
ban. Faunaterületünkön nagyon ritka. Eddig csak a Kárpátok, Erdély és Horvát
ország alacsonyabban fekvő hegyi rétjein gyűjtötték. Magyarországon csak a budaii 
hegyekben (Nagyszénás) fordul elő 

scutellaris ER. 

4 (3) A hím csápjának 3. íze sokkal rövidebb és keskenyebb, mint a 4. íz, 
de a 4. íz a tövén kikanyarított, a 2. íz fülszerűen kiszélesedett (31. 
ábra: B). A nőstény 2. csápíze alig rövidebb, mint a 3. íz, mindkettő 
sokkal rövidebb, mint a 4. íz. A szárnyfed6 acélkék foltja a varrat 
mellett keskeny, olykor a szárnyfedő hátulsó harmadát is eléri. Feje a 
csápok között és a szemek előtt részben szintén acélkék. 5,5-6,5 mm. 

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, továbbá Szíriában. Hazánkban 
µagyon ritka (Zalatapolca). Hazai előfordulásáról csak régi irodalmi adat szól, a 
múzeum gyűjteményében csupán csak FRIVALDSZKY . IMRÉtol származó Hungaria · 
jelzésű, több mint 100 éves példány van 

. rubidus ER. 

5 (2) A szárnyfedő ércfényű zöld foltja nagy és széles, legtöbbször háromszög 
alakú, válla is sötét. A hím 2. és 3. csápíze megnyúlt, a 2; íz belső végén 
hosszú, előre irányuló fog van, a 3. íz belső végén pedig. egy hosszú,. 
hátrafelé nyúló kampó találha.tó. A 4. íz valamivel rövidebb, mint a 
3. (31. ábra: C). A nőstény 2. csápíze csaknem olyan hosszú, mint a
4. fa. Feje a szemek előtt és a csápok között sárga (30. ábra). 6-8 mm.

Előfordul egész Európában, a Kaukázusban, Kisázsiában, Perzsiában és 
Szibériában. Virágzó fiíféléken, gabonán, az Alföldön· és a hegyvidéken egyaránt 
országszerte közönséges - B i h i r e s e s .b o g á r 

aeneus L. 
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Vá ltoz ata:' 
1. A szárnyfedő ércfényű zöld foltja olykor annyira széles, hogy csak a. szegély kes

keny, párhuzamos sávja és a szárnyfedő vége sárga. � Előfordul a törzsalak 
között, de sokkal ritkább ab. medius AB. 

,6 (1) A szárnyfedő ércfényű zöld vagy kék, csak a vége sárga, olykor teljesen 
egyszínű ércfényű és a végén sincs sárga folt. 

7 (8) Az előtoron széles, sárga oldalszegély van. Feje a szemek előtt és a 
csápok között sárga, az 1-5. csápíze alul sárga színű, a hím csápjá
nak 3-6. Íze belül kikanyarított, utolsó 4 íze vékony, fonalszerű (31. 
ábra : G). Állkapcsi tapogatója sárga, utols.ó íze fekete. A szárnyfedő 
vége sárga, a hímnél erősen benyomott és a mélyedés tövéből, a varrat 
mellől hosszú; fekete, a végén pamacsos tüske ered. 5-7 mm. 

Előfordul égész Európában, Észak-Afrikában és az Altaj hegységben. Nálunk 
virágzó réteken, erdőszegélyeken, erdei tisztásokon országszerte közönséges 

marginellus ÜL. 

:S (7) Előtora teljesen ércfényű, sárga szegélye nincs. Olykor vagy csak az 
elülső szögletei, vagy csak a hátulsó szögletei igen keskeny sárgával 
szegélyezettek. Feje a szemek előtt és a csápok között sárga. 

'9 (12) Az előtor oldalszegélye a közepétől a hátulsó szögletekig keskenyen 
sárgával szegélyezett .. Az 5. csápíz olyan hosszú, mint az előtte való 
3 íz együttvéve, deformálódott. A nőstény esetében ez az íz erősen 
megnyúlt. A szárnyfedő vége egyszerű. 

10 (11) Mindkét ivar homloka a csápok között lapos, a nőstényé teljesen lapos, 
a hímé is alig benyomott, a közepe nem emelkedik ki fogszerűen. A 
hím 5. csápíze ·a középen hátrafelé erőteljes tompa fogban kihúzott, 
a vége e fog előtt majdnem párhuzamosan lemetszett (31. ábra: E). 
5-6 inm.

Délkelet-európai faj. Az irodalom faunaterületünk több pontjáról- említi, de a 
Kárpátokból és Erdélyből ismeretes adatok minden bizonnyal a következő fajra 
vonatkoznak. Hiteles . példányokat csak Horvátországból ismerünk 

[ dilaticornis G ERM.] 

11 (10) A hím homloka a szemek között a középen kétoldalt benyomott, a 
· közepe erőteljesen kidomborodik. A nőstény homloka is a csápgödrök
mellett benyomott és középen domború. A hím 5. csápíze a végén
hátrafelé a közepéig ferdén lemetszett, kiugró fog nélkül (31. ábra :
F). 4,8-5,5 mm.

Erdélyben és a Bánságban fordul elő, de ritka. A dilaticornis-nak haÚrozott 
példányok e fajnak bizonyultak 

[ cervulus REITT.] 

12 (9) Az előtornak legfeljebb elülső szögletei sárga színűek, vagy teljésen 
egyszínű. A csáp 5. íze a hímnél és nősténynél egyaránt nem deformá
lódott és nem nagyobb, mint a 6. íz . 

. 13 (14) Az előtor elülső szögletei többé.-kevésbé erőteljes sárga folttal, vagy 
keskeny szegéllyel ; az előtor elülső szöglete alul is sárga. A hím szárny-
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14 (13) 
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fedőjének vége egyszerű. A nőstény csápjának · 4. íze jelentékenyen 
szélesebb, mint az 5. íz, belső szöglete legömbölyített, a 3. íz rövidebb,. 
háromszögű. A hím csápja befelé kihúzott 2. és 4. ízzel, köztük a 3. íz 
sokkal keskenyebb, a 2. íz fülszerű (31. ábra : D)

'. 
Feje a csápok tövé

nek hátulsó szegélyétől kezdve elöl sárga, tapogatói teljesen feketék. 
A csápízek alul sárgák, a tőízek felül is nagyrészt sárgák; A hím fej
pajzsán háromszög alakú taréj emelkedik ki, ami mögött harántosan 
benyomott; A homlok közepén· kicsi, de mély gödröcske van. 5,5- 7 
mm. 

Elofo.rdul Európában, Kisázsiába n és Szibériában. Nálunk az Alföld, továbbá 
az alacsonyabb hegy- és dombvidék rétjein közönséges 

hipustulatus L. 
Változ ata: 

L Olykor az előtor elülső szögletének sárga foltja felülről ne m látható, csak alul 
· sárga. - Előfordul a törzsalak között, de inkább a hegyvidéken; - Ritka(.= im
maculatus REY) ab. immaculicollis J\íULS. & REY 

Előtora teljesen egyszínű, az elülső szöglet alul is ércfényű, sárga folt 
nincs rajta. A nőstény 4. csápíze nem szélesebb, mÍnt az 5. íz. ·A hím 
2. csápíze sohasem szélesebb, mint a 3. íz, egyszerű, csaknem golyó
szerű. A hím. szárnyfeclőjének vége legtöbbször eroteljesen benyomott,
olykor egyszerű, a szárnyfedő vége sárga: folttal, · ritkán folt nélkül.

15 (18) Csápj'a teljesen fekete, tapogatói is feketék, legfeljebb a 3. csápíz töve 
kissé világosabb. A felső ajak ércszínű zöld, homloka a csápgödör 
elülső vonaláig sötét, lábai is egyszínű sötétek. Mindkét ivar csápja 
egyszerű, fonal alakú .. Teste mereven felálló fekete szőrözet nélkül,. 
legfeljebb a szárnyfedő végén van felálló szőrözet. A szárnyfedő vége 
sárga, a híi:nnél benyomott. 

16 (17) A hím szárnyfedő-vége a várratszögletben hátrafelé irányuló hosszú, 
fekete pamaccsal, a gödör mélyéből, a varrat mellől is kiáll egy vékony 
pamacs. Csápja rö.videbb és vastagabb, a nőstény utolsó előtti íze alig 
valamivel hosszabb, mint a 4. í�. Előtora korong alakú, hátrafel� nem 

A B e D E F G H J 
s. 

31. ábra. Malachius fajok hímjeinek elso 5 csápíze. A : M. scutellaris ER. ; B : M. rubidu. 
ER. ; C : M. aeneus L. ; D : M. bipustulatus L. ; E ; M. dilaticornis GERlVI. ; F : M:
cervulus REITT.; G: 11{. marginellus ÜL.; H: M. viridis FABR.; I: M. falcifer AB.; J

JVI. spinipennis GERlVI, (Eredeti) 
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szl1kül el. erőteljesebben, mint előrefelé. Szélesebb, mint amilyen hosszú. 4,5-5 mm. . · · . Előfordul Dél-Európában, szórványosan Közép-Európában és Észak-Af,riká-ban is. Irodalmi adatok szerint faunaterületünkön is előfordul (Erdélyben és a Bánságban), de bizonyító példányokat nem láttunk. Az alföldi spinosus adatok mind a következő fajra vonatkoznak [ spinosus ER.] 17 (16) A hím szárnyfedő-'vége a varratszögletben hátrafelé irányuló pamacs nélkül, csupán a varratszöglet előtt élesen kimet13zett. Csápja hosszú és fonalszerű (32. ábra : D), A nőstény utofaó előtti csápíze sokkal . hosszabb, mint a 4. Íz. Előtora megnyúlt és hátrafelé a közepétől kezdve határozottan elszűkül, gyengén szív alakú, nem szélesebb, mint amilyen hosszú. 5,2�7 mm.·· Előfordúl Dél-Európában; Franciaországtól Perzsiáig; Nálunk az Alföld vizenyos, szikes területein, a tavakat szegélyező réteken helyenként közönséges . vulneratus AB. 18 (15) Csápja· legalább alul a tőízeín sárga, tapogatói feketék vagy sárgák, vagy csak az utolsó íze fekete. Felső ajka többnyire sárga. Testét felül többnyire hosszú, fekete szőrözet fedi. 19 (20) A mellközép oldallemeze fekete, a felső ajak fekete, tapogatója fekete, · homloka elöl a csáp töve között a fejpajzs varratáig étcfényű, .testefémfényl1 kék, a hím szárnyf edő-vége sárga, erőteljesen benyomott.· A gödör mélyéről, a varrat mellől hosszú, hátrafelé nyúló fekete pamacsered. Anőstény szárnyfedője teljesen egyszínű kék ésa vége egyszerű(32. ábra : cr 4-5 mm,

A 

. Előfordul Dél-Európában, Közép-Európa délkeleti felében, a Kaukázusban, · Turkesztánban, Perzsiában és Szibériában. Nálunk' sztyepp-növényzetű xerotherm ·dombvidékeinken fordul elo. Elterjedt, de ritka

.�·. 

� 
B e D E F H 

a.ffinis MÉN. 

,t3 

u 
K 32. ábra, A-D : Malachius fajok ltímjeinek (llső 5 csápíze, A : M. geniculatus GERM. ; B : ·

M. ambiguus PEYR.; C: M. affinis MÉN.; D: M. vulneratus AB. _e E: M. scutellarís ER. hímjének elüső lábfeje _,..e F : Anthocomus. cocci.neus SCHALL. és G : Cerapheles termina
tus MÉN. hímjének állkapcsi tapogatója - H: .Axinotarsus marginalis LAP. hí

llljének elülsőlábfeje - I :. A. ruficollis. ÜL. hímjének baloldali szárnyfedo-vége felülnézetben - J ;
Colotes maculatus LAP. hímjének állkapcsi tapogatója - K: Ápalochrus femoralis ER.csápjának első. 5 íze (Eredeti). 
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20 (19) 

21 (22) 

DR. KASZAB ZOLTÁN VIII. 

.Vá l t o z a ta: 

1. A hím szárnyfedő-vége is sárga folt nélkül. - Előfordul Horvátországban (Zágráb), 
de magyarországi előfordulása is várható ( = concolor KRAUSS)

[var. suhconco!or Prn] 

A mellközép oldallemeze sárga. A felső ajak is sárg:i, a ta:pogatók;nak 
leginkább csak az utolsó íze fekete. Mindkét ivar szárnyfedőcvége 
sárgafoltos. 

Feje a szemek előtt a rágók tövéig és a csápgödör előtt a fejpajzs 
varratáig egyenes vonalban ércfényű fekete. Tapogatói sötétek. A hím 
homloka a csápok között kissé homorú, a nőstényé teljesen lapos. 
A híin szárnyfedő-vége benyomott, szőrpamaccsal. A lábakon. csak a 
lábfejek kissé világosabb színűek. A szárnyfedők sárga foltja kicsi. Hím
jének első 4 csápízét a 31. ábra: J mutatja. 4-5 mm. 

Előfordul Dél-�urópában, Közép-Európa délkeleti felében, Nyugat-Szibériá
ban, Kisázsiában és Orményországban. Faunaterületünkön nagyon ritka. Déli lej
tésű, xerotherm növényzetű hegyoldalakon fordul elő. Horvátországban gyakoribb, 
a tengerparton pedig közönséges 

spinipennis G ERM, 

22 (21) Feje a szemek előtt és a rágók tövénél sárga, a. szemek között is leg
többször nem terjed· a sötét szín a fej pajzs varratáig. A hím homloka 
a csápgödrök között inkább domború. 

23 (24) A hím. szárnyfedő-vége nem benyomott és nincs pamacsa, a hím fej
pajzsa harántirányban hurkaszerűen megduzzadt és kiemelkedik. A 
nőstény fejpajzsa és homloka a csápok között domború, csápja fekete, 
de tőízei alul sárgák. A hím első csápíze duzzadt, hosszabb, mint 
amilyen széles; olyan hosszú, mint a 2. és 3. íz. együttvéve. Csápja 
fonal alakú, teljesen egyszerű (31. ábra : H). Tapogatója fekete, feje 
a fejpajzs varratáig sárga. Az elülső lábfej tőízei világosak. A szárny
fedő sárga foltja. kicsi. 4-6 mm. 

Előfordul egész Európában és Közép-Ázsiában. Nálunk elsősorban a domb
vidék nedves rétjeinek lakója. - Elterjedt, de nem gyakori 

viridis FABR. 

24 (23) A hím szárnyfedő-vége erősen benyomott, a bemélyedés tövéből, a 
varrat mellől Vastag pamacs nyúlik hátrafelé. A hím fejpajzsa és hom
loka legtöbbször lapos, a hím csápja különbözőképpen fejlett, nem 
teljesen. egyszerű. A nőstény fejpajzsa és homloka szintén lapos, vagy 
ha domború, akkor tapogatói sárgák. 

25 (26) Tapogatói teljesen sárgák. A hím homloka a szemek között elöl a 
varratig harántirányban kiugró, oldalt gyenge szöget alkot, a hozzá 
illeszkedő fejpajzs meredek. A csáp fele alul sárga, felül az ízek elülső 
szegélye, a 3. íz majdnem teljesen, továbbá a 4-6. íz vége sárga. Az 
elülső és középső comb vége, az elülső lábszár majdnem egészen; az 
elülső és középső lábfej világos. A hím első csápíze belül szélesen ki
kanyarított, a 3--:-5. csápízek vége kissé kiszélesedik (31. ábra : I). 
A nőstény homloka a csápgödrök között elöl. kissé domború. A szárny
, fedő sárga foltjai kic,;inyek. 4�5 mm. 
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Délkelet-európai faj. Faunaterületünkön eddig csak Erdélyből és a Bánságból 
került elő, meglehet(ísen ritka. Magyarországi előfordulása várható· 

[ falcifer AB.] 

26 (25) Tapogatói feketék, vagy legalább utolsó íze fekete. A ·hím. fejpajzsa
és homloka egyszerű. Az elülső lábszárnak legfeljebb csak a vége sárga. 
A szárnyfedő sárga foltja nagy. · 

27 (28) Tapogatói feketék, vagy legalább az ízek töve barna folttal. A hím 
első csápíze rövid, bunkószerű, a töve hirtelen bunkószerűen kiszélese
dett, belső vége kerekített. A 4-6. ízek belül erőteljesen kikanyarítot
tak (32. ábra : A). Az elülső és középső lábán a térd, elülső lábszárának 
vége és eliilső lábfeje sárgás. A nőstény 3. és 4. csápíze belül határozot
tan kimetszett. A hím szárnyfedő-végének pamacsa egyenesen kihúzott. 
Feje legtöbbször a fejpajzs végéig fekete, a nősténynél a fejpajzs varra
táig ércszínű. 4-7 mm. 

Csaknem az egész palearktikumban előfordul. Nálunk a hegy- és dombvidék, 
továbbá az Alföld nedves rétjein országszerte közönséges 

geniculatus GERM. 

28 (27) Az állkapcsi tapogatónak csak a veg1ze fekete, töve sárga. A hím 
szárnyfedő-végének pamacs·a a végén kétágú és felfelé kunko1·odik, 
vagy egyszerű és egyenes. Feje legfeljebb a szemek között ércfényű, 
fejpajzsa sárga. 

29 (30) A hím első csápíze rövid, alig valamivel hosszabb, mint amilyen széles, 
töve elöl hirtelen kiszélesedik, majd oldala párhuzamos. Elülső szöglete 
lekerekített, a 3. és 4. íz belül erőteljesen, az 5. í:i; gyengén kimetszett 
(32. ábra : B). A nőstény csápja teljesen egyszerű, a 4. és 5. íze belül 
nem kimetszett. A hím szárnyfedő-pamacsa a végén kétágú és felfelé 
kunkorodik 5-6 nim. 

Előfordul Délkelet-Európában 6s Közép-Ázsiában. Hazánkban az Alföld és a 
dombvidék sztyepp-növényzetű helyein elterjedt és gyakori 

amhiguus PEYR. 

30 (29) A hím első csap1ze másfélszer olyan hosszú, mint amilyen széles, a 
tövénél lekerelútett tompa szögletekkel, elöl kissé kihúzott és keske
nyebb, 3. és 4. íze erőteljesen, 5. íze gyengén kimetszett. A nőstény 
3. és 4. csápíze igen gyengén, de azért jól láthatóan kikanyarított.
A hím szárnyfedő-pamacsa a végén egyenes. 5-6 mm.

Csaknem az egész palearktikus régióban előfordul. Hazánkban. nagyon ritka, 
Bizonyító példány csak Siófokról van. A többi lelőhelyről származó és elegans-nak
tartott példányok, amelyek adatai az irodalomban is szerepelnek, részben az előzö 
fajra, részben a falcifer-re vonatkoznak 

elegans ÜL. 

11. nem: Anthocomus ER.

Teste megnyúlt, párhuzamos szélű, vagy hátrafelé gyengén kiszélesedik. 
A hím feje egyszerű, csápja hosszú,· H ízű. Előtora harántos, szögletei lekere· 
lútettek, a hím szárnyfedő-vége benyomott és függeléket visel. Lábai hosszúak 

7 VIII. 1. 
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és vékonyak, lábfejízeinek száma a hím esetében is 5,5,5. A hím elülső lábának 
2. íze egyszerű.

E nem fajai az egész földkerekségen elterjedtek, de legtöbb faj a paléarktikumban fordul 
elő. Az eddig ismert 56 fajból nálunk mindössze 3 faj fordul' elő, amelyek lárvái a szúbogarak 
és Anobiidák járataiban e káros bogarak lárváit pusztítják. A kifejlett bogarak nedves réteken, 
ligetes erdőkben, árnyas· erdőszegélyeken stb. a növényzeten tartózkodnak és ugyancsak raga
dozók. 

1 (2) Az előtornak széles, sárga szegélye van. Szárnyfedői egyszínű vörösek. 
A hím hátulsó lábszára a középen erősen megduzzadt és görbe, a nőstény 
lábszára egyszerű (1. alnem: Ar.thocomus s. str.). - A fej és az előtor 
foltja a középen feketészöld, csápja és lábai, továbbá hasa egyszínű 
fekete, zöldes fémfénnyel. Az előtor háta korong alakú, lekerekített 
szögletekkel és ívesen hajló oldalakkal. A nőstény szárnyfedője gyengén 
kiszélesedik, a hímé párhuzamos, a végén benyomott, a varratszöglet
ben rövid, fekete, felálló függelék van. 5-6 mm. 

Közép- és Dél-Európában általánosan elterjedt. Előfordul még Kisázsiában 
és Perzsiában is. Nálunk vizenyős réteken, nádasok szegélyén található. Az Alföl
dön elterjedt, de nem gyakori ( = rufus HERBST) 

coccineus SCHALL. 

2 (1) Előtora teljesen egyszínű fémfényű zöld vagy feketéskék. A hím hátulsó. 
l:ihszára vékony, csak gyengén ívelt. 

3 (4) Az elülső láb a combok töve kivételével, továbbá a középső comh 
vége és a középső lábszár sárga. A hím szárnyfedő-vége a varrat felé 
rézsútosan kimetszett, igen erőteljesen benyomott, felálló, rövid függe
léke sárga (2. alnem : Neotrotus AB.) .. -:- Feje és előtora kékeszöld, 
szárnyfedője sárgáspiros, a pajzsocska körül fekete. A szárnyfedő 
hátulsó felében nagy, harántirányú, fekete folt van, amely a varratnál 
rendszerint szélesebb és az oldalszegélyt is eléri, de a szárnyfedő vége 
mindig világos. Olykor a pajzsocska körüli folt a harántsávval a varrat 
mellett össz('.l van kötve. A csáp ízei háromszögűek, a hímeknél az ízek 
elülső oldala egyszerű, lekerekített. 3-3,5 mm. 

Előfordul Közép- és Dél-Európában, továbbá a Kaukázusban. Nálunk száraz, lige
tes erdőkben, sztyepp-növényzetű réteken országszerte gyakori ( = equestris FABR.) 

hipun�tatus HARR. 

Vá l t o zat a: 

1. A szárnyfedő sötét· foltja annyira uralkodó, hogy csak a szárnyfedő vegen van 
egy kis folt, továbbá szegélye a vállszöglettől a. közepéig keskeny sávban sárga; 
- Nagyon ritka (Sisak) [ab. melaneholicus KAsz.] 

4 (3) Az elülső láb combjának a vége belül sárga, lábai egyébként feketék. 
Ahím szárnyfedő-vége gyengén benyomott és hátulsó szegélye a varrat
szögletben felkunkorodik. Ez a nyúlvány fekete, a szárnyfedő csücske 
oldalt szintén fekete. Szárnyfedője fekete, a vége és egy keskeny sáv 
a középen sárgásvörös (3. alnem: Paremballus AB.). - Feje és előtora 
kékeszöld, a szárnyfedő középső, vörös sávja a vauatot nem éri el. 
A hím csápja vastag, ízei felülnézetben csaknem párhuzamosak, belső 
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oldaluk laposra nyomott, felül és alul az 5. íztől kezdve éles éllel. 
3-3,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Észak�Európa déli felében, a Kaukázus
ban, Szíriában és Palesztinában, Nálunk elsosorban a dombvidék erdeiben található, 
de nem gyakori ( = regalis CHARP.) 

fasciatu.s L. 

12. nem: Cerapheles REY 

Teste megnyúlt és lapos, hátrafelé gyengén kiszélesedik. A hím feje is 
egyszerű, csápja hosszú és vékony, ll-ízű. Előtora korong alakú, hátrafelé 
elszűkül, szárnyfedője meglehetősen lapos, 
hátrafelé kissé kiszélesedik, vége a nőstény
nél szélesen lekerekített, a hímnél egyenként 
kerekített és benyomott ; függeléke felálló. 
Lábai hosszúak, combja vékony és hosszú, 
lábszára alig vékonyabb, mint a comb. 

A palearktikumhól leírt 7 f�jból nálunk is elő
fordul egy faj, amely alföldi lápjainknak és nedves, 
szikes rétjeinknek jellemzo, ritka faja. 

Az előtor és a szárnyfedő vége, to
vábbá lábai és a csápok töve vörös, 
feje, hasa és szárnyfedői a közepükig, 

. vagy azon túl is kékeszöld vagy 
feketészöld színűek. A szárnyfedő 
sötét foltja hátul a középen kikanya
rított. A combok töve fekete, a csáp 
olykor a 4. íztől fekete (33. ábra). 
4-5 mm.·

Előfordul Közép- és Délkelet-Európá
ban, keleten a Kaspi-tengerig. Elsosorban 
vizenyos, szikes réteken található, de min
denütt ritka ( = ruficollis ER.) 

terminatus · MÉN. 
33. ábra. Cerapheles terminatus MÉN. 6

(Eredeti) 

13. nem: Apalochrus ER.

Teste megnyúlt és lapos, feje egyszerű, megnyúlt, csapp 10-ízűnek lát
szik, mert a 2. íz az első íz végébe behúzódott és felülről alig látható (32. ábra : 
K). Előtora harántos, szárnyfedője hátrafelé gyengén kiszélesedik, a vége egy
szerű és lapos. Lábai hosszúak és vékonyak, az elülső lábfej 2. íze a hím eseté
ben megnyúlt vagy egyszerű. A hím állkapcsi tapogatójának utolsó íze balta
szeríL 

E nemnek eddig mintegy 200 faja ismeretes, amelyek legnagyobb része Afrikában él. 
Faunaterületünkön egy faj fordul elo. 

