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V1. hadz PHYTOPHAOA »M NÖVENYEVŐ BOGARAK
Írta

DR. KASZAB ZOLTÁN
Ide változó testnagyságú és alakú bogarak tartoznak, amelyek közös

saj átsága, hogy lábfejeik látszólag 4 ízesek, mert a 4. íz rejtett, az 5. íz tövében
többnyire csak mint duzzanat vagy gyűrű fejlődött ki, s csak kivételesen
jól láthatóan önálló ízszerű; a 3. íz többnyire karéjos, kimetszett, olykor
majdnem osztott. Fejük szabadon fekszik, nem ormányszerű, csak ritka
kivételes esetben fedi be az előtor háta; előreálló vagy lefelé irányul. Csápjai
többnyire 11 ízűek, olykor 9 vagy 10 ízesek, ritkán az ízek száma több; általá-
ban fonalasak, zsinórszerűek vagy fűrészesek, gyengén megvastagodottak
vagy lapítottak, de kifejezett bunkót nem képeznek, és sohasem térdeltek,
a szemek belső széle mellett vagy a homlokon erednek. Szemeik a fej oldalán
helyezkednek el, alakjuk kerek, hosszúkás, vese alakú, kikanyarított, olykor
osztott. Az előtor háta oldalt szegélyezett, az oldalszegély csak ritkán hiányzik.
A pajzsocska szabadon fekszik, majdnem mindig jól látható. Szárnyfedőik
a potrohot elfedik, olykor megrövidítettek, és az utolsó vagy utolsó 2 potroh-
szelvény hátlemeze fedetlen. Ritkán a szárnyfedők annyira megrövidültek,
hogy az egész potroh fedetlenül marad, ez esetben a hártyás szárnyak nem
hajthatók össze, és a fedőszárnyak alól kilógnak. A hártyás szárnyak több-
nyire jól fejlettek, de vannak csökevényes szárnyúak és olyanok is, amelye-
ken a hártyás szárny teljesen hiányzik. Ezeken a vállbütyök gyengén vagy
egyáltalán nem fejlődött ki, és a mellvég is rövid. A melltő nyúlványa elválaszt-
ja az elülső esípőket, máskor a nyúlvány rövid és a esípők érintkeznek. Az
elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak vagy zártak, oldalt a vápa zárt
vagy résszerűen nyitott, ez utóbbi esetben a csípők sarkantyúi (trochanti-
nusai) látszanak. A mellközép nyúlványa a középső csípők között keskeny
vagy széles, olykor megrövidült, és a csípők középen érintkeznek. A mellvég
többnyire hosszú. Potrohukon 5 szabad haslemezt találunk, a hátlemezek
száma 6--8. Lábaik rövidek vagy hosszúak, lábszáraikon kicsi vagy erőteljes
sarkantyúk vannak, lábfejeik változatos felépítésűek.

A hártyás szárnyak erezete „cantharoidea” típusú, de az egyes családok-
ban vagy nemzetségekben kisebb-nagyobb eltérések lehetségesek.

Amint nevük is mutatja, kivétel nélkül növényevők, a növények legkülönbözőbb részei-
vel táplálkoznak (lomb-, mag- vagy farágók, pollenevők stb.). Közöttük sok a mező- és erdő-
gazdasági kártevő.

Ebbe a hadba 3 családot sorolunk.

A családok határozókulcsa

1 (4) Álluk harántos. Fejük nem, vagy alig keskenyebb, mint az előtor
háta, némelykor kisebb, nem megnyúlt. Az 1. csápíz többnyire
jól kifejlett és vastagabb, mint a következő ízek, a csápok fonal,
zsinór vagy sörte alakúak, csak ritkán fűrészesek. Az előtor háta
változatos alakú. A szárnyfedők teljesek, a potrohot általában
befedik, csak ritkán hagyják fedetlenül a potrohvéget, és még
ritkábban erősen megrövidültek; a szárnyfedők mellfedője többnyire

lıx.s.
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jól határolt. A farfedő egyszerű, egyenesen hátrafelé irányul, vagy
a szárnyfedők elfedik. A hátulsó csípők keskenyek, középen el
vannak választva.

A lábszárak csúcsán 2--2 erős vagy finomabb Sarkantyú van,
Csápjaik hosszúak, a test felét többnyire meghaladják, általában
testhosszúságúak, vagy még hosszabbak, a végük felé többnyire
elvékonyodnak. A szemeik az előtor elülső szegélyétől távol esnek,
többé-kevésbé kikanyarítottak, vese alakúak, ritkán osztottak.
Az előtor hátának oldalán többnyire dudorok vagy bütykök talál-
hatók, oldalszéliik leggyakrabban elmosódott vagy hiányzik. Lábaik
többnyire hosszúak, combjaik majdnem mindig megvastagodottak.
sőt bunkósak. Testük karcsú, többnyire párhuzamos szélű. Felüle-
tük finoman szőrözött vagy olykor csupasz.

Az imágók nagy része nappali állat, fák törzsén, kivágott fákon, a növény-
zeten, virágzó fákon és cserjéken, mások dudvás növények virágain és magukon
a dudvákon találhatók. Vannak szárnyatlan fajok is, ezek a talajon, a fii között
mászkálnak. Néhány faj csak alkonyatkor vagy éjjel mozog. Lárváik élő vagy
száraz fákon, fa kérge alatt vagy a kéregben fejlődnek, mások dudvás növények
gyökereiben vagy szárában találhatók. A fában vagy a kéreg alatt, olykor a
talajban alakulnak át bábbá. Kifejlődésükhöz rendszerint több év szükséges.
Fontos erdészeti és néhány mezőgazdasági kártevő tartozik ide, amelyek a haszon-
fákat műszakilag károsítják, vagy egyes évelő növények gyökereit rágva károsí-
tanak --~ Cincérek

1. család: Cerambycitlae

A lábszárak végén nincsenek sarkantyúk. vagy ha vannak. azok
aprók, alig láthatók.. csak a Halticinae alcsalád (levélbolhák) egy
részének hátulsó lábszárán van 1-1 erős sarkantyú. Szemeik több-
nyire érintik az előtor hátának elülső szegélyét. Csápjaik fonal
vagy zsinór alakúak, a végiik felé némelykor kiszélesednek. a test
fél hosszánál többnyire rövidebbek; olykor a csápok hosszúak.
Vékonyak, (le ez esetben a szcmeik nem kikanyarítottak. nem vese
alakúak. Testiik csak ritkán nyúlánk, többnyire toj ásdatl, kert-kdetl.
rövid és zömök, domború. többnyirı? csupasz és fénylő. csak ritka
esetben szőrözötzt.

A bug-urak lárváik ınind ııövéııyewők. _`-\ lárvák legtiilılısziir a növények
levelén szabadon élnek. a fleveleket karéjosan kirágjıik vagy a lágy részeket hámoz-
gattják, olykor a levelekbrm aknát rágııak, ismét mások a ıiíivéııyek szárában Ya,f,~:)*
gyökerébeıı rágııak járatokat. Többnyire a talajban bábozódnak, egyesek bábju-
kat szabadon a levelekre függesztik, mások a növények szárában. győkereibell
alakulnak át bálıiıá. Evente többnyire ls--2 nemzedékük van. C.-sak kevés faj
ragaszkodik szigorúan l nö\'éı`ıyfajhoz, legtöbbjük közel rokon növényfajok bár-
melyikéıı megél, de sokan válogatás nélkül sokféle növényt fogyasztanak. Nél1áıı§`
faj igen komoly mezőgazdasági kártevő --- L e v é l b o g a r a k

2. család: Chrysomelidae

fix U2'Álluk hosszú keskeny. Az apró fej sokkal keskenyebb, mint
az előtor háta, és a csápok töve előtt meghosszabbodott. A csápflli
a homlokon,-a szemek mély kikanyaritásában erednek, többnyire
fűrészesek vagy gyengén fésűsek, tőízeik vékonyabbak, mint J
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középsők. Az előtor háta harang- vagy kúpszerű, és töve a középen
hátrafelé kihúzott, oldalt szegélyezett. Szárnyfedőik pontozottan
barázdáltak, élesen határolt mellfedő nélkül, a csúcson lemetszet-
tek, és a potroh végét nem fedik be. A hátulsó combok kissé vagy
erősebben megvastagodottak, mint a többi comb. A lábfejek l..
íze hosszú, a 3. íze széles. A farfedő meredeken lejtős. Testük rövid.
felületiiket finom és sűrű szőrözet fedi. Apró termetű bogarak.

Valamennyien különféle növények magvaiban fejlődnek, legtöbbjük ınégi.-
pillangós növények termésében található. A bogarakat vagy tápnövényiikön. főleg.:
virágjukon, vagy a termésekben találjuk (2 Lariıˇdae) -- Z s i z s i k fé l é k

3 . család: Bruehidae

1. zsaıátlz CERAMBYOIDAE _ (JINOÉREK:
A cincérek többnyire karcsú testű, hosszú csápú és élénk mozgású boga-

rak. Többségük cirpel: vagy a hátulsó lábakat dörzsölik a szárnyfedő szegé-
lyéhez (Príoninae), vagy az előtorukat mozgatják előre-hátra a mellközép
hátán elhelyezett reszelőlapon (a többi alcsaládok). Vannak azonban nemzet-
ségek, illetve nemek, amelyeken eirpelőszerv nem alakult ki. Fejük rézsútosaıı
előreálló vagy függőlegesen lefelé irányul, a szemek hátulsó szegélyéig az elő-
torba behúzott, vagy hosszabb-rövidebb nyaktáj és kiugró pofák választják
el az előtortól. Csápjaik hosszúak, fonal alakúak, leginkább 11 ízesek. csak
ritka kivételként 12 ízűek (nem hazai fajokon egyéb ízszám is előfordul),
többnyire a testnél is hosszabbak, és a szeınek kikanyarításában a homlokon.
vagy a szemek elülső szegélye előtt erednek; olykor a csáp füzér alakú. A hímek
csápja általában hosszabb, mint a nőstényeké. Szemeik csak ritkán épszélűck.
leginkább kikanyarítottak, olykor osztottak, sokszor vese alakúak. Az előtor
hátának oldalán az esetek többségében kiugró bütyköt vagy fogat találunk.
gyakran elöl-hátul befűződött. A pajzsocskájuk jól fejlett, szabadon áll. Szárny-
fedőik hosszúak, a potrohot befedik, olykor azonban a farfedőt részben fedet-
lenül hagyják, ritkán erősebben vagy gyengébben megrövidültek, s a potrohot
nem fedik be, de ez esetben a hártyás szárnyak a fedőszárnyak alól kilógnak.

...1 -- - . _

/i J /J KA C

. _, I --._,___ D' Í _) --«,ıı.ı-`.-.::_g'íb~z:ı_:.,:f_:-Íz:

F /ŰE _

l. ábra. A: Prionus corioriu . : Arhopalus rusıicus I.. `: ` .8 L , B , Í.. Asemum strıatum l ., I): Lepıımı
mbra L., E: Cerambyx Scopolii FUESSL. és F: Lamía textor L. szárnyerezete (A, C--~ F: PLA-

vıtscsntov, B: Hevaovszv nyomán)
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A szárnyfedók mellfedője általában jól fejlett és élesen elkülönül. A melltõ
nyúlványa rövid, nem nyomul be a esípők közé, s ez esetben a csípők középen
érintkeznek, vagy késpengeszeríi és alacsony, ez esetben a esípők középen nem
érintkeznek, vagy a nyúlvány többé-kevésbé széles és a csípőket jól elválasztja
egymástól, a esípők hát.ulsó végéig ér. Az elülső csípők ízületi vápája többnyire
hátul nyitott, ritkábban zárt. A mellközép nyúlványa a középső csípők között
általában széles, s a esípők távol fekszenek egymástól, más esetben a nyúlvánv
nagyon keskeny, ék alakú vagy rövid, s így a csípők érintkezbetnek. A mellvég
általában hosszú, jól fejlett, a röpképtelen fajokon rövidebb. A potrohon 5
szabadon álló haslemezt találunk. Lábaik többnyire hosszúak, combjaik a
fajok nagy részében bunkósak, lábszáraik általában karesúak, lábfejeik hát-
hasi irányban lapítottak, többnyire szélesek, és az első 3 íz talpa finoman,
nemezszerűen szőrözött. A 4. íz rejtett, a karomíz tövében duzzanatként
vagy gyűrű alakjában van jelen, sokszor alig kivehető, a 3. íz erősen kétkaréjos.

Hártyás szárnyaik „eantharoidea” típusúak, de részleteiben igen vál-
tozatos kialakulásúak, az egyes alesaládokra, nemzetségekre, sőt még nemekre
is olykor jellemzőek (1. ábra: A-F).

Lárváik (2. ábra: A--F) hosszúak, hát-hasi irányban kissé lapított
vagy majdnem hengeres testük hátrafelé elkeskenyedik, elefántcsont színűek.
Fejük erősen kitines, többé-kevésbé vagy egészen az előtorba behúzott, lapí-
tott és barnás színű. Rágóik rövidek, erősek, a 3 ízből álló esípők rövidek
és behúzhatók. Az előtor olyan hosszú, vagy hosszabb, mint a közép- és utótor
együttesen, felületén olykor a hát- és haslemez erősebben kitinezett. Lábaik
vagy egyáltalán nincsenek, vagy nagyon rövidek, és járásra nem alkalmasak;
mozgásukat, előrehaladásukat az első 7 potrohszelvényen elhelyezett bibir-
csekkel telerakott négyszögü mező segíti, amelyeket a lárva felduzzaszt vagy
lelohaszt, s ezzel féregszerű mozgást hoz létre.
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2. ábra: Az Prioııinae, B: (leraıııbyeinae, C: Laıııiinae lárvatípusok ---- D: Megopis scabri-
mrnis Seer., Ez Ergaıes faber L. és F: Tragosomrı dvpsarium L. lárvája (DEMELT nyoınan)
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A cincérek lárvái mind növények belsejében élnek. Nagy részük fás növények száraz
vagy korhadó ágaiban, törzsében, ritkán gyökereiben, mégpedig a kéregben, a kéreg alatt vagy
magában a fában találhatók, csak kevés faj fejlődik dudvás növények, sőt fíífélék száraiban
vagy gyökereiben. Bábozódáshoz a kéreg alatt vagy a fában bábbölcsőt készítenek, olykor
a talajban bábozódnak. Bábjaik (3. ábra: A-- G) az irnágókboz hasonlóak, ún. szabad bábok.
Egy generáció kifejlődéséhez általában 1 évnél több szükséges (2-3 év), de ha az időjárási és
táplálkozási viszonyaik kedvezőtlenek, a fejlődési idő még hosszabb.

Az iınágók változatos életmódot folytatnak. Egy részük napfénykedvelő, s a növények
levélzetén, tápnövényükön, vagy virágzó fákon, eserjéken, virágzó dudvás növényeken, főleg
ernyősvirágokon tartózkodnak, vagy sérült fákból folyó nedvet nyalogatnak. Mások a fák
száraz ágain, korhadó rönkökön vagy friss vágású fatörzseken húzódnak meg, s csak a nap
legmelegebb óráiban röpdösnek, de virágot nem látogatnak. Ismét mások éjszakai állatok,
alkonyatkor vagy éjjel aktívak, egy részük a fényre is repül, a nappalt rejtekhelyen töltik,
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3. ábra: A: Acamhocinus aedilia L. bábja hátoldalról, B: hasoldalról -- C: Tetrops praeusta
L. bábja hátoldalról, D: hasoldalı-ól -- E: Arhopalua rusticus L. bábja hátoldalról -- F: Spon-
dylis lmprestídes L. és G: Allosterna tabacicolor DE GEEı=ıbábja hasoldalról (A--D: KEMNER,

  E--G: DEMLT nyomán)
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öreg fák kéregrepedéseiben, odvas fákbaıı, cincérjáratokban, olykor laza. száraz kére alatt
Ü' I Í 0 U0 ff g ,hevero fatorzsek alatt stb. huzódnak meg, s éjjel a tapnövenyiıkon, foleg száraz fatörzseken

és ágakon találhatók. Egyes szárnyatlan fajok a sztyeppekre jellemzőek, napfényes időben
a fű között mászkálnak, mások az erdőségek fajai, amelyek farönkökön, törzseken, főleg az öreg
fák kifolyó nedvén lakmároznak. A fajok egy része magashegyi, ezek nagy része fenyőfélék..
ben, főleg lucfenyőben és jegenyefenyőben, esetleg lomblevelü fákban fejlődik. ınások az ala-
csonyabb hegy- és dombvidék lakói. A hazai fajok többsége melegkedvelő.

Tápnövényeikbez nem túlságosan ragaszkodnak, nagy területen ugyanaz a eincérfaj
ıı legkülönbözőbb növényekben megélhet, de szűkebb élőhelyeiken általában mindig ugyan-
azon növényfajban fejlődnek. A tűlevelű fákban fejlődő cincérek többsége nem megy át
-.ı lomblevelű fákra, és fordítva, de akad mégis számos faj, amely tűlevelű és lomblevelű fák-
ban egyaránt előfordul, de ezek is vagy az egyik, vagy a másik faféleséget részesítik előnyben.

A cincérek nagy része, már terıııetüknél, pompás színezetüknél, érdekes életmegnyilvá-
ııulásaiknál fogva is feltűnő állatok a természetben. Vannak közöttük közönséges, nagy
elterjedésíí fajok, amelyekkel erdőségeinkben ınindııntalan találkozunk. Más fajok hallat-
lanul ritkák: ezek legtöbbjének életmódja rejtett, tápnövénye helyhez kötött, fejlődésmenete
különleges ökológiai adottságokat. kíván. A hazai cineérfajok életmódját, fejlődésmenetét, lár-
váit még ma sem ismerjük kielégítően, úgyhogy e téren igen sok még a tennivaló.

.\ cincérek többsége gazdasági szempontból közöıııbös, hiszen lárváik korhadó vagy
száraz fában élnek. Vannak közöttük azonban igen jelentős erdészeti, kertészeti. mezőgazda-
sági és ipari kártevők, amelyek íiltctvényckben (nyár, fűz), öreg erdőkben (tölgy stb.), kerté-
szetekben (gyümölcsfák, szőlő stb.), takarmánynövényekben (lueerııa) igen számottevő káro-
kat okozhatnak az élő fa mcvrágásával vaffy ıı farészek átfurkálásával mások edifl ` 'l_ Ü . ,_ _ ~ . , p g az ıparı ag
lellıaszııált. faanyag (falıázak, parllásszerkezelek, ajtók. ablakok, bútorok) belsejében rágva
okoznak károkat nemffsak azzal, hogy a lárva a kifejlődéséig a fát összerágja, hanem azzal is,
hogy a lárvajáratok és ııyílások utat biztosítanak egyéb kártevők (rovarok, gombák) számára.

A cincérek szinte az egész földkerekségen elterjedtek. de a ma ismert fajok nagy része
a trópusokon él. Az eddig leírt. fajok száma meghaladja a 20 000-et. Ebből a tekintélyes szám-
ból ıı palearktikus régióban mintegy 2000 faj fordul elö, de ezek nagy része Azsiában honos.
_l"auıı:.ıterületünköıı 9-el nemhez tartozó 2257 faj és több mint 900 változat található. amelyek
közül 51 fajt és -'ëll7 változatot Magyarországról eddig még neın ıııutattak ki.

_\ cincéreket a klasszikus felosztás szerint 3 alesaládba soroljuk. Ezek közül a Prionínov
és Loıníiııae alcsaládokat egyértelműen lehet jellemezni, míg a 3. alcsalád, a Cerambycinaf'
jellemzése felette bizonytalan, amenrıyilıen ide igeıı különbözően értékelhető formák tartoz-
nak. Ezt ınegszüııtet.eııtlíí, újabban egyes szerzők számos alcsaládot különítenek el. Ez az új
rendszer azonban még távolról sem alakult ki általánosan elfogadott, végleges formában.
s emiatt a következőkben mi sem követjük. Az alt-salátlokoıı belüli nemzetségbeosztás így is
visszatíikrözi a remlszer tııgolását.

Az alcsaládok lıatározókulcsa

l. (fal) Az elülső lábak belső oldalán nincs rézsútos baı`ázda. Az állkapcsi
tapogatók végíze a csúcs felé nem keskenyedik, a vége egyenesen
vagy ferdén lcınetszett, olykor lıalta- vagy bá1`dszerű (4. ábra: I).
A fejük clőreálló vagy rézsútosan lehajló (prognath) (4. ábra:
.(__ R)

\2**
-Ü(I. in2 (3) Az előtor hátának oldalszéle szegély:-zvtst. ~ pkézett vagy foga-

zott. A csápok csupaszok. A melltő nyúlványa az elülső csípőkön
túlter_j<fd. Az elülső csípők erősen harántosa_k (lásd a 7. oldalon)

1. alesalád: Prioninae

S5 Az előtor hátáııak oldala nem peı`eıııszcrı'i, gyakran bütyök vagy
éles tüsko díszíti. (.`.sápjai szőrösek. A mclltő nyúlványa az elülső
esípők között végzőılik, azokon nem terjed túl, gyakran mcgrövidült.
Az elülső csípők többny irf- gömbölyűck (lásd a 13. oldalon)

2. ıılcsalád: Cerambycinae
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4 (1) Az eıüısõ ' 'labszarak belső oldalán rézsútos barázda tal'lh
ábra: Az állkapcsi tapo t'k ' '4. ,b _

p I a ató (4.
ga o vegıze a os

( a ra. J). Fe uk f' "
ucs fele keskenyedik

j úggolegesen lefelé ál (lıypognath) (4. ábra: C)
(lasd a 203. Oldalon) 3. alcsalád: Lamiinae

1. alesalád: Prioniııae

Nagytermetű fajok tartoznak ide, amelyeket az előreálló fejük, a csú-
csukon lemetszett állkapcsi tapogatõik, csupasz csápjaik, a csípők hátulsó
szegélyét meghaladó melltőnyúlványıık., az előtor hátának éles, csipkézett
vagy fogazott oldalszegélye jellernez. Az elülső lábszárak belső oldalán nincs
rézsutos barázda.

Ide tartoznak a család legprimitívebb képviselői. Nagy részük trópusi., csak kevés faj él
a mérsékelt égövbeıı. Néhány trópusi faj óriás termetével tűnik ki, ezek a háborítatlan trópusi
íiserdõk állatai. Valamennyi ide tartozó faj korhadó öreg fák belsejében él. Faunaterületíiııkčjıı
-el nembe tartozó `l- faj fordul elő, ill. várható.
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A nemek határozókulesa

l (Ö) A esápok töve a szemek elülső szegélyének vonala előtt, közel
a rágókhoz fekszik. A szemeik többé-kevésbé mélyen kikanyarí-
tottak. de a csápok tövét nem fogják körül.

2 (5) Az előtor hátának oldalszéle fogaeskázott, szemesézett vagy majd-
nem 1--gvszerű. Szemei mélyen kikanyarítottak.

3 (4) Az előtor háta kúp alakú. hátulsó szögletei kiállók, oldalszéle egy-
szerű, nem esipkézett. Csápja vastag, nagyon durván szemcsézett,
ráncolt, és a hímeké fogaeskázottz. A mellvég oldallemeze három-
szögű és hegyvsen végzóılik. A hímek 5. haslemeze mélyen kikanya-
rított, a nőstényeké egész szél 'géhen öhlös. Termetük nyúlán-
kahlı -Íeszosonıa S1-tR\'.) l. nem: Megopis SERV.

ff: an m tb

-1 (3) Az előtor háta ııég§`szügı'i.p_ hátulsó szógletei lekerekítettek, oldal-
szélv lıı-ugró ı'~.- ıt-sipkézı-tt. (Ísápja vékonyalıh, pontozott, alig szem-
esézıftt- .~\ ıııı-lln'-g olıltlılılleıııvzıfi hátrafelé nem, vagy alig keskenyed-
nek. a iik lız-ıııetszett. m-nı hegyes. Az 5. haslemez nem kimetszett,
a végi- rekítı-tt. középı-ıı csak alig öhlös. Termetük széles és
laposalılı 2. nem! Ergates SERV.

ff _~':`

Z-"'J=.

5 (Il) :\z előtıır hátának oltlalszéléıı 3 hegyes fog van. A csápok erősen
fogazottak. A nıellxség olflallemeze téglalap alakú. Szemei elöl mér-
sékelteıı kikzıııyarítıısttak 3. nem: Prionus FABR.

6 (1) A esápok tüw a nagy és alig kikanyarított szemek elülső szegélye
möfifött -ee közclehlı a szemekhez mint az állka ocs tövéhez --

h Í I a Í Il ll Ífekszenek. .~\ szeınek tolıbe-kevesbe körulfogjak a csapok tövet.
Az előtor hátának oldalszegélye középen hegyes foghan kihúzott.
(le elülső és hátulsó szöglf-tei lekerekítettek

[4~. nem: Tragosoma SERV.]

1. nem: Megopis SERV.

Testük nagy, aránylag keskeny és meglehetősen lapos. Fejük hosszú,
előreálló, rágói jól fejlettek, kiállók, fcjpajzsuk henyomott. Szemeik nagyok,
heliil mélyen kikanyarítottak, a homlokon és a fejtetőn hosszanti varrattal,
lıalántékuk a szemek mögött gyengén elszűkül, és a széles nyakba megy át.
A zj csápja hosszahh, mint a test, a Š? csápja a szárnyfcdők felezővonalán túl
ér, a 3. íz rendkívül hosszú, az egész csáp 1/3--1/4 hosszát teszi ki; a Ő* 3.,
4. csápíze belül élesen szemecskézett, a 22 3. esápízén belül árok fut végig.
Az előtor háta harántos, előrcfelé elszűkül, hátulsó szögletei többé-kevésbé
kiállók, elöl lemetszett., a hátul kétolılalt ívben Öblös oldalszegélyén nincse-
nek tüskék. Szárııyl`eıllı'ii laposak, a végük lekerekített, a varratszögletbell
hegyesek, fclületükön 3-4 finom hordával. Lábaik hosszúak és erősek, comb-
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jaik és lábszáraik lapítottak, a combok szélei majdnem párhuzamosak, a
lábszárak a végük felé gyengén kiszélesednek. A melltő nyúlványa a csípők
között keskeny, hátul erősen kiszélesedik.

Ide mintegy 35, főleg a trópusi Ázsiában honos faj tartozik, amelyek közül csak 1 faj
él Európában, s Magyarországon is.

- -- Vörösbarna; apró barna vagy szürkés szőrökkel fedett. Az előtor
háta oldalt nem fogazott, hátulsó szögletei kihúzottak, hátulsó
pereme vastagon szegélyezett, az elülső szegély középen megszakí-
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5. ábra. Megopis scabricornis SCOP. 3 (Eredeti)

tott, korongján enyhe benyomatokkal. A szárnyfedők 3--4 bordája
finoman emelkedik ki, fényesebb, közte a felület finoman sűrűn
szemecskés, ami miatt az állat fénytelen. Alul a melltő durván
szemcsézett, a mellvég rendkívül finoman, elmosódottan, a pot-
roh haslemezei durvábban és sűrűbben pontozottak, de fényesek.
A lábfejek utolsó íze olyan hosszú, mint a többi íz együttvéve..
a hímek csápja alul nem rojtozott, és a 3. csápíz belül durván szem-
esézett (alnem: Aegosoma SERV.) (5. ábra). 22--56 mm.

Előfordul Közép- és Dél--Európában, a Szovjetunió európai felében, a Kau-
kázusban, Kisázsiában, Szíriában és Iránban. Magyarországon elterjedt, és főleg
a nagy folyók árterében, öreg füzesekben fordul elő. Lárvája (2. ábra: D) a fíizön
kívül megtalálható öreg nyár, bükk, dió, gyertyán, szil, gesztenye, hárs, és ritkán
még tölgy törzseiben is, valamint különféle gyümölcsfákban: mint cseresznye.
alma, körte és szilva. A 10 cm-re is megnövő lárva hatalmas vájatokat rág a fa
belsejében, és 3 évi fejlődés után bábozódik be. Csak öreg, beteg vagy sérült fákat
támad meg. A bogár július--augusztusban repül; nappal elrejtőzik faodvakban,
öblös járatokban, kéreg alatt, s csak alkonyatkor bújik elő; fényre is repül --
Diófaeincér

scabricornis SCOP.
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2. nem: Ergates SERV.