7* 

A hím 2. lábfejíze elülső lábán egyszerű (1. alnem: Paratinus AB.)• 
...:... Teste fényes fekete, számyfedője kék, csápja, lábszárai a lábfej
ízekkel együtt sárga színűek. Feje durván ráncos, az előtor közepe 
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sima, oldalai durván pontozottak, a szárnyfedő sűrű pontozása el
mosódott. Szőrözete fekete és felálló, azonkívül lesimuló, finom szőrök, 
kel is fedett. Feje hosszú és lapos, előtora szív alakú, hátulsó szegélye 
egyenes. 4-6 mm. 

Előfordul Kelet-Európában, Turkesztánban és Szibériában. Nálunk az Alföld 
szikes vizeinek parti növényzetén igen ritka 

femoralis ER. 

6. család: DASYTIDAE - KARIMÁS LÁGYBOGARAK

Testük ki.csi és niegnyúlt, leginkább majdnem páThuzamos, a számyfe<lú 
hátrafelé csak gyengén szélesedik ki. Feje harántos, kiugró szemei nagyo . 
Felső ajka jól látható, Előtora négyszögű vagy haTántos, csak l'itkán hosz
szabb, mint amilyen. széles. A szárnyfedők szegélye . felülúíl legtöbbször jól 
látható, vége lapos. Felülete erősen pontozott, a szárnyfedők pontozása csak 
ritkán rendeződik smokba. A szárnyfedő mellfedője legtöbbször keskeny, csak 
kivételes esetben éri el a varratszögletet .. Lábai legtöbbször vékonyak, hátulsó 
csípők egyenesek és harántosan állnak. Valamennyi lábfej 5-ízű, a karmok 
tövén különböző alakú és legtöbbször gyengén kitinizált függelék van. Elő
torán és potrohának első szelvényén kitüre.melhető zacskó nincs. 

E család képviselői az egész. földkerekségen elterjedtek . és mint�gy 90 nembe tartozó 
1700 fajt tartunk nyilván. A mediterráneum igen gazdag fajokban. Eszakabbra, Európába 
csak kevés faj hatol. Nálunk 10 nembe tartozó 57 faj és 16 változat fordul elő. 

A Dasytidae család fajainak legnagyobb része melegkedvelo, a napsütötte hegyoldalak, 
sztyepp-rétek, meleg fekvésfi erdoszegélyek, ligetek, erdok biztosítják létüknek a legjobb fel
tételeket. Imágóik legtöbbször fészkeseken és ernyosökön, virágzó fákon, virágzó füféléken 
olykor tömegesen találhatók. Egyes fajok a fenyo fiatal hajtásait, virágjait kedvelik. Lárváik 
korhadó fában, elhalt ágakban, kéreg alatt más farontó bogarak járataiban fejlődnek és a 
megfigyelések szerint azok lárváival, levedlett borével vagy hulláival táplálkoznak. Az imágók 
legnagyobb része pollenevo, vagy ugyancsak ragadozó. 

A nem e k  határ o zók ulcsa 

1 (18) A szárnyfedők mellfedője a vanatszöglet előtt, vagy még a hátulsó 
csípőknél elenyészik, megTövidül. A csáp ll·ízű. 

2 (17) A csáp utolsó 3 íze ;nem feltűnően szélesebb, mint a többi ízek, a vége 
felé fokozatosan vastagodó, olykor fogazott vagy fűrészes (1. alcsalád: 
Dasytinae). 

4 (3) A felső ajak olyan hosszú, mint amilyen széles (40. ábra : E). A lábfej 
karmai közül az egyik jól fejlett, vékony és hegyes, a másik karom 
rövid, széles, szabálytalan alakú. A haskmezek száma 5 (3. mmzet· 
ség : Danacaeini). - Felülete sfüűn és lesimuló pikkelyszerű szőrökkel 
fedett, közte felálló szőrözet nincs. A tapogatók utolsó íze orsó alakú. 
Csápja a vége felé fokozatosan vastagodó, ízei nem fogazottak 

8. nem: Danacaea LAP.

4 (3) A felső ajak szélesebb, mint amilyen hosszú (37. ábra: C). A karmok 
egyforma hosszúak. A test szőrözete kettős : a lesimuló szőrök mellett 
felálló,. legtöbbször sörteszerű szőrözet is van, vagy szőrözetük csak 
felálló. 
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Mindkét ivar elülső lábszárának vége két erősen hajlott, karomszerű 
foggal. A hím hátulsó lábszára, továbbá az elülső és hátulsó lábfejének 
első íze szabálytalan alakú,. a hátulsó lábfej első íze hatalmas görbe 
lemez, a 2. íz az első íz tövéből ered, igen hosszú és vékony, az utolsó 
3 íz alig hosszabb, mint a 2. íz fele (37. ábra: A, B) (l. nemzetség: 
Henicopini). - Nagytermetű, fekete, hosszú, felálló szőrökkel rend
kívül dúsan fedett fajok. Az előtor oldala keskeny, de mély hosszanti 
barázdával. Csápja egyszerű, gyengén fogazott .ízekkel, a tapogató 
utolsó íze hengeres 1. nem : Henicopus STEPH. 

6 (5) Az elülső lábszár vége nem visel erős karmokat. Mindkét ivar hátulsó 
lábszára, illetve lábfeje egyszerű (2. nemzetség : Dasytini). 

7 (8) Minden karom tövéből szabadon álló, a karmokkal csaknem azonos 
hosszú, bőrszerű, gyengén kitinizált függelék ered (37. ábra: F). Feje 
és előtora, de különösen szárnyfedője igen durván pontozott. Csápja 
fogazott vagy fűrészes, rendszerint rövid. Teste hengeres, előtora 
harántos 2. nem: Haplocnemus STEPH. 

8 (7) A meHékkarom nem áll szabadon, rendszerint jóval rövidebb, mint 
maga a karom, fogacska-szerű, olykor hosszabb, bőrszerű, de szorosan 
a karomízhez nőtt (40. ábra: H-K). Teste rendszerint finoman és 
sűrűn pontozott. 

9 (10) Szeme szőrös, mereven felálló, sűrű, egyenletes hm;szú szőrözettel 
fedett. Szárnyfedője durván pontozott. Teste fekete vagy barna, nem 
fémfényű. Felálló szőrözete hosszú és sűrű. Teste zömök, széles, pár
huzamos szélű. Csápja erősen fogazott ( = Trichoceble C. G. THOMS.) 

3. n.em: Julistus Krnsw.

10 (9) Szeme csupasz. A szárnyfedő pontozása finomabb, Tendszerint bőr
szerűen ráncos vagy ráspolyszerűen pontozott. 

11 (12) A hasszelvények száma 5. Az előtor szőrözete a középvonalban csillag
szerűen összefut. Csápja rövid, a vége felé fokozatosan vastagodó, ízei 
egyszerűek. Előtor a haTántos,. oldala kerekített, felülete harántirányban 
erősen domború. A test pontozása finom 

[7. nem: Dasytiscus Krnsw.] 

12 (11) A haslemezek száma 6. Nagyobb termetű, 3 mm-nél nagyobb fajok. 
Az előtor szőrözete rendszerint felálló, vagy egyszeTŰen egy irányban 
fekvő, nem fut össze a középvonal egy pontjában. 

13 (14) Teste nagyon megnyúlt, hengeres, keskeny. Előtora sokkal hosszabb, 
mint amilyen széles, párhuzamos, középen gyenge hosszanti barázda 
nyomaival. Felülete lesimuló, majdnem pikkelyszerű finom szőrözettel; 
a fejen, az előtor elülső szegélyén és a szárnyfedő végén van csak néhány 
felálló szőrszál. Csápja hosszú és vékony, egyes ízei a végükön vasta
gabbak. Teste a lábakkal együtt fémfényű 

6. nem : Dolichosoi:na STEPR.

14 (13) Teste rövidebb és nem hengeres, előtora legfeljebb olyan hosszú, mint 
amilyen széles. Oldalszegélye nem egyenes, rendszerint a közepén 
szélesebb, mint az elülső szögleteinél. Szőrözete legtöbbször kettős. 
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15 (16) A karmok töve fogazott, a karmok vége szabadon áll (40. ábra : 

16 (15) 

17 (2) 

18 (1) 

H-K). Csápja hosszú és vékony, olykor. gyengén fogazott, a hím·
csápja igen sűrűn felálló szőrökkel fedett. A hím feje olykor széles és
olyan széles, mint az előtor, a nőstényé azonban keskenyebb

. 4. nem : Dasytes P .A.YK. · 

Az egyik karom vége szabad, csak a töve fogazott, a másik karom a 
végéig bőrszerű függelékkel ellátott (40. ábra : P). Mindkét ivar csápja 
meglehetősen rövid, ízei egyszerűek, sűrűn szőrözöttek, csápja a vége 
felé gyengén vastagodó. Előtora rendszerint a közepe előtt a legszéle
sebb · 

5. nem: Psilothrix REDTB. 

A csáp utolsó 3 íze nagy, bunkószerű, olyan hosszú, mint a megelőző 
6 íz együttvéve (40. ábra : R) (2. alcsalád: Phloeophilinae). - Feje 
kicsi, lapos, előtora széles, oldalszegélye felhajló,. szélesen - lekerekített. 
Szárnyfedője hátrafelé kiszélesedik, pontozása igen durva, pontsorok 
nyoma nélkül. Felülete ferdén felálló szőrözettel 

9. nem : Phloeophilus STEPH.

A szárnyfedő mellfedője széles, .a varrat�zögletig terjed. A csáp 10-
ízű, hará:p.tos ízekkel,· rövid. A szárnyfedő varrata egész hosszában 
kissé kiemelkedő (3. alcsalád: Melyriinae). - Előtora harántos, szárny
fedői . majdnem . párhuzamosak, oldalszegélye kissé felhajló, felülete 
durván pontozott, bordák vagy pontsorok nyoma nélkül. Felálló, 
hosszú szőrökkel fedett 10 .. nem: Cerallus JAOQ. Duv. 

1. nem: Henicopus STEPH.

Csápja egyszerű, felül gyengén fogazott. Teste 
teljesen fekete, feje kiálló, nagy, csupasz szemekkel. 

. Előtora harántos, szárnyfedője párhuzamos szélű, 
szegélye széles és lapos. A hím hátulsó lábszára és 
az elülső lábfeje, továbbá hátulsó lábfeje deformáló� 
dott (37. ábra: A, B). A karmokon alul nagy, hártyás 
lebeny van. Teste igen sűrűn hosszú, felálló szőrök
kel fedett, közte gyér, lesimuló szőrözet van. 

E nem eddig ismert 25. faja � . mediterráneumban 
sztyepp-növényzetű, száraz, füves helyeken fordul elő. Fauna
területünkön egy faj található. 

Nagy és párhuzamos szegélyű, teljesen fe
kete, fényes, sűrűn felálló szőrözettel fedett

'. 

A nőstény szőrözete a varrat és a szárnyfedő 
szegélye mellett az előtoron és alul fehéres
szürke szőrökkel kevert. Előtora lapos, 
korong alakú, kétoldalt a hátulsó szögletek 
előtt a közepéig terjedő mély barázdával. 
Felülete a középen fényes, . alig pontozott. 
A szárnyfedő varrata hátul élesen szegé
lyezett, finoman pontozott. A hím első lá.b-

34. ábra. Henicopus pilosus. 
ScoP. ö' (Eredeti)
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fejíze kívül nagy, görbe foggal, amely a 2. íz végéig ér. A hím hátulsó 
lábszára igen erősen görbült, az 1. lábfejíz hatalmas agyarszerű, de 
lapos, a vége legömbölyített, a 2. íz az első íz tövéből ered, igen 
vékony és hosszabb, mint az · utána következő 3 íz a karmokkal 
együtt (37. ábra: A). A nőstény hátulsó lába egyszerű (37. ábra: 
B), de 2. lábfejíze kétszer olyan hosszú, mint az első íz (34. ábra). 
7-9,5 mm.

Előfordul Dél-Európában, Közép-Európa délkeleti felében, a Kaspi- és Fekete
tenger. környékén, továbbá Nyugat-Szibériában. Nálu;nk déli lejtésű xerotherm 
hegyoldalakon és az Alföld sztyepp jellegű száraz pusztáin, virágzo f{íféléken gyakori 

pilosus Sool'. 

2. nem: Haplocnemus STEPH.

Teste megnyúlt, majdnem párhuzamos szélű, harántirányban domború, 
feliilete rendszerint, de legalább a· két szárnyfedő erőteljesen pontozott ; egész 
teste felálló, hosszú szőrökkel fedett. A tapogatók utolsó íze ferdén lemetszett, 
hegyes és· baltaszerű. A hím és nőstény előtor a különböző, a hímé laposabb 
és oldala kevésbé kerekített, a nőstényé főleg elöl igen erősen domború és 
oldalszegélye előrefelé erősebben elszűkül. Csápja csak ritkán egyszerű, ízei 
legtöbbször belül fogazottak, hegyesek. A karmok tövéből l-'--1 elálló, bőrszerű, 
hártyás nyúlvány ered, amely a nemre különösen jellemző (37. ábra: E, F). 
Teste legtöbbször fémes kék, zöld vagy bronzszínű. Lárvái a Cleridák lárváihoz 
hasonlítanak (35. ábra). 

35. ábra. Haplocnemus sp. 
lárvája (SAALAS nyomán)

36. ábra . Haplocnemus
impressus MARS. (Eredeti) 

A· fajok legnagyobb része a mediterráneumban él, csak kevés faj hatol fel északra . Az 
eddig ismert több mint 150 fajból faunaterületünkön 12 faj és 2 változat fordul elő. A leg
több faj tavassz.al és nyár derekán, virágzó tűlevelű fákon található, egyesek a virágzó tölgyet 
kedvelik. Erdőszegélyek virágjain, erdei tisztásokon, virágzó bokrokon, de· száraz fák kérge 
afatt i� találhatók. Lárváik korhadt fában fejlődnek. 
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A faunaterületünkrol kimutatott alpestris Krnsw. fajt az alábbi kulcsba nen:i .vettük 
. fel, mert ez megítélésünk szerint a Kárpátokban (Tátra), ahonnan WEISE kimutatta,. nem 
fordulhat elo. Ez az adat vagy a Küsteri SCHILSKY; vagy az integer BAtJD_r fajra vonatkozhat. 

1 (2) Az előtor szegélye és · a szárnyfedők szegélye, különösen az· utóbbi a
varratszöglet előtt határozottan és . élesen fogacskázott (3 7. ábra : D). 
Csápja vékony, alig fogazpú, rendszerint barna, 2. íze sárga. Felülete, 

· különösen a szárnyfedő, ·durván és sűrűn pontozott, a szárnyfedő köz
terei harán:t;irányban ráncosak. Előtora rövid, oldalszegélye ívelt, felülete
erősen domború. Sötét· ércfényű, kissé rezes. Lábai sárgák; combjaj
azonban barna színűek (36. ábra). 4,2-5 mm.

·Előfordul Közép-Európában, Észak-Eúrópa déli-és Dél-Európa északi felében.
Faunaterületünkön a hegy- és dombvidék fenyoerdeiben nem ritka ( = pini REDTB.,
serratus REbTB.) · · 

impressus MARS. 

2 · (1) Az előtor szegélye ép� kissé szemecskés, a szárnyfedők szegélye sin:ia, 
nem fogacskázott. 

. 3 (4) Feje és előtora fekete, szá:rnyfedője barna, csapJa és lábai_ egyszínű 
sötétbarna színűek; nem fémfényűek. Teste zömök és nagy, 1gen dom
ború, előtora harántirányban igen domború, oldalszegélye keskeny, 

. előrefelé. erősen elszűkül. Felülete nagyon sűrűn pontozott, pontjai 
oldalt nagyok, laposak, éles szegélyűek. A szárnyfedő pontozása finom 
és .elmosódott, közterei harántosan gyengén ráncosak. Csápja rövid, a 
hímé erősebben, a nőstényé gyengén fogazott. 5-6;2 mm. 

Délkelet-európai faj. Faunaterületünkön eddig csak á Bánságban és Horvát
országban találták, ott nem -1itka. · Előfordulása Magyarországon i_s várható 

[pulverulentus. Kü�T.J 

4 (3) Feliilete ércfényű, rezes vagy kék. 

5 (6) A hím 1. és 2. potrohszelvényének közepén kerek gödör van, amelyből 
sárga szőrözet áll ki (37 .. ábra : G). Felülete egyszínű kék, lábai és 
csápja sötétbarna, 2. csápíze világosabb, olykor a lábak és. a csápok 
töve világos. A hím csápja igen erősen fogazott, a· 3. íz belül a végén 
kis tompa szöglettel, széles, a középső ízek belül igen hegyesre ki
hú_zottá.k. Az előtor pontozása finom és egyenletes, középen a pontok 
kisebbek; szélein nagyobbak, a poniok k_özterei nagyok és simák: 
A szárnyfedő pontozása durva, a végén finom és elmosódott, közterei, 
különösen elöl, ·gyengén ráncoltak. 4,5-5 mm . 

. Délkelet-eu,:ópai faj. Faún.aterületünkön ritka.· Elöfordul a· somogyi domb
vidéken (Siófok), Erdélyben (Csicsói Hargita) és a Déli-Kárpátokban (Retyezát} 

Kiesenwetteri ScmLSKY . 

6 (5) A hím első két potrohszelvényén sem gödör, sem sárga sző:r,csomo 
nincs. 

7 (10) Csápja vékony és hosszú, ízei alig fogaz9ttak. Az előtor pontozása 
többnyire nagyon finom. Szőrözete sárgásszürke. 
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8 (9) A szárnyfedő pontozása durva és mély, meglehetősen sűrű, a közterek 
harántirányba11 gyengén. ráncosak. Előtora igen finoman pontozott,_ 
egyszínű bronzfényű, olykor zöldes. A szárnyfedő sokszor világosabb 
barna, bronz- vagy zöldes fényű, olykor a szegélye világosabb. A lábak 
és a csápok töve világos, a combok sötétek. A csáp .utolsó előtti ízei 
hosszabbak, mint szélességük (37. ábra: I). 3,8-5 mm. 

Elofordul majdnem egész Európában, Ázsiában az Altaj hegységig. Hazánk
ban a hegy- és domhvidék erdeiben fordul elo. Az Alföldön ritka (Kalocsa) 

nigricornis FABR. 

Vá lto z ata: 
1. Felülete,. de különösen szárnyfedői kék színűek. - A törzsalak között fordul elő,

de ritkább ah. chalybaeus GERJ\'I. 

9 (8) A szárnyfedő pontozása finomabb, szórtabb, a vége felé elmosódottabb, 
közterei sem ráncosak, simák, a pontok háta éles. Előtora és szárny
fedői is legtöbbször világosabb szegéllyel vannak díszhve .. Az előtor 
pontozása igen. finom és szórványos, felülete sima és fényes. Csápja 
világosbarna, lábai sárgák vagy sötétsárgák. A csáp utolsó előtti 4 
íze majdnem harántos; 3,5-4,5 mm. 

Csak �Niagyarországról ismert. A somogyi és tolnai dombvidék, a Mecsek, 
Horvátország és az Alföld déli megyéinek. erdeiben fordul elo és nem ritka 

Vierdi ScHILSKY 

Vált o zat a: 
l. Combjai sötétbarnák vagy feketék. - A törzsalak között gyakori

ab. femoratus SCHILSKY 

10 (7) Csápja hosszú és széles, különösen a hím esetében erősen fogazott, 
a középső ízek nagyon szélesek, belül hegyes fogban végződnek. Az 
előtor pontozása sűrűbb és durvább. 

11 (16) Felület� határozottan fémfényű kék. 

12 (13) Az előtor pontjait, különösen a szegélye�1, gyűrű alakban kiemelkedő 
perem veszi körül. A hím csápja a 6. íztől kezdve erősen fogazott, 
belül hegyes csúcsban végződik, a 4. és 5. csápíz belső szöglete tompa, 
a csápízek belső vonala gyengén S-alakban görbült (37. ábra: J). 
A csáp tőízei világosak, lábai sötétek, ritkán viliígosbarnák. A szárny
fedő pontozása sűrű és meglehetősen durva, közterei fényesek, majd
nem simák. Szőrözete fekete. 4,5-5 mm. 

Délkelet-európai faj. Faunateriiletünkön a Bánságban és Horvátországban 
fordul elő, ott nem ritka. Előfordulása Magyarországon is várható 

[ serhicus Krnsw.] 

13 (12) Az előtor pontozása egyszerű, a pontokat gyűrűszerűen kiemelkedő 
perem hem veszi körül. 

14 (15) A hím csápja teljesen fekete, a nőstény 2. csap1ze sárga. Nagy és pár
huzamos szegélyű faj, lapos. A hím csápja erőteljesen fogazott, 4. íze 
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is hegyes, belső oldala kissé hajlott, a többi íz belső vonala is S-alak
ban hajlott. Feje és előtora sűrűn és finoman pontozott, az előtor 
pontozása oldalt sűrű és durva. Szárnyfedője sűr.űn pontozott, a végén 
a pontozás elmosódott, a közterek, különösen a középen, harántirány
ban sűrűn és olykor erősen . ráncoltak. A szárnyfedő szegélye hátul 
ráspolyszerű pontokkal és fénytelen. Lábai teljesen sötétek. 6-6,5 mm. 

Délkelet�európai faj. Faunaterületünkön előfordul a Budai hegyekben (Csíki 
hegyek), Horvátországban és a Déli-Kárpátokban (Retyezát). - Igen ritka 

integer BAUDI 

15 (14) A csáp töve a hím esetében is sárga, csápízei erősebben fogazottak, 
a 4. íz belül hegyesebb. Előtora laposabb és hegyesebb, pontozása 
finomabb, feje simább és alig pontozott. A szárnyfedők pontozása 
mélyebb, közterei simábbak, alig ráncosak. 5,5-6 .mm. 

Előfordul Észak- és Közép-Európában. Irodalmi adatok szerint faunaterüle
tünkön az Északi-Kárpátok több pontján találták, de ezek az adatok .még újabb 
bizonyításra szorulnak. Magyarországi előfordulása is várható 

[Küsteri SCHILSKY] 

'16 (11) Teste határozottan bronzszínű vagy rezes, olykor zöldes árnyalattal, 
de nem kék. 

17 (18) Kicsi és keskeny, párhuzamos szegélyű. Az előtor szegélye erősen 
hajlott, előrefelé alig valamivel keskenyebb, mint hátul. Az előtor 

A B D G .H K 

:37, ábra. A: Henicopus pilosus SCOP. ( ö') és B : ( �) hátulsó lába, C: feje - D: Haploc• 
nemus impressus MARSH. előtorának szegélye - E : H. nigricornis FABR, elülső lábfeje - F : 
H. Kiesenwetteri SCHILSKY hátulsó lábának karmai és G : hímjének potroha alulnézetben
- H-K: Haplocnemus. fajok hímjeinek csápja. H: H. virens SuFFR,; I: H. nigricornis

FABR.; J: H. serbicu.s Krnsw.; K: H. chaloonatus GERM, (Eredeti) 
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pontozása suru es finom, a szárnyfedő ugyancsak surun pontozott. 
Lábai és a csáp világosbarna, a combok és a csápostor sötétebb. Felülete 
feketés.zöld, gyenge bronzfénnyel. A hím csápja igen erőteljesen foga
·zott, a középső ízek belső szegélye majdnem egyenes. 4�4,5 mm.

Délkelet-európai faj. Faunateri.\letünkön nagyon ritka, Eddig csak a Bánság-
ban és Bihar megyében gyűjtötték 

[hasalis KüsT.] 

18 (17) Nagyobb és zömökebb fajok (4,5-5,5 mm). Az előtor oldalszegélye 
előrefelé sokkal jobban és majdnem egyenesen elkeskenyedik, elöl 
sokkal keskenyebb, mint a hátulsó szegélynél. .Az előtor pontozása 
sokkal finomabb. 

19 (20) A hím csápja csak gyengén fogazott. Aközépső csápízek belső szöglete 
alig hegyes, belső vonaluk domború, az 5., 6. és 7. íz a végén nem 
szélesebb, mint amilyen hosszú (37. ábra : H). Fekete, fémfényű zöld, 
gyengén bronzfényű. A lábak és a csáp töve világosbarna, a combok 
sötétebbek. Az előtor pontozása sűrű, oldalszegélye majdnem közepén a. 
legszélesebb, hátrafelé is erősen keskenyedik. 4,5-5,5 mm. 

Előfordul Közép-Európábap.. Faunaterületünkön nagyon ritka. Eddig csak a 
Mecsek hegységben (Pécs), az Eszaki-Kárpátokban és Horvátországban találták 

virens SuFFR, 

20 (19) A hím csápja igen erőteljesen fogazott, a középső ízek belső vége nagyon 
hegyesre kihúzott, a 6., 7. és 8 .. íz a végén · szélesebb, mint amilyen 
hosszú, igen ferdén lemetszett. Fényes, bronzszínű fajok, olykor zöldes 
fénnyel. 