Testük hosszú, széles, meglehetősen lapos. Fejük széles, négyszögű,
homlokuk hosszában előrefelé elmélyülő barázda húzódik, a fejpajzsuk is
benyomott. Szemeik nagyok, harántosak, elöl alig kikanyarítottak. Rágôik
tömzsik, erősek, kiállók, esápjaik vékonyak, fonal alakúak, a 5-é hosszabb,
mint a teste, a S?-é fél test hosszúságú, a csápízeken a 3. íz végétől apró pórusos
gödröeskékkel. Az előtor háta széles, oldalt lekerekített, szögletei lekerekí-
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6. ábra. Ergotes faber L. A: B: `z,`f (Eredeti)

tettek, oltlalpereme a 5 esetében nagyon finoman, a S2-en durvábban szenıecs-
kézett. Szárnyfedői szélesek, laposak, hátrafelé vengén elkeskenyednek, a
végük lekerekített, a varratszögletben éles fogga Lábaik erősek, vastagok.
hosszúak, a 3 elülső lába sokkal erősebb, mint a többi. A melltő nyúlványa
a esípők között széles, lapos., párhuzamos szélű, lábszáraik vékonyak, hosszúak.
belül a középső és hátulsó lábszár finom selymes szőrözettel borított. A hímek
utolsó has- és hátlemeze harántos, középen kikanyarított. a “Q-é hosszúkás.
a vége lemetszett.

Z“"U'1-;"
K

lıle miııdössze 2 palearktikııs és 1 nearktikus faj tartozik. Fatınáııl-(ban csak l faj él.

VörÖsl.ıarna vagy szurokbarna Az előtor háta a 3 eëetëbfill
nagyon sűrűn és finoman pontozott, ami miatt fénytelen, a korongon
2 nagy, sötét, egyenlőtleniil és nagyon durván pontozott, sima és
fényes folttal, amely legtöbbször bemélyedt. A Q tora nagyon durván
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és egyenlőtleniil ráncolt, fényes, nyoma sincs finom pontozásnak.
A szárnyfedők mindkét ivaron elöl fényesebbek, hátrafelé fokoza-
tosan fénytelenek, egyenletesen pontozottak, rajtuk alig lehet
hosszanti bordák nyomát kivenni. A Ő* elülső combja sokkal erősebb,
durván és élesen szemesézett. A mellvég a 3 esetében sűrűn, a
S2-en ritkábban szőrözött, nagyon finoman és sűrűn pontoeskázott
(6. ábra: A-B). 23--60 mm.

l.{.'.""

7. ábra. Prionus coriarius L. 5" (Eredeti)

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Észak-Afrikában (Algéria), a Szovjet-
unió etırõpai felében, a Kaukázusban és Szíriában, Valamint Irakban. Faunaterü-
letünkön ritka., és csak Nyugat-Magyarországon fordul elö (Kőszegi-hegység`.
Sopron környéke, Lakompak). Irodalmi adat Kalocsáról is közli, de ott csak lıe~
hurcolt példányt foghattak. Lárvája (2. ábra: E) öreg erdeifenyö és lucfenyő tör-
zsében, rönkjében él. A 10-~12 cm-re is ınegnövö lárva a fa belsejében hatalmas
vájatokat rág. A bogár július-augusztusban rajzik; nappal elrejtőzik a száraz fák
laza kérge alatt, vagy régi járataiban, s csak alkonyatkor repül -- A c 8 c i ıı ff é T

faber L.

3. nem: Prionus FABR.

Testük zömök, elég domború. Fej iik széles, harántos, sokkal keskenycblsı.
mint az előtor háta, homlokuk hosszant gyengén benyomott, fejpajzsuk
nagyon keskeny és harántos. Szemeik harántosak, elöl mélyen kikanyarítottak.
A 6 esápjai a szárnyfedők fele hosszát meghaladják, 12 ízűek, erősen fűrésze-
sek, a Q esetében rövidebbek, 11 ízűek és gyengén fűrészesek. Az előtor háta
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széles, oldalszegélyén 3 éles foggal, amelyek közül a középső a legnagyobb,
és hátrafelé görbült. Szárnyfedői szélesebbek, mint az előtor háta, hátul
lekerekítettek, a varratszögletben éles foggal, felületükön finom, elmosódott
bordákkal. A melltő nyúlványa széles, párhuzamos, domború, és a vége
lekerekített bunkóba kihúzott. Lábai rövidek, erősek, a combok alsó oldala
lapos és 2 éllel van ellátva, lábszárai nagyon szélesek, rövidek, laposak, kereszt-
metszetük többnyire háromszögű.

A holarktikus és Orientális régióban mintegy 40 fajuk fordul elő: a fajok egy része
a sivatagi életmódhoz alkalmazkodott. Faunaterületünkön egyetlen faj él.

- - Szurokbarna vagy szurokfekcte, fénylő, felül csupasz, a melle
sűrűn szőrözött. Az előtor háta durván ráncolva pontozott (3).
vagy a pontozás finom, szórt és egyenetlen, felületük fényesebb
(2). Szárnyfedői ugyancsak sűrűn, durván és bőrszerűen ráncoltak,
oldalszegélyén finom recézet van, amely cirpelő felületként működik.
A Ő lábai igen rövidek, vastagok, a lábszárai feltűnően lapítottak,
élesen ráspolyosan szemosézettek, a lábszárai keskenyebbek, rás-
polyosan pontozottak (7. ábra). 19--45 mm.

Előfordul csaknem egész Európában északon Svédországig és nyugaton
Angliáig, valamint Azsiában Nyugat-Szibériáig, Kisázsiában. Szíriában és Irán-
ban. Faunaterületünkön főleg a hegy- és domlfıvidék erdeiben helyenként gyakori.
Lárvája a tölgy, bükk, fűz, köris, nyír, szil, mogyoró, valamint különféle fenyők,
mint az erdei- és feketefenyő, jegenyefenyő lucfenyő gyökerei között és öreg
törzsek, rönkök fájában él. Altalában csak beteg és öreg fákat támad meg. A lárva
általában 3 évig fejlödik, 5-6 cm nagyságot ér el. A bogár júliustól szeptemberig
repül, a nappalt rejtekhelyen tölti, s csak alkonyatkor rajzik - C s ő s z c i n c é r
(=hegedülő csercincér )

coriarius L.

4. neın: Tragosoma SERV.

Testük megnyúlt, párhuzamos szélű. Fejük kicsi és lıarántos, szemeik
nagyok, a homlokuk a szemek között keskeny és benyomott. Csápjaik 11
ízesek, a 3. íz végétől kívül borda húzódik rajtuk. Előtoruk harántos, oldal-
peremükön egyetlen éles, kiálló, hegyes foggal. Szárnyfedőik párhuzamosak.
végük lekerekített, a varratszögletben hegyes fog áll ki, felületükön tompán
kiemelkedő bordákkal. A melltő nyúlványa széles, hosszirányban erősen haj-
lott. Lábaik erősek, combjaik a tövükön a legvastagabbak. lábszáraik véko-
nyak, a végük felé gyengén megvastagodók. keresztmetszetiik ovális.

Ide mindössze 2 holarktikus és l nearktikus faj tartozik. amelyek közül a holarktikus
faj a ,Kárpát-medencében is honos.

-~ - Barnásvörös, a fej, az előtor háta és a mell felálló sárga szőrözettel
fedett. Csápja vékony, a j`-é hosszabb, a Q-é rövidebb, mint a test
fél hossza, ízei a 3. íz végétől sűrűn pontozottak. Szemei igen nagyok.
különösen a 5* esetében, elöl kikanyarítottak, homloka a szemek
előtt dudoros, a fejpajzs bcnyomott. Feje és az előtor háta sűrűn
pontozott és ráncolt. Szárnyfedői szélesebbek, mint az előtor, elmo-
sódottan, bőrszerűen pontozottak, felületükön 3-5 elmosódott bor-
dával (8. ábra). 16-33 mm.
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Előfordul Észak-Európában, a Szovjetunió északi felében. Szibériában és
Észak-Amerikában, valamint a Pireneusok és az Alpok területén. Elterjedése alap-
ján boreoalpesi fajnak tartják. Faunaterületünkön rendkívül ritka, és eddig csak
Szlovákiából (Morva vidéke) és a Velebitből (Delnice, Jasenak. Stirovaca, Trnovae,
Ostarija, Konjsko) ismerjük. Lárvája (2. ábra: F) erdeifenyőben vagy lucfenyőben
él,'helyenként az Ergates faber L. társaságában, általában 1000 nı tengerszint
feletti magasságban, de alkalmas helyen előfordul alacsonyabban ıs. Csak öreg,
száraz, kivágott vagy kidőlt törzsekben, rönkökben, olykor a fák gyökérzetebeıı
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8. ábra. Tragosoma depsarium L. '32 (Eredeti)

található. Előfordulása nálunk a nyugati határszél fenyveseiben várható. A bogár
július közepétől augusztusig repül. Ejszakai állat, a nappalt rejtekhelyen tölti,
s csak alkonyatkor bújik elő. Fényre is repül, főleg a hímek

[depsarium L.]

2. alcsalád: Cerambycinae

Nagyon változatos termetű, többségükben közepes, de néhány nagy
és igen apró faj is tartozik ide, amelyek közös sajátsága, hogy fejük előreáll
(prognath) vagy rézsutosan lefelé hajló, de sohasem meredek. Csápjaik szőrö-
zöttek, az előtor háta oldalt gömbölyített, nem szegélyezett, de sokszor éles
dudor, púp vagy fog van rajta. Az elülső csípők gömbölyűek vagy kúp ala-
kúak, csak ritkán harántosak. Az elülső lábszárak belső oldalán nincs hosszanti
barázda. A melltő nyúlványa a csípők közt legfeljebb a csípők hátulsó szegé-
lyéig terjed.

j Igen népes alesalád, ahová sokezer faj tartozik. Faunaterületünkön ide 64- nemet és
167 fajt sorolunk. Az alcsaládot morfológiai bélyegek alapján tovább bontjuk nemzetségekre,
grnelyek közül a Spondylíni, Asemini, Lepturini egyes szerzők szerint alcsalád rangjára eme-
endök.
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A nemek határozókulcsa

A lábfejízek jól láthatóan 5 ízesek, a 4. íz vége eléri a 3. íz elülső
szegélyét, és a karoıníztől jól elkülönül (4. ábra: G). Csápja rövid
(18. ábra: A), az előtor hátulsó szegélyét nem haladja túl, ízei egy-
forma hosszúak, csak a 2. rövidebb (1. nemzetség: Spondylini).
-- Termete tömzsi, hengeres, előtorának háta oldalt gömbölyített.
rágói erőteljesen fejlettek 5. nem: Spondylis FABR.

A lábfej 4. íze rejtett, a karomíz tövében mint gyűrű vagy duzzanat
fejlődött ki, és a vége sohasem éri el a 3. íz elülső szegélyét (4. ábra:

Csápjuk többnyire hosszú, általában a test fele hosszát eléri
vagy messze túl is haladja, ízei nem egyforma hosszúak.

A fej a szemek mögött erősen befűződött, nyakszerű (4-. ábra: E).
olykor csak fokozatosan keskenyedő, a halánték a szemek mögött
jól fejlett, kerekített vagy szögletesen kiálló. A torok elején állnyúl-
vány van. A homlok hosszú, a csápok a rágók tövétől többnyire
távol erednek (44. ábra: Az elülső csípők kúp alakúak, csap-
szerűek, kiállók. Szemeik többnyire kerekítettek, csak ritkán vannak
gyengén kikanyarítva (3. nemzetség: Lepturini).

Szárnyfedői jól fejlettek, a potrohot befedik, a hártyás szárnyak
összehajtogatva a fedőszárnyak alá vannak rejtve.

A ınelltő az elülső csípők előtt meredeken lejt, majd harántul
benyomott, illetve befűződött, tehát a felület a csípők és az elülső
szegély között nem lejt egyenletesen (9. ábra: I). Az előtor hátának
oldala többnyire oldaldudorral vagy bütyökkel. ritkábban élesebb
.foggal ellátott (1. alnemzctség: Stcnocorina).

Az előtor hátának oldalán középen jól fejlett dudor van, amely
nagy és kúp alakú. olykor hegyes, csak ritkán rövid és tompa.

A melltő nyúlványa az elülső csípők között középen olyan magas,
ınint a csípők, széles (9. ábra: hátrafelé ıneredeken lejt (9. ábra:
I). Az előtor hátának dudora nagy és éles. A szárnyfedők bordái
élesek. A mellközép nyúlványa előrefelé meredeken lejt

11. nem: Rhagium FABR.

A ınelltő nyúlványa keskeny (9. ábra: L), és nem éri el az elülső
csípők magasságát. A mellközép nyúlványa előrefelé lejt ugyan.
de nem meredek (9. ábra: J).

A 3. és 4. csápíz közel egyforma hosszú, mindkettő rövid (9. ábra:
D). A halánték nagy, jól kifejlődött, a szemek domborulatán túl
is kiemelkedő, hátul a nyak felé hirtelen elszűkül

12. nem: Rhamnusium LATR.
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10 (9) A 3. csápíz sokkal hosszabb, mint a 4. íz, és többnyire olyan hosszú,
vagy kissé hosszabb, mint az 5. (9. ábra: E-~F). A halánték nem
domborodik ki jobban, mint a szemek.

ll (14) Szemeik durván szemcsézettek. Az előtor háta hosszú, elöl-hátul
erősen befűzött, oldalt éles dudorral. A csápok messze a szemek
belső szegélyének vonalától erednek (9. ábra: A). Szárnyfedőik
igen erőteljesen pontozottak.

12 (13) A vastagabb csápok a szemek előtti harántos kiemelkedésből ered-
nek, a csápok töve messze a szemek elülső szegélye előtt van.
homloka rövidebb (9. ábra: A). Szemei erősen kidomborodnak.
alig kikanyarítottak. A csápok 4. íze rövidebb, mint az 1. íz, és
sokkal rövidebb, mint a 3. (9. ábra: E)

[13. nem: Xylosteus E. FRIv.]
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9. ábra. A: Xylosteus Spinolae E. FHIV., B: Toxotus cursor L. és C: Stenocorus quercus Goezı-1
feje és előtora felülnézetben -~ D: Rhamnusium bicolor SCHRANK, E: Xylosıeus Spınolaı- la.
FRW., F: Lepıorrhobdium íllyricum KRAATZ és G: Cornumutilo quadrivittata GEBL. esáptöve f
H: Leptura unipunctata FABR., I: Rhagium bıfasciatum FABR. és J: Rhamnusium bicolor
SCHRANK előtora és középtora oldalnézetben -~ K: Rhagium sycophanata SCHRANK és I.:

Toxotus curam- L. melltöve alulnézetben (A--J: eredeti, K, L: HARDE nyomán)
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

12)

(11)
(16)

(1-õ)

(20)

(19)

(18)

(17)

(22)

(21)

(6)

24 (25)

A vékonyabb csápok a homlok laposabb kidudorodásából erednek,
a csápok töve a szemek elülső szegélyének vonalában fekszik,
homloka hosszabb, laposabb. Szemei gyengébben domborodnak ki,
és erősebben kikanyarítottak. A csápok 4. íze nem rövidebb, mint
az 1., de rövidebb, mint a 3. (9. ábra: F)

[14. nem: Leptorrhabdium KRAATZ]

Szemeik finoman recézettek.

A csápok a szemek között, a szemek kikanyarításában erednek
(9. ábra: B), a szemek elülső szegélyének vonalát sem érik el. Az
előtor hátának oldaldudora hegyes (21 Oxymirus MULS.)

15. nem: Toxotııs ZETT.

A csápok a szemek előtt, az épszélű vagy kikanyarított szemek
elülső szegélye előtt erednek (9. ábra: C).

A hátulsó lábszárak vége alul mélyen kimetszett, és a kimetszés
tövében 2 sarkantyú látható. Emiatt a sarkantyúk nem a lábszárak
végéről erednek (10. ábra:

A középső és hátulsó combok vége előtt alul nincs fogacska. Testük
nyúlánk, a válltól hátrafelé gyengébben elkeskenyedő (= Toxotus
auct. non ZETT.) 16. nem: Stenocorus FABR.

A középső combok vége előtt belül és a hátulsó combok vége előtt
mindkét oldalon alul kis, de éles fogacskával (10. ábra: Testük
zömök, széles. a válltól hátrafelé erősen elkeskenyedik (__ Acimerus
auct.) 17. nem: Akimerus SERV.

A hátulsó lábszárak belső oldalának a csúcsán nincs kikanyarítás,
így a sarkantyúk a lábszárak végén ülnek (10. ábra: G).

A hátulsó lábfej 3. ízének kinıetszése nem éri el az íz közepét sem
(10. ábra: Testük széles és zömök 18. nem: Pachyta ZETT.

A hátulsó lábfej 3. íze mélyen kimetszett, kétkaréjú, a bemetszés
az íz kétharmadára kiterjed (10. ábra: I). Az előtor hátának oldal-
dudora gyenge, többnyire nagyon tompa és erősen legömbölyített

19. nem: Evodinus J. LEO.

Az előtor hátának oldalán középen nincs dudor, vagy ez csak gyen-
gén jelzett, mint apró duzzadás vagy mint apró bütyök van jelen.

A szárnyfedők durván pontozottak vagy ráncoltak, fémfényű kék
vagy zöld színűek. Az előtor hátának oldaldudora apró, nem éles,
gyakran alig jelzett. Az 5. csápíz rövidebb, mint a 3. és 4. együtt-
véve 20. nem: Gaurotes J. LEC.
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25 (24)
26 (27)

ro -ı (26)

28 (5)

_, 1 __ _ 7 1 7 _ zzz. *máj ._ 7 77 _, „_ . z----.-_.-_ -._-..-._.._......,_,,_,_,,_

A szárnyfedők finoman pontozottak és nem fémfényűek.

A szemek nem, vagy alig kikanyarítottak. Az előtor hátának oldalán
semmiféle dudor nincs, csaknem gömbölyű (10. ábra: A)

21. nem: Acmaeops J. LEC..

Szemeik többé-kevésbé erősen kikanyarítottak. Az előtor hátának
oldalán tompa bütyök található (10. ábra: B)

22. nem: Pidonia MULS.

A melltő az elülső csípőktől az elülső szegélyig egyenes vagy dom-
ború, de sohasem harántul benyomott (9. ábra: Az előtor hátának
oldalán többnyire nincs dudor, és hegyes fog sincsen soha. A csápok
töve mindig a szemek között, és sohasem a szemek elülső szegélyé-
nek vonala előtt ered (44. ábra: K) (2. alnemzetség: Lepturina).
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10. ábra. A: Acmaeops collaris L. és B: Pidonía lurida FABR. feje és előtora felülnézetben --
C: Nivellša sanguinosa GYLL. és D: Akimerus Schaefferí LAICH. csáptöve --- E: Akímerus
Schaefferi LAICH. hátulsó combja - F: Stenocorus merídianus L. és G: Pachyta quadrimaculata
L. hátulsó lábszárvége ~- H: Pachyta quadrimaculata L. és 1: Evodinus interrogationis L. láb-
feje -- J: Cortodera MULS., K: Grammoptera SERV., L: Allosterna MULS., M: Stmngalia SERV.
és N: Lepıura L. nem fajainak előtora felülnézetben (A--E: eredeti, F«-I: HARDE, J -N:

2 ıx. s.

HEYROVSKY nyomán)
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29

30

31

32

33

34

35

3()

37

38

39

H)

(30)

(29)

(32

(33)

(34)

(37)

(30)

(33)
(40)

(39)

(31)

(35)

Da. KAszAa ZOLTÁN IX.

A 3. és 4. csápíz nagyon rövid, együttesen rövidebbek, mint az
5. íz (9. ábra: G). A fej erősen harántos. Az előtor háta majdnem
hengeres, előrefelé alig keskenyedő. Teste párhuzamos szélü és hen-
geres (z Letzneria KRAATZ) [26. nem: Cornumutila LETZN.]

A 3. és 4. csápíz együttesen mindig hosszabb, ınint az 5. íz (10.
ábra: C).

A fejtető és az előtor háta csupasz, a szárnyfcdők laposak és párhu-
zamos szélűek [27. nem: Nivellia MULs.j

fejtető és az előtor lıáta jól láthatóaıı szőrözött.

A pofák a szemek előtt rövidebbek, mint a szem átmérőjének a
fele (ll. ábra: E-G).

A szemek a csápok tövénél nem, vagy alig kikanyarítottak (11.
ábra: E. 44. ábra: A hátulsó lábfej 3. íze szélesebb, mint a 2.
vagy az 1. íz (11. ábra: C). A melltő nyúlványa rövid, és alig nyomul
be az elülső csípők közé. Az előtor háta nem, vagy alig hosszabb.
mint amilyen széles. töve előtt befűződött (10. ábra: J)

23. nem: Cortodera MULS.

A szemek a csápok tövénél jól láthatóan kikanyarítottak (ll. ábra:
F--G). A hátulsó lábfej 3. íze nem szélesebb, mint a 2. és 3. íz (11.
ábra: D). A melltő nyúlványa hosszú, eléri a csípők hátulsó szélét.
Az előtor háta többnyire észrevehetően hosszabb, mint amilyen
széles. töve előtt nem befűzött (10. ábra: K-~N).

A pofák a szemek előtt igen rövidek, keskenyek (11. ábra F).
A halánték a szemek mögött laposan befűződött, ennélfogva a
nyak és a halánték nincsenek élesen elválasztva egymástól

24. nem: Graimnıoptera SERV.

A pofák a szemek előtt szélesek, de rövidebbek. mint a szemek
fél átmérője (11. ábra: G). A halánték a szemek mögött ınélyen
befűződött. ennélfogva a nyak és a halánték nagyon élesen elkülö-
nült egymástól .-ílosterna auct.) 25. nem: Allosterna MULS.

A pofák hosszabbak, mint a szem átmérőjének a fele (ll. ábra: H).

Az előtor hátának a töve kétoldalt alig kihúzott, nem hegyes,
és legfeljebb a szárnyfcdők vállbütyke melletti bemélyedést érik
el. Az előtor harang- vagy golyószerű, előrefelé elkeskenyedik (10.
ábra: N), szárnyfedői hátrafelé többnyire csak gyengébben elkes-
kenyedők 28. nem: Leptura L.

/\z előtor hátának a töve kétoldalt hegyesen kihúzott. úgyhogy
többnyire elérik a szárnyfcdők vállbiitykét, teljesen rásimulnak a
szárnyfcdők tövére (10. ábra: M).

Q



(:EnAnav(;ıı.)AE (;ıM:ı1;)n~;1× 5 19

41 (42) Teste többé-kevésbé rövid, szárnyfedői rövidek és szélesek, csúesu-
kon egyenként lekerekítettek 29. nem: Judolia MULS.

42 (41) Teste hosszú, karcsú, keskeny. szárnyfedőik többnyire hátrafelé
erősen elkeskenyednek, esúcsuk egyenesen lemetszett vagy kissé
öblös. hegyes külső szöglettel.

43 (44) A hátulsó lábfej 3. íze a végén feléig. barmadáeig kikaııyarit(:)tt`...
alul a talpa sárga neınezszőrökkel fedett. (11. ábra: B)

30. nem: Strangalia SERY.

`-.W
(btO-7 mO

44 .A hátulsó lábfej íze a végén nem kikanyarított (11. ábra: A),
nagyon keskeny alul nincs a talpán nemezszerű szőrözet (rf:
Ílfypocerııs auct. non J. LEC.) 31. nem: Strangalina Auriv.

gıı

4.3 (4) Szárnyfedőik erősen megrövidültek (3. alnemzetség: ]\*icc_)~'da.lıÍıı(ıi).
- A lıártyás szárnyak kilógnak a fedőszárnyak alól. a potroh
felett vannak kiterítve. Potrohuk hosszú, keskeny, a tövén keske-
nyebb, ınint a közepén. Szárnyfedőik csak olyan hosszúak, hogy a
melltő végének magasságáig érnek 32. nem: Neeydalis 1..

46 (3) Feje a szemek ınögött csaknem párhuzamos, a halánték nem különüh
el (4. ábra: D), a fejtető és a nyak között sincs herántbenyomat
vagy harántbarázda. Szemeik többé-kevésbé erősen kikanyarítottak
vagy vese alakúak. Az elülső csípők többnyire golyó alakúak.
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ll. ábra. A.: Sırangalina attennata L., B: Strangalia. aethíops PODA, C: Cortodera fcmormu
FABR. és D: Grammoptera ustıılata SCHALL. hátulsó lábfeje E: COrtOdera_flm>imnn.a WAIJH..
F: Gmmınoptem ustulata SCHALL., G: Allosterna ıabacicolor DE GEER és H: Szrangolinn nttenurım

I.. feje oldalnézetben (A. B. E«-»Hz eredeti. (Í. D: HARDE nyomán)
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47 (56) A csáp 2. íze majdnem fele olyan hosszú, mint a 3., és a szélességénél
hosszabb (12. ábra: B), csápja rövid, a test fél hosszát lényegesen
nem haladja meg (2. nemzetség: Asemini).

48 (49) Az előtor háta hosszabb, mint amilyen széles, hosszúkás négyszögű,
lekerekített szögletekkel, és oldalt durván szemecskézett. Szemeik
harántosak, nincsenek kikanyarítva

[6. nem: Nothorrhiııa REDTB.]

49 (48) Az előtor háta szélesebb, mint hosszú, felületükön nincsenek rás-
polyszerű harántos szemcsék. Szemeik többé-kevésbé mélyen kika-
nyarítottak.

50 (53) Combjaik csak egyszerűen megvastagodottak, de nem bunkósak
(18. ábra:

51 (52) Szemeik nagyok, erősen kiugrók, durván szemcsézcttek, alig kika-
nyarítottak (12. ábra: C). Az előtor háta lapos, felületén bemélyedé-
sekkel (= Criocephalus MULS.) 7. nem: Arhopalus SERY.

52 (51) Szemeik kicsik, keskeny vese alakúak, alig kiugrók (12. ábra: D),
finoman recézettek, mélyen kikanyarítottak. Az előtor háta harán-
tos, domború, korongján enyhe bemélyedésekkel

8. nem: Asemum ESCHSCH.
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12. ábra. A: Cerambyx cerdo L. és B: Arhopalus rusticus L. csáptöve - C: Arhopalus rusticus
L., D: Asemum striatum L., E: Tetropium fuscum FABR. és F: Cyamophthalmus moesiacus
E. Fnıv. feje oldalnézetben ~~ A C: Trichofeı-us pallídus OL. és H: Stromcıtium fulrum VILLERE

feje felülnézetben (Eredeti) 2
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Combjaik erősen megvastagodottak vagy bunkósak (18. ábra: 1).

Valamennyi combja erőteljesen bunkós. Szemeik annyira mélyen
kikanyarítottak, hogy csaknem osztottak (12. ábra: A fejtető
a szemek között széles 9. nem: Tetropiunı KIRBY

Valamennyi combja, de különösen az elülsők igen erősen megvas-
tagodottak. Szemeik nagyok, kiugrók, csak feléig kikanyarítottak
(12. ábra: A fejtető a szemek között keskeny (Z Alocerus
MULS. nec SERV., Allocerus GEMu. & HAR.)

[10. nem: Cyamophthalmus KRAATZ]

A 2. csápíz sokkal rövidebb, mint a 3., többnyire gyűrűszerű (12.
ábra: A) (4. nemzetség: Cerambycini).

A szemek többé-kevésbé durván recézettek.

Az elülső csípők ízületi vápái oldalt háromszögű rés alakjában
nyitottak, így a csípők sarkantyúi (trochantinusai) is látszanak.
A melltő nyúlványa keskeny vagy gyengén kiszélesedő.

Az elülső csípők ízületi vápáinak oldalsó rése széles. A melltő nyúl-
ványa keskeny és hátrafelé keskenyedő, vagy csak nagyon gyengén
kiszélesedett. Közepes vagy nagy termetű fajok.

Mindkét ivar csápja a testnél rövidebb. Az előtor hátának oldalán
többé-kevésbé éles fog vagy dudor emelkedik ki (1. alnemzetség:.
Saphanina). -- Teste szurokbarna vagy fekete.

33. nem: Saphanus SERV.

Mindkét ivar csápja, de legalább a hímé hosszabb, mint a test.
Többnyire sárga vagy sárgásbarna testűek (2. alnemzetség: Hcspero-
phanina).

A csápdudor lapított, belső oldalukon a szemek belső szegélye
mellett nem fogszerűen kihúzott (12. ábra: G). A melltő nyúlványa
hátrafelé gyengén kiszélesedett. A szárnyfcdők csúcsa lekerekített.
(= Hesperophanes MULS. partim) 34. nem: Trichoferus WOUI.

A csápdudor domborúbb, a belső oldalon a szemek belső szegélye
mellett kis és hegyes szögletbe kihúzott (12. ábra: A melltő
nyúlványa hátrafelé elkeskenyedő. A szárnyfcdők csúcsa a varrat-
szögletben hegyesen kihúzott 35. nem: Stromatium SERV.

Az elülső csípők ízületi vápáinak oldalsó része keskeny, résszerű.
Nagy testű, hosszú csápú fajok, előtorukon erős oldalbütyökkel
(3. alnemzetség: Cerambycina). -» A melltő nyúlványa a vége felé
kissé kiszélesedik 36. nem: Cerambyx L.