21 (22) A középső csápízek (5-7.) tövükön belül hirtelen elszűkülnek, hegyük 
felé domborúak, ezáltal belső vonaluk S-alakban görbült .. Az . előtor 
pontozása finom és szórt, szárnyfedője elöl durván, hátul elmosódottan 
és nagyon finoman pontozott. A szárnyfedők vége egyenként lekerekí
tett. A · csápok töve és a lábak a combok kivételével sárga színűek. 
5-5,5 mm.·

Előfordul Észak- és Közép-Európában, szórványosan Dél-Európában is. 
Faunaterületünkön Horvátországból ismeretes. Az erdélyi és bánsági ide vonatkozó 
irodaJmi adatok a serbicus Krnsw. fajra vonatkoznak ( �= setbicus auct.) 

[tarsalis SAHL:B.] 

22 (21) A. középső csáp:ízek (5-7.) belső oldala egyenes, az ízek belső vége 
nagyon hegyes, ferdén. lemetszett (37. ábra: K). Az előtor pontozása 
finom és szórt, a szárnyfedő elöl durván és sűrűn, hátul finomabban 
pontozott, a végén kissé elmosódott; Felülete bronzfényű, olykor zöldes 
csiHogással, a csápok töve és a lábak; a combok kivételével, sárgá 
színűek. 5_:_5,5 mm. 

· 
. Délkelet-eur.ópai faj. Horvátországban gyákori, Magyarországon nagyon ritka 

(Mecsek hegység: Pécs) · ·· . . . 
chalconatus GERM. 
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3. nem: Julistus Krnsw.

A hím csapJa erőteljesen, a nőstényé gyengén fogazott, a tapogatók 
utolsó íze nagy és hegyes, bárd alakú. Szeme szőrös, a szfüözet surű és felálló. 
Pofái a szemek előtt teljesen laposak, szeme vese alakú. Az előtor elülső szög
letei teljesen lekerekítettek, a hátulsók olykor tompaszög{íek. Felülete igen 
finoman pontozott. Szárnyfedője megnyúlt és párhuzamos s:zélű, erőteljesen 

38. ábra. J ulistus .flora.lis ÜL. 
(Eredetj) 

pontozott. A karmokon hártyaszerű, vékony 
függelék van belül, amely fogacska alakú . 

. A mediterráneumban és Európában eddig ismert 
30 fajból faunaterületünkön 4 faj fordul elíí. Virágzó 
tölgyfán, erdőszegélyen,. virágzó galagonyán stb. talál
hatók. Lárvájuk korhadó fában él. 

1 (2) Teste zömök és széles, előtora mintegy 
kétszer olyan széles, mint amilyen 
hosszú, oldala. félkör alakúan ívelt, 
finoman fogacskázott, hátulsó szögletei 
is teljesen kerekítettek. Feje keskeny, 
szeme alig kiálló. Teste sárgásbarna, 
feje és az előtor háta sötétbarna, a 
csáp vége és melle ugyancsak sötét. 
Szőrözete világossárga. 3,5-4,5 mm. 

Délkelet-európai faj. Faunaterületünkön 
csak Horvátországban találták 

[ cm:tus BAUDI] 

2. (1) Teste. megnyúlt, keskeny, előtora is keskenyebb, hátulsó szögletei
tompaszögűek. Fekete, legfeljebb végtagjai és a csáp töve világosabb. 
Szőrözete fekete, barna vagy vörösbarna. 

3 (4) Szfüözete vörösbarna. A csáp első 4 íze és lábai sárgásvörösek, hátulsó 
combja és lábfeje barna. Előtora az oldalszegély mellett igen durván, 
szemecskésen pontozott, korongja sima, pontozása igen finom. Szárny
fedője sűrűn és erősen, hátrafelé elmosódottan pontozott. A karmok 
belső fogacskája rövid, csak a karmok közepéig ér. 4,3�5 mm. 

Eliífordul Közép-Európában. Nagyon ritka. Korhadó fenyőfában él .. Fauna
területünkről eddig csak a Déli-Kárpátokból (Hátszeg, Vöröstorony) ismeretes 

[fulvohirtus CH. Bms.] 

4 (3) Szőrözete sötétbarna vagy fekete. Csápja és lábai feketék, a csápnak 
legfeljebb csak a 2. és a 3. Íze világosabb a nősténynél, a lábszárak 
vége és a lábfej is olykor világosabb barna. 

5 (6) Szőrözete fekete vagy feketésbarna. A karmok fogacskái hosszúak, 
majdnem a karmok végéig érnek. Az előtor oldalszegélye finoma;n és 
nagyon sűrűn szemecskézett, fénytelen, az előtor háta fényes és sima, 
szórtan pontozott. A szárnyfedő pontozása sűrű és durva (38. ábra). 
4-5,5 mm.
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RliJfordul Közép- és Délkelet�Európában, szórványosan Észak-Európában is, 
továbbá a Kaukázusban és Nyugat-Szibériában. Nálunk a hegy- és dombvidékek 
erdeiben - elsősorban fenyőn él, de nem .gyakori. Az Alföldön ritka (Kalocsa) 

flomlis ÜL, 

ó (5) Szőrözete barna. A karmok fogacskái rövidek, csak a karmok közepéig 
érnek. Előtora az oldalszegély mellett majdnem sima, csak szórtan, 
nagyon finoman szemecskézett, az előtor háta. igen finom, beszúrt 
pontokkal. A szárnyfedő i,ontozása sokkal finomabb és gyérebb. 4-,-4,5 
mm. 

Előfordul Észak- és Közép-Európába!1, továbbá a Kaukázusban. Fauna
területünkön nagyon ritka. Eddig csak az Eszaki-Kárpátokban' és a Dunántúlon 
(Tarcsa) találták. Virágzó tölgyfán vagy tölgyerdők szegélyén, virágokon él 

. memnonius KrESW. 

4. nem : Dasytes P AYK.

Csápja legtöbbször megnyúlt, csak gyengén vagy egyáltalán .nem foga·
zott ; a hím csápja igen sűrűn és hosszú szőrökkel fedett Feje nagy és leg
többször kiálló, csupasz szemekkel. Előtora harán-
tos vagy korongszerű, szárnyfedője megnyúlt, , ....finom és kissé felálló alapszőrözeuel és hosszú, 
felálló szőrökkel. Lábai vékonyak, ho.sszúak. Kar-
mai erősebben vagy gyengébben fogazottak .. 
A hímek és nőstények sokszor feltűnően külön
böznek, a hímek nyulánkabbak, csápjuk hosszabb, 
fejük nagyobb és szélesebb, előtoruk keskenyebb. 
A nőstények zömökebbek. 

E nem fajai az egész földkerekségen elterjedtek. Az 
eddig ismert mintegy 350 fajból faunaterületünkön 19 faj 
és 6 változat fordul elő. A kifejlett bogarak májustól júliusig 
elsősorban virágokon, erdőszegélyek virágzó fáin, bokrokon · 
találhatók. Néhány faj igen közönséges. Lárváik korhadó 
fában élnek és a fakéreg alatt, farontó rovarok járataiban 
fejlődnek. A lárvák ragadozó életmódot folytatnak, hasz
nosak. 

l (22) A szárnyfedők vége szorosan a varrat 
mellett finoman, de határozottan szegélye
zett, a szegélyezett varratrész kissé ki
emelkedő. 

39. ábra. Dasytes plu.mb1ms 
2 (17) A hím és nőstény testalakban alig külön- MüLL. 6 (Eredeti)

bözik. A nőstény feje mindig keskenyebb, 
mint az előtor, a hím feje a szemekkel együtt olyan széles, mint az 
előtor. A hím csápja hosszabb, sűrűn és hosszan szőrözött (L alnem: 
Dasytes s. str.). 

3 (10) Az előtor hátának kétoldalán mély és erőteljes barázda van, amely 
az. oldalszegéllyel csaknem párhuzamosan fut az előtor egész hosszában. 
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Olykor ez a barázda .a közepétől kezdve elmosódott. A barázda és a 
szegély közöttirész ráncolt, fénytelen, az előtor háta fényes és a leg• · 
többször szórtan pontozott. 

4 (7) Teste teljesen fekete, kék vagy zöldes fémfény nélkül. Olykor a 2. 
csápíz és al.á.bszárak töve világos, Akarmok fogacskája kicsi. Az előtor 
oldalbarázdája éles, 

5 (6) A szárnyfedő és az egész test lesimuló szőrözete fekete. Az előtor oldal
barázdája a közepéig nagyon erőteljes, és oldalt kiugró. él határolja. 
Feje és előtora durván, szárnyfedője nagyon finoman és sűrűn, ráspoly
szerűen pontozott. Csápja és lábai teljesen feketék. 3,5-5 :inm. 

Elofordul. É�zak- és Közép-Európában, szórványosan Dél-Európában is, 
továbbá a Kauká.zusban és .Szibériában. Nálunk a hegy- és dombvidék erdeiben, 
erdei tisztásokon, erdőszegélyeken, virágzó réteken mindenütt gyakori. Az alhavasi 
és havasi réteken is előfordul 

niger L. 
Változat a: 

1. A 2. csápíz, · vagy olykor a csáp töve, az első iz kivételévd, vörös. - Előfordul a 
törzsalak kö:>iött, de ritkább ab. montanus GREDL. 

6 (5) A szárnyfedő lesimuló szőrözete szürke, felillló szőrözete fekete. Az elő
tor oldalbarázdája finomabb, szegélye kevésbé ráncos. A fej és az elő
tor pontozása finomabb, a szárnyfedő közterei harántirányhan kissé 
ráncosak. Teljesen fekete, azonb.an a lábszárak töve és a. csáp 2., 
olykor 3. íze. is vörös. ·2,7-3,5 mm. 

Délkelet-európai faj .. Faunaterületünkön ritka. Előfordul a dunántúli domb
vidéken (Siófok, Somogyapáti), a Mecsekben (Pécs) és Ho:rvátországban ( = Viertli

SOHILSKY) 
Oertzeni ScHILSKY 

7 (4) Teste fekete,. de fémfényű, zöldeskék vagy kékes:. A karmok foga· 
11:)galább az elülső és középső lábon nagy, majdnem a karmok végéig ér. 
Felálló fekete szőrözete hosszabb. Az előtor oldalba!'ázdája elöl elmosó

. dott, .a tövénél is széles, lapos, nincs éles pereme. 

8 (9) A hátulsó láb karmainakfogacskája csaknem ugyanolyan nagy és jól 
fejlett, mint az elülső és középső láb karmaié, .a fogacska csaknem a 
karmok végéig ér (40. ábra: H, I). A hím csápja hosszú és vastag, 
utolsó előtti íze hengeres, majdnem háromszor olyan hosszú, mint 
.amilyen széles. Előtora harántof, egyharmaddal �zélesehh, mint. 
amilyen hosszú, háta domború, finoman, de nem elmosódottan ponto· 
zott. Szárnyfedője sűrűn és durván pontozott, kissé harántosan ráncolt, 
Nagyobb termetű faj. 4-4,5 mm. 

Közép-európai hegyvidéki. faj. Szórványosan a Balkán félszigeten is előfordul. 
Faunaterületünkön a Kárpátokban, az alhavasi és az erdőhatár feletti havasi réte
ken, virágokon nem ritka. Magyarországi előfordulása is várható 

[ alpigradus Krnsw.] 
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9 (8). A hátulsó láb karmainak fogacskája nagyon kicsi, az elülső és középső, 
lábé nagy, a karmok végéig érnek (40. ábra: J, K). A hím csápja sokkal 
rövidebb, utolsó. előtti ízei majdn(:)m gömbölyűek, alig valamivel hosz
szabbak, mint amilyen szélesek. Az utolsó íz hossza alig valamivel 
több, mint másfélszerese szélességének. Előtora szélesebb és rövidebb, 
háta sokkal kevésbé domború, pontozása elmosodott. A szárnyfedők 
pontozása is elmosódott, nagyon finom, kissé harántirányban ráncolt,. 
tompa fényű. Kisebb faj. 3,5 mm. 

Nagyon ritka. Eddig csak egyetlen hím példány került elő a Bükk hegység
hol . (Hámor) 

Hickeri KASZ. 

10 (3) Az előtor oldalán barázdának még csak nyoma sincs, felülete az oldal
szegélyig egyenletesen domború. 

11 (12) A lábszárak és a csápok töve sárgásvö:rös. A szárnyfedők lesimuló 
szőrözete sötétbarna. Előtora négyszögű, de oldalai kerekítettek, előre
felé alig keskenyedik el jobban, mint hátrafelé. Pontozása finom és 
kissé elmosódott. Szárnyfedője ráncos. Csápja haráritos ízekkel. 2,5-3,5 
mm. 

Mediterrán faj, amely irodalmi adatok szerint Horvátországban előfordul,. 
de hiteles példányt még nem láttunk 

E 

·yr,

1111711 
H K 

[moniliatus Krnsw.] 

L Q 

40. ábra. A-D : Danacaea fajok előtorának szorözet típusai. A : D. pallidipalpis AB. ;lB � 
D. serbica Kí:msw·.; C: D. marginata KüsT.; D: D. nigritarsis KüsT. - E: Danacaea
serbiéa Krnsw. · feje - F : Dolichosoma lineare Rossr és G .: D. simile BRULLÉ baloldali 
szárnyfedőjének vége - H- I : . Dasytes alpigradus Krnsw. hímjének elülső (H) és hátulsó
(I), tovább.á J - K: D. Hickeri KASZ. hímjének elülső. (J) és hátulsó (K) karma - L:
-Dasytes subaeneus SCHÖNH. · és M : D. caeruleus DEG. hímjének elülső lábfeje - N: Psilo
thrix severa Krnsw. és O : Ps. femoralis MoR .. hímjének állkapcsi tapogatója - P : P.
cyanea ÜL. hátulsó karma - Q : Cerallus rubidus GYLL. és R : Phloeophilus Edwardsi STEPH. 

csápja (Eredeti) 
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12 (11) A lábak és a csápok is feketék. 

13 (14) A csápostor ízei (4-10.) harántosak, csapp rövid és vastag, az 5. 
íztől kezdve az egyes ízek másfélszer szélesebbek, niint amilyen hosz
szúak. Feje durvábban és sűrűbben, előtora finomabban és ritkábban 
pontozott. Előtora kissé harántos és. hengeres, oldalszegélye majdnem 
egyenes. A szárnyfedő pontozása finom, de ráspolyszerű, lesimuló 
szőrözete olykor barna. 3-4,5 mm. 

Kelet-mediterrán faj. Horvátországban, különösen a Karszt hegységben 
gyakori, a Bánságban ritk,íbb. Magyarországból még nem mutatták ki, de előfordu
lása várható 

[tardus SCHAUF.] 

14 (13) A csápostor · ízei az 5. íztől nem, vagy csak alig harántosak, csápja 
hosszabb. Előtora. szélesebb, harántirányban kevésbé domború. 

15 (16) A szárnyfedő lesimuló szőrözete világosszürke, a sörteszerűen felálló, 
hosszú szőrözete fekete. Teste gyengén hronzfényű és a világos szőrözet 
miatt ólomszürkének látszik. A felálló szőrök körül kis, csupasz térség 
van, ezért a szárnyfedő feketefoltosnak tűnik. 3,5-,-5 mm. 

Mediterrán faj. Irodalmi adatok szerint az Eszaki-Kárpátokba11 (Boleso
Pecho) előfordul. Lehetséges, hogy ez az adat téves határozáson alapul, mert e faj 
jómegtartású példányai a subaeneus-hoz nagyon hasonlók, de szegélyezett varrata 
alapján mégis attól könnyen elkülöníthetők 

[striatulus BRULLÉ] 

16 (15) A szárnyfedő lesimuló szőrözete teljesen fekete vagy barna, legfeljebb 
csak a válla mögött szürke. Teste teljesen fekete, fémfény nélkül. 
Fejének és előtorának pontozása durvább. 3,5-4 mm. 

Mediterrán faj, Dalmáciában gyakori. A faunakatalógus Kalocsáról említi, 
de ez az adat még bizonyításra szorul 

dahnatinus BAUD1 

17 (2) Hím és nőstény testalakban nagyon különbözik. A hím karcsú, csápja 
hosszú és vékony, előtora korong alakú, feje a szemekkel együtt olyan 
széles, vagy ruég szélesebb, mint az előtor, homloka a szemek között 
olyan széles vagy keskenyebb, mint amilyen széles a szem. Szárny
fedője hosszú, párhuzamos szélű. A nőstény . csápja rövidebb, feje 
sokkal keskenyebb, mint a harántos előtor, szárnyfedője hátrafelé 
gyengén kiszélesedik. Homloka széles és lapos, kétszer olyan széles, 
mint a szeme (2. alnem: Hypodasytes MuLS.). 

18 (19) Az előtor oldalán éles S-alakúan görbült keskeny barázda van, amely 
oldalt, különösen hátul, élesen határolt. A csáp töve és lábszárai sárga 
színűek, egyébként teste fekete, szőrözete igen finom, sötétbarna vagy 
fekete

'. 
A hím homloka csak olyan széles, mint a 2. és 3. csápíz együtt

véve. Szeme igen nagy, félgömb idomú. Előtora keskenyebb, mint a 
fej a szemekkel együtt. Csápja hosszú, ízei kifelé fogazottak, az ízek 
vége egyenesen lemetszett, az utolsó. előtti ízek alig valamivel hosz
szabbak, mint amilyen szélesek. Nősténye szélesebb, zöldes vagy kékes 
fényű. A szárnyfedő lesimuló szőrözete igenfinom és szürkés. 3,3-3,5 
mm.
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Északnyugat-balkáni faj. Faunaterületünkön nagyon ritka. Elofordul a Mecsek 
hegységben (Pécs) és a Velebit hegységben (Vratnik) 

huphtha:lmus BAUDI 

19 (18) Az előtor oldala legfeljebb csak hátul elmosódott hosszharázda nyomai
val. Előtora széles, korong alakú. A hím csápja hosszú, és az utolsó 
előtti ízek mintegy kétszer olyan hosszúak, mint amilyen szélesek, 
az ízek vége ferdén lemetszett. Nagyobb termetű fajok. 

20 (21) Csápja és a lábszárak töve vörös, az első csápíz azonban fekete. Az elő
tor oldala elöl alig pontozott és meglehetősen fényes, oldalszegélye 
hátul szélesen felhajló. A hím szárnyfedőjének lesimuló szőrözete barna, 
a nőstényé sárga. A karmok fogacskája nagy. 4,5-5,5 mm. 

Dél-, délkelet-európai montán faj, amely faunaterületünkön, Horvátország és 
Erdély hegyvidékein nem ritka, Magyarországról azonban csak a. somogyi domb
vidékről (Siófok) :ismerjük. - Nagyon ritka 

suhalpinus BAUDI 

21 (20) Csápja és végtagjai egyszínű feketék. Az előtor oldala elöl púpos és 
igen sűrűn, ráncolva pontozott, fénytelen, hátul az oldalszegély mellett 
a hím esetéhen mélyen benyomott· és felhajló. Szőrözete egyszínű 
fekete, mindkét ivar lesimuló szőrözete sötét színű. A karmok fogacs
kája igen kicsi. 4,5-6 mm. 

Előfordul Észak- .és Közép-Európában, szórványosan Délkelet-Európában is. 
Faunaterilletünkön a Kárpátokban nem ritka. Magyarországból csak a Dunántúlról 
(Siófok) ismerjük ( = rugipennis C. G. THoMs,) 

ohscurus GYLL. 

22 (1) A szárnyfedők vége a varrat mellett nem szegélyezett. 

23 {34) A 4. lábfejíz csak fele olyan széles, mint az előző két, kissé kiszélese
dett íz, a 3. íz a végén kikanyarított, alul sűrű szőrpamaccsal (40. 
ábra: M). 

24 (27) A hím csápja nagyon hosszú. Szeme a csáp tövénél meglehetősen erősen 
kikanyarított. Fémfényű kék, kékeszöld vagy feketéskék színűek (3. 
alnem: Metadasytes MuLS.). 

25 (26) Teste nagy, élénk kék, kékeszöld színű, a csáp szőrözete feketésbarna. 
A fej és az előtor pontozása durva, de szórt, szárnyfedője sokkal fino
mabban és elmosódottan, de sűrűbben pontozott. Lesimuló szőrözete 
nagyon finom és ritka, felálló szőrözete hosszú. A nőstény előtora 
majdnem hengeres, előrefelé csaknem egyenes vonalban szűkül el. 
5-7mm.

Előfordul .Dél- és Közép-Európában, továbbá Észak-Európa déli felében. 
Nálunk a hegy- és dombvidéken, lomberdők szegélyén, erdei tisztásokon, virágzó 
bokrokon é!l fákon, virágzó réteken tavasszal nem .ritka

caeruleus DEG. 

26 (25) Kisebb termetű, feketéskék, a csáp szőrözete éppoly dús, de szürke. 
A fej és az előtor pontozása finomabb, az előtor közepe csaknem telje-

8 VIII./!. 
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sen sima, szárnyfedője elmosódottan és finoman pontozott. Lesimuló 
szőrözete sűrűbb és barna. Az előtor oldala kerekített. 3,5-4 mm. 

Közép-európai faj, ameiy szórványosan Dél-Európában .és Észak-Európa déÚ. 
felében is megtalálható, Fauna területünkön nagyon ritka. Előfordul a Középhegység
ben (Budapest), a Mecsek hegységben (Pécs), a Kisalföldön {Párkány, Léva) és a 
Déli-Kárpátokban (Vörösforony) 

nigrocyanéus • · M ULS. 

27 (24) A hím csápja rövidebb, alig éri el a test hosszának felét, kívűl sűrűn 
és hosszan, belül rövidebb szőrökkel és ritkábban szőrözött. Teste 
keskeny és kicsi, Szeme a csápok tövénél alig, vagy egyáltalán nem 
.kikanyarított (4. alnem: Mesodasytes MuLS.). 

28 (31) Valamennyi láb és csáp is fekete, legfeljebb a 2. csápíz vörös. 

29 (30) Előtora olyan hosszú, mint amilyen széles, oldala csaknem: párhuzamos, 

30 (29) 

31 (28) 

· alig vagy csak gyengén kerekített, háta erősen pontozott; Színe feketés-
kék vagy zöldeskék. 3,5-4,5 mm.

Elöfordul Európában, különösen .nyugaton és délen. Fau,naterületünkön a 
meleg, déli fekvésű, napos hegyoldalak, erdéíszegélyek, virágos rétek, virágzó bokrok 
az imágó tartózkodási helyei. - Tavasszal · gyakori 

aerosus Krnsw. 

Vált o z a t a: 

l. A 2. csápíz olykor sárga. -'--- Előfordul a .törzsalak között, de annál sokkal ritkább. 
a�. variicornis SOHILSKY 

Előtora .szélesebb, mint amilyen hosszú, oldala erőteljesen kerekített,. 
háta finoman, .elmosódottan pontozott. Feketéskék, olykor fekete, 
kissé rezes. 4-4,5 mm. 

Mediterrán faj, amely irodalmi adatok szerint faunateriüetünkön is előfordul, 
de az adatok még megerősítésre szorulnak 

aeneiventris KüsT. 

Legalább elülső lábszára sárga, a 2. csápíz 1s mindig világos színű. 
Ritkán az elülső lábszár vége is sötét, de ez esetben teste nem feketés
kék, hanem ólomszürke és a csáp töve sárga. Legtöbbször a lábfejízek 
is világosabb színűek. 

32 (33) Valamennyi lába fekete, csak lábszárai sárgák, az elüls5 láb cs1po3e is 
sárga, a 2. csápíz sárga, többi íze fekete. Előtora korong alakú, közepe 
is sűrűn és erőteljesen pontozott, csak gyengén fénylő. Szárnyfedője 
ráspolyszerűen, finoman és sűrűn pontozott. A hím homloka szélesebb, 
mint a szemek hosszátmérője, szeme felülről nézve hosszabb, mint 
amilyen széles. 4-5 mm. 

Elöfordul Közép-, Nyugat- �s Dél-Európában; továbbá Észak-Afrikában •. 
Faunateri.iletünkön ritka. Erdőszegélyek virágzó bokrain, virágos réteken tavasz
szal található 

flavipes ÜL .. 



VIII. . MALACODERMATA" - LÁGYTESTŰ BOGARAK 1.115 

Vál.to z a t.a i: 
1. Közips5 és hátulsó lábszára is részben v�gY. egészei:i söté�háina, vagy fekete.�

Nálunk gyakoribb; mint a törzsalak . ah. divergens RoUII. 
· 2; Az eliilso láliszár ·vége, vagy az eliil�5 láb is· csaknem: teljesen ·f=lÖtét, A hozzá nagyon 

hasonló aerosus Krnsw.-töl laposabb, eroteljesen pontozott elotora, szárnyfedojé
nek lesimuló, aranysárga szö:rözete alapján biztosan. megkiilönhöztethetö. � . 

. A törzsalak kö.zött fordul elo, de ritkább · · ab; nigripes SOHILSKY 

33. (32) Csak középső és hátulsó .lábáriak co�bj ai feketék, csípói. sárga színűek,
a középső és hátulsó lábszára olykor részben sötét. A 2. csápíz, .de 
csaknem mindig az 1. íz vége is sárga; Előtora megnyúlt, háta fino-

.· mán és , szórtan pontozott, nagyon fényes .. 'A · szárnyfedő pontozása
még finomabb '. A hím homloka sokkal keskenyebb, mint a szem hossz
átmérője, szeme igen nagy, félgömb idomú, alig hosszabb; mini amilyen 
széles. Fekete, ólomszürke fénnyel (39. ábra). 3-4;5 .mm. 