5 22 Da. KASZAE ZOLTÁN IX.
in-ııı-_.._„ _ ._ _ _ -~.....__-„_-ı-»_-.-._-. ..-._............ .-. .,__.__.__,,._.,,___.. , _ ..._ _ .____ ._ ,.=s.v.,,_____z_. ;___ Az _ _ _ __ -__ _ . .-..... -.-» .-» - ~-- --*- *-- ~ ~ ' ` ~` '

65 (58) Az elülső csípők izületi vápái oldalt teljesen zártak. A melltő nyúl-
ványãnak a vége kiszélesedő. Apró termetű fajok. A hímek 2. has-
lemezén szőrkefe van. 3

66 (71) Az 1. haslemez nem feltűnően hosszú, jelentősen rövidebb, mint a
többi szelvény együttesen. A középső csípők ízületi vápája oldalt
nyitott (4. alnemzetség: Graciliina).

67 (70) Szemei mélyen kikanyarítottak, gyakran majdnem kettéosztottak
(13. ábra: G). Az előtor hátának oldala sima, legfeljebb gyengén
szögletesen kiszélesedett. Az állkapcsi tapogatók végíze kissé kiszé-
lesedő és ferdén lecsapott.

68 (69) Az előtor hátának tőszegélye lapos, nem felhajló. A 3. csápíz rövi-
debb, mint az 5., és olyan hosszú, mint az 1. (13. ábra: B). Szárny-
fedői finoman. elmosódottan pontozottak. Apró termetű, lapos
állatok 37. nem: Gracilia SERV.

69 (68) Az előtor hátának tőszegélye élesen felhajló. A 3. csápíz hosszabb,
mint az 5., és sokkal hosszabb, mint az 1. (13. ábra: A). Szárnyfedői
durván pontozottak. Nagyobb, domborúbb fajok

[38. nem: Penichroa STEPEL]

70 (67) Szemei gyengén kikanyarítottak (13. ábra: Az előtor háta oldalt
kidudorodó, a dudor azonban apró és tompított. Az állkapcsi tapo-
gatók végíze nagy. széles, bárdszerű (13. ábra: D) (2 Axinopalpus
REDTB.) 39. nem: Axinopalpis DUP. & CHEVR.
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13. ábra. A: Penichroa faseiam STEPH. B: Gracilia minute FABR. csáptöve C: Obrium
cantlıarinum I... és D: Axinopalpis gracilis KRYN. állkapcsi tapogatója -- E: Obrium canıharí-
num L. és F: potroha -- G: Gracilia minuta FABR. és H: Axínopalpís gracilis KRYN. feje
oldalnézetben 1~- I: Molorchus minor L. és J: Sıenopterus rufus L. melle az elülső és középső

esípőkkel (Eredeti)
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Az 1. haslemez feltünőenhosszú, majd olyan hosszú, mint a többi
szelvény együttesen (13. ábra: E-F). Az állkapcsi tapogatók vég-
íze kicsi, kissé baltaszerű (13. ábra: C). Combjaik bunkósak (5.
alnemzetség: Obriina) 40. nem: Obrium CURT.

Szemeik finoman recézettek.

Az elülső csípők ízületi vápái oldalt szögletesen nyitottak, csípőik
nagyok, hengeresek, középen érintkeznek. Szárnyfedői rövidebbek.
mint a potroh, vagy nagyon rövidek, vagy esetleg a varraton szét-
tartók.

Az elülső csípők ízületi vápái-hátul nyitottak. Szárnyfedői rövidek,
a potroh közepét alig érik el, a végük egyenként lekerekített. a
hártyás szárnyakat sem takarják (6. alnemzetség: Psebiina). --
Apró termetű cincérek (: Lepzidea MULS. nec BILLB., Leptideella
STRAND) 41. nem: Nathrius BRETH.

Az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak. Szárnyfedői nagyon
rövidek vagy a varraton széttartók (7. alnemzetség: Molorchina).

A mellközép nyúlványa széles, oldalai párhuzamosak (13. ábra: J).
Szárnyfedői keskenyek, a varraton hátul széttartók, vagy felü-
letükön borda fut végig. Elülső és középső combja rövidebb, de
nagyon bunkós, hátulsó combja sokkal hosszabb, fokozatosabban
vastagodó 42. nem: Stenopterus ILL.

A mellközép nyúlványa keskeny, hosszúkás háromszögű. vagy a
csúcsa felé erősen hegyesedő (13. ábra: I).

A hátulsó lábszárak külső oldala sima.

Szárnyfedői rövidek, legfeljebb a mellvég csúcsáig érnek, a potrohuk
fedetlen, hártyás szárnyaik is fedetlenek, a potrohot takarják.
Csápjaik hosszúak, vékonyak, combjaik nagyon bunkósak (I Cae-
noptera THOMS.) 43. nem: Molorchus FABR.

Szárnyfedőik a potroh végéig érnek, hátrafelé keskcnyednek és
laposak, a csúcsuk szétálló. Az előtor hátán hosszanti, sima duzza-
dások vannak (2 Callimus MULS. ııec. FISCH.-W., Callimellum
STRAND) 44. nem: Pilema J. LE(`..

A hátulsó lábszárak külső oldala erősen, jól láthatóan szemcsés.
A szárnyfcdők hátrafelé erősen keskenyedők és a varraton hátul
szétállók 45. nem: Callimoxys KRAAT7.

Az elülső csípők ízületi vápái oldalt zártak vagy nyitottak, a melltő
nyúlványa elválasztja őket egymástól. Szárnyfedőik a potrohot
teljesen befedik és a varraton sem széttartók.
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83 (86) Az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak vagy kissé nyitottak.

84 (85) A mellvégen oldalt hátul az oldallemezek tövében illatmirigyek
nyílása nem látható. Az elülső csípők ízületi vápái hátul, a középső
csípők ízületi vápái pedig oldalt zártak (8. alnemzetség: Dilina).
-H Combjai bunkósak. Testét bolyhos szőrözct fedi. Csápja kissé
fűrészes, rövidebb, mint a test (z Deilus auct.)

46. nem: Dilus SERV.

85 (84) A mellvégen oldalt hátul az oldallemezek tövében illatmirigyek
kivezető nyílása látható (14. ábra: A). A középső csípők ízületi
vápái oldalt kissé nyitottak, az elülsők hátul kissé és oldalt rés-
szerűen nyitottak. Nagy testű, fémfényű fajok (9. alnemzetség.
Callichromina). - Csápjuk hosszú, a nőstényeké olyan hosszú,
mint a test, a hímeké sokkal" hosszabb 47. nem: Aronıia SERV,

86 (83) Az elülső csípők ízületi vápái hátul szélesen nyitottak.

87 (126) A mellvég oldalán hátul az oldallemezek mellett illatmirigy kivezető
nyílása nem látható. A szárnyfcdők alapszíne sohasem téglavörös.
vagy amennyiben az, akkor egészen lapított.

88 (111) A csápok töve közötti távolság nagyobb, mint a szemek belső széle
közötti távolság a fejtetőn, illetve a homlokon (14. ábra: B). Testük
többé-kevésbé széles és lapos.
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14-. ábra. A: Aromia moschata L. melle alu)nézetben_ - B: Rosfılia alpina L. és C: _XylOtrecfius
rusticus L. feje felülnézetben ~- D: Lioderına lmearıs HA1v_1FE es E: Hylotrupes bajulus all-

kapcsi tapogatója ~~ F: Hylotrupes bajulus L. lábfejenek karmaı alulrol (Eredeti)
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89 (90)

90 (89)

91 (92)

92 (91)

93 (94)
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ÉREK

Csápjaik hosszúak, a test végét elérik (Q), vagy jóval meghaladj ák (Ő),
a csápízek végén (különösen a 3-5. ízen) szőrbojt van. Testük nagy.
párhuzamos szélű és lapos (10. alnemzetség: Rosaliina). -- Testüket
felül finom, lesimuló világos szőrözet fedi, nagy, bársonyos fekete-
foltokkal. Elülső csípőik gömbölyűek, ízületi vápáik oldalt három-
szögletesen nyitottak 48. nem: Rosalia SERY.

Csápjaik általában rövidebbek, mint a test, a csápízek végén nincs
szőrbojt. Testük többnyire közepes vagy kicsi, lapos, általában
többé-kevésbé párhuzamos szélű, vagy hátrafelé gyengén kiszélese-
dik. Az elülső csípők ízületi vápái oldalt szélesen nyitottak (11.
alnemzetség: Callidiina).

A 3. és 4. csápíz nagyon rövid, az 5. nem, vagy alig rövidebb, mint
a 3. és 4. íz együttesen (15. ábra: A-B). Felülete hosszú, felálló
szőrökkel sűrűn fedett 49. nem: Anisarthron REDTB.

a 3. és 4. csápíz többé-kevésbé hosszú, az 5. íz sokkal rövidebb.
mint a 3. és 4. együttvéve (15. ábra: C-E).

A karmok tövében tompa, de jól kivehető fogacska látható, emiatt
a karmok töve széles (14. ábra: A melltő nyúlványa lapos és
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15. ábra. A: Anisarthron barbipes SCHRANK 3, B: Q, C' Hylotrupes bajulus L., D: Semanotus
undatus L. és Ez Lioderus Kollarí REDTB. csáptöve --- F: Pyrrhidium. sanguineum L., G:
Semanotus undatus L. és H: Hylotrupes bajulus L. melle az elülső és középső csípőkkel (Eredeti)
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94 (93)

9õ(1O4)

9õ (97)

97 (90)

98 (99)

99 (98)

ıOO(1O1)

101(10O)

ıO2(1O3)

ıO3(1O2)

104 (95)

ZA

széles, az elülső csípők ezért távol állnak egymástól (15. ábra:
A csáp 3. íze sokkal hosszabb, mint a 4. (15. ábra: C)

50. nem: Hylotrupes SERV.

A karmok tövében nincs fogacska, emiatt a karmok töve is karcsú.
A melltő nyúlványa keskeny vagy megrövidült, emiatt az elülső
csípők közel fekszenek egymáshoz, vagy érintkeznek (15. ábra:
F.-G).
Az elülső csípőket a melltő keskeny nyúlváııya elválasztja egy-
mástól, a nyúlvány csaknem a csípők hátulsó szegélyéig ér (15.
ábra: G).

A 3. csápíz rövidebb, vagy legfeljebb olyan hosszú. mint a 4. íz
(15. ábra: D), az ízeken fogacskák vagy tüskék nincsenek. Az előtor
hátán sima duzzanat emelkedik ki; szárnyfedői durván pontozottak,
többnyire sárgák, fekete rajzolattal 54. nem: Semanotus MULS.

A 3. csápíz hosszabb, mint a 4. (15. ábra: E), szárnyfedőik egyszí-
nűek.

Teste egyszínű vörösessárga, csak a szeme fekete, ritka kivételként
hasoldala. lábai és csápjai barnák (f: Leioderes auct.. Leioderus
auct.) 53. nem: Lioderus REDTB.

Teste sohasem egyszínű vörösessárga.

Teste felül csupasz, combjai erősen bunkósak. Szárnyfedői laposak.
szélesek, mellfedőjük rövid. A mellközép nyúlványa széles és pár-
huzamos szélű. Az előtor háta sűrűn, ráncolva pontozott (= Ropa-
lopus auct.) 51. nem: Rhopalopus MULS.

Felületük jól láthatóan szőrözött.

Teste széles és lapos, az előtor háta szív alakú, feje és előtora nagyon
durván ráncolva pontozott, felülete egyenetlén, szárnyfedői egyen-
lőtlenül durván ráncolva pontozottak. A fej és az előtor egyszínű.
Combjai erőteljesen bunkósak 55. nem: Palaeocallidium PLAV.

Teste keskeny, párhuzamos szélű, meglehetősen hengeres, feje és
előtora csak gyengébben pontozott. Az előtor háta vörös, előre és
hátrafelé egyformán gyengén elkeskenyedő, hengeres. Szárnyfedői
egyenletesen, de sűrűn pontozottak. Combjai kevéssé bunkósak
(1: Protocallidium CSIKI) [52. nem: Pronocera MOTsCH.]

A melltő nyúlványa rövid, háromszögű, legfeljebb az elülső csípők
közepéig ér, a csípőket nem választja el egymástól (15. ábra:
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Az előtor hátát és a szárnyfedőket nagyon sűrű, nemezszerű vörös
szőrözet fedi, amely különösen az előtor hátán a korongon kétoldalt
csillagszerűen összefut. Teste barnásfekete, szárnyfedőinek alapszíın-
vörös. Combjai erősen bunkósak. Teste széles és lapos

57. nem: Pyrrhidium FAıR;\ı.

Feliilete csaknem csupasz vagy szőrözete gyér, sohasem nemezszerű.
és az előtor hátán egyszerűen feláll vagy lesimuló. Színezete nincs.

Az előtor háta durván és sűrűn poııtozott, a hínıeken oldalt finoman
recézett és fénytelen. Szárnyfedői is durván ráncoltak vagy durván
pontozottak. Egész felületük ércfényű, sohasem vörösbarna vagy
sárgásbarna 56. nem: Callidium FABR.

Az előtor háta szórtan és finoman pontozott, felületén siına kiemel-
kedések vannak. Szárnyfedői egyenletesen, finoman és elmosódottan
pontozottak. A fajok egy része vörösbarna, sárgásbarna, vagy rész-
ben az. a felül egyszínű ércszínű fajok lába legalább részben világos.

Szemei finoman recézettek. Combjai erősen bunkósak. Állkapcsi
tapogatói rövidebbek. Az előtor háta a tövén nem befűződött

58. nem: Phymatodes MULS.

S__zemei durván recézettek, erősen kiállók. Combjai nem bunkósak.
Allkapcsi tapogatói (14. ábra: D) hosszabbak. Az előtor háta a tövén
befűzött 59. nem: Lioderina GANGLB.

A csápok töve közötti távolság kisebb, mint a szemek belső széle
közötti távolság a fejtetőn (14. ábra: C). Testük többé-kevésbé
hengeres (12. alnemzetség: Clytina)

A csápgödrök és a szemek között a csápdudorok hátulsó szegélyétól
a rágók tövéig léc húzódik, amely a homlokot a csápgödröktől és
a szemektől elválasztja. Többnyire a homlok közepén is húzódik
hosszanti léc 60. nem: Xylotrechus (ÍHEVR.

A csápdudor külső szegélyén legfeljebb a csápgödrök felett van
kis, rövid léc, mely azonban a csápgödrökön túl nem terjed.