· • El§fordul
. 
Közep- .és Dél-Európában, �szak-E�ópa déli felében, a. Kaukázus

ban és Eszá.k-Afrikábai:t. Nálunk tavasszal és riyár elején · vi;rágokµn mindenütt 
nagyon közöns�ges · · 

Vá ltozatai: 
plumbeus Müu,; 

1. Az eliils5 comb részben vagy (nagyon ritkán) egészen sötét. � A törzs.alak között
gyakori ah •. nigrofemoratus SOHILSKY 

2, Felülete .nem ólomszürké, hanem kék; � A ·törzsa]ak között ,nem gyakori
ah. caeru1eséens SOHILSKY 

· 34 (23) A 4. 14bfejíz nem k�skenyebb; mirit az előz6 ízek, amely�k: megnyúltak.,
végük nem szélesebb és a 3. íz a végén nem kimets'zeiL · Alul mindegyik 
íz egyformán, egyszerűtm 15zfüözött, a 2, és 3. ízen.:ri.incs szőrpamacs 

. (40. ·ábra: L) (5. alneri:L: . Hapalogluta THol\:ts.).. 
�5 (36) Láha;i és csápj1;1. teljesen fekete, mindkét ivar felüleie fényes fekete, 

ólQmszii:rke fénnyel. A nfüitény lesim-uló szőrözete sz�ke, a szárny
fedőn a szürke alapszőrözetben á felálló, fekete serteszőrök körül csúpasz 
folt van, emiatt. a szárnyfedé5 pettyes:riek tűnik. A: szárnyfedő ráspoly.:
szérű alappont�.zása finom fs sűrű, a ser.teszerű, felálló szőrök kissé 

·. kiemelkedő, .nagyobb szemecskéken.ülnek. A híni csápja nagyon hosszú
és vé�ony, az 5. íz belül a középen határozottan tompaszögű, a 7. íz
a -y:égén kis, iompa fogacskával. A nőstény előtor1;1. korong alakú, .oldala
kerekített. 3,5-5;5 min . 

. EH5fÓrdulKözép- és Dél-Európában, nálunk a.déli.fekvésű, száraz, napsütötte 
hegyoldalak sz:tyepp-növényzetű rétjein, virágokon, virágzó bokrokon nem ritka 

·. subaeneus ScHÖNH •

. 36. (35) A lábszárak sárgák vagy pirosak. Fekete, a uőstéiiy ·hlltározottau 
bronzfényű, a hím fekete, ércfényű ... A. szárnyfedő lesimúló s�őrözete 
sáigásbárna, nagyon finom:, a szárnyfedőn csupasz foltok nincsenek. 
Feláll9 szó:tözete is finom, :nem serteszerű, pontozása finoinabh, egyen
le.tes,. ki�melked6 szemecsk,ék nélkül. A hím csápja egyszerií, az 5. 
csápíz belül nem a kl_>zépen, hanem a végén tompaszögű, a 7. · csápíz 

8* 
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vegen felálló fogacska nincs. A nőstény előtora hengeres, oldala csak
nem egyenes, előrefelé elszűkül. 5-6 mm. 

Előfordul csaknem egész Európában, a Kaukázusban és Szibériában. Fauna
területünkön a hegy- és dombvidék lomberdeinek szegélyén, virágzó réteken, virágzó 
fákon tavasszal és nyáron található, de meglehetősen ritka 

fusculus ILL. 

5. nem : Psilothrix REDTB.

Teste megnyúlt, meglehetősen lapos vagy majdnem hengeres, ·fémfényű 
zöld, kék vagy fekete, olykor ólomszürke fényű. Csápja rövid, nem hosszabb, 

1 

mint fej_e és előtora együttvéve, a vége felé gyengén 
va9tagodik. Ízei meglehetősen egyformák, alig hosszab
bak, mint amilyen szélesek. Feje lapos, homloka a sze_
mek között széles, oldalt és hátul élesen szegélyezett. 
Szárnyfedője párhuzamos szélű, hátul lapított. - A 
szárnyfedő mellfedője keskeny és rövid. Karmai nem 
egyformák, külső karma teljes hosszában bőrszerű 
függeléket visel, belső karmának csak a tövében van 
rövid, fogacskaszerű lebeny (40. ábra : P). Csápja és 
lábai is részben vagy egészen fémfényűek. Előtora széles 
és lapos, - oldala lekerekített. 

A nagyobbára csak a mediterráneumban elterjedt nem 17 
fajából faunaterületiinkön 3 faj és 1 változat fordul elő, de 
valamennyi igen ritka. 

41. ábra. Psilothrix 

f emoralis MöR. (Eredeti) 

1 (4) Az állkapcsi tapogatók utolsó Íze orsó alakú, 
megnyúlt, sokkal hosszabb, mint amilyen 
széles, a vége lemetszett (40. ábra: N). Teste 
élénk fémfényű vagy fekete, láb�ü és csápja is 
fémfényű. Felálló szőrözete hosszú (L alnem: 
Psilothrix s. str.). 

2 (3) 

3 (2) 

A szárnyfedő a felálló szőrözet között lesimuló, finom és sűrűbb világos 
szőrözettel. Az előtor közepe gyenge hosszanti barázdával, amely a 
közepétől a tövéig erőteljesebb. Pontozása nagyon durva és egyenetlen, 
közepén szórtan pontozott. Feketéskék, fémfényű. 4,8-6 mm. 

Mediterrán faj. Faunaterületünkön csak Horvátországban fordul elő, de ott 
is ritka 

[severa Krnsw.] 

A szárnyfedő csak fekete, - ferdén felálló szőrözettel, lesimuló szőrözete 
hiányzik. Az előtor közepén nincs hosszanti barázda, de középvonala 
nem pontozott és fényesebb. Az e!őtor pontozása igen durva és sűrű, 
a pontok közterecskéi ráncosak. Elénk kék vagy kékeszöld. 4,5-7,5 
mm. 

Előfordul Nyugat- és Dél-Európában, Észak-Afrikában és Kisázsiában. Fauna
területünkön nagyon ritka. Eddig csak Horvátországból (közelebbi lelőhelyadat 
nélkül) és a Bánságból (Ferencfalva) került elő 

[cyanea ÜL,] 
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Vá l t o zat a: 

1. Teste élénk fémfényű zöld. - Előfordul a törzsalak között (Ferencfalva)
[ab. viridis Ross1] 

4 (1) Állkapcsi tapogatóinak utolsó íze baltaszerű, nagyon széles, a vége 
egyenesen lemetszett (40. ábra : 0). Teste ólomszürke, meglehetősen 
fénytelen, lábszárai és csápja vörös, csápja a vége felé. barna (2. alnem : 
Dolichomorphus From). -" Feje és előtora alig láthatóan pontozott, 
mikroszkopikusan szemecskézett, ami miatt fénytelen. A szárnyfedő 
ráspolyszerű pontozása elmosódott, lesimuló szürke szőrökkel sűrűn 
fedett, köztük felálló fekete szőrozettel. Csápja a vége felé erőteljesen 
megvastagodott, utolsó íze i::tagy, tojás alakú. Előtora meglehetősen 
lapos, csak harántirányban domború, töve a középen kissé kimetszett 
(41. áb:ra). 3,6-4,5 mm. 

Előfordul· a Szovjetunió . déli részében; Olaszországban és Magyarországon. 
Nagyon ritka. Faunaterületünkön eddig csak a Budai hegyekben (Sashegy) és a 
Bánságban, a Delibláti homokpusztán (Grebenác) gyűjtötték. Sztyeppcfaj 

femo'!.·alis MoR. 

6. nem: Dolichosoma STEPH.

Teste nagyon hosszú és karcsú, hengeres, előtora párhuzamos szélű, sokkal 
hosszabb, mint amilyen széles. Feje lapos, homloka széles, szemé mérsékelten 
kiugró, Teste lesimuló, pikkelyszerű, sűrű, világos szőrö-
zeuel fedett, fején és a szárnyfedő. végén hosszabb, felálló 
s.zőrözet is van. Csápja hosszú és v�kony, lábai megnyúl
tak, feketék. A 2. csápíz vörös. Allkapcsi tapogatóinak

. utolsó íze hosszú és hengeres, a vége kihegyezett. A lábfej
egyszei·ű, a külső kannok nagy, bőrszerű· függelékkel
vannak ellátva, amely a karom végéig ér. A belső karom:
hegye szabad, függeléke rövidebb.

A holarktilms régióban: 8 ide tartozó faj ismeretes, amelyek 
közül hazánkban is előfordul kettő. Különösen az alacsonyabb hegy
és dombvidékek száraz rétjein, árnyékos erdőszegélyeken, erdei tisz
tásokon, fűféléke:ri tavasszal, nyár derekán találhatók 

l (2) A szárnyfedők vége egyenként kihúzott, végük kissé 
csipkés, hosszabb, fekete, sörteszerű szőrökkel (40. 
ábra: F). A szárnyfedőn a varrat és· a szegély 
melletti hosszanti, elmo.sódott barázdát nem te
kintve, még 3 hosszanti barázda nyomaival. Feke
tészöld vagy kékeszöld; olykor kék vagy ólom- 42. ábra. Dolichoso

szürke, gyakran gyengén rézfenyű. Előtora majd. ma lineare Rossr 
nem kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, (Eredeti) 
közepén elmosódott hosszanti barázdával. Feje a 
szemekkel együtt olyan széles, mint a szárnyfedők. Felülete nagyon 
sűrűn teljesen. lesimuló, kissé pikkelyszerű rövid, szürke szőrokkel 
fedett. Az előtor pontozása igen sűrű és dmva, nem e.lmosódott (42. 
ábra). 5-6 mm. 
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Csaknem az egész palearktikus régió északi felében' elofordul. Nálunk májustól 
júliusig a _száraz, de árnyas réteken, .erdők szegélyén, virágzó fűféléken közönséges 

lineare Rossr 

2 (1) A szárnyfedők vége egyenként lekerekített, felülete hosszanti barázdák. 
nyoma nélkül (40. ábra: G). Feketéskék vagy ólomszürke, sűrű, le
simuló, pikkelyszerű, világos szőrözetteL Az előtor pontozása sokka.l 
finomabb, a pontozás elöl a közepén elmosódott és erősebben fénylo. 
Szárnyfedője is finom.abban és sűrűbben, kissé elmosódottan ponto
zott. 5-6 mm. 

. . Mediterrán faj, Hazánkban- nagyon ritka. Csalé sztyepp-növényzetű, xern-
therm helyeken fordul elő (Peszér, Szeged, Budapesten a Farkasvölgy) 

simile· BRULLÉ 

7. nem:. Dasytiscus Krnsw .

. Teste kicsi, a 4. :inm-t. nem éri el. Megnyúlt, szeme csupasz. Felülete 
lesimuló, sűrű, világos alapszőrözettel, . ritkábban, főleg a test . szegélyén felálló,
hosszabb szőrözetteL Az előtor lesiinul6 szőrözete minden oldalról a közepe 
felé irányul. Feje lapüs, homloka nagyon széles, szeme gyengén kiugró. Feje a 
szemekkel együtt keskenyebb, mint az előtora. Előtora alig valamivel keske
nyebb, mint a szárnyfedők, amelyek harántosan, erősen doml?orúak, oldal
szegélyük felülről csak hátul látható. A szárnyfedő mellfedője keskeny és majd
nem végig ér .. A haslemezek száma 5. Karmai egyszerűek, alig f ogazottak. 

E nembe mintegy 80 palearktikus faj tartozik, amelyek legnagyobb része a kelet-medi
terrán-pontusi faunateriilet lakója. A nyugat-mediterrán faunateriileten v;iszonylag csak kevés 
fajuk él. Néhány fajt Indiából és Kínából is ismerünk. Faunaterületünkön egy faja ismeretes. 

Fekete, ófomszürke fénnyel, A csápok töve, a lábszárak és. a lábfejek, 
továbbá a csípők világosak. A lesimuló szőrözet nem: fedi be a testet. 
Előtora szélesebb, mint amilyen hosszú, erőteljesen pontozott, oldala. 
kerekítettés szemecskézett, háta oldalt sekély, hajlott barázda nyomai-
val. 2-2,5 mm. · 

Délkelet-európai faj. Fam1.ateriiletünkön csak a Mezőségen (Nagycsűr) fogták. 
Magyarországi . előfordulása is várható ( = .graminicola BIELZ, nec KIESW,) 

[ affinis MoR.] 

8. nem: Danacaea LAP.

Teste megnyúlt, erősen pontozott, elé5tora gyakra:11 szemecskésen vagy 
ráncosan pontozott, felülete lesimuló, finom szőrökkel vagy pikkelyszerű szőrö, 
zettel sűrűn borított. Felálló, serteszerű szőrözete nincs. A felső ajak kicsi, 
olyan hosszú, mint amilyen széles. Homloka lapos, szem.e nagy és kiugró, fél
gömb alakú (40. ábra: E). Előtora leginkább harántos, oldalszegélye finoman 
szemecskézett. A szárnyfedők válla kiugró, oldalszegélye felülréíl legtöbbször 
jól látható. A szárnyfedők mellfedője széles és11'.).ajdnem a varratig ér. Lábai 
rövidek, a karmok közül az egyik jól fejlett és a vége hegyes, a másik karom 
nagyon rövid és széles, neni hegyes. A haslemezek száma 5. 
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. Ennek a nemnek a mediterráneumban több, mint 150 faja .ismeretes. Fajai közül csak 
kevés fordul elő Délnyugat-Ázsiában. Faunaterületünkről 12 fajt és 7 változatot mutattak ki, 
amelyek közül a· líypoleuca Krnsw. · az alábbi határozókulcsból hiányzik, mert ez a faj sem a 
múzeum gyűjten;iényében nincs meg, sem a nemről szóló 
eddig megjelent ·kulcsokban nem szerepel. Az eredeti leírás 
lényeges bélyegekre nem tér ki, úgyhogy a kulcsba beillesz
teni nem lehetett. 

A · Danacaea fajok virágos réteken, erdei · tisztásokon, 
elsősorban fészkeseken gyakran tömegesen fordulnak elő. 
Melegkedvelő fajok, így legtöbbjük napsütötte déli lejtőkfü1 
található. A kifejlett bogarak a virágport eszik, lárvájuk 
-ellenben ragadozó, korhadó fában fejlődik. 

1 (6) Az előtor lesimuló, pikkelyszerű szőrözete 
egyénletesen előrefelé irányul (40. ábra: 
A). Az előtor közepe szórtan pontozott, 
a pontok között fénylő (I. fa j c. s o
P o r t). 

· 2 (5) Mindkét utolsó előtti csap1z határozottan
hosszabb, mint amilyen széles, vagy leg
alább olyan hosszú, mint amilyen · széles. 
Csápja a vége felé csak gyengén vastagodó. 

43. ábra.. Danacaea serbica
Krnsw. (Eredeti)

3 (4) Csápja hosszú és vékony, teljesen sárga, a 3�5, csápíz jóval hosszabb 
· szélességük kétszeresénél. Előtor a széles és rövid, oldala a középen
hirtelen kiszélesedik, elöl párhuzamos, közepe erőteljesen fogacskázott,
a fogacskák felülről is lát.hatók. A test szőrözete felül sárgás, alul fehé
res. Lábai a csípőkkel együtt teljesen sárga színűek. Alapszíne feketés
zöld, ólomszürke fénnyel. 4-6 mm.

Dél-európai faj. Magyarországon ritka (Budapest, Siófok, Pécs), Horvát
országban és a Bánságban gyakori, Erdélyben is ritka ( = Reyi l'RoCH.)

pallidipalpis AB.
Vá lto z a t a:
1. Előtora ércfényű kék. - Horvátországban fordul elő

[[ab. violaceicollis CHOB.] 

4 (3) Csápja 1·övidebb, a vége felé barna vagy fekete, a 4. és 5. íze nem olyan 
hosszú, különösen az 5. íz rövidebb,' mint szélességének kétszerese. 
Előtora valamivel rövidebb, elöl nem párhuzamos,.·oldaldudora kevésbé 
kiugró és fogacskázása felülről nem vehető ki élesen. Lábai sárga színűek. 
Szőrözete olyan, mint az előző fajé. 3-4 mm. 

Előfordul· Közép- és Dél-Európában, a Kaukázusban és Eszak�Afrika egyes 
pontjain. Nálunk a hegy- és dombvidék erdei tisztásain, virágos rétjein található. 
Elterjedt faj, de nem gyakori 

pallipes P ANZ. 

:5 (2) Két utolsó csap1ze gömbölyű, alig olyan hosszú, mint amilyen széles, 
csápja rövid, a vége barna vagy fekete. Az előtor szőrözete sűrűbb, 
inkább pikkelyszerű, szürkésfehér; a pajzsocska sűrűn pikkelyezett. 
Felülete ércfényű feketészöld, lábai sárgák. 3-4 :mm. 

Nyugat- és dél-európ;i faj. Faunaterületünkön eddig csak Horvátországban 
gyűjtötték, ott is ritka. Előfordulása Magyarországon is várható 

[ ambigua M ÚLS.] 



l 120 DR. KASZAB ZOLTÁN VIII. 

6 (l) Az előtor lesimuló szorei különböző irányban állnak, vagy a közép
vonalban összefutnak, vagy. a közepe előtt, olykor a korong. közepén 
egy pontra irányulnak. Az előtor pontozása igen sűrű, ráncos, a ponto-

. zás között. fénytelen. 

7 (14) Az előtor oldalán a szőrök ferdéi{ befelé, de előre irányulnak (40. ábra : 
B), csak az elülső szegély közepe táján vannak hátrafelé irányuló 
szőrök, amelyek az előtor középpontja előtt kis, csillagszerű foltban 
egyesülnek (II. f a j  cs o p o r t). 

8 (11) A szárnyfedő vége a szegélynél és a varratnál szélesen ellaposodik, 
laposan benyomott és kissé felhajló. 

9 (10) 

10 (9) 

A szárnyfedő vége egyenként kerekített, hosszúra kihúzott, majdnem 
hegyesszögű. Csápja vékonyabb, a 4. és 5. íz hengeres, a 6. íz is hosz
szabb, mint amilyen széles, a végízek barna színűek vagy feketék� 
Előtor a hosszabb, mint amilyen széles, oldala elöl és· a közepe mögött 
csak gyengén benyomott. Szőrözete finom, szürkésfehér. Alapszíne 
fekete, a pontozás között mikroszkopikusan szemecskézett és fénytelen. 
A törzsalak lábai vagy legalább combjai sötétek. 4-4,5 mm. 

Mediterrán faj, amelyet faunaterületünkről eddig csak Horvátországból 
mutattak ki 

[angµlata KüsT.] 

Válto z a t a: 

1. Lábai teljesen sárga színűek. - Faunaterületünkön sokkal gyakoribb, mint a 
törzsalak [ab. ochripes SOHILSKY] 

A szárnyfedő. vége szélesen lemetszett, varratszöglete élesen tompa
szögű, szárnyfedője hátul széles ivben lekerekített, nem kihúzott. 
Csápja rövidebb, a 3. íz hengeres, a 4. íz belül kerekített tompa foggal, 
kívül egyenes, az· 5. íz széles· háromszögű,. belül éles tompaszögű foga 
gal. A csáp vége barna vagy fekete, állkapcsi tapogatója mindig fekete, 
lábai sárga színűek. Előtora szélesebb, mint amilyen hosszú, oldala 
elöl és a. közepe mögött benyomott. Szőrözete sűrű és pikkelyszerű, 
sárga. Alapszíne feketészöld, ércfényű, szárnyfedője a pontok között 
fényes. (43. ábra). 3,5-5,5 mm. 

Délkelet-európai faj. Faunaterületünkön ez a leggyakoribb. Főleg a domb
vidék és az alacsonyabb· hegyvidék xerotherm rétjein, napos, déli fekvésű hegy
oldalain, virágokon közönséges 

serbica Krnsw. 

11 (8) Szárnyfedője a végén és a szegélye mellett nem benyomott, a szárny
fedők együttesen lekerekítettek, szegélyük nem felhajló. 

12 (13) Feje a szemekkel együtt sokkal keskenyebb, mint az előtor legnagyobb 
szélessége. Szőrözete finom, az előtoron alig pikkelyszerű, fehéresszürke, 
alapszíne feketészöld, szárnyfedője a pontok között gyengén fénylő. 
Előtora széles, oldala kiugró és előrefelé a közepétől egyenesen, erősen 
elszűkül, alig láthatóan öblös. Oldalszegélye élesen fogacskázott. A nős
tény szárnyfedőjének vanatszöglete alul éles fogacskávaL A törzsalak 
lába, vagy legalább a combja barna vagy fekete, csápjának vége és 
tapogatói sötétek. 4-4,5 mm. 
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Mediterrán faj, amelyet faunaterületünkrol eddig csak Horvátországból isme
rünk, ott is meglehetosen ritka 

{mmina KüsT.] 
Változat.a: 
1. Lábai teljesen sárga színűek. - Sokkal gyakoril1b, mint a törzsalak

[ab. melanocephala SOHAUF.] 

Feje a szeinekkel együtt olyan széles, mint az előtor legnagyobb 
szélessége (hím), vagy annál alig keskenyebb (nőstény). Szőrözete sűrű, 
pikkelyszerű, sárgás árnyalattal. Előtora korong alakú, oldala egy
szerűen kiszélesedett, közepe nem szögletes, előre és hátrafelé egyaránt 
kerekítve elszűkül, szegélye gyengén fogacskázott. A nőstény szárny
fedőjének varrat'szöglete alul fogacska nélkül. A csáp vége, a tapogatók 
és a lábak teljesen sötét színűek. 3,5-4,5 mm. 

Mediterrán faj. Irodalmi adatok szerint az Északi-Kárpátokban (Deménfalu) 
is elofordul, de ez az adat újabb bizonyításra szorul. Elofordul még a Bánságban 
(Ferencfalva) 

[ cervina K ÜST.] 

14 (7) Az előtoron a szőrözet másmilyen. Az elülső szöglet felől is irányulnak 
szőrök az előtor közepe felé. A szőrök vagy az előtor középvonala előtt 
harántirányú sávban találkoznak, vagy majd minden szőrszál pontosan 
a tor közepe felé irányul. 

15 (18) Az előtoron majd minden szőrszál a tor közepe felé irányul (40. ábra: 
C), szőrözete nagyon gyér (III. f a j  c s  o p o r t). 

16 (17) Legalább a szárnyfedő vége sárga. A csápok és a lábak sárgák, a csáp 
vége olykor barna, tapogatói is sárgák. Feje és előtora sárga, az előtor 
közepe és a fejtető fekete. A szárnyfedő, szegélyét kivéve, fénylő sötét
barna. Előtora igen finoman szemecskézett és fénytelen. Szőrözete 
gyér, sárgás árnyalatú. Feje a szemekkel együtt keskenyebb, mint az 
előtor, előtora a közepén kiszélesedik, sokkal keskenyebb, mint a 
szárnyfedők, amelyek hátrafelé erősen kiszélesednek. 2-2,8 mm. 

. Elofordul Délkelet-Európában, Közép-Európa délkeleti felében, Észak-Afriká
ban, Kisázsiában és Szíriában. Ligetes erdokben, erdei tisztásokon, erdoszegélyek 
virágos rétjein országszerte elterjedt és nem ritka 

marginata KüsT. 
Vál t o z a t a i: 
1. Feje és elotora, vagy legalább az elotora teljesen sárga . - A törzsalak között

gyakori ab. thoracica SOHILSKY 
2. Elotora teljesen, feje a szemek között és hátul fekete, legfeljebb az elotor keskeny

oldalszegélye elmosódottan világosabb barna. - A törzsalak között ritka
ab. graeca PROOH. 

3. Feje és elotora sárga, a szárnyfedo szegélye nagyon szélesen sárga, közepe pedig
világosbarna. - A törzsalakkal együtt fordul elo, de nagyon ritka ( = fulvescens 
BRANCS.) ab; rufula SCHILSKY

17 (16) Teste egyszínű feketészöld, fémfényű, lábai és a csápok sárga színűek, 
a csáp vége és a lábfejek végízei sötétek. Feje a szemekkel együtt alig 
keskenyebb, miht az előtor, amely az oldalán csak gyengén kerekített. 
Szárnyfedője hátrafelé alig szélesedik ki, sokkal hosszabb. Szőrözete 
dúsabb. 3,5-4,5 mm. 
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Előfordul Közép-Európa délkeleti felében. Magyarországon nagyon ritka 
(Siófok, Budapesten a Kishárshégy); előfordul még Erdélyben (Bucsecs); Szlovákiá
ban (Neusohl), de mindenütt ritka. Az alacsonyabb hegyek napsütötte lejtöin, 
virágzó bokrokon, virágoko11 található 

morosa Krnsw. 
Vá l t o z a t a; 

1. A combok részben vagy egészen feketék. - A törzsalak között fordul elő, de
nagyon ritka. Irodalmi adat szerint nálunk is előfordul

ah. infuscata .SCHILSKY 

Az előtor szőrözete a középen harántirányú sávban fut össze (40. 
ábra : D), a szőrök nem mind a középpont felé irányulnak, hanem a 
középvonal irányában állnak, az elülső szegélytől hátrafelé, a hátulsó 
szegélytől előrefelé, az oldalakon. pedig ferdén befelé, a közép irányá
ba néznek (IV. faj c s o p o r t). 

19 (20) A csáp vége, továbbá állkapcsi tapogatói barnák, vagy legalábbis 
sötétebb színűek, mint a szájrészek; lábai teljesen sárgák. Fekete, 
érceszöld színű. Szárnyfedője és feje fényes, előtora tompa fényű. 
Szőrözete sűrű, sárgásszürke. Előtora majdnem kerek, szélesebb, mint 
amilyen hosszú. Feje a szemekkel együtt keskenyebb, mint az előtor 
közepe. A szárnyfedő varratszöglete éles tompaszögű, a vége lemetszett. 
3-5,5 mm

'. 

Előfordul Közép- és Dél-Európában .. Faunaterületünkön a hegy- és domb
vidék xerotherm jellegű helyein, főleg ernyősökön és hógáncson gyakori 

nigritarsis KüsT. 

20 (19) .<;sápja és tapogatói teljesen világos sárga színűek, lábai is sá.rgák. 
Ercs:,;ínű fekete, feje és előtora legtöbbször kékes fényű. Szőrözete 
finomabb, sá.rgás árnyalatú szürke. Előtora keskenyebb,· olyan hosszú, 
mint amilyen széles, feje a szemekkel együtt csaknem olyan �zéles, 
mint az előtor közepe. Szárnyfedője. a végén meglehetősen kihúzott, 
a vége lapított .és varratszöglete kerekített hegyesszögű. 2,5-3,5 nim. 

Délkelet-európai faj. Faunaterületünkrol eddig csak Horvátországból mutata 
ták ki, ott is ritka, de magyarországi elofordulása is várható 

[luteipalpis SCHILSKY] 

9.. nem : Phloeophilus STEPH. 

Teste zömök és széles, hátrafelé kiszélesedő, igen erőteljesen, szabály
talanul pontozott, ferdén felálló, egyszerű szőrözettel. Feje a testhez viszonyítva. 
kicsi és széles, szeme félgömb idomú és kiugró, homloka nagyon széles. 
Csápja hosszú, 3 utolsó íze sokkal vastagabb · és hosszabb, a bunkó olyan 
hosszú, mint az előző 6 íz együttvéve {40. ábra: R). Előtora harántos., 
oldala kerekített, szegélye felhajló. Első lábfejíze nagyon rövid, felületesen 
nézve 4 ízűnek látszik. 

E nem két ismert faja (Közép-Európában és Észák0Afrikában honos. Az egyik faj 
nálunk· is előfordul. 

Hosszúkás tojásdad alakú, lapos, feje és előtora világosbarna, szárny
fedője sárga, szegélye barna, felülete foltos. A foltok szegélye több-
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nyi:te elmosód�tt. A .
. 
csápok . és · a lábak, továbbá a. száj�észek . világos . 

. színűek, hasa, egyszínű barna. Feje és elótora finomabban, szárny- . 
fedője . durván · és siirűn pontozott, pont-. 
soroknak nyoma · sincs. Szőrözete sárga, 
ferdén felálló, sűrű, csápja is s:{írűn szőrö
zött (44. ábrá). 2-3 imn. ·. 

· Közép-eur6pai faj. Faunaterületün�ön na
gyon ritka. Eddig . csak · a·· budai és dunántúli . 
hegy- és doinbvidéken (Budapest, Simontj)rnya); .··. 
a kisalföldi dombvidéken (Tavarnok) és a Bánság� 

·. ban (Resica) találták. ·A bogár rejtett életet él. 
Késő ősszel fejlőd:ík ki és hagyja el bábböicsőjét.
A' telet imág6 állapotban· tölii és csupán .. kora 
tavasszal, áprilisig .találhat6. Meleg; napsütötte
téli napokon, fenyőerdők szélfn rajzik; olykor 
:friss· fenyővágásokrá.röpül.és beragad ·a gyantába: 
Száraz fenyőgallyakb6l · is nevelhető.. Ai imág6 
télen fakéreg repedéseiben;· korhad6 fában, kérget 
borit6' mohában,. zuzm6ban·· telel át, s igy ezek 

. rostálásával is . gyűjthető 
Edwardsi STEPir. 

10. nem : Cerálbis JACQ. Duv.
Megnyúlt, hengeres, párhuzamos szélű, fefü .. · 

44: áb;a. Phloeophilus Edwardsi 
' - STEPH. (Eredeti) ' 

lete, különösen a szárnyfedők, · erőteljesen. ponto- . . . 
zottak, a pontokban · hosszú, felálló, serieszerű szőrök. iilnek. Feje a . t�sthez 

.viszonyítva kicsi; az előt.or alá kissé behúzott és lefelé néző .. Szeme kiugró, 
,félgömb idomú·, csupasz. Csápja lO�ízű, rövid (40. ábra: Q). Az állkapcsi 
tapogató 'végíze .orsó alakú, keskeny. Homlóka széles és ·lapos. Előtora 
hengeres, köröskörül szegélyezett. Szárnyfedl5je .párhuzamos, vagy. hátrafelé 
gyengén kiszélesedik; válla valamivel szélesebb, mint az: előtor a, igen durván . 
pontozott, pontjai nem. rende.zl5dnek sorokba. A szárnyfedő mellfedője széles,. 
eléri a varratszögletet. A szárnyfedő szegélye felhajló1 • széles és felülről jól 
látható. Lábai rövidek, az elülső és középsl5 lábszár . erős, rövid,

. tüskeszerű·
· fogacskákkal. Lábfejízei rövidek, az'első Íz· ·különösen nagyon rövid, karmai. 

a tövükön fogazottak. ,'' ' ' 

. Ide
. 
8 pontusi-pontomediterran elterjed6sű faj tarto�k,. ameÍyek: közül faunaterületün� 

kön kettő fordul elő.· Irodalmi (katalógus) adat . s:Zerin.t a pilosus REIT,T. is előfordul Magyar
országon, ami egyáltalán nem val6színű, .minthogy ez a fal az Urál hegységben. éL Az alábbi 
kulcsban ez a faj není. ·is· szer.epe!. · ·. . . . .· · · . .·· · . . · · .· A Cerallus fajok életm6dja nem ismeretes, A n.álunk előfordul6. fajo)c erdei- vagy fekete-
fenyő fiatal hajtásain, vagy virágzó fűféléken találhatók. . · 

l .(2) Feje és előtor� fekete, gyakran kékes fényű vagy barna, szárnyfedője 
világosbarna, olykor. sötétbarna, majdnem fekete. A szárnyfedők sze

. gély!}, vagy. legalább a vége vil{tgosabb színű. Hasa barna,. lábai és
csápja. sárga színű, a csáp vége sötétebb, tapogatói feketék vagy barna 
színűek (45. ábra). 3�5 mm. · •· ·

· · . ·. . ·· ... · · . 
. . Előfordul Délkelet�Eur6pában. Fa�nat�riiletünkön :Xerotherm, száraz lejtőkön, 
fenyvesek. közelében, a fák fiatal' hajtásain vagy virágzo fűféléken található, de 

. · ritka (Budapest, Düka�sö:rög, Bánság) · . . 
rubidus GYLL, 
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2 (1) Feje fekete, előtora és szárriyf'edője világossárga, hasa sárga vagy. 
barna, potroha azonban barna, a csápok és a ·lábak sárga. színiiek, a 

csápok vége sötét. Megnyúltabb, keskenyebb„ 
szőrözete is sárga. 3,5�4 mm. 

Délkelet-európai faj. · Faunatérületünkön ritka, 
csak Budapestről (Sashegy) ,ismerjük 

varians MoR. *

7. csalá:d : CLERIDAE - SZÚF ARKASOK ·

. Testük többnyire. megnyúlt, olykor hengeres. 
vagy gyengén lapos: lmágóik többnyire tarka rajzo
lattal vann.ak díszítve. ·Fejé széles vagy megnyúlt„ 
szeme . leginkább kiugró, rágói nagyok és hegyesek. 
Előtora hengeres, hátrafelé majd mindig elszűkül,. 
oldalt szegélyezetlen. Szárnyfeclője · a potrohot több..: 

. nyire befedi, pontsorokkal vagy pontsorok nyomai
val, olykor. szapálytalanul pontozott. Az elülső csípők 

45. ábra. Cerallu!i .. rubidus ízületi vápája nyitott, hátulsó lábának csípője és
GYLL. (Eredeti) tompora egyszerű, lábai erőteljesek, hosszúak, futó-

.. . lábak. A la:bfejízek a karomíz kivételével szív ala-
kúan kiszélesedettek,. laposak, alul szőrösek és vékony, lebenyszerű füg
gelékkel ellátottak. Lábfeje ·· 5 ízű, olykor. a hátulsó lábfej látszólag 4 vagy
csak3 ízű, inert az l., illetve a 4. íz is nagyon kicsi. Csápja vagy 3-íz{i bunkó
ban végződik, vagy többé-kevésbé er.őteljesén fogazott, olykor majdnem fonal-
szerű. A fejen nincs mellékszem. A látható hasleinezek száma 6. . .

Lárvája leginkább húspiros színű, csaknem csupasz vagy csak egyes 
felálló szőrökkel. A fejtok és az utolsó potrohszelvény erősebben kitinizált. 
Uto.lsó potrohszelv�nye. a végén kétágú. 

. . . . 

Ebben a családban tqbh mint.150 nembe tartozó mintegy 2000 fajt ism�rünk, amelyek 
· nagy része. trópusi. Fauna:területünkön 8nemhez tartozó 18 fajt és 22 változatot tartunk nyilván.

· · A Cleridae család életmód tekintetében két nagy csoportra· osztható. Egy részük, ahová
a hazai nemek közül a Trichodes tartozik, méhfélék fészkében fejlődik Így az egyik legközön
ségesebb faj, a Trichodes apiarius L., irodalmi adatok szerint á házi méh kasaiban is előfordul,
ahol állítólag a méhlárvákat pusziítja, i:nÍg mások szerint ugyanez a faj; éppúgy mint a többi

. rokona; elsősorban. vadméhek (Osmia,. Megq;chile, Anthophora stb.) fészkében él. A család 
fajainak másik része. farontó bogarak (szúhogarak, álszúk; cincérek stb.) lárváit és a káro& 
bogarakat pusztítják, így igen hasznosak .az érdőgazdaságban. Egyes fajokat mesterséges 
tenyésztésseljs felhasználtak már a kártevők elleni küzdelemben. Így pl. az Opilo domesticus 
STURM-ot a Hylotrúpes bajulus L. (házicincér) lárváinak irtására és kártételének megszünteté
sfre, a Thanasimus formicarius L.-t a Blastophagús piniperda L.' (szúbogár) pusztítására. 

A nem e k  határozóku lcs a 

1 ( 6) Az előtor töve igen finom.an szegélyezett, mély harántbarázda nélkül. 

2 .(3) Szeme kicsi és lapos, halá:ntéka igen h�sszú és hengeres, olyan széles, 
mint a szemek. Fejpajzsa �löl a középen mélyen kimetszett. Szeme 

* A hazai varians példányok elkülönítése .a rzibidus-tól bizonytalan. Lehet, hogy a varians 
a rubidus-nak csak szú;tváltozat;t. 
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az előtor elülső szegélyétől távol van. Szárnyfedője rövidebb, mint a 
potroh, az utolsó 3 hátszelvény szabadon marad (1. nemzetség: Cyli
drini). - Teste hengeres, szárnyfedője fényes és sima, nincsenek rajta 
pontsorok 1. nem : Denops FISCH. 

3 (2) Szeme nagy és kiugró, halántéka· keskenyebb, mint a szemek, rövid, 
szeme az előtor elülső szegélyét majdnem eléri. Szárnyfedője hosszú, 
legfeljebb a farfedő marad takaratlanul. A szárnyfedőn pontsorok 
vannak, vagy legalább pontozott (2. nemzetség : Tillini). 

4 (5) Csápja a 3., 4. vagy 5. Íztől kezdve fogazott (50. ábra : E, F). Hátulsó 
lábfeje jól láthatóan 5-ízű 2. nem: Tillus ÜL. 

5 (4) Csápja nem fogazott, az utolsó 3 íz gyenge bunkót alkot (50. ábra : D). 

6 (1) 

Hátulsó Líbfeje látszólag 3-ízű, mert az 1. és 4. · íz igen kicsi 
3. nem: Tarsostenus SrrN;

Az elő.tor tövében mély harántbarázda van, amely ·oldalt a szegélytől 
előre hajlik. 

7 (14) Csápja hosszú, fogazott, vagy a vége felé fokozatosan vastagodó, vagy 
3 végíze lazán összefüggő bunkót alkot. Szárnyfedői hátul a varrat 
mellett többnyire szegélyezettek (3. nemzetség: Clerini). 

8 (9) Az állkapcsi és ajaktapogatók végízeibaltaszerűen kiszélesedettek (50. 
ábra: B, C). Szeme nagyon erősen kiugró, durván szemeéskézett. 
Csápja hosszú és vékony, utolsó 3 íze gyengén megvastagodott 

4. nem : Opilo LATR.

9 (8) Csak az ajaktapogatók végíze baltaszerű, állkapcsi tapogatóinak végíze 
hengeres. Szeme kisebb, kevésbé kiugró, szemecskézése is finom. 

10 (11} Fejpajzsa a szemek között nem szélesebb, mint a szem harántátmérője. 
Szeme lapos, előrefelé tekintő, halántéka a szemek hátulsó szegélyénél 
oldalt befűződött. Fekete, potroha és szárnyfedőjének töve vörös, a 
szárnyfedő fehér szőtsávokkal 5. nem: Pseudoclerops Duv. 

11 (10) Fejpajzsa a szemek között sokkal szélesebb, mint a szem harántátmé
rője. Szeme domború, oldalt álló, hátulsó szegélyénél a halánték nem 
befűződött. 

12 (13) A szárnyfedő töve igen erőteljes pontsorokkal, ezek azonban már az 
első harmadban elmosódnak, csak a vállgödörből kiinduló két pontsor 
terjed a közepén túlig. A szárnyfedő vége finoman és ráncosan ponto
zott. Szeme a csáp tövénél mélyen kimetszett. Az utolsó előtti lábfej
ízek karéjosak. A szárnyfedő finom, fekete, molyhos szőrözettel és 
fehér haránt-szőrcsíkokkal 6. nem.: Thanasimus Duv. 

13 (12) Szárnyfedője rtem egészen szabályos és finom pontsorokkal, ezek hátra
felé mindinkább finomodva a csúcsig érnek. Szeme a csápok tövénél 
alig kimetszett. Az utolsó előtti lábfejízek nem karéjosak. A szárny
fedő szőrözete durva; fehér harántsávok és fekete molyhos szőrözet 
nélkül 

· 
7. nem : Allonyx Du.v. 

14 (7) Csápja rövid, 3 utolsó íze nagy és hirtelen vastagodó, a végén tompa 
bunkóban végződik. A bunkó ízei szorosan egymáshoz illenek (50. 
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ábra : G). A S2'.árnyfedő a 
nemzetség : Trichodini). 

varrat mellett hátul nem szegélyezett (4. 
Nagy, tarka: szárnyfedőjű, fémfényű fajok 

8. nem: Trichodes HERBST

1. ""'nem : Denops FrsoH.

Megnyúlt, hengeres testű, párhuzamos szegélyű. Feje szélesebb, mint az 
előtor, szeme. kicsi és lapos, a fej oldalán helyezkedik el, :i fejt()tŐ és homlok 
nagyon széles, domború. Halántéka igen hosszú, pofái kissé felhajlók. Fejpajzsa 

elöl kimetszett. Csápja az 5. íztől kezdve fogazott. Áll
kapcsi tapogatóinak végíze hengeres, ajaktapogatóinak 
végíze gyengén megvastagodott. Előtora is · hengeres, 
hátul hefűződött, a töve finoman szegélyezett. Szárny„ 
fedője a potrohot nell). takarja . be teljesen, felülete 
sima, pontsorok nélkül, Lábai erősek, a hátulsó lábfej 
első íze hosszú. A karmok töve élesen fogazott. 

46. ábra. Denops albo
f asciatus CH ARP. ej' 

(Ei:edeti) 

É nemnek egyetlen képvisel§je ismeretes, amely Közép- és 
Dél-Európában, a Kf\ukázusban és Eszak-Afrikában honos. Fauna-

• területünkön .is eliífordul. Lombosfák, · de elsősorban a: tölgy. száraz 
gally<\iban fejliídik, amely a Xylonites retusus. vagy egyéb szúfé
léktől fertőzött. Lárvája és m<\gá a bogár is a farontó bogarakat
pusztítja. ·Olykor a szőliítövekben káros Lyctus,járatokban is elií
fordul.

A fejtető és az előtor vörös, szárnyfedője a 
közepe előtt siirgásfehér harántsávval. A csápok 
töve és lábfejei sárgák, egyébként az állat 
fekete. N�melykor feje teljesen Vörös és a 
szárnyfedők töve is világos. Megnyúlt, hengeres� 
a szárnyfedőkön csak nagyon gyéren van né
hány felálló szőrszál, különben sima és fényes. 
Feje és előtora durván szemecskézett (46. áb
ra). 4,5�8 mm. 

Leginkább száraz tölgyfagallyakon fordul elő. Nálunk ritka (Budapest, Peszér, 
Velencei hegyek) 

alhofasciatus CHARP. 

2. nem: Tillus .ÜL.

Nyúlánk, olykor hengeres vagy hátrafelé gyengén· kiszélesedő,· lapos. testű 
bogarak. Feje harántos, szeme nagy és kiugró, halántéka rövid, ami miatt .a 
szem majdnem eléri az előtor elülső szegélyét. Fejpajzsa igen széles, dom
ború, elöl egyenesen lemetszett. ÁHkapcsi tapogatóinak végíze hengeres, ajak
tapogatóinak végíze baltaszerű. Csápja (a nálunk előforduló fajoknál!) a 4., 
vagy a 6. íztől · kezdve fogazott. Előtoruk sokkal hosszabb, mint amilyen 
széles; töve finoman szegélyezett. Szárnyfedője szabálytalanul pontozott vagy 
pontsorokkal, a potrohot teljesen befedi. Hátulsó lábfeje jól láthatóan 5 ízű. 
A karmok tövében .éles fog van. 

E nem mintegy 40 fajjal az egész világon elterjedt. Nálunk mindössze 4 faj és 4 vál� 
tozat fordul elií. Mind a bogarak, mind lárváik .farontó bog<\rak, elsősorban Anobiidae 
(Ptilinus), Buprestidae és Cerambyciq<\e lárvákkal táplálkoznak, ezért hasznosak. 
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1 (6) Szárnyfed5jén szabályos pontsorok vannak, színe nem egyszínű sárga. 

2 (3) A szárnyfedő pontsorai finomak és a csúcsig é�nek, a pontok a 
végűk felé mindjobban elmosódnak, a pontsorok a középen nin
csenek megszakítva. Felülete hosszú, 

3 (2) 

4 (5) 

5 (4) 

felálló, fekete szőrözettel. Hímje fényes 
fekete, a nőstény előtora piros (47. ábra). 
6-10 mm.

Előfordul Európában és a Kaukázusban. 
Hazánk egész területén megtalálható, ahol idős 
állományú lomberdők vannak. Elsősorban ki" 
dőlt vagy száraz bükk: és tölgyfa törzsekben, 
száraz ágakbari a farontó bogarak lárváinak 
pusztítója 

elongatus L. 
Vál t o z a t a i: 
l. A hím (vagy a.nőstény is?) szárnyfedőjének

5. közterecskéje a vállgödörnél sárg;i folttal. 
- Ritka (Budapest, Kálocsa)

ab .. comma PETRI 
2. A szárnyfedő kiizepén egy-egy sárga folt 

van. - Ritka (Máriabesnyő) 
ab. himaculatus DClNOV. 

3. A. szárnyfedő közepén sárga folt van, amely 
a szegélyig terjed, ez a folt az 5. közterecské
ben a szárnyfedő tövéig meghosszabbított
és az oldálszegélyen a vállig terjed. - Ritka
(Isaszeg, Zirc) ab. hyalinus STURM 

47. ábra. Tillus elongatus L. ó
(Eredeti) 

4. A.fekete előtor közepén hosszanti, keskeny, vílágos sáv húzódik végig. - Nagyon
ritka · ab. Fleischeri LAOO 

A szárnyfedő pontsorai csak a közepfl mögötti sárga foltig terjednek, 
a szárnyfedő vége fekete és pontsorok nélküli, a töve ellenben széles 

· sávban vörös. Mindkét ivar előtora fekete.

Csápja a 4. íztől kezdve fogazott (50. ábra: E). Testének felálló szőrö
zete fekete. Termete nyúlánk. A szárnyfedő pontsorai nagyon durvák,
a közepe mögötti sárgásfehér harántszalagig terjednek, ott a pontozás
hirtelen, átmenet nélkül megszakad. A szárnyfedő vége sima. A szárny
fedők töve széles sávban vörös, majd a közepén fekete, a közepe mögött
sárga szalaggal és a vége ismét fekete. Teste egyébként fekete. 4-"7 .mm.

Előfordul Nyugat- és Dél-Európában, Közép-Európának nyugati és délkeleti
felében, továbbá a Kaukázusban. Nálunk az egész országban előfordul, helyenként 
közönséges. Itt elsőBOrban szőlőben, a száraz venyigében fejlődik, ahol a vényigét
pusztító· rovarokkal, lárvákkal táplálkozik. Szőlőn kívül lomblevelű fákon, első-
sorban tölgyön is előfordul

unifasciatus· F ABR. 

Csápja a 6. íztől kezdve fogazott. (50. ábra : F). Testének szőrözete 
sárga. Széles, _zömök faj. A szárnyfedő pontsorai finomabbak, elmosó
dottak, közterecskéi ráncosak, pontjai fokozatosan finomodnak. Színe
zete olyan, mint .az előző fajé. 6-12 mm. 

Dél-európai faj. Irodalmi adatok szerint faunaterületünkön is előfordul, de 
ez az adat még bizonyításra szorul 

transversalis CHARP. 
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6 (1) Szárnyfedője szabálytalanul pontozott, lapos, hátrafelé kiszélesedik. 
Teste egyszínű fekete, de szárnyfedői teljesen sárgák. Felálló szőrözete 
fekete. Az előtor töve a hátulsó negyedben erősen befűződötL 8-] 2 mm. 

Erdélybol írták le, de elofordul a Balkán félszigeten és_ Horvátországban is. 
Magyarországon nagyon ritka (Kis-Balaton: Diás-sziget). Eletmódja ismeretlen 

pallidipennis BIELZ 

3. nem: Tarsostenus SPIN.

Kicsi, hengeres testű. Feje nagy, szeme kiugró, fej pajzsa széles és domború, 
halántékamajd olyan hosszú, mint a szem átmérője. Csápja hosszú és vékony, 
3 nagyobb szabad végízzel, az előtor tövét eléri (50. ábra : D). Állkapcsi tapo
gatóinak végíze gyengén kiszélesedett. Előtora oldalt szegélyezetlen, töve 
finoman szegélyezett, felülete durván pontozott. Szárnyfedője keskeny és 
párhuzamos, a potrohot befedi, erőteljes, de hátrafelé elmosódó pontsorokkal. 
Lábai rövidek, hátulsó lábfeje látszólag 3. ízű, mert az 1. és 4. íz igen apró.
Karmai egyszerűek. 

· · · 

Ennek a nemnek csak egy ismert faja van, amely az egész világon elterjedt, a keres
kedelem útján széthurcolták. Faunaterületünkben is elofordul. Lomblevelű fákban fejlodik, 
szúfélék járataiban él, szúbogarakat és azok lárváit pusztítja. 

Keskeny, fekete, rövidebb, ferdén felálló és sűrűbb, sárga szőrözettel, 
ezek között hosszú, merev, szórtan elhelyezkedő serteszőrök meredez
nek. A csápok, a lábszárak és lábfejek vörösbarna színűek, a szárny
fedő a közepe mögött sárgásfehér harántszalaggaL Feje és előtora 

. durván és szórtan pontozott, a szárnyfedők töve és elöl a varrat több-
nyire barna. 3,5-6 mm. 

Magyarországon szórványosan eloforduló, nagyon ritka faj (Budapest, Rév. 
fülöp, Siofok) 

univittatus Rossr 

4. nem: Opilo LATR.

Teste karcsú, majdnem párhuzamos szegélyű. Nagyrészt tarka színűek. 
Feje harántos, szeme nagy és kiugró, fejpajzsa szélesebb, mint a szem haránt
átmérője, halántéka rövid. Csápja hosszú és vékony, az előtor tövét túlhaladja, 
a végén 3, fokozatosan vastagodó ízzel. Mind állkapcsi, mind ajaktapogatói
nak végíze erősen kiszélesedett (50. ábra: B; C). Előtorn megnyúlt, hátrafelé 
elszűkül, a tövében mély és széles, sima harántbarázda van. Szárnyfedője, 
legalább elöl, sorokban pontozott, felálló dús szőrözettel, a potrohot befedi. 
Lábai hosszúak, lábszárai kívül éles bordával vannak díszítve. Hátulsó 
lábfeje látszólag 4 ízű, minthogy az első íz igen kicsi. Karmai egyszerűek. 