A csápgödrök belső szegélye majdnem ugyanolyan távol esik egy-
mástól, mint a szemek, tehát a homlok a csápgödrök között ugyan-
olyan széles vagy alig keskenyebb, mint elöl a szemek között.
A hátulsó szemkaréj belső szegélyén a fejtetőn mérve a szemek
közti távolság sokkal nagyobb, mint a csápgödrök között (16.ábra: B).

115 (116) A pajzsocska harántos, gyakran négyszögű, csúcsán kerekített.
Teste lesimuló szőrökkel fedett, legfeljebb a fej, az előtor és a szárny-
fcdők töve elálló hosszabb szőrözettel 61. nem: Clytus LAICH.



538-. ,___- -_ _, _ _ , QR-_§A§ZAB ZOLTÁN IX;

116 (115) A pajzsocska háromszögű. Egész teste, beleértve a lábakat is, hosszú,
felálló szőrökkel fedett [62. nem: Cyrtoclytus GANGLB.]

117 (114) A csápgödrök belső szegélye sokkal közelebb esik egymáshoz, mint
a szemek belső szegélye a homlokon, tehát a homlok a szemek között
elöl jelentősen szélesebb, mint a csápgödrök között. Ezzel szemben

j a hátulsó szemkaréj belső szegélye a fejtetőn olykor majdnem any-
nyira benyúlik, ınint a csápgödrök belső szegélye (16. ábra: A).

118 (119) Csápja vastag és erőteljes, az egyes ízek gyengén, de jól láthatóan
a végük felé kiszélesednek (16. ábra: C). Előtoruk többnyire széle-
sebb, mint amilyen hosszú 63. nem: Plagionotus MULS.

119 (118) Csápja vékony, ízei a végükön nem szélesednek ki (16. ábra: D--F),

120 (121) A középső és hátulsó combok csúcsa kétoldalt 1-1 hegyes fogban
kihúzott (16. ábra: Az előtor hátán éles, rajta ráspolyszerű
harántszemcsék és lécecskék vannak, főleg a középvonalban és a
tövük előtt [64. nem: Neoclytus THoMs.]
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16. ábra. A: Plagionotus detritus L. és B: Clytus rhamni GERM. feje felülnézetben -- C: Plagios-
notus arcuatus L., D: Neoclyıus acuminatus FABR., E: Chlorophorus Herbsti BRAHM és F: Iso-
tomus speciosus SCH-NEID. csápja ---- G: Chlorophorus varius 0. F. MÜLLER és H: Neoclytus
acuminams FABR. hátulsó combja --- I: Chlorophorus varius 0. F. MÜLLER és J:) Amıglyptus

mysticus L. hátulsó lábfejc (A--G, I, J: eredeti, H: HARDE nyomán)
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121 (120) A középső és hátulsó combok csúcsán kétoldalt nincs fogacska
(16. ábra: G). Az előtoron nincsenek egyedül álló harántos ráspoly-
szerű szemcsék.

122 (125) A hátulsó lábfej 1. íze sokkal hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttesen,
olyan hosszú. vagy még hosszabb, mint a 2 4. íz (16. ábra: 1).
A szárnyfcdők tövében a pajzsocska mellett nincs púpszerű kidu-
dorodás. Az előtor háta nem, vagy alig keskenyebb, mint a szárny-
fcdők. A 3. csápíz csúcsán nincs hegyes tüske.

123 (124) A 9. csápíz rövidebb, mint a 4. (16. ábra: E) (z: Clytanthus LAC.)
65. nem: Chlorophorus CHEVR.

124 (123) A 9. csápíz olyan hosszú, mint a 4. (16. ábra: F)
66. nem: Isotomus MULS.

125 (122) A hátulsó lábfej 1. íze rövid, de mégis hosszabb, vagy olyan hosszú,
mint a 2. és 3. egyiittvéve, viszont sokkal rövidebb, mint az összes
ízek együttvéve (16. ábra: J). Az előtor háta keskenyebb, mint a
szárnyfcdők; a szárnyfcdők tövében a pajzsocska mellett határozott
púp emelkedik ki. A 3. csápíz csúcsa hegyes tüskében kihúzott

67. nem: Anaglyptus MULS.

126 (87) A mellvég oldalán hátul az oldallemezek tövében illatmirigy kive-
zető nyílása látható (13. alnemzetség: Stenaspina). -- Testük hen-
geres, csápjaik hosszúak, szárnyfedőik részben téglavörösek, alig
szőrözöttek. Combjaik nem bunkósak. A melltő nyúlványa széles
és lapos, az elülső csípők ízületi vápái oldalt kissé résszerűen nyitot-
tak 68. nem: Purpuricenus GERM.

5. nem: Spondylis FABR.

Testük zömök, hengeres. Fejük nagy, hosszú rágókkal, szemeik vese
alakúak, elöl mélyen kikanyarítottak, homlokuk széles, elöl a fejpajzstól
nem különül el. A fejpajzs elülső szegélye egyenesen lemetszett, halántékuk
a szemek mögött hirtelen befűződött, és nyakuk széles, párhuzamos, hengeres.
a nyak a fejtetőtől nincs elválasztva. Csápjaik nagyon rövidek, az előtor tövét
nem haladják túl, a 3. íz hosszabb, mint a 4., a 4--10. íz közel egyforma, lapos
(18. ábra: A). Előtoruk harántos, oldalt kerekített, kiugró fog vagy dudor nél-
kül, felülete domború. Szárnyfedőik szélesek, párhuzamosak, a végük együtte-
sen lekerekített. A melltő nyúlványa keskeny, a csípők hátulsó szegélyéig
ér, a csípők ízületi vápái hátul majdnem zártak. Lábaik rövidek, vaskosak,
az elülső lábszárak külső szegélye éles, alul kivájt (18. ábra: B), a hátulsó
lábszár a vége felé megvastagodott és kiszélesedett. Lábfejeik rövidek. a talp
középvonalában csupasz csik húzódik (4. ábra: G).

Ide 2 nearktikus és 1 palearktikus faj tartozik, amelyek közül a palearktikus faj hazánk-
ban is honos. 7 _



5 ,_  H na. KAszAı`ı zoLTÁN IX.

-- -- Hengeres, fekete vagy szurokfekete, alig fénylő. Hasoldala, külö-
nösen a mellvég, barnán szőrözött. Feje sűrűn és finoman pontozott.
Előtora harántos, oldalt lekerekített, korongján finoman és egysze-
rűen pontozott, oldalt ráspolyszerűen szemecskézett, töve és elülső
szegélye egyenes, hátrafelé erősebben elszűkül, mint előrefelé, a
töve előtt gyengén befűződött. Szárnyfedőin 2--2 gyenge. vagy

17. ábra. Spondylis buprestoıˇfles 1... 3* (Eredeti)

olykor erősebb bordaszerű kiemelkedés húzódik a vállbütyök és a
varrat között, oldalt 1-1 alig jelzett, tompa hosszanti kiemelkedést
találunk; felülete durván pontozott, a pontok köze finoman
sűrűn pontocskázott. A xfarrat hátul szegélyezett (17. ábra). 12--
22 mm.

@\ ff)

Előfordul az egész palearktikus tájban keleten Rínáig és Japáııig. Fauna-
terülctünkön a hegyvidék fenyveseiben gyakori, Magyarországon az őshonos és
telepített fenyvesekben egyaránt megtalálható. Lárvája (20. ábra: A) fenyőrön-
kökhen, földön heverő törzsekben fejlődik; bábját a 3. ábra: F szeınlélteti. Az
iınágó meleg napokon, főleg azonban alkonyatkor rajzik. Fejlődése legalább 2 éves,
ıı lıogarak júniustól augıısztusig találhatók ~ F. r tl c i Í' é l P i n 0 é r

buprestoides L.

6. nem: Notlıorrhina REDTB.

Testük karcsú, párhuzaınos szélű, meglehetősen lapos. Fejük kerek,
8-zı-ıneik vese alakúak, elöl gyengén kikanyarítottak. Hornlokuk széles, enyhén
domború, a fejpajzstól és a nyaktól nem elkülönített. csápdudorjaik teljesen
laposak, a csápok messze erednek egymástól; a fejpajzs clülsó szegélye gyengén
kikanyarított. (Ísápjaik hosszúak. a test fél hosszát meghaladják, a 3. iz bosz-
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szabb, mint az 1.,és sokkal rövidebb, mint az 5.; a 3 csápja 12 ízű. Az előtor
háta hosszabb, mint amilyen széles, oldalt gyengén ívelt, fog vagy dudor
nélkül, korongján oldalt ráspolyszerű erős szemcsékkel; a közepe sima (18.
ábra: C). Szárnyfedői párhuzamosak, laposak, néhány hosszanti borda nyo-
mával. a végük együttesen lekerekített. A melltő az elülső szegélyen mélyen
kikanyarított, a melltő nyúlványa a csípők között keskeny, a mellközép
nyúlványa a középső csípők között ék alakú. Lábaik rövidek, lábszáraik rövi-
dek és párhuzamos szélűek, a lábfejízek talpán hosszanti csupasz sáv húzódik.
A lıátulsó lábfej 1. íze rövidebb, mint a 2. Í iz együtt. a 3. íz majdnem zı
tövéig kikanyarított.

'D az CA?

1`Í.l:ıbe a lleınbe egyetlen pnlearktikus faj tartozik. amely fauııaleriiletüııkiiıı is lınııu-_

-- --- Vöröses vagy szurokbarna, csápjai és lábai sárgásak vagy vörös-
barnák.. az előtor közepe többnyire világosabb. Feje szórtan és
erősen pontozott, az előtor korongja középen finoman, kifelé dur-
vábban pontozott, oldalt nagyon durván, ha1`ántos ráspolyszerű
kiemelkedésekkel. Szárnyfedői hosszúak, párhuzamosak, a végük
együttesen lekerekített, felülete lapos, 2-3 hosszanti borda nyo-
maival, sűrűn ráncolva pontozott. Lesimuló sárgásbarna szőrözettel
fedett. az előtor hátán, főleg oldalt hosszú, elálló szőrözettel (19.
ábra). - 7--12,5 mm.
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`Ò-0-O--

ı.z

°_Iz..
.~,.'` O-.O

H I J K L M

18. ábra. .~\: Sperıdylis buprestoides L. csápja és B: elülső lábszára - » C: .Northorrlıina puııcmm
FABR. feje és előtora felülnézetben --- D: Arhopalus rusticus L. és E: A. ıristis FABR. szeme ~
F: Arhopalus rusticus L. és G: A. trístis FABR. lábfeje H: Asemum striaıum L. és I: Tolm-
pium crısıaneum L. combja -- J: Tetropium fuscum FABR. előtora és K: annak vésete L:
T. castoneımı l... és M: T. Gabríeli WEISE előtorának vésete (A, B: PLAVILSCSIKOV. (`.~ M:

.HARDE nyomán)
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Előfordul Észak- és Közép-Európában, a Balkán félszigeten a Szovjetunió
európai felében, Nyugat-Szibériában és Szíriában. Faunaterületünkön eddig csak
Szlovákiából ismerjük (Liptóújvár, Szárnya, Káposztafalva, Fekete-Vág). Lárvája
erdeifenyö kérge alatt él. A bogár június--júliusban jelenik meg, s meleg napokon
a tápnövénye körül rajzik (2 muricata DALM., scabricollis REDTB.)
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19. ábra. Nothorrhina punctata FABR. (Eredeti)

7. nem: Arhopalus SERV.

Testük megnyúlt, kissé lapított, párhuzamos szélű. Fejük rövid, kiugró,
nagy szemekkel (12. ábra: C, 18. ábra: D-E), amelyek elülső szegélye mélyen
kikanyarított. Homlokuk széles és lapos, a csápdudorok laposak, a fejpajzs
és a homlok közt éles varrattal. Halántékuk a szemek hátulsó szegélyén hir-
telen befűződött, nyakuk széles, hengeres. Csápjaik vékonyak, a test fél
hosszát elérik, a 3. íz hosszabb, mint az 1. vagy a 4.. a 2. íz hosszabb, mint
amilyen széles (12. ábra: B). Az előtor háta korong alakú, oldalt lekerekített,
kiálló fog vagy dudor nélkül, felülete lapos. Szárnyfedői párhuzamosak, a
vállon szélesebbek, mint az előtor háta, felületükön 2-3 gyenge borda húzódik,
a varratszöglet tompa vagy éles, a szárnyfcdők vége kívül teljesen lekerekített.
A melltő nyúlványa a csípők közt keskeny, a csípők hátulsó szegélyéig ér.
Lábaik vékonyak, hosszúak, lábszáraik végig egyforma vékonyak, lábfejeik
(18. ábra: F-G) rövidek, a talpukon hosszanti csupasz csík húzódik. A hátulsó
lábfej 1. íze olyan hosszú, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz mélyen kikanya-
ritott.

a nem lıolarktikus elterjedésű, és 18 ide tartozó fajt ismerünk. A fajok zöme Azsiá-
ban és Eszak-Anıerikában él. Magyarországon 2 faj fordul elő.
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A szemeket hosszú, felálló szórök fedik (18. ábra: D). A hátulsó
lábfej 3. íze majdnem a tövéig kikanyarított (18. ábra: Teste
világos- vagy sötétbarna, nagyon finom lesimuló szőrözettel fedett.
A fej és az előtor háta nagyon sűrűn, ráncolva pontozott. Az előtor
háta korong alakú, felülete lapos, középen hosszanti gyenge benyo-
mattal, és kétoldalt 1--1 hajlott, hosszanti gödörkével. Szárnyfedői
hosszúak, párhuzamosak, varratszögletük éles, több mint háromszor
hosszabbak, mint amilyen szélesek együttesen, a vállon 2--3 jól
látható hosszanti bordával; erőteljesen pontozott és a pontok közei-
eben sűrűn szemcsézett (21. ábra). 10*-27 mm.
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20. ábra. A: Spondylis buprestoides L., B: Arhopalus rusticus L.. C: Asemum striotum L.,
D: Tetropium castaneıım L., E: Rhamnusium bicolor SCHRANK, F: Rhagíum inquisitor L. lár-
vãja és G: ez utóbbi bábja hasoldalról (A-D, F: PLAvıLscsıKov E, G: DEMELT nyomán)
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__ g M _ un. ı<AszAıs ZOLTÁN IX.