Az Opilo nemnek közel 100 faja ismert, amelyek legnagyobb�észt Madagaszkárból, 
Afrikából és .az orientális faunaterületrol ismeretesek. Amerikában csak néhány fajuk él. 
Faunaterületünkbol 4 fajt és 3 változatot mutattak ki. E fajokat az erdészet mint igen 
hasznos rovarokat tartja számon. Mind a bogarak, mind a lárváik (48. ábra) farontó ro
varokkal és azok lárváival élnek. Különösen jelentos a hasznuk a Sirex (fenyodarázs) és 
a Hylotrupes bajulus L. (házicincéx) pusztításával. Ez utóbbi faj tömeges fellépésének és kárte
vésének megakadályozása céljából már kísérlet is történt az Opilo domesticus STURJl'.[ mes
ter.séges tenyésztésére.
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A szárnyfedő elöl hosszlinak majdnem feléig vörös, a vége fek�te, de a.· 
közepe mögött egy keskeny,·. sárgásfehér harántszalag van, 11mely a· 
varratnál megszakított; igen erőteljes pontsorokkal, amelyek a sárga
harántszalagban érnek véget, · · 

csúcsa majdnem sima, ·po:nt· 
sorok nélkül. Teste. egyéb
ként fekete, tapogatói · és 
csápja sárga, lábai barnák. 
Felülete mereven felálló, 
hosszű szőrözetteL 6�9 mm. 

Mediterrán faj. A t_örzsaiak 
faunatetületünkrííl csak · a Bán
ságból ismeretes 

[taeniatus KLÜG] 
V á I t o z a.t a: 
· l. Elíítora vörösbarna. � Fauna

területünkön nagyon · ritb, ·
eddig csak a Nag'yalföld déli 
részében (Kalocsa, Hajós) és a
Villányi hegyekben (N agyharsá- . 
nyi hegy),. hársfa száraz ágairól ·gyűjtötték var. frontalis KLUG 

(1) Szárnyfedője egyszínű sárga,
a vége előtt elmosódott, bar
nás varratfolttal, vagy bar'
na, sárgás· fohokkaL

. 48; ábra. 
Opilo domesticus 
STURM iárvája.. (CH.Al'IDS 

nyoniá_n) 

49. ábra; Opilo mollis L.
(Eredeti) 

(4) Szárnyfedőj� igen erőteljes és csaknem a csúcsig terjedő pontsorokkal.
Pontsorai teljesen szabályosak, csilk. a csúcs sárga· foltjában mosódnak
el. A poiltsorókköz.terecskéi laposak, a szárnyfedő hosszirányban .egy
szerűen lehajló. Szárnyfedője: barna, egy széles harántsáv .a tövén, a
közepén és a csúcs niaga sárga'. Teste egyébként barna, a csápo,k és a
tápogatók, továbbá lábai sárga színűek, a combok vége és a lábszárak
töve elmosódott barna. Felülete hosszú, felálló, sárga sző:i:özettel.
7,5-12,5 mm.

. Elíífordul Európában és · a Kaukázusban, továbbá Eszák-Amerikában. is. 
Egész fau:nat·erületiinkön elterjedt, de rejtett életmódja miatt ritkart kerül a gyújtok

· . kézébé; Leginkábl:, öreg, száraz fában, házákhan tálálható, ahol Anobiidák (Á_;nobium
striatum; Sitodrepa panicea .stb.) és a Hylotr.upes. bajulus lárváit .pusztítják. Ejszakai 
állatok. Nappal a fa repedéseibe;n, kéreg álatt, lárvajáratokban bújnak meg - H áz i  
f ac�Sjz . ·. · .·· · · .·· · · · · 

· domesticus · STURM
Vá l t  o za t-a i:

1. Szárnyfedííjé barna, a sárga foltok � · varratnál s�élesen iliegszakitóttak; a középső
sárga folt két-kéi kisebb foltra tagolt. --, Elíífo:rdul a .törzsála:kkál. együtt, de ritka · ab. subdeletus PIO 

' . 

2. A szárnyfedő valamivel a közepén túlig teljesen sárga, az elülső, 'barna sáv helyén
· · . oldalt elmosódott, barna folt van. - Ritka· (Budapest)

ab •. j:;.gosla:viiius Roú:a; 

4 (3) A' szárnyfedő pontozása finom és a közepén: túl . már elmosódott; a 
pontok elöl is sekélyek. 

() VTIL 1 
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5 (6) A szárnyfedő barna, sárga foltokkal, lábai sárga színűek, de a combok 
vége barna. A szárnyfedő vége, egy harántsáv a közepe mögött, egy
egy folt a varrat mellett a közepe előtt és válla sárgafoltos. Csápja 
és tapogatói sárgák, feje és előtora, továbbá melle sötétbarna, potroha 
sárga. A szárnyfedő 7. közterecsk..éje a közepe mögött a sárga csúcs
foltig borda alakú. FeláUó szőrözete sárga. Előtora durván pontozott 
(49. ábra). 8-12 mm. 

Előfordul az egész palearktikus tájban. Leginkább öreg, száraz fában vagy 
fákon, farontó bogarak (Pissodes stb.) lárváit, bábjait pusztítja. Nálunk ez a leg-· 
gyakoribb faj. A hegy- és dombvidék lakója 

mollis L. 

6 (5) Teste teljesen sárga, olykor a szárnyfedő vége előtt a varraton elmosó
dott, barnás folt van. A szárnyfedő pontsorai finomak, a vége felé 
elmosódott, ráncos. Közterecskéi teljesen laposak. Előtora a középen 
nagyon finoman és szórtan pontozott, fényes. 8-10 mm. 

Előfordul Közép- és Dél-Európában. Tölgyerdeinkben országszerte elterjedt, 
de ritka, mert leginkább a csúcsszáradásban szenvedő, beteg fák száraz gallyaiban él, 
ahonnan csak nagyobb szélviharok után, letört ágakból gyűjthető nagyobb számmal 

pallidus ÜL. 

5. nem: Pseudoclerops Duv.

Zömök, széles szárnyfedőjű és nagyobb termetű bogarak. Feje harántos,. 
előre tekintő, lapos szemekkel, amelyek közötta fejpajzs és a homlok teljesen 
lapos, nem szélesebb, mint a szemek harántátmérője. A szemek mögött a 
fej oldalt hirtelen befűződött. Rágói erősek és nagyok, végük hegyes. 

� 

$] 
B 

w 
e D E F G H J K 

50. ábra. A : Orthopleura sanguinicollis FABR. középső lábának karma - B : Opilo mollis 
L. ajaktapogatója és C : állkapcsi tapogatója - D : Tarsostenus univittatus Rossr, E : Til
lus unifasciatus FABR., F: T. transversalis CHARP., G: Trichodes apiarius L., H: Eno:
plium serraticorne VILLERS, I: Orthopleura sanguinicollis FABR., J: Corynetes coeruleus DEG. 

. és K: Necrobia violacea L. csápja (Eredeti) 
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Állkapcsi tapogaiőinak veg1ze he�geres, az .ajaktap�gató veg1ze balta 
formájú. Csápja vékony, a: vége felé fokozatosan, gyengén vastagodó, bun
kója nincs, ízei egyszerűek. Előtora széles, oldalt 
nem szegélyezett, töve igen .széles harántbaráz
dával, előtte hirtelen befűződött. Szárnyfedője 
széles, csak elöl, pontozott, a pontsorok között 
szemecskézett. A szárnyfedő első harmada piros, 
majd fekete, a fekete rész bársonyos szőrözettel 
és fehér · szőrökből álló szalagokkal. Lábai .erőtel
jesek, a hátulsó lábfej első íze :r:övid. A karmok 
tövében széles fog van. 

Ide néhány, a palea:rktikumban és az. orientális 
faunaterületen elterjedt faj tartozik, amelyek közül nálunk · 
csupán egy faj fordul elo. Ez .a faj lomherdeinkhe:ri, elsősorban 
tölgyesekben a száraz fák töri.'sében, kivágott fák rönkjében, 
ölfán stb. éiő farontó szúhogarakat pusztítja. Lárváik szúho-1. 
garak és más farontó bogarak járataiban. találhatók és ugyan- · 
csak ragadozók. Igen ·hasznos bogarak. 

Fekete,· szátnyfedőinek töve és potroha 
vörös. Fejpajzsa elöl, az előtor oldala é!, 
töve, a: szárnyfedő vörös foltjának hátulsó 
szegélye oldalt, és a varrat mellett egy . 51. ábra. Pseudoclerops mutil-. 

nagyobb kerek f9lt, továbbá a vége előtt larius .FABR. (Eredeti) 
a hátulsó negyedben egy harántszalag és 
csúcsa fehér szőrökkel fedett. A vállcsúcs fekete. Lábai és melle is 
fehér szőrökkel fedett (51. ábra). ll-15 mm, 

EloforduÍ. Közép- és Dél-Európáb�n, továbbá Észak-Afrikáb�n. Tölgyeseink
ben; különösen öreg. erdőkben országszerte gyakori ( = Magdolnae PA:PP, debrecen
sis PA:PP,. ardesiacus PA:PP) - Sz úf a r k a s  

mutillarius F ABR. 

6. nem : Thanasimus Duv.

Kisebb termetií, p�rhuzamos testű, felül meglehetősen lapos� tarka színű 
bogarak. Feje harántos, szeme oldalt álló, kiugró és domború, homloka a. 
szemek között sokkal szélesebb, mint a. szem átmérője. Állkapcsi tapogatói� 
nak végíze kicsi és hengeres, ajaktapogatóinak végíze nagy és bárd alakú. 

· A csáp töve vékony, a 6. íztől kezdve fokozatosan vastagabb, határozottan
kialakult bunkója :nincs. Előtora oldalt szegélyezetlen, töve erősen befűződött
és sima harántbarázdával ellátott; az · elülső harmadban ugyancsak egy mé
lyebb, de hátrafelé ívelt harántbarázdája van. Szárnyfedője a tövén vörös, ott
erősen pontozott, pontozása már az első harmadban véget ér. Felülete bár
sonyos·· fekete . szőrözettel és . fehér szőrökből · álló harántszalagokkal. Lábai
erősek, a hátulsó lábfej első . íze kicsi. A karmok tövében tompa fog van.

E nem mintegy 50 fajjal az egé�z világon elterjedt, nagyrésze azo:n:hai:1 afrikai. Nálunk
csak 2 faj .és 6. változat ismeretes. A Thanasiinus fajokat az erdészeti irodalom mint igen hasz
nos rovarokat tartja számon .. Lárvája fakéreg alatt, szúfélék .járataiban a szúlárvákat,
bábokat pusztítja, míg a kifejlett bogár főleg. a fatörzseken vadászik a fára röpülő vagy 
ott mászkáló szúfélék imágóira. Elsősorban fenyvesekben fordulnak elő. . .

1 (2) Teste alul vörös, de a mellközép és a mellvég fekete. Fekete a feje is, 
az előtor elöl. és a. szárnyfedők elülső harmadu�tól csúcsukig. A szárny-
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fedő töve és a csápok,. továbbá lábai vörösek, szárnyfedője elöl a fekete 
és vörös mező határán fehér szőrökből. álló harántszalaggaL A vége 

előtt ugyancsak egy fehér haránt

B 

52. ábra. Thanasimus formicarius L.
A : imágó·; B : lárva (Eredeti)

szalag van. 6-8 mm. 
Elofordul majdnem egész Európában, 

különös.en északon és keleten, a Kaukázus
ban és Szibériában. A törzsalak nálunk 
nagyon ritka (Budapest, Börzsöny).· Legin
kább kivágott .vagy kidőlt fenyőtörzseken, 
ölfán, kerítéscölöpökön az odaröpülo szú
bogarakra vadászik. A · szúbogarakat az elo
tor és a potroh között kettéharapja és belső 
részeit elfogyasztja 

rufipes BRAHlV[ 
V.á l t o z a t a i: 
1. Olyan, mint a törzsalak, a szárnyfedő 

elülső fehér szalagja elott azonban nincs
fekete harántsáv, de a combok vége és· a 
hátulsó lábszár töve; vagy olykor a lábak
majdnem teljesen feketék. -Nálunk ez a
leggyakoribb forma 

ab. austriacus REITT, 
2. Ugyancsak sötét lábú, de a szárnyfedő

elülső fehér harántszalagja előtt, ahol a
szárnyfedő alapszíne vörös, fekete haránt
sáv húzódik. ---' Ugyancsak nem ritka
( = pectoralis Fuss)· 

ab • .femoralis ZETT. 
2 (1) Teste alul egyszmu voros. Feje fekete, az előtor háta és a szárnyfedő 

töve vörös, ezt követi egy keskeny, fekete harántsáv, majd egy fehér 
szőrökkel fedett keskeny, szalag. A szárnyfedő közepe és a vége fekete, 
az utolsó negyedben alapszíne sárgásfehér, de sűrű, fehér szőrökkel 
teljesen fedett. A szárnyfedőn a fekete helyeken bársonyos, sötét szőrö
zet van. Lábai feketék, a lábfej vége rendszerint világosabb (52. ábra). 
7-10 ·mm.

Csaknem az �gész palearktikumban elterjedt. Faunaterületünkön elsős�rban a 
fenyvesekben közönséges. Életmódja az előző fajéhoz hasonló 

formicarius L. 
Változ a t a i: 
1. Olyan, mint a törzsalak, de lábai teljesen sárgák. - Nagyon ritka (Budapest, 

Siófok) ab. laetipes REITT. 
2. Olykor a szárnyfedő elülső fehér szalagja ugyanolyan széles, mint a hátulsó. -

A törzs.alakkal együtt fordul elo, de ritka (Budapest, Pécs) 
ab. brevicollis SPIN. 

3. Olykor az elülső fehér szorsz�lag a középen megszakított .. - Nem ritka · 
ab. semifasciatus FLEISCH. 

4, .. Gyakran az elülső fehér szalag előtti fekete harántsáv két foltra osztott, vagy 
teljesen hiányzik. - A változatok között a leggyakoribb 

ab. RoU:bali LACO 

7 .. nem : Allonyx Duv. 

Teste kicsi és lapos, erősen .fénylő, hosszú, szőrözettel surun fedett. Feje 
gömbölyű szemekkel; homloka igen széles és domború, Csápja vastag és hosszú, 
a 8. ízig meglehetősen egyforma ízekkel, az utolsó 3 íz kissé nagyobb, duzzad-
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tabh. Állkapcsi tapogatóinak veg1ze kissé hengeres, ajaktapogatóinak veg1ze 
igen nágy és bárd alakú. Előtora hátul erősen, elöl gyengén befűződött, töve 
széles harántbarázdával, elöl ívelt, keskeny .harántbarázdával. Szárnyfedője 
széles, a potrohot befedi, hátul a varrat mellett erősen szegélyezett. Felülete 
hátrafelé elmosódott pontsorokkal, sűrű, ferdén felálló, hátrafelé irányuló 
szőrözettel. Lábai vastagok, hosszúak, a lábfej utolsó előtti íze nem karéjos. 
A hím hátulsó lábfejének 2. és 3. íze duzzadt, a hátulsó lábfej első íze nagyon 
kicsi. Karmai egyszerűek. 

Ide egyetlen faj tartozik, amely Közép- és Dél-Európában fordul elő .. Irodalmi adatok 
szerint Magyarországon is éL Elsősorban fenyvesekben található, ahol a kéreg repedéseiben,. 
az ágakon, a törzsön az Aradus cínnamomeus FrnB. nevű kis kéregpoloska lárváira vadászik. 
Más adatok szerint kártevoktol (elsősorban Magdalís fajoktól) megtámadott fiatal fenyőkön 
található. 

Fekete, előtora piros, fejpajzsa és halántéka, combjainak töve, láb-· 
szárai és lábfejízei, továbbá csápja világosbarna. Szárnyfedője az 
elülső és hátulsó negyedben egy-egy sárgásfehér folttal: 4-5 mm. 

Közép- és dél-európai faj .. Faunaterületünkön előfordul, . de nagyom 
ritka. A múzeumban csupán FRIVALDSZKY lMRÉtől származó több mint 100 éves 
példányok vannak, amelyeknek közelebbi lelőhelye ismeretlen. Horvátországban 
is előfordul 

quadrimaculatus SCHALL. 

8. nem: Trichodes HERBST

Nagyobb termetű, leginkább fémfényű, sárga szárnyfedőjű, harántszala
gokkal vagy foltok,kal díszített fajok. Feje harántos, szeme nagy és kiugró, 
pofái által mélyen kimetszett, homloka széles és lapos. Csápja a 8. ízig 
vékony, a: 3 utolsó íz nagy bunkót képez, 
utolsó íze a végén tompa és belül csücsök
ben kihúzott. - A bunkó ízei szorosan illesz
kednek egymáshoz (50. ábra: G). Áll- · 
kapcsi tapogatóinak utolsó fae kicsi és hen
geres, ajaktapogatójánák utolsó íze is rövid, 
baltaszerű. Előtora hátul erősen hefűző
dött, a tövén mély haiántbarázdával, ol
dala nem szegélyezett. A szárnyfedő ·Var
rata hátul nem szegélyezett, a potrohot 
befedi, felülete szabálytalanul pontozott. 
Lábai erőteljesek, a hím hátulsó combja 
rendszerint duzzadtabb. Hátulsó lábfeje lát
szólag 4 ízű, mert az első íz igen apró. 
Karmai egyszerűek. 

E ·nemnek csaknem 100 faja van, amelyek 
nagy része palearktikus. Néhány faj ismeretes Afri
kából és Észak-Amerikából is. Famiaterületünkön 5 
faj és 11 változat ford,ul elő .. Az imágók elsősorban 
déli fekvésű erdőszegélyeken, meleg lejtőkön, ernyős 
virágzatú növényeken találhatók, ahol más rovarok
kal és lárvákkal élnek. Lárváik elsősorban méhfé
lék (Osmía, Megachíle, Anthophora stb.) fészkében 
fejlődnek, de találták már Sírex-járatokban is. Az iro-

53. ábra. TríchÓdes apíaríus .L.
(Eredeti) 
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dalom szerint a házi méh kasaiban is előfordul, ahol a méh lárváit és bábjait pusztítja ; ez az 
eset azonban rendszerint csak a rosszul kezelt és piszkos kasokkal történhet meg. Más irodalmi 
források szerint a Trichodes fajok a házi méh kaptáraiban nem tesznek .kárt. 

· 1 (4) Az előtor háta finoman pontozott.

2 (3) A szárnyfedő alapszíne kék, a középen és a csúcs előtt egy-egy sárga
harántszalag van. Teste, de különösen feje és előtora hosszú, felálló, 
fehér szőrözettel. A potroh hátlemezéi és oldalszegélye Ís egyszínű 
kék. 8-12 mm. 

Előfordul Kelet-Szibériától az Alpokig. A Kárpátok több pontjáról ismeretes. 
Magyarországi előfordulása is várható. ·---'- Ritka 

[irkutensis LAXM.J 

Vá l t ozata: 

1. A vállbütyök olykor vörös. - Előfordul a törzsalakkal együtt 
[ab. humeralis KR;J 

3 (2) A szárnyfedő alapszíne sárga, kék harántszalagokkal. Felálló szőrözete 
barna vagy fekete. A potroh szegélye és az utolsó előtti hátlemezek is 
vörös színűek. A törzsalak szárnyfedő}� (54. ábra : A) vörös, a váll
gödör és a pajzsocska között az alap, továbbá egy-egy széles haránt
sáv az elülső és hátulsó harmadban, azonkívül a csücske kékesfekete 
(53. ábra). 9-15 mm. 

A B 

Előfordul Közép- és. Dél-Ern:ópától az Altaj,hegységig. Nálunk országszerte 
közönséges - S z a l a g o s m é h é s z b o g á r 

apiarius L. 

Vá l t o z a t a i: 

1. A szárnyfedő színezete olyan, mint a törzsalaké, de feje és előtora fémfényű zöld. 
- Nem gyakori ab. tricolor RouB. 

2. Olyan, mint a törzsalak, azonban az elülső sötét harántsáv nagyon keskeny és
majdnem párhuzamos szélű (54. ábra: B). - Gyakori

ab. angusticolor REITT, 

3. Olyan, mint a törzsalak, de vállfoltja és a szárnyfedők szegélye között elkülöní-
tett kis fekete folt van (54. ábra; C). - Ritka ab. apiaroides REITT.

e D E F G H K L M 

54. ábra. Trichodes fajok és változatok szárnyfedőinek rajzolata. A-I : Trichodes apiarius
L. A: forma typica ; B: ·ab. angusticolor REITT.; C: ab. apiaroides REITT.; D: ab. tayge
.tanus HINTZE; E: ab. suturifer REITT.; F: ab. subtrifasciatus KLUG; G.: ab. quinqueno
tatus Pw; H: ab. interruptus KLUG és I: ab. unifasciatus KLUG; - J.: T. alv.earius FABR.
- K-L: T. favarius ILL. K: forma typica; L: ab. axillaris SPIN. - M: T. insignis

FISCH .. (Eredeti) 
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4. Sok esetben az elülső sötét harántsáv a varrat mellett a pajzsocskáig meghosz-
szabbított (54. ábra.: D). - Gyakori ab. taygetanus HINTZE 

5. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedő közepén á varrat is kék (54. ábra : E)· 
-'- Ritka (Pápa) ab. sutm:ifer REITT 0 

6. Néha az elülső sötét harántsáv sem a varratot, sem az oldalszegélyt nem éri el
(54. ábra: F). - Nem gyakori ab. suhtrifasciatus KLUG 

7. Az első sötét harántszalag megszakított, Úgyhogy a középen van egy közös, nagy
fekete folt és azonkívül 1-2 kisebb folt a szegély felé (54. ábra: G). -- Nem ritka 

ab. quinquenotatus Pw 
8. Az első sötét harántszalag a varratot nem éri el, és 2-3 kis foltra tagolódik (54.

ábra: H). - Nem ritka ab. interruptus KLUG 
9. Az első sötét harántsáv teljesen hiányzik (54. ábra: I). - Elofordul a törzsalak 

között, de ritka ab. unifasciatus KLUG 

4 (1) Az előtor háta nagyon durván pontozott . 
.5 (6) Szárnyfedője sárga, a vége előtt a varraton közös nagy kék folt van, 

a hátulsó harmadban egy egyenes, elöl ferde kék harántszalaggal. 
A pajzsocska körül és a varrat a hátulsó foltig ugyancsak. kék (54. 
ábra: J). Felülete igen hosszú, felálló, fekete szőrözettel. A szárnyfedő 
sárga helyein a szőrözet is többnyire sárga. 10-16 mm, 

Előfordul Dél-Európában, különösen nyugaton, Közép-Európában és Észak
Afrikában. Faunaterületünkön nagyon ritka. Előfordul a Kisalföldön (Kerencs) és a 
Dunántúlon (Siófok) 

alvearius F ABR. 

,6 (5) Szárnyfedője sárga, kék harántszalagokkal, de a szárnyfedéí csücske 
is kék. 

'7 (8) Teste 1bolyás kékesfekete. A szárnyfedő pontozása durva, de a nagy 
és mély pontok között a közterecskék. majdnem olyan nagyok, mint 
maguk a pontok. A közterecskék sűrűn és finoman pontozottak, első
sorban a kék alapon, a kék harántszalagokban kefeszerű sűrűségű, 
fekete szőrözet áll föl. A sárga harántszalagok általában· szélesebbek, 
mint_ a kék sávok (54. ábra : K). A hím hátulsó lábszára csaknem 
egyenes, combja alig duzzadt. 8-18 mm. 

(7) 

Délkelet-európai faj. Faunaterületünkön a déli fekvésű, száraz, sztyepp
növényzetű hegyoldalakon elterjedt és nem ritka 

favarius ILL. 
Vál t o z ata: 
1. Az első harántsáv keskeny és a varrat ·mellett megszakított (54. ábra: ·L). -

Ritka (Berhida, Balatonendréd) ab; axillaris .SPIN. 

Teste élénk zöld színű. A szárnyfedő pontozása nagyon durva, a pontok 
között a. közterecskék igen keskenyek, alíg észr_evehetően pontozottak. 
Szőrözete is gyér, nem kefeszerű. A sárga harántszalagok rendszerint 

· sokkalkeskenyebbek, mint a zöld sávok (54. ábra: M). A hím hátulsó
lábszára erősen görbült, combja is duzzadt és szintén görbe. 9-14 mm.

Mediterrán faj. Faunaterületünkön nagyon ritka (Bánság). Magyarországi
előfordulása várható 

[insignis FISCH.]
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8. család: CORYNETIDAE � CSONTBOGARAK
. 

. . 

VIII. 

·Mégnyúlt;hengeres vagy hátrafelé· széles.edő és. kissé lapított. Feje harán
tos, szeme oldalt álló és kiugró, homloka széles. A csáp töve . .vékony, utolsó 3 
íze bunkót alkot yagy hátalmasan. kiszélesedett és fogazott. Állkapcsi tapogatói
nak és ajaktapogatóinak végíze hengeres, gyengén kiszélesedett. Előtorl'J, oldalt 
élese:r,1 szegélyezett,. a töve is legtöbbször finom szegéllyel. Szárnyfedője a potro
hot befedi, varrata belül nem szegélyezett. A látható potrohlemezek száma 5 
vagy 6. Lábai rövidek, a lábfejízek részben karéjosakl az 1. és 4. lábfe3íz rend:.. 
szerint apró. A karmok tövében többnyire éles foguk· van. 

. 

. . 
. 

E .családba több mint 50 nembe tart9zó mintegy .500 faj ismeretes, amelyek nagy része· 
trópusi. Közulük .sok fajt az egész világon széthurcoltak. Faunaterületünkön 5 nem 8 faja és. 
1 változata fordul f'Jlo. A bogarak és .lárvák egy része fában él, faro:i;i.tó bogarakkal, azok lárvái
val, hull.áival táplálkozik,• más részük sz·áraz állati bőrökön, dögön, csonton stb. található. · 
Ragadozók, tehát hasznosak. Egyes esetekben· kártételüket is· megfigyelték,· így húsfeldolgozó 

· üzemekb�n néha sonkában, szárított húsokban· stb. kárt ·tehetnek. 