Előfordul Európában, s majdnem az egész palearktikus Ázsiában, keleten
Japáni Va Köz .l-Kl ` ' ˇ ` " ˇ' 'ˇ ' `g e e eten Itszak-Iramg. Paunateruletunkon a hegy- es dombvıdék
őshonos és telepített fenyveseiben gyakori. Lárvája (20. ábra: B) az erdei- és

nb' T I » _: ı -8 ı. „ ..yo en., va amınt lucfenyöben el, korhado ronkokben, foldon heverő fa-
törzsekben található; bábját a 3. ábra: E szemlélteti. Az imágó alkonyatkor és
éjjel aktív., nappal laza kéreg alatt korhadő fák járataiban stb re'tõzik J ' ˇ 'l, . ._| . unıusto
szeptemberig rajzik G Ö d T ii s ıı y a k ú ein c é r
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21. ábra. Arhopalus rusticu.s L. (Eredeti)

Szemei csupaszok (18. ábra: A hátulsó lábfej 3. íze csak közepéifl- _ ,_
kikanyarított (18. abra: G). Sötétbarna vagy barnásfekete. Az előtor
háta nagyon surun es finoman, oldalt ráncolva pontozott. hosszanti
középvonala bemélyedt, a korong 2 oldalán 1--1 nagyobb, lapos
bemélyedéssel. Szárnyfedói párhuzamosak, varratszögletük tompa
vagy kissé lekerekített, 2--2 hosszanti. gyengén kiemelkedő bor-
dávalg pontozása elmosódott é gyér. a pontok közeiben gyengén
szemecskézett. 13%-25 mm.

C!)

Előfordul ınajdneın az egész palearktikus régióban a Kanári-szigetektöl
Szibériáig. Algériában és Szíriában. Faunaterületünkön ritka. a hegy- és domb~
vidék fenyveseiben található. Magyar-országon eddiff csak kevés helven találtákC' „

(Kőszeg, Sopron, Veszprém. Magyaróvár, Pécs). Lárvája fenyõfélék rõnkjeben
h 1; .. 0 ıı * ı * 1 H ıevero fatorzsekben fejlodık. A bogar Junıustol szeptemberig alkonyatkor és éjjel
rajzik (zferus MULS., polonicus MOTSCH.)

tristis FABR.
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8. nem: Asemum ESCHSCH.

Testük megnyúlt, párhuzamos szélű. Fejük széles (4. ábra: D, 12. ábra:
D), vese alakú szemekkel., amelyek elöl mélyen kikanyarítottak. Homlokuk
hosszában mélyen barázdált, osápdudoraik laposak, nyakuk széles és hengeres,
a fejtetőtől nincs elválasztva, a fejpajzsuk háromszög alakú, és ék alakban
illeszkedik a homlokhoz. Csápjaik rövidek, a test fél hosszát sem érik el, a
3. íz olyan hosszú, mint az 1. vagy a 4., és rövidebb, mint az 5. Az előtor háta

22. ábra. Asemum striatum L. Š? (Eredeti)

korong alakú, oldalán nincsen sem kiugró fog, sem dudor, felülete lapos. Szárny-
fedői párhuzamosak, a végük egyenként lekerekített, felületükön hosszanti
bordákkal. A melltő nyúlványa a csípők között keskeny, de Végig ér, a csípők
ízületi vápái hátul nyitottak. A mellközép nyúlványa a középső csípők között
keskeny. Lábai rövidek, combjaik nem bunkósak (18. ábra: H), lábszárai
egyenesek, párhuzamos szélűek, lábfejeiken alul hosszanti csupasz csík húzódik.
A hátulsó lábfej 1. íze olyan hosszú, mint a 2. és 3. íz együttvéve, a 3. íz mélyen
kimetszett.

A 10 ismert faj a holarktikus régióban honos, ebből 5 faj palearktikus és 5 nearktikus.
Faunaterületünkön csak 1 faj fordul elõ. t

-~ -~« Fekete, felül zsírfényű, alul gyengén fénylő, finom, sárgás szőrözettel
fedett. Az előtor háta harántos, oldalt szögletesen kiszélesedett,
finoman szernecskézett és sűrűn, mélyen pontozott, korongján sza-
bálytalan bemélyedésekkel. Szárnyfedői finoman és sűrűn ponto-
zottan szemeoskézettek, 2---4 hosszanti bordával, vagy azok nyo-
maival, a bordák között szabálytalan, gyenge benyomatokkal
(22. ábra). 8--23 mm.

3*
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Előfordul Euró ától .I ' ˇp apanıg szinte az egész palearktikus tájban, s fauna-
területünkön a hegy- és dombvidék fenyveseiben. Lárvája (20. ábra: C) az erdei-
és feketefenyő, valamint a lucfenyő rönkjeiben, száraz törzseiben fe`lődik. A b áJ 08 1'
aprılıs vegétől julıusıg talalható, nappal többnyire száraz kéreg alatt, vagy a kéreg
re edıu Jıb, bııık ._ f 0 O rp eseıen ujı meg komor fenyocıncer

L striatum L.
Változatai:

1. Olykor a szárnyfcdők világosabb vagy sötétebb barna, elmosódott oldalszegély-
lyel. -- A törzsalak közt ritkább (Budapest, Berhida, Balatonendréd)

ab. limbatipenne Pic

2. Szárnyfedői egyszínű barnák vagy vörösesbarnák. A törzsalakkal együtt
gyakori ab. agı-este FABR.

9. nem: Tetropiunı KIRBY

Testük megnyúlt, felületük meglehetősen lapos. Fejük széles (12. ábra:
E sze 'kt l' ' ' ' `), meı e jesen osztottak. Homlokuk szeles es lapos csapdudoraık en én-J  gy Á 3
kiemelkedok, közöttük a homlok gyengén vagy erősebben benyomott. halán-t.k k . , . .e u egyenletesen megy at a hengeres nyakba. Az allkapcsı tapogatók vég-
íze baltaszerű (4-. ábra: I). A csápjaik rövidek, legfeljebb a fél test hosszát érik
el; a töve vastag, a 3. ız nem rövidebb az 5 -nél Az előtor háta en é ' `_ . . gy . g n szn
alakú, a töve előtt befűződött, hátulsó szegélye vastaffon felhajló, oldalt kere- Ö _
kitett, tüske vagy dudor nélkül (18. ábra: J), korongja hosszanti irányban
benyomott. Szárnyfedői párhuzamosak, a végük, a varratszögletük lekerekített.
felületüket lesimuló sűrű szőrözet fedi. A melltő nyúlványa a csípők között
k I k dı rf' Ü Í ._ 4. Í I 'If . I Pf qıes eny, c tegıg er, a mcllkozep nyulvany a a csıpok kozt ugyancsak kesken„ ' .fi 3.'

Lábaik erősek, a combok töve vékony, majd bunkószerűen megvastaflodik.
d If _ __ I 1 A I ve meglehetosen laposak (18. abra` I) labszaraık rövıdek ma`dn ti' h -. , . c  f , j em par u
zamos szélűek. Lábfejeik szélesek, a hátulsó láblej 1. íze olyan hosszú. mint a
2. és 3. íz cgyüttvévc, a 3. íz mélyen bcınetsf/.ett.

Az ismert 15 fajból T észak-amerikai. a többi palcariktikus. Faııııaterületünkön 3 faj
fordul elő.

1 (4) Az előtor háta fényes, oldalt sűrűn. középen ritkábban és finomab-
ban pontozott.

2 (3) Az előtor hátának korongja szórtan pontozott, a pontok közterecskéi
többnyire jelentősen szélesebbek, ınint maguk a pontok (18. ábra:
L). Feje a csápok között hosszirányban jelentősen benyonıott és
barázdált. Fekete, a szárnyfedő. csápjai és a lábai barnák vagy
barnásvörösek. Az elotor oldalt finoman és sűrűn szemecskézett
középen hosszant és többnyire a korongon kétoldalt is benyomott.
Szarnyfedoı nagyon finoman és sűrűn szcmecskézve pontozottak
zsírfényűek., nagyon rövid szőrözettel sűrűn fedettek (23. ábra).
9--18,5 mm.

Előfordul Európában S7il_ı(riáb.ın Fs? k "VI 'l"b_ , . 1 - , .J .a -t ongo ıa an, Japánban. Faunıı-
területiinkön a hegyvidék fenyveseibeıı elterjedt, a Kárpátok egész vouulatabar.
gyakori, Magyarországon a Kőszegi-lıegységben, Sopron környékén és a Zemplénı-
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hegységben fordul elő. Fűrészáruval sokfelé széthurcolják. Lárvája (20. ábra: D)
fenyőfákban, főleg lucfenyőben él. Az imágó április végétől júliusig repül, több-
nyire száraz fák kérge alatt található R t ın b O l 6 f e n y ő cı n c é T

castaneum L.

Változatui:

1. Olykor az előtor oldalai, valanıint a tőszegély közepe, a melltő oldalleınczei
továbbá a csípők és tomporok vörösbarnák. - A törlsfaj között fordul elő, de
nálunk még nem találták lab. rufomarginatuııı ROUBAL]

-___

-wı-IH-ýv(gifffipí
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23. ábra. Tetropium castaneum L. 5* (Eredeti)

2. Teste fekete, lábai feketék, szárn fedői vörösbarnák. --~ G fakori _Y Ü
ab. luriduııı I...

3. Teste fekete, lábai vörösbarnák, szárnyfedői feketék. H Igen gyakori o
ab. fulcratum Fztnıı,

4. Teste lábaival, szárnyfedőivel együtt fekete. ~~~ Gyakori ab. aulicunı FABR.

Az előtor hátának korongja sűrűn pontozott, a pontok közterei
többnyire keskenyebbek, mint a pontok (18. ábra: Feje a csápok
között alig benyomott és nem barázdált. Teste fekete, lábai vörös-
barnák. Feje sűrűbben pontozott, az előtor oldala nagyon sűrűn
és finoman szemecskézett, korongja hosszában lapos, gyengén benyo-
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mott. Szárnyfedői nagyon sűrűn és finoman szemccskézettek, fény-
telenek, felületét lesimuló finom, sűrű, sárgás szőrözet fedi. 8--
l7,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában., Angliában, a Szovjetunió európai
felének északnyugati részében. Faunaterületünk nyugati részében található,
Magyarországon eddig csak Sopron környékéről került elő. Lárvája a vörösfenyő
kérge alatt él. A bogár április végétől júliusig repül

Gabrieli WEISE

Változatai:

1. Teste a szárnyfedőkkel együtt fekete, combjai is feketék, de a lábszárak és láb-
fejek vörösbarnák -:- Előfordul a törzsfajjal együtt (Kozmescsek, Hoverla)

[ab. Crawshayı SHARP]

2. Teste fekete, szárnyfedői vörösbarnák, combjai feketék, lábszárai és lábfejízei
világosak. -- Faunaterületünkön még nem találták

[ab. Schimitscheki PLAv.]

3. Teste fekete, lábai vörösbarnák, szárnyfedői barnásvörösek. --- Faunaterüle-
tünkön ritka (Alacsony-Tátra) [ab. bicolor PIC]

4 (1) Az előtor háta a korongján és oldalt is egyaránt sűrűn szemecské-
zett (18. ábra: J--K), ritkásan szőrözött, szárnyfedői lesimuló.
sűrű és finom szőrözettel boritottak. Feje sűrűn és durván pontozott.
homloka a csápgödrök közt barázdált. Az előtor háta középen lapos.
gyakran a korong is kétoldalt benyomott. Szárnyfedői nagyon fino-
man és sűrűn pontooskázottak, fénytelenek. Teste fekete, szárny-
fedői, lábai, csápjai, az előtor szegélyei és a melltő oldala vörös-
barna. 8--17 mm.

Előfordul Európától Nyugat-Szibériáig. Faunaterületünkön a Kárpátok-
ban elterjedt és gyakori, Magyarországon ritka, eddig csak Sopron környékéről.
Magyaróvárról és a Zempléni-hcgységből (Pálháza) ismerjük. Lárvája a lucfenyő-
ben él. A bogár április végétől júliusig található

fuscunı FAP. R.

V ált. o zu t az

l. Olykor az előtora teljesen fekete, szegélyei sem világosak. »- A törzsfaj között
fordul elő (Retyezát) [ab. obscuratum PLA\'.j

10. nem: Cyamophthalmus KRAATZ

Nyúlánk, párhuzamos testű, felül kissé lapított, egyszínű fénylő sárgás-
barna cincérek. Fejük kerekded, feltűnően nagy, kiugró, félgömb idomú szemek-
kel (l2. ábra: F): a szemek belső szegélye a csápok tövénél mélyen kikanyarí-
tott, elülső szegélye a rágók tövéig ér. Homlokuk nagyon keskeny, alig szélesebb.
mint az 1. csápíz vége, lapos, a csápdudoraik laposak; a csápok töve kijjebb
fekszik, mint a szemek belső szegélye. Csápjaik hosszúak, vastagok, az 5.
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íztől kissé fűrészesek, a 3. íz sokkal rövidebb, mint az 1. vagy az 5. Az előtor
háta harántos, oldalt lekerekített, hátulsó szöglete erősebben vagy gyengébben
szögletesen kiugró, oldalt fog vagy dudor nélkül. Szárnyfedői párhuzamos
szélűek. a végén lekerekítettek., a varratszögletük tompa. A melltő nyúlványa
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2-l~. ábra. Cyamophthalmus moesim`.us E. FRIV. (Eredeti)

keskeny. de a csípők végéig ér. Lábaik vaskosak. combjaik duzzadtak., láb-
száraik egyenesek, lábfejeik szélesek, a hátulsó lábfej l. íze rövidebb, mint a
3. és 4. egyiittvéve, a 3. iz mélyen kivágott.

Ebbe a nembe egyetlen dél-európai--mediterrán faj tartozik, amely fauııatáerületünk
déli peremvidêkén is elõfordııl.

- - Teste vöröses., sima és fénylő., rövidebb lesimulő és hosszabb fel-
álló, gyér szőrözettel. Az előtor háta a korongon alig, vagy csak
szórtan pontozott, oldalt ráncosan, durván pontozott, amely a
szegélyen többnyire peremet képezve megy át a melltő oldalleme-
zébe; ez utóbbi teljesen sima. Szárnyfedői durván és sűrűn ponto-
zottak. A 3 elülső combja erősebben megvastagodott, mint a .többi
(24. ábra). 9-13 mm.

Ide csak egyetlen, a mediterrán területen elterjedt. faj tartozik, amely
faunateríiletünk határán.. a horvátországi tengermelléken is előfordul. Az iınágó
éjszaka aktív, fényre nem repül., s ez magyarázza ritkaságát. Tápnövénye, fejlő-
désmenete a mai napig sem tisztázott

[moesiacus E. FRIv.]
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ll. nem: Rhagium FABR.