A n e m e k  h atáro z óku l c s a

1 (4) A látható hasle.mezek száma 6. Csápja 3 ízű, hosszú és csak hefel� 
fűrészes· bunkóval. Teste hengeres, . e.lőtora né·gyszögű, töve finoman 
szegélyezett. Fában élő és fejlődő fajok (1. neinzefaég : Enopliini)�

2 (3) 

.3 (2.) 

A szárnyfedő· töve nem szegélyezett, csak kissé duzzadt és a pajzsocska 
kétoldalt·. ugyancsak·· szegélyezetlen. A. karmok tövében nincs fog. 
A csáp utolsó 3 íze lapos és . óriásira: megnyúlt ; egy hunkóíz olyan 
hosszú, mint az első 8 íz együttvéve (50. ábra : H) . 

L �em :: Enoplium 'LATR. 
A szárnyfedő töve élese:O: szegélyezett, a .szegély a pajzsocska. oldalait is 
befogja '. A karmoktövében nagy fog van (50. ábra: A). A csáp bunkója 
sokkal rövidebb és vastagabb (50. ábra : I) ( = Dermestoides ScH.AFF .)·· · 2. nem : Orthopleura .SPIN�.

4 (1) .A látható haslemezek �zárna 5. A 3 ízű csáp bunkó · sokkal rövidebb, inint 
az előző ízek együttvéve. A bunkó ízei. fokozatosan vastagodnak, nem 
fűrészes. Teste. nem 11engeres, hanem széles és meglehetősen lapos„ 
előtorá korong alakú (2. ·nemzetség: Corynetini),

5 (6) .A szárnyfedő töve finoman szegélyezett és a szegély a pajzsocska 
oldalait is. körülveszi. Feje a szemekkel együtt olyan széles, mint az; 
előtor. Az előtor a töve előtt l>efüződött; k szárnyfedő az els.ő harmad

. ban lapos harántbenyoinattal. A csápbunkó ízei · keskenyek, egyforma 
hosszúak, nem illeszkednek szorosan egymáshoz (50; ábra:: J). A, tapo
gatók végíze gyengén baltaszerű · 3. nem : Corynetes HERBST

6 (5) Á szárnyfedő töve. nem szegélyezett. Feje a szemekkel
. 
együtt keske.;.. 

nyebh, mirit �z előtor, ez utóbbi hátul nem befüződött. A szárnyfedő 
az első harmadban harántbenyomat nélkül. A csáphunkó vége ki
szélesedik, az utolsó .ÍZ sokkal hosszabb és szélesebb, mint az előzők. 
Ízei szorosan si,mulnak egymáshoz, vagy hunkója·egyszerű,· de az utolsó 
íz ho�szú {50. ábra: K). A tapogatók végíze hengeres. 
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7 (8) Az előtor hátul finoman szegélyezett. Csápbunkója széles és lapos, 
utolsó íze sokkal hosszabb és szélesebb, mint az előzők. Szárnyfedője 
sűrűn pontozott, felismerhető pontsorokkal 

4. nem: Necrohia LATR.

8 (7) Előtora hátul szegélyezetlen, hátulsó szögletei teljesen lekerekítettek. 
Csápbunkója keskeny· és ízei hengeresek, utolsó íze hosszabb, mint a7j 
előzők. A szárnyfedő pontozása durva és szabálytalan, felismerheti) 
pontsorok nélkül 5. nem: Opetiopalpus SPIN. 

l. nem: Enoplium LATR.

Teste hengeres és megnyúlt, feje harántos, szeme kiugró és nagy, csápja 
hosszú, a test fél hosszát is eléri, 8 első íze rövid, utolsó 3 -Íze egyforma hosszú, 
lapos, befelé fogazott, igen nagy (50. ábra : H). Előtora hosszabb, mint amilyen 
széles, oldalt szegélyezett, töve ugyancsak finom szegéllyel. Szárnyfedője hátra
felé elmosódott pontsorokkal. A szárnyfedő töve a nagy, -beszúrt pontok előtt 
kissé felhajló, de nem szegélyezett. A haslemezek száma 6. Lábai vékonyak, · 
a karmok tövében nincs fog. 

E nem 10 ismert faja a palearktikumban, a:z orientális faunaterületen, Amerikában és 
Madagaszkárban honos. ·Nálunk is előfordul egy faj. 

- - Fekete, a csápok töve és lábfejei barnák, a szárnyfedő egyszínű sárga,
felálló sárga szőrözettel. 4_.: 7 mm.

Dél-Európában és Észak-Afrikában honos. Nagyon ritka. Faunaterületünkről
csak FRIVALDSZKY IMRÉtől származó, több mint. 100 éves, Hungaria lelőhelyű
példányok ismeretesek, amelyek közdebbi termőhelye ismeretlen. Fá_ban fejlődik

serraticorne VrLLERS 

2. nem: Orthopleura SPIN.

Teste hengeres és fényes. Feje harántos, szeme kiugró és nagy, csapJa 
az előtor tövét majdnem eléri. A 8 első íz vékony, az utolsó 3 íz bunkót alkot, 
amely együttesen olyan hosszú, mint az előző ízek 
(50. ábra : I): Az állkapcsi és ajaktapogatók végíze 
hengeres. Előtora négyszögű, töve és oldala szegé
lyezett. A szárnyfedők töve a pajzsocskát is közrefogó 
finom szegéllyel, felülete pontozott, a pontsorok hát
rafelé elenyésznek. A potroh haslemezeinek száma 6. 
Lábai rövidek, a karmok tövében nagy fog van (50. 
ábra: A). 

Ide két palearktikus és több mint 10 Észak- és Közép
Amerikában honos faj tartozik. Faunaterületünkön csak 1 faj_ 
fordul elő, amely öreg tölgyerdőkben a Cerambyx cerdo által meg
támadott és összefurkált törzsekben, a járatokban élő kisebb 
rovarokra, lárvákra vadászik. 

Fekete, előtora és potroha vörös, szárny
fedője sötétkék, a csápok töve és lábfejei 
vil�gosak. Felálló szőrözete fekete, az előto
ron olykor sárgás (55. ábra). 7-9 mm. 

55. ábra. Orthopleura san
guinicollis FABR .. (Eredeti) 
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. Elofordul Közép- és Dél-Európában, továbbá a Kaukázusban. Magyarorszá
gon nagyon ritka (Pécs, Balatonsárkány). Csak öreg tölgyerdőkben fordul elo. Az öreg, 
száraz vagy beteg tölgyfák kivágásával lassan eltűnik ez a szép és ritka bogár 

sanguinicollis F ABR. 

3. nem : Corynetes HEREST

Megnyúlt és majdnem hengeres. Feje széles, szeme oldalt erősen kiugró, 
homloka nagyon széles és domború. Csápja hosszú, az előtor alapját túlhaladja. 

Az első 8 Íz vékony, az utolsó 3 íz bunkót képez (50. 
ábra : J). Előtora olykor fogacskázott éles szegéllyel, 
a töve is vastagon szegélyezett, oldala a hátultsó szög· 
letek előtt befűződött. A szárnyfedő töve finoman sze
gélyezett, a szegély a pajzsocska oldalait is befogja és 
ívben megy. át a varratszegélybe. Felülete pontsorok
kal díszített, az első harmadban pedig egy lapos ha
rántbemélyedés található. A potroh haslemezeinek szá
ma 5. Lábai erőteljesek, lábfejének ízei közül a 4. igen 
apró. A karmok tövében éles fog van. 

56. ábra. Corynetes Oben
bergeri JANSSÉN (Ere

deti) 

E nembe közel 20 faj tartozik, amelyek nagy része trópusi. 
FaU:nánkban 2 faj fordul elő, amelyek leginkább lomblevelű fák, 
de fenyőfélék száraz gallyaiban is elofordulnak, s farontó rova
rokkal, azok lárváival, hulláival táplálkoznak. 

l (2) A szárnyfedő pontozása finom és szórt, a 
pontsorokban levő pontok hosszúkásak és az 
egyes pontok között nagyobb a közterecske, 
mint amilyen hosszú maga a pont.. Az előtor 
pontozása is szórt, még oldalt az elülső szögle
teknél sem sűrű. Felálló szőrözete hosszú, leg
nagyobbrészt előre irányuló. A szárnyfedő 

pontozása az utolsó harmadban teljesen elmosódott. 3,5-6,5 mm. 

Kozmopolita. Hajókon, vonatokon fával mindenhová széthurcolták. Fauna
területünkönnem gyakori, de .a hegy- és dombvidék erdeiben szórványosan mindenütt 
elofordul ( = meridionalis ÜBENB.) - K é k  e s o n t  b o g á r  

coeruleus DEG. 

2 (1) A szárnyfedő pontozása durva és suru, a pontsorok pontjai inkább 
kerek formájúak, a közterecskék az egyes pontok között· a középső 
sorokban kisebbek, a varrat mellett olyan nagyok, mint maguk a 
pontok. Az előtor pontozása is durvább, különösen az elülső szögletek 
táján. Felálló szőrözete rövid, kefeszerű, nagyrészt hátrafelé irányul. 
A szárnyfedők pontozása csak a csúcson mosódik .el (56. ábra). 3,5-6,5 
mm. 

Elofordul Észak- és Közép-Európában. A hegy- és dombvidék erdeiben, 
száraz fákon, gallyakon stb. országszerte gyakori ( =· coeruleus auct. nec DEG., 
ruficornis STURM) 

Ohenhergeri JANSSEN 
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4. nem : Necrohia LATR. ·

Zömök, meglehetősen lapos és hátrafelé szélesedő. Feje harántos, szeme 
nagy és félgömb idomú, erősen kiugró és durván recézett. Homloka széles és 
lapos. Csápja hosszú, az előtor alapját meghaladja, fokozatosan szélesedő 
3 nagy végízzel. Az utolsó íz legtöbbször olyan 
hosszú, mint az előző kettő együttvéve, és szélesebb 
is (50. ábra : K). Az állkapcsi és ajaktapogatók végíze 
hengeres. Előtora korong alakú, oldalpereme éles, töve 
szegélyezett, a hátulsó szögletei előtt nem befűződött. 
A szárnyfedők töve nem szegélyezett, felülete finom 
és hátul elmosódott pontsorokkal. A potroh hasle
mezeinek száma 5. Lábai vastagok, a 4. lábfejíz na
gyon apró. A karmok tövében éles fog van. 

E nembe tartozó 10 faj csaknem mind kozmopolita, a 
kereskedelemmel mindenhová széthurcolták, de elsősorban a tró
pusokon gyakoriak. Faunánkban 3 faj és 1 változat fordul elő. 
Ezek nagyobb száradó dögön, száradó húson, inas csontokon, vagy 
egyéb állati anyagokon találhatók. Mind a bogár, mind. lárvája 
ragadozó, rovarlárvákkal, bogárhullákkal stb. táplálkoznak. Van 
adatunk arra is, hogy egyes húsfeldolgozó üzemekben, a raktárak
ban, szárított húsfélékben károkat okoztak. 

1 (2) Előtora, szárnyfedőjének töve, nyaka, lábai és 
melle vörös, csápja és hasa fekete, feje és szárny
fedői, a. tövük kivételével, feketéskék színűek 
(57. ábra). 4-6 mm. 

57. ábra. Necrobia
rÚficollis F ABR. (Eredeti) 

Dögön, bőrökön, inas csontokon országszerte előfordul és nem· ritka 

ruficollis F ABR. 

2 (1) Legfeljebb a lábak és a csápok töve vörös. 

3 (4) A csápok és lábak feketéskék színűek. Előtora harántirányban erősen 
domború, durván pontózott, hátulsó szögletei kiugrók. Szárnyfedője is 
domborúbb. 3,5-6 mm. 

Faunaterületünkön dögön ez a leggyakoribb faj - Ké k h u 11 a b  o g á r

violacea L. 

4 (3) A csápok töve és lábai vörösek. Előtora lapos, korong alakú, finomabban 
pontozott, hátulsó szögletei nagyon tompák. Szárnyfedője is lapos. 
Felül kékeszöld, fémfényű. 3,5-6 mm. 

Egész faunaterületünkön előfordul, de nem olyan gyakori, mint az előző 

rufipes DEG. 

Vá l t o z ata: 

1. Némelykor felülete sötét bronzszínű vagy majdnem fekete. - Előfordul a törzs-
alak között; de ritka ab. aeneipennis CSIKI
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5. n�m : Opetiopalpus SPIN.

·
Kicsi,folül harántirányban erősen domború, hát�afelé gyengén kiszélesedő

bogarak. Feje széles, szeme kicsi, de kiugró, homloka nagyon széles. Csápja· 
hosszú és vékony, 3 ízű bunkóval, a bunkó ízei 

.58. ábra. Opetiopalpus 
scutellaris P ANZ. (Eredeti) 

pontöz�tt. Felilló 

· szabadok, utolsó íze megnyúltabb. Előtora korong
alakú, oldalt legtöbbször fogacskázott és igen
élesen szegélye2;ett. Töve azonban nem szegélye�
zett, ·. hátulsó szöglet�i. lekerekítettek, elülső szög
letei is tompák. Szárriyfedője durván és szahály
ta.lanul · pontozoit, felismerhető pontsorok nélkül.
A potroh · haslemezeinek száma 5. Lábai véko
nyak és rövidek, a lábfej 4. íze apró. A karmok

· tövében kis .fogacska van:

E neinbe ·több, mint .20 faj 'tartozik, amelyek a pale
arktikumban, az orientális- és etiópiai faÜ:naterületen fordul
nak elő; Nálunk csak 1 faj él, amely öreg faházakban, 

. házak· padlásán, madárfészkekbén, de házak . közelében 
virágokon is található.

Feje . fs előtora, továbbá' pajzsocskája, 
lábai és a · csápok töve vörös, mellvége 
é.s potroha, továbbá a csáp bunkója fekete, 

. szárnyfedője kékesfokete, igen erőteljesen 
sztlrözete r<ivid (58. ábra}. 2-3,5 mm. · · 

Majdnem az egész paleittktikus régióban előfordul. Hazánkbán 'mindenfelé 
.. gyakori 

scutellaris PANZ. 

9. család: DERODONTIDAE - SZÉMECSKÉS BOGARAK

Apró, a Lathridiidákµoz ha�onló alka{ú bogarak.Feje harántos, előrefelé 
kúp alakban. elszűkül. Szeme egészen kerek, oldalt kiálló, homloka a szemek 
belső szegélyénél egy-egy kis m.ellékszemmel. Csápja gyengén elkülönült 3 ízű 
b:unkóval. · Tapogatóinak végíze hengeres, . Előtora haránios, töve szegélyezett. 
Szá:rnyfedője harántirányban erős�n domború, a vége meredeken lehajló, erő
teljes, szabályos pontsorokkaL A szárnyfedő töve nem szegélyezett, a paj
zsocska melletti. pontsor is jól fejlett. Lábai vékonyak, lábfejízei közül a 4. 
igen apró, az első íz is nehezen látható. Ka:romíze igen hosszú, karmai egy
szerűek. A hátulsó csípő töve bemélyedt és gyenge combfödőt alkot, de a comb 
tövét nem takarja el. 

. Ebb� á családba 3 nem 10 faja tartozik. Holarktikus elterje.désű. Faunaterületünkön. 
2 nem 2 faja és· 2 .változata ismeretes, 

A n e m e k· h a t á roz ó kulcsa 

1 (2) Homloka a szemek belső szegélye mellett és a· csápok tövénél . éies
. dudorokkal. Előtora ráncosan szemecskézett, oldala élesen fogacskázoú, 

@zegélye lapos és beugró (60. ábra: A).' Lábfeje 5 ízű, egyszerű, ízei 
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nem szélesednek ki. Teste fényes és csupasznak látszik ( = Myceto
mychus E. Fmv.) 1. nem: Derodontus LEc.

2 (1) Homloka lapos és kis gödröcskék mélyednek bele. Előtora sima, igen 
nagy, szórt pontokkal. Oldala erősen ívelt, nem fogacskázott, töve 
szegélyezett (60. ábra : B). Lábfeje 4 ízűnek látszik, mert a 4. íz igen 
apró, 3. íze karéjos. Teste finom és sűrű, felálló szőrözettel 

[2. nem: Laricohius RosENH.] 

1. nem : Derodontus LEC.

Termete megtévesztésig hasonlít egy Lathridii,,s fajra. Feje kiemelkedő 
dudorokkal, amelynek. hegyében a szem hátulsó 
szegélye mellett vannak a mellékszemek. Szeme 
félgömb idomú,. kicsi és erősen kiugró, feje a 
szemek hátulsó szegélyéj.g az előtorba behúzott 
és a szemek mögött erősen befűzött. Csápja 
hosszú és vékony, az előtor tövét jóval túlha
ladja. A 9. és 10. íz gyengén, utolsó íze erőseb
ben megnagyobbodott. Előtora harántos, hen
geres, oldalszegélye mélyen beugró, élesen foga
zott, felülete igen durván ráncolva pontozott 
{60. ábra: A). A szárnyfedő a pajzsocska 
melletti rövid pontsortól eltekintve 11 teljes 
pontsorral. A pontok a sorokban erőteljesek, 
sűrűn ülnek, közterecskéi domborúak, fényesek; 
csupasznak látszanak. Lábai vékonyak, a 
karomíz · olyan hosszú, mint a· többi íz együtt
véve. 

Ide 4 faj tartozik, . amelyek közül 2 európai, 2 
pedig észak-amerikai. Az · egyik eTirópai faj faunaterüle
tünkön is előfordul. Az ide tartozó fajok fagombában 
-élnek. 

59. ábra. Derodontus macularis 
Fuss. (Eredeti) 

Feketésbarna vagy sárgásbarna, a szájrészek, a csáp és a lábak sárga 
színűek, a szárnyfedő sárgásbarna, két ferde, leginkább erősen hajlott 
és harántirányban összefolyt barna folttaL A szárnyfedő hátrafelé 
kiszélesedik, erősen domború (59. ábra). 2,5.c._2,9 mm. 

Előfordul Közép-Európa déli felében. Magyarországon nagyoit ritka (Zirc). 
Lárvája gyantás kérgestaplóban (Placodes resinosús FR.) fejlődik. Az imágó csak.a 
tél folyamán (októbertől márciusig) található. Valószínű, hogy rejtett életmódja 
miatt kerül olyan ritkán a gyűjtők kezébe 

macularis Fuss 

Vá l t o z.a.t a: 
1. A szárnyfedő színe sötét, foltjai kiterjedtek. - Előfordul a törzsalak között, de

ritka ab. fuscus PERS. 

2. nem: Laricohius RosENH. ·

Testalkata hasonló az előző nemhez, de feje szélesebb, homloka lapos és 
nem dudoros, hanem gödröcskék vannak rajta. A mellékszemek a szemek 
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belső szegélyének végében alig dudorodnak ki. Csápja sokkal rövidebb, az 
előtor közepét alig éri el. Előtora korong alakú, hossz- és harántirányban egy
aránt domború, oldalszegélye ívelt, nem fogacskás, töve szegélyezett (60. ábra: 
B). A szárnyfedőn a pajzsocska melletti pontsortól eltekintve 10 teljes és erős 
pontsorral. Közterecskéi simák, felülete finoman szőrözött. Lábai rövidek, a 3. 
lábfejíz karéjos, a karomíz sokkal rövidebb; mint a többi íz együttvéve. 

E nembe 3 faj tartozik, amelyek közül egy faj és egy változat faunaterületünkön is 
elofordul. Fenyvesekben a fatetvek és azok tojásainak pusztítása révén igen hasznos. 

Fekete, finom és felálló, puha, sárgás szőrözettel. Csápja, lábszárai és 
lábfejízei sárgák, a szárnyfedő közepe egy-egy nagy, hosszú, sárgás
fehér folttal. Előtora igen durva, szórványos pontokkal. 2-2,5 mm. 

Előfordul Közép-Európában, elsősorban a hegyekben és a dombvidéken. 
Faunaterületünkön a Kárpátok fenyveseiben. A magyarországi őshonos fenyvesek
ben előfordulása szintén várható 

[Erichsoni RosENH.J 

Vá lto z a t a: 

l.Szárnyfedője teljesen fekete. - Elofordul a törzsalak között 
[ab. niger PrcJ 

10. család : L YMEXYLONIDAE - FARONTÓ BOGARAK

Igen keskeny, hengeres testű, gyengén kitinizált állatok. Feje gömbölyű, 
szeme kiugró, csápja gyengén vagy erősebben fűrészes vagy fogazott. A hím 
állkapcsi tapogatóinak végíze pamacsszerű, elágazó képződménnyel (60. ábra: 
C, D). Előtora négyszögű, oldalt szegélyezett, olykor szegély nélkül. A pajp 
zsocska a középen hosszanti éllel vagy két él között fekvő barázdával. A szárny
fedői hátul kissé szétállók. Potroha 7-8 haslemezből áll. Lábai vékonyak, 
lábfejízei igen vékonyak és hosszúak, hengeresek, 5 ízűek. Karmai egyszerűek. 

Ide 4· nembe tartozó mintegy 50 fajt tartunk nyilván, amelyek nagy része trópusi. 
Nálunk 2 nembe 2 faj és 5 változat tartozik. Ezek a fajok mind kártevők, amennyiben lárváik 

60. ábra. A : Derodontus macularis Fuss. és B : Laricobius Erichsoni RoSENH. feje és elő
tora - C : Hylocoetus dermestoides L. és D : Lymexylon navale L. hímjének állkapcsi tapoga

tója (Eredeti) 
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a kivágott, széldöntött vagy beteg fák törzsében merőleges, mély lyukat fúrnak és ezzel a fát 
műszakilag károsítják. A lárva (61. ábra: A) nem a faanyagot eszi, hanem járataiban ún. 
ambrózia-gombát tenyészt, amely táplálékául szolgál. A gomba spóráit a nőstény a petera
kás alkalmával a petével együtt helyezi el az új járatban, s így gondoskodik utódjairól. 

1 (2) 

A n e m e k  h a t á r o zókulc s a

Feje hátul alig befűződött, szeme majdnem csupasz. Előtora négyszögű, 
nem hosszabb, mint amilyen széles, oldalt szegélyezett. A szárnyfedő 
varrata szegélyezett, felülete elmosódott hosszanti bordák nyomaival 
( = Elateroides SoHAFF.) 1. nem: Hylocoetus LATR. 

2 (1) Feje hátul erősen befűződött, szeme jól kivehetően szőrös. Előtora 
hosszabb, mint amilyen széles, oldalt nem szegélyezett. A szárnyfedő 
varrata nem szegélyezett és felülete bordák nyoma nélkül 

2. nem : Lymexylon F ABR.

1. nem : Hylocoetus LATR;

Megnyúlt, hengeres. Feje széles, szeme csupasz és oldalról nézve teljesen 
kerek. Csápja gyengén fogazott vagy a hím esetében olykor erősen fésűs. Az elő
tor oldalpereme éles. Szárnyfedője hosszanti bordák nyomaival. Pajzsocskájának 
közepén kiemelkedő borda van. Lábai vé-
konyak, lábfej:ízei igen megnyúltak és 
vékonyak. 

E nembe a holarktikus és ausztráliai 
faunaterületről 10 faj tartozik, amelyek közül 
faunaterületünkön csak egy faj és annak 4 vál-
tozata fordul elő. 

Nősténye teljesen egyszínű sárgás
vörös, csak a szeme fekete. A hím 
feje, előtora és szárnyfedő-vége, 
továbbá melle fekete, potroha 
barna (61. ábra: E}. 6-18 mm. 

Előfordul Észak- és Közép
Európában, szórványosan Dél-Európá
ban is, továbbá a Kaukázusban és 
Szibériában. Lomberdeinkben, elsősorban 
bükkfában gyakori (= Marci REITT. 
nec L., Reitteri BOLLOW) 

dermestoides L. 

Vá l t o z a t a i: 

1. A nőstény feje olykor fekete. ,- Ritka
ab. nigrocephalus BoLLOW 

A B 

61. ábra. Hylocoetus dermestoides L. A:
lárva; B: J imágó (A: eredeti, B :

ESCHERICH nyomán) 

·2. A hím szárnyfedője olykor barnássárga,
fedője sárgásvörös). - Ritka

a vége fekete (a törzsalak szárny
ab. Stöckleini BüLLOW 
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3. A hím szárnyfedője egyszínű barna, a végén nin.cs fekete folt; --' Ritka
ah. fulvipennis REITT. 

4. A hím szárnyfedője teljesen fekete, lábai azonban a hátulsó comb kivételével
sárga színűek. - Nem ritka ( = morio auct. nec FABR.) ah. Marci L.

2. nem: Lymexylon FABR.

Igen karcsú, hengeres. Feje gömbölyű, szeme nagy és szőrös, a csáp tövé
nél kimetszett. Szeme mögött a fej nyakszerűen befűző.dött. Csápja fonal alakú, 
a hím tapogatójának utolsó íze szabálytalan alakú, 

bolyhos képződmény. Előtora hosszú és hengeres, oldalt 
szegélyezetlen, töve ellenben finoman szegélyezett. Paj
zsocskája kétoldalt kiemelkedő bordákkal és közte 
hosszanti barázdával. A szárnyfedőn hosszanti. bordá
nak nincs nyoma. Lábai hosszúak, vékonyak, lábfejízei 

· nagyon vékonyak, hengeresek.

_ E nemnek 3 faja van, amelyek közül egy Ausztráliát, egy
Eszak-Amerikát és egy Európát lakja. Ez utóbbi faj nálunk is
megtalálható. Lárvája korhadó tölgy- és hükkfáhan él, de más
lomblevelű fában is megél. Ritkasága miatt kártevése jelenték
telen.

Feje fekete, bársonyos fényű, a nőstény csápja 
és tapogatója világos színű, a hímé azonban 
fekete. Előtora sárga, olykor a hím előtorának 
közepén sötét folt van. Szárnyfedője sárgá, de 
szegélye a végén és varrata hátul fekete. A 
szárnyfedő vége is olykor fekete (62. ábra). 
7-13 mm.62. ábra. Lymexylon na

vale L. � (Eredeti) . Előfordul Közép-Európában, szórványosan Eszak
Európáhan is, továbbá a Kaukázusban. Nálunk lomh

erdeinkhen, farakásokon, korhadó törzsekben, kivágott vagy széldöntött fák 
rönkjéhen szórványosan mindenütt előfordul, de ritka 

uavale L. 



RÖVIDÍTETT RENDSZERTANI MUTATÓ 

„Magyarország Állatvilága" VIII. kötetének 1. füzetéhez 

(Dr. Kaszab Zoltán: Különböző csápú bogarak - Diversicornia I. - Fauna Hung. 3.) 

CSALÁDSOROZATOK - ALNEMEK 

Abrinus REY 90
Absidia MuLs. 47
Absidia MuLs. 29
Allonyx Duv. 125, 132
Ancystronycha MARK_. 32
Anobiidae 14
Anthocomus En. 79, 97
Anthocomus s. str. 98
Antholinus REY 79 
Apalochrus ER. 80, 99 
Aplatopterus REITT. 16, 20
Armidia MULS. 49
Aspidophoridae 5 
Atelestes En. 78 
Attalus ER. 79, 89
Attalus s. str. 89
Axinotarsus MoTSCH. 78, 90 

Bostrychidae 14
Brachemys AB. 78, 80 
Brachymera 13
Buprestitlae 12 
Byrrhidae 13
Byturidae 3 

Cantharidae 8, 27
Cantharinae 28
Cantharini 28
Cantharis L. 28, 31
Cantharis s. str. 33 
Cerallus JACQ. Duv. 102, 123 
Cerapheles REY 79, 99
Cerophytidae 12
Charópus ER. 78, 84 
Cisidae 6 
Clavicornia 2 
Cleridae 9, 124 
Clerini 125
Coccinellidae 6 
Colotes ER. 79, 81
Colydiidae 6 
Corynetes HERBST 136, 138 
Corynetidae 9, 136 
Corynetini 136

Cratosilis MOTSCH. 29, 57
Cryptophagidae 4 
Cucujidae 3 
Cylidrini 125 

Danacaea LAP. 100, 118
Danacaeini 100
Dascillidae 10
Dasytes PAYK, 102, 109
Dasytes s. str. 109 
Dasytidae 9, 100 
Dasytinae 100
Dasytini 101
Dasytiscus Krnsw. 101, 118
Denops FISCH. 125, 126
Dermestidae 13
Dermestoides ScHAFF. 136
Derodontidae 9, 140 
Derodontus LEC. 141
Dictyopterini 16
Dictyopterus LATR. 16, 18 
Dolichomorphus FIORI 117 
Dolichosoma STEPH, 101, 117
Drilidae 8, 25 
Drilus ÜL. 26 
Dryopidae 10

Ebaeimorphus AB. 89
Ebaéus ER. 79, 86
Elateridae 11
Elateroides ScHAFF. 143
Endomychidae 5 
Enopliini 136
Enoplium LATR. 136, 137
Erotylidae 4 
Eucinetidae 10
Eucnemidae 12

Fossipedes 9 

Georyssidae 11
Glabroplatycis P1c 20

Hapalogluta THOMS. 115
Haplocnemus _STEPH. 101, 103



Helodidae· 10 
Henicopini 101 
Henicopus STEPH. 101, 102 
Heteroceridae 11 
Homalisinae 15 
Homalisus GEOFFR. 15, 16 
Hylocoetus LATR. 143 
Hypebaeus Krnsw. 79, 82 
Hypodasytes MULS. 112 

Julistus Krnsw. 101, 108 

Laiinae 80 
Lampyridae 8, 21 
Lampyrinae 22 
Lampyris GEOFFR. 22 
Laricobius RoSENH. 141 
Lathridiidae 5 
Luciola LAP. 22, 24 
Luciolinae 22 
Lycidae 7, 15 
Lycinae 16 
Lyctidae 14 
Lygistopterini 16 
Lygistopterus MULS. 16, 20 
Lymexylon FABR. 143, 144 
Lymexylonidae 9, 142 

Macrodactyla 10 
Malachiidae 8, 77 
Malachiinae 78 
Malachius FABR. 78, 91 
Malacodermata 7, 14 
Malchinus Krnsw. 30, 63 
Malthininae 29 
Malthinus LATR. 30, 59 
Malthodes Krnsw. 30, 64 
Melyriinae 102 
Mesodasytes MuLs. 114 
Metacantharis BouRG. 28, 45 
Metadasytes MULS. 113 
Mycetomychus E. FRiv. 141 
Mycetophagidae 6 

Necrobia LATR. 137, 139 
Neotrotus AB. 98 
Nepachys THOMS. 90 
Nitidulidae 2 
Nosodendridae 13 

Opetiopalpus SPIN. 137, 140 
Opilo LATR. 125, 128 
Orthopleura SPIN. 136, 137 

Paratinus AB. 99 
Paremballus AB. 98 
Phaeopterus COSTA 16, 17 
Phalacridae 4 
Phausis LEC. 22, 23 
Phloeophilinae 102 
Phloeophilus STEPH. 102, 122 
Phosphaenus LAP. 22, 24 
Platycis e. G. THOMS. 16, 19 
Platycis s. str. 20 
Podabrini 28 
Podabrus WESTW. 28, 30 
Podistra MoTSCH. 29, 47 
Pseudoclerops Duv. 125, 130 
Psilothrix REDTB. 102, 116 
Psilothrix s. str. 116 
Ptinidae 14 
Pygidia MuLs. & REY 29 
Pyropterus MULS. 16, 18 

Rhagonycha EscHSCH. 29, 49 
Rhagonycha s. str. 50 
Rhizophagidae 2 

Silini 29 
Silis LATR. 29, 58 
Sphaeritidae 3 
Sphindidae 4 
Sphinginus REY 78, 88 
Sternoxia 11 

Tarsostenus SPIN. 125, 128 
Temnochylidae 3 
Teredilia 13 
Thanasimus Duv. 125, 131 
Thorictidae 3 
Throscidae 12 
Tillini 125 
Tillus ÜL. 125, 126 
Trichoceble C. G. THOMS. 101 
Trichodes HERBST 126, 133 
Trichodini 126 
Troglops ER. 78, 80 

FAJOK ÉS FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK 

abdominalis F ABR. 33 
aeneipennis Csuu 139 
aeneíventris KüsT. 114 
aeneus L. 92 
aerosus Krnsw. 114 
affinis MÉN. (Malachius) 95 
affinis MoR. (Dasytiscus) 118 
affinis PA YK. (Pyropterus) 18 
albicans L. 81 
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albofasciatus CHARP. 126 
albomarginata MARK. 39 
alpestris Krnsw. 104 
alpigradus Krnsw. 110 
alpinus GIRAUD. (Attalus) 89 
alpinus PAYK. (Podabrus) 31 
alvearius FABR. 135 
ambigua MuLS. 119 
ambiguus PEYR. 97 



analis P ANZ. 90 
angulata KüsT. 120 
angusticolor REITT. 134 
annularís MÉN. 41 
annulatus MANNH. 31 
apiarius L. 134 
apiaroides REITT. 134 
apicalis Prc 31 
apiceniger RouB. 31 
appendiculatus ER. 88 
apterus MuLs. 76 
ardesiacus PAPP 131 
assimilis auct. nec PAYK 37 
assimilis PAYK. 36 
ater ER. 88 
atomus THOMS. 77 
atra L. 57 
atramentarius Krnsw. 68 
atricapilla Krnsw. 51 
Aurora HERBST 19 
austriacus REITT. 132 
axillaris SPIN. 13 5 

bakonyensis KAsz. 37 
balteatus SuFFR. 63 
banatica ROSENH. 55 
basalis KüsT. 107 
basithorax Prc. 42 
bicolor HERBST 38, 44 
biguttulus PAYK. 60 
bimaculatus DoNOV. 127 
bipallida KASZ. 40 
bipunctatus HARR. 98 
bipuncticollis K.Asz. 37 
bipustulatus L. 94 
Birói KAsz. 74 
bosnica Prc 37, 41 
brachypterus MoTSCH. 24 
brevicollis PAYK. (Malthodes) 75 
brevicollis SPIN. (Thanasimus) 132 
brevipennis LAP. 80 
buphthalmus BAUDI 113 

caerulescens ER. (Ebaeus) 88 
caerulescens SCHILSKY (Dasytes) 115 
caeruleus DEG. 113 
cardiacae L. 90 
carpathica GANGLB. 55 
caucasica MoTSCH. 25 
caudatus WEISE 71 
cephalotes ÜL. 81 
cervina KüsT. 121 
cervulus REITT. 93 
chalconatus GERM. 107 
chalybaeus GERM. 105 
coarctatus ER. 88 
coccineus SCHALL. 98 
coeruleus auct. nec DEG. 138 
coeruleus DEG. 138 
comma PETRI 127 
concolor ÁHR. (Drilus) 26 
concolor FABR. (Charopus) 85 
concolor KRAUSS (Malachius) 96 

conjuncta ScHILSKY 42 
Cosnardi CHEVR. 20 
crassicornis MARK. 7 4 
Csikii STILLER 45 
curtus BAUDI 108 
cyanea ÜL. 116 
cyanipennis BACH 33 

dalmatinus BAUDI (Dasytes) 112 
dalmatinus ER. (Attalus) 89 
dalmatinus J. MüLL. (Brachemys) 80 
debilis Krnsw. 70 
debrecensis PAPP 131 
decipiens BAUDI 34 
demissus Krnsw. 64 
denticollis ScHUMMEL 58 
dermestoides L. 143 
Deubeli PETRI 53 
Dieneri KAsz. 73 
dilatata REDTB. 37 
dilaticornis GERM. 93 
dimidiaticollis RoSENH. 75 
discoidea ÁHR. 46 
dispar GERM. 71 
distinguenda BAUDI (Cratosilis) 58 
distinguenda GAUTIER (Cantharis) 36, 43 
divergens RouB. 115 
diversipes Pic 53 
docilis auct. nec Krnsw. 84 
docilis Krnsw. 84 
domesticus STURM. 129 

Edwardsi STEPH. 111, 123 
elegans ÜL. 97 
elongata F ALL. 56 
elongatus L. 127 
equestris FABR. 98 
eremita auct. nec RosENH. 37 
Erichsoni BACH (Cantharis) 33 
Erichsoni RosENH. (Laricobius) 142 

facia!is THOMS. 63 
falcifer AB. 97 
fasciatus L. (Anthocomus) 99 
fasciatus ÜL. (Malthinus) 62 
favarius ILL. 135 
femoralis BRULLÉ (Rhagonycha) 54 
femoralis ER. (Apalochrus) 100 
femoralis MoR. (Psilothrix) 117 
femoralis ZETT. (Thanasimus) 132 
femorata REY 52 
femoratus ScHILSKY 105 
fibulata MARK. 40, 44 
fibulatus Krnsw. 72 
Fiedlei REITT. 19 
figurata MANNH. 35 
flavangulus SPAETH 18 
flaveolus PAYK. 61 
flavescens GEOFFR. 27 
flavicollis ER. (Hypebaeus) 83 
flavicollis GERH. (Metacantharis) 46 
flavicornis ER. 87 
flavipes FABR. (Hypebaeus) 84 
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flavipes ÜL. (Dasytes) 114 
flavipes PAYK. (Charopus) 85 
flavocinctus E. ÜL. 24 
flavoguttatus Krnsw. 71 
Fleischeri LACO 127 
floralis ÜL. l 09 
Fontisbellaquei FouRCR. 17 
formicarius L. 132 
frontalis KLUG (üpilo) 129 
frontalis MARSH. (Malthinus) 60 
fugax auct. nec MANNH. 54 
fugax MANNH. 53 
falva ScoP. 50 
fulvescens BRANCS. 121 
fulvicollis F ABR. 43 
fulvipennis GERM. (Cantharis) 37 
fulvipennis REITT. (Hylocoetus) 144 
fulvithorax KAsz. 37 
fulvohirtus CH. Bms. 108 
funditor WEISE 76 
fusca L. 42 
fuscicornis ÜL. 52 
fuscitibia REY 54 
fusculus ILL. 116 
fuscus PERS (Derodontus) 141 
fuscus WALTL (Malthodes) 69 

gallica Prc 56 
geniculatus GERM. 97 
gibbus DRAP. 86 
glabellus Krnsw. 62 
graeca PROCH. 121 
graminicola BIELZ nec. Krnsw. 118 
guttifer Krnsw. 68 
guttulifer GANGLB. 69 

haemorrhoidalis F ABR. 46 
Hampei REDTB. 82 
hernipterus GoEZE 24 
hexacanthus Krnsw. 76 
Hickeri KAsz. lll 
Holdhausi KASZ. 73 
hospes RosENH. 40 
humeralis KR. 134 
hungarica CSIKI (Cantharis) 36 
hungarica P1c (Silis) 59 
hyalinus STURM 127 
hypoleuca Krnsw. 119 

illyrica MoTSCH. 25 
immaculata SCHILSKY 40 
immaculatus REY 94 
irnrnaculicollis CAST. (Cantharis) 42 
immaculicollis MuLs. & REY (Malachius) 94 
imrnunis MARSH. 61 
impressus MARS. 104 
infuscata ScHILSKY 122 
innotatithorax Prc 52, 53 
inornatus KüsT. 92 
insignata Prc 50 
Ínsignis FISCH. 135 
integer BAUDI 104, 106 
interruptus KLUG. 135 
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irkutensis LAXM. 134 
italica L.0 25 

jugoslavicus RouB. 129 

Kiesenwetteri ScHILSKY 104 
Kiisteri SCHILSKY 104, 106 

laetipes REITT. 132 
lateralis ER. (Podabrus) 31 
lateralis L. (Cantharis) 39 
lautus Krnsw. 66 
Leonardi Pic 43 
liburnica DEPOLI 45 
Liegeli WEISE 74 
lignosa MüLL. 53, 54 
limbata THOMS. 52 
lineare Rossr 118 
liturata REDTB. 46 
livida auct. nec L. 37, 38, 43 
livida L. 36 
lobatus Krnsw. (Malthodes) 76 
lobatus ÜL. (Sphinginus) 88 
lokvensis STILLER 43 
longicollis Krnsw. 38 
longitarsis PAND. 41 
lutea MüLL. 52 
luteata SCHILSKY 35 
luteiceps ScHILSKY 36 
luteipalpis SCHILSKY 122 
luteipes SCHILSKY 40 

rnacropterus E. ÜL. 24 
macularis Fuss 141 
maculata SCHILSKY 44 
rnaculatus LAP. 82 
maculicollis MARK. 53 
Maerkeli Krnsw. 52 
Magdolnae PAPP 131 
Marci L. 144 
Marci Reitt. nec L. 143 
marginalis LAP. 91 
rnarginata KüsT. 121 
marginatus LATR. 66 
rnarginellus ÜL. 93 
marginicollis ScHILSKY 69 
Mariae ÁB. 92 
maritimus Prc 63 
martialis Prc 40 
rnaurus LAP. 72 
mediterraneus AB. 87 
medius AB. 93 
mehadiensis FALD. 25 
Meisteri GREDL. 53 
melancholicus D'ToRRE (Podabrus) 31 
rnelancholicus KAsz. (Anthocomus) 98 
rnelanocephala SCHAUF. 121 
rnemnonius Krnsw. 109 
meridionalis ÜBENB. 138 
Mihalovicsi KAsz. 37 
Milleri Krnsw. 55 
mimithorax Pic 43 
rningrelica MÉN. 25 



minimus L. 69 
minuta FABR. 20 
misellus Krnsw. 72 
Mocquerysi RCHE. 31 
mollis L. 130 
moniliatus Krnsw. lll 
monochloros ToRRE 17 
montanus GREDL. (Dasytes) llO 
montanus Krnsw. (Malthodes) 77 
morio auct. nec FABR. (Hylocoetus) 144 
morio MILL. non Krnsw. (Rhagonycha) 55 
morosa Krnsw. 122 
murina KüsT. 121 
mutillarius FABR. 131 
mysticus Krnsw. 68 

navale L. 144 
niger L. (Dasytes) llO 
niger P1c (Laricobius) 142 
nigricans MüLL. 40 
nigriceps WALTL 51 
nigricornis FABR. (Haplocnemus) 105 
nigricornis PETRI (Rhagonycha) 51 
nigricornis REITT. (Phaeopterus) 17 
nigrinus SCHAUF. 64 
nigripalpis REY 43 
nigripennis SCHILSKY 36 
nigripes REDTB. (Rhagonycha) 54 
nigripes ScHILSKY (Dasytes) 115 
nigritarsis KüsT. 122 
nigrocephalus BoLLOW 143 
nigrocyaneus MuLs. 114 
nigrofemoratus SCHILSKY 115 
nigronotata P1c 39 
nitidula FABR. 59 
noctiluca L. 23 
notaticollis ScHILSKY 39 
N oualhieri BouRG. 71 

übenbergeri JANSSEN 138 
obscura auct. 45 
obscura L. 45 
obscurus GYLL. ll3 
occipitalis RosH. 33 
ochripes SCHILSKY 120 
Üertzeni SCHILSKY llO 
opaca MuLs. 49 
oralis GERM. 39 

pagana RosENH. 39 
pallida FABR. (Rhagonycha) 53, 54 
pallida GOEZE (Cantharis) 34 
pallidipalpis AB. ll9 
pallidipennis BIELZ 128 
pallidosignata P1c 40 
pallidus ÜL. 130 
pallipes FABR. (Rhagonycha) 54 
pallipes ÜL. (Charopus) 84 
pallipes PANZ. (Danacaea) ll9 
paludosa FALL. 44 
parilis ER. 92 
paulosignata P1c 50 
pectoralis Fuss 132 

pedicularius SCHRK. 87 
pellucida F ABR. 42 
pellucidus Krnsw. 69 
Pentheri GANGLB. 48, 49 
philoctetes AB. 84 
picticollis RAG. 46 
pilosa PAYK. 48, 49 
pilosus REITT. (Cerallus) 123 
pilosus ScoP. (Henicopus) 103 
pini REDTB. 104 
plumbeomicans GOEZE 85 
plumbeus MüLL. ll5, 
prolixa MARK. 48, 49 
pulicaria auct. 45 
pulicaria F ABR. 45 
pulicarius FABR. (Axinotarsus) 91 
pulicarius REDTB. (Malthodes) 75 
pulicaroides DEPOLI 45 
pulverulentus KüsT. 104 
pumilus BRÉB. 77 
pzmctatus BouRG. 61 

quadrimaculatus SCHALL. 133 
quadripunctata auct. nec MÜLLER 36 
quadripunctata MüLL. 37, 41 
quinquenotatus P1c 135 

Rauterbergi REDTB. 42 
Redtenbacheri KASZ. 56 
regalis CHARP. 99 
Reitteri BoLLOW 143 
Reyi PROCH. ll9 
rhaetica STIERLIN 57 
rorida Krnsw. 56 
Rosenhaueri KAsz. 37 
Roubali LACO 132 
rubens FABR. (Podabrus) 31 
rubens GYLL. (Aplatopterus) 20 
rubidus ER. (Malachius) 92 
rubidus GYLL. (Cerallus) 123 
rufa L. 34 
ruficeps GABR. 31 
ruficollis ER. (Cerapheles) 99 
ruficollis FABR. (Necrobia) 139 
ruficollis F ABR. (Silis) 5 9 
ruficollis ÜL. (Axinotarsus) 90 
ruficornis STURM 138 
rufipes BRAHM (Thanasimus) 132 

· rufipes DEG. (Necrobia) 139
rufipes F ABR. ( Cantharis) 36, 43
rufotestacea LETZN. 47, 48
rufula SCHILSKY 121
rufus HERBST (Anthocomus) 98
rufus ÜL. (Malachius) 92
rugipennis e. G. THOMS. ll3
rustica F ALL. 43

sanguineus L. 21 
sanguinicollis FABR. 138 
sanguinipennis LAP. 17 
scapularis REDTB. 36, 38 
Schönherri MANNH. 48
Schwarzi REITT. 27 
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Scopolii GREDL. 54 
scutellaris ER. (Malachius) 92 
scutellarís PANZ. (Opetiopalpus) 140 
semifasciatus FLEISCH. 132 
serbica Krnsw. 120 
serbicus auct. l 07 
serbicus Krnsw. 105, 107 
seriepunctatus Krnsw. 62 
serraticorne VILLERS 137 
serratus REDTB. 104 
severa Krnsw. 116 
sexnotata RouB. 39 
signata GERM. 50 
signicollis REY 5 3 
silo ER. 81 
simile BRULLÉ 118 
sinuatocollis Krnsw. 64 
spathifer Krnsw. 76 
spinipennis GERM. 96 
spinosus ER. 95 
splendidula L. 23 
spretus Krnsw. 69 
Stöckleini BOLLOW 143 
straminea Krnsw. 54 
striatulus BRULLÉ 112 
subaeneus SCHÖNH. 115 
subalpinus BAUDI 113 
subconcolor Prc 96 
subdeletus Prc 129 
subsericeus Krnsw. 70 
subtrifasciatus KLUG. 135 
sudetica LETZN. 38 
sulcicornis auct. nec. REITT. 37 
suturalis ScHILSKY 38, 44 
suturifer REITT. 135 
szegediensis STILLER 45 

taeniatus KLUG 129 
tardus ScHAUF. 112 
tarsalis SAHLB. 107 
taygetanus HINTZE 135 
terminatus MÉN. 99 

6 

testacea L. 52 
tetracanthus Krnsw. 76 
teutonica Prc 42 
thalassinus AB. 89 
thoracica ScHILSKY 121 
thoracicus MoR. 86 
tigurina DIETR. 32 
translucida KRYN. 51 
transversalis CHARP. 127 
tricolor RouB. 134 
trifurcatus Krnsw. 67 
trimaculatithorax Prc 43 
trinotatithorax Prc 41 
tr:istis F ABR. 4,0 
turcica MARS. 46 

unicoloriceps KAsz. 36, 43 
unicoloripes KAsz. 40 
unifasciatus FABR. (Tillus) 127 
unifasciatus KLUG (Trichodes) 135 
univittatus Rossr 128 
usta GEMM. 50 
ustulata Krnsw. 34 

varians MoR. 124 
variicornis SCHILSKY 114 
vesubiensis Prc 43 
viduata KüsT. 55 
Viertli ScHILSKY (Dasytes) llO 
Viertli ScHILSKY (Haplocnemus) 105 
violacea L. (Necrobia) 139 
violacea PAYK. (Cantharis) 32 
violaceicollis CHOB. 119 
virens SuFFR. 107 
viridis FABR. (Malachius) 96 
viridis Rossr (Psilothrix) 117 
vittigera BAUDI 40 
vulneratus AB. 95 
Wittmeri KASZ. 84 

Zenkeri GERM. 23 



MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA 

eddi(J WLNJ;ieLent f ilzetf!i : 

Dr. Soós .!Írpád: Bábtojó legyek - Muscidae pupip�rae (16 ábrával) . 
XV. kötet (Diptera II.) 17. füzet.

Dr. Mihályi Ferenc: Igazi szúnyogok - Culicidae (25 ábrával) 
XIV. kötet (Diptera I.) 5. füzet. 



Ára : 19,-- Ft 

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA 

kiwttkezfi ,/iizelrd : 

Dr. Gozmány László: Molylepkék III. - Microlepidoptera III. (16 ábrával) 
XVL kötet (Lepidoptera) 4, füzet, 

Andrássy István: Gyűrűsférgek I. - Annelida I. (18 ábrával) 
UI. kötet (Nemathelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arehipodiata) 10. füzet 

Dr. Soós Lajos: Általános bevezetés. Kagylók - Lamellibranchia (12 ábrával) 
XIX. kötet (Mollusca, Tentaculata) l. füzet.

Dr. Erdős József: Fémfürkészek I. - Chalcidoidea I. (19 ábrával) 
XII. kötet (Hymenoptera II.) 2. füzet.

Babos Sándo1!': Buzogányfejű férgek - Acanthocephala (8 ábrával) 
III. kötet (Nemathelminthes, Aschelminthes, Annelida, Archipodiata) 6. füzet. 

Dr. Móczár László : Pókölődarázs alkatúak - Pompiloidea (30 ábrával) 
XIII. kötet (Hymenoptera III.) 5. füzet. 

Dr. Endrődi Sebő: Lemezescsápú bogarak - Lamellicornia (107 ábrával) 
IX. kötet (Coleoptera IV.) 3. füzet.

Dr. Gozmány László: Molylepkék II. - Microlepidoptera U. (33 ábrával) 
XVL kötet (Lepidoptera) 3. füzet. 