Testük megnyúlt, széles ivállú, felületük vagy egyenletesen és finoman,
vagy sűrűn és többé-kevésbé foltosan szőrözött. Fejük a szemek mögött
többé-kevésbé széles és hosszú halántékkal, hátul nyakszerűen befűződött
(27. ábra: A»--B). Szemeik vese alakúak, domborúak., belül alig kikanyarí-
tottak. Csápjaik meglehetős rövidek vagy fél testhosszúságúak, az 1. íz bun-
kós. a 3. és 4. íz majdnem egyforma hosszú. Az előtor háta domború, elöl és

lt .if

\ _

25. ábra. Rhagiunı- bífascı`(ıtu.nı FABR. (Eredeti)

hátul harántul befűzött, oldalt középen l--1 éles, kissé hátrafelé irányuló tüs-
kével. Szárnyfedőík a vállon szélesek, hátrafelé elkeskenyednek. a végük
egyenként lekerekített, felületükön bordák futnak, a bordák közeiben ponto-
zottak vagy ráneoltak. A melltő nyúlványa a csípők között magas, a mellközép
ıludorszerűen kiáll, és a töve felé meredeken lehajló (9. ábra: I. Lábaik
erősek, hosszúak, lábfejízeik szélesek, laposak, alul szivaesszerűen szőrösek.

A palearktikııs régióban 15, a nearktikus régióban 7 fajuk él. Magyarországon mind-
össze fi, fajt ismerünk, amelyek Európában általánosan elterjedtek. Lárváik elhalt fenyőfélék
és lmııbosfák kérge alatt. vagy korhadó fában élnek; a kéreg alatt széles, csavaros meneteket
rágnak. Kifejlődésükhöz általában 2 év szükséges. de a környezettől, csapadékviszonyoktól
függően ez több is lehet.
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1 (2) A potroh haslemezein középen nincs élszerű kiemelkedés. Csápjai
vékonyak, meglehetős hosszúak, a 6 esetében a szárnyfcdők köze-
pét elérik, a Q esápjai a szárnyfcdők tövét messze meghaladják.
Feliilete egyenletesen és finoman szőrözött (1. alnem: Rhagium
s. str.). -~ Teste fekete, a potroh basszelvényei középen és utolsó
szelvényei egészen vagy oldalt vörösek, a combok töve, a lábszárak
a végük kivételével és a lábfejek, valamint a csápok a tőíz kivételé-
vel vörösek. A szárnyfedők közepe előtt a varrat felé irányuló
ferde, széles harántcsík, és a közepe mögött egy széles, kifli alakú
folt szalmasárga, a széles oldalszegély a esúesig vörösbarna; felülete
fényes, durván pontozott. A szárnyfedő rajzolata változékony (25.
ábra). 12-22 mın.

Előfordul Európában, Kisázsiában és a Kaukáztısliıııı. \alaıııint_ Algériá-
ban. Magyarországon meglehetősen ritka (Budapest, Kőszeg, Sopron környéke).
Lárvája főleg lucfenyőben és jegenyefenyőben, kivételesen erdei- és feketefenyö-
ben, bükk, tölgy, ınogyoró vagy seprőzanót fájában fejlödik. A bábbölcsőt nem
a kéreg alatt, hanem a fában készíti; csak korlıadó, kidöntött. kipusztult száraz
fában él. Az imágó tavasszal és kora nyáron rajzik, erdőszegélyeken. erdei vágásnlt
mentén. tisztásokon a talajon sütkérezik és röpköd. A kifejlett iınágót kora tavasz-
szal és télen korhadó fenyőrönkökben lehet találni ~ - K é t (` s í k o s t ö v i s e 8-
c ı n c e r

bifasciatuııı FABR.

T ; OYaltozataı:

l. Szárnyfedöi feketék, egy ferde lıarántsáv a közepe előtt. egy széles. kifli alakú
folt a közepe mögött szalmasárga. Oldalt hátrafelé szélesedő. széles vörösbarıızı
szegéllyel; emiatt a fekete folt hátrafelé ék alakban elkeskenyedik. és a csúcsa!
sem éri el (26

l
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26. ábra. A: Rhagium bifasciatunı FABR. forma typica, B: al). lutefııscifıtum PIC, (L: ab. nıedio'
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notatum PIC, D: ab. lituratum FÜGN., L: ab. unífasciattım MULS., I*: ab. Deyrollei PIC, C: al:
infascialum PIC, H~-I: ab. Simoni BLAIR; J: Rh. sycophrmta SCHRANK forma typim, K: ab
apicefasciamm HEYR., L: ab. latefasciatum MÜLL.; M: Rh. mardax DE G1-:ER forma ıypím
N: ab. subdilatatum PIC, 0: ab. morvandicum PIC, P: ab. polonicum PODANY: Q: Xp/losteııs
Spinolae E. FRIV. forma typica 3, R: Q, S---klf: ab. Merkli PIC és V: Leptorrhabdiıını illyricımı
KRAATZ szárnyfedőrajzolata (A»~L, P: részben PODANY, MAO: PLAvıı.scsIKov ııyomán

Q;----V: eredeti)
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2. Olyan, mint a törzsalak, de a szegély vörös sávja keskeny, a fekete folt a
csucsot eléri (26. ábra: B). -- Ritka ab. latefasciatum PIC

3. A szárnyfedő csúcsa a hátulsó sárga foltig vörösbarna, az elülső és hátulsó
sárga folt oldalt a szegély mellett .összekötött (26. ábra: C). -- Ritka

ab. medionotatum PIC

l. A szárrıyfedő a hátulsó sárga folttól a csúcsig sárga-sárgásvörös, oldalszegélye
vörösbarna, elöl fekete alapon a sárga harántsáv élesen kirajzolódik (26. ábra:
D). -- A törzsalak között gyakori ab. lituratunı FÜGN.

5. A szárnyfedő fekete foltja ék alakú. elöl a sárga folt benne jól körülhatárolt,
a hátulsó sárga folt hiányzik (26. ábra: -- Gyakori

ab. unifasciatum Muts.

6. A szárnyfedők egyszínű vörösbarnák, csupán a varrat fekete. - Nagyon ritka,
nálunk még nem találták [ab. ictericum SCHLEıCH.]

7. Olyan, mint az előbbi, de a varraton kívül a szárnyfedők keskeny töve is
fekete. --- Igen ritka [ab. rufıım PRELL]

8. Olyan, mint az ab. icterícum SCHLEÍCH., de a szárnyfedők bordái többé-kevésbé
feketék. -~ Ritka [ab. ııigrolineatum DoN.]

9. Szárnyfedői egyszínű sárgás-vörösbarnák, de a tövük szélesen vagy keske-
nyebben fekete (26. ábra: H-I). -- Ritka [ab. Simoni BLAIR]

ll). Szárnyfedői a tövüktől hátrafelé ék alakban feketék, a fekete foltban nincs
sárga rajzolat (26. ábra: G), vagy elöl 1 kis sárga petty van. - Ritka

[ab. infasciatum PIC]

ll. Olyan, mint az ab. infasciatum PIC, de a fekete foltban 2 kis sárga petty van
(26. ábra: Ritka [ab. Deyrollei PIC]

A potroh haslemezei hosszukban középen élszerűen kiemelkednek.
Csápjai vastagok és rövidek, a szárnyfedők tövét a Ő csápja is alig
haladja túl. Felülete többnyire sűrűn és foltokban tömörítve szőrö-
zött alnem: Hargium SAM.)./---. [Q

A halánték a szemek mögött jól fejlett, erősen kiáll, párhuzamos
szélű, legalább olyan hosszú, mint a szemek (27. ábra: A). pontozott
es szorözött. Szárnyfedői finomabb bordákkal, foltosan szőrösek,
feketék, 2 vöröses harántsávval.

Csápjai rövidek és vastagok, a szárnyfedők tövét alig érik el. A
halánték a szemek mögött nagyon erősen fejlett, hosszabb, mint a
szem. Szárnyfedői sárgásvörös szőrözettel, a 2 vörös harántcsík
között oldalt csupasz fekete folt nélkül. Teste fekete, szárnyfedőiıı
2 széles vöröses harántesíkkal. A szárnyfedők tövében a vállszöglet
és a pajzsocska között dudorodás emelkedik ki, amelyet kétoldalt
barázdaszerű bemélyedés határol. Többnyire 2 gyengén kiemelkedő
bordája van, köztük a felület durván ráncosan pontozott. A homlok.
a halánték alul, valamint az előtor háta kétoldalt hosszában sárgán,
surun szorös, a szárnyfedő sárga szőrözete sűrű foltokat alkot.
l7»~-~26 mm.
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\;ˇ

5 (4)

6 (3

Előfordul Európától Nyugat-Szibériáig és Kisázsiában. Fauııaterületünköıı
a hegy- és dombvidéken elterjedt, gyakori. Lárvája főleg tölgyben él, de előfordul
nyír, éger vagy gesztenye fájában is; a kéreg alatt rág járatokat, és ott is bábozó-
dik. Az imágó május-júniusban jelenik meg, többnyire száraz fák napsütötte
oldalán tanyázik, vagy virágzó cserjéken található, főleg kökényen, galagonyáıı
és bodzafán; ölfán is gyakori Tölgyes-tövisescineér

sycophanta SCHRANK

áltozatai:

1. A szárnyfedőıı 2 vöröses harántsáv van: egy a közepe előtt és egy a közepe
mögött, egyébként fekete (26. ábra: J). - Közönséges forma typica

2. A szárnyfedői a hátulsó vörös harántsávtól a csúcsig teljesen vörösek (26. ábra:
Ix). Nagyon ritka ab. apicefasciatum HEYR.

3. A szárnyfedőnek csak a töve és a csúcsa fekete, a 2 harántsáv között teljesen
vöröses (26. ábra: L). --- Nagyon ritka ab. latefasciatum MÜLL.

Csápjai hosszabbak, néhány ízzel túlérnek a szárnyfedők tövén.
A halánték nem olyan erősen kiugró, csak kevéssel hosszabb, mint
a szem. A szárnyfedői zöldessárga szőrözettel, a 2 Vörös harántsor
között oldalt nagy, többnyire kerek és erősen pontozott csupasz
fekete folttal; szőrözete kis foltokba tömörül. Válldudora kiálló.
de a szárnyfedők tövében csak a Válldudor mellett van hosszanti
benyomat, a pajzsocska mellett azonban domború. Teste fekete,
csupán a szárnyfedőkön van 2 kissé rézsutos, egyforma széles haránt-
szalag. 13-22 mm.

Előfordul Európától Nyugat-Szibériáig. Magyarországon a hegyvidék er-
(leiben nem ritka. Lárvája főleg bükk, tölgy, gesztenye., juhar, nyír, hárs és éger,
ritkán tűlevelű fák kérge alatt fejlődik. Az imágé áprilistól augusztusig repül. -~
Csertövisescincér

mordax DE GEER

-_ 1 .

\ altozataıı

1. A szárnyfedő rézsútos harántsávjai közel egyforma szélesek, s ınajdneın a varra-
tig érnek (26. ábra: --t Ez a leggyakoribb forma typica

2. A hátulsó vöröses harántcsík sokkal szélesebb, nıiııt az elülső (26. ábra: N). ~-
A törzsalak között ritka ab. sııhdilatatum PIL:

3. A szárnyfedők vöröses harántsávjai a varrat előtt jelentősen nıegrövidiiltek.
az oldalszegély mentén kiszélesedtek (26. ábra: O). f-- Ritka

ab. morvaııdicum P11:

-L. A szárnyfedők vöröses harántsávjai majdnem teljesen hiányzanak (26. ábra:
P). Igen ritka ab. polomcıım PODANY

A halánték a szemek mögött sokkal rövidebb, mint a szemek, leke-
I I II' II Irekıtett es elszukülo, fenyes és sima (27. ábra: B). A szárnyfedők

bordái élesek. Teste fekete, a csápok töve, az előtor elülső és hátulsó
szegélye és lábai részben vörösesek, a combok alul és oldalt, valamint
a lábszáraik nagyobb része Vörös. Szárnyfedői szürkéssárgák, sza-
bálytalan, többnyire foltokra szakadozott fekete sávval a közepe
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előtt és a közepe mögött; a harántsávokon kívül gyakran a bordák
és közöttük a kiemelkedő ráncok is feketék A lesímulõ és foltokb- a
tömörült szőrözet szürkésfehér, felülete durván pontozott és ráncolt.
10-21 mm. ` A

Előfordul Európától Nyugat-Szibériáig, valamint Kisázsiában, Szíriábaıı
és Algériában. Faunaterületünkön a hegyvidék tűlevelű erdeiben nem ritka. Lár-
vája (20. ábra: F; bábja: G) föleg lucfenyő, valamint erdei- és feketefenyõ kérge
alatt fejlödik. Az imágó áprilistól júniusig repül, gyakran találjuk kivágott fenyő-
rönkököıı vagy fenyő-ölfán sütkérezni. --~ F e n y v e - tö v i s e c i n c é r

inquisitor L.

12. nem: Rlıamnusiunı LATR.

Testük termetes, párhuzamos szélű, meglehetősen hengeres. Fejük nagy.
szemeik vese alakúak, elöl mélyen kikanyarítottak, hátul lemetszettek. Pofáik
hosszabbak, mint a szem legkeskenyebb átmérője, párhuzarııosak, elöl szög-
letesen kiugrók. Halántékuk párhuzamos, hosszú, erősen befűzött, a nyak
jól elkülönült, felül a fejtető benyomott. A homlokuk hosszirányban mélyen
barázdált, az erősen kiemelkedő csápdudorokat is elválasztja, a csápdudorok
előre és hátrafelé is meredeken lejtenek. Csápjaik hosszúak, erősek. yastagok
(9. ábra: D), a test fél hosszát valamivel (Q) vagy jóval túllépik az 1. íz
vastag, a 3. iz sokkal rövidebb, mint az 1., rövidebb, mint a 4.. és sokkal
rövidebb (fele), ınint az 5.; az 5. íztől kezdve kissé fogazott. Az előtor háta
elöl-hatul melyen befuzött, az elülső szegély gallérszerű és olyan széles. mint
a nyak, hátul sokkal szélesebb, oldalt lekerekített, kiugró. foggal, közepe
hosszirányban benyomott. Szárnyfedői szélesek, hátul együttesen lekerekí-
tettek, oldalszéliik lehajló. A melltő nyúlványa a csípők között keskeny ég-
alacsony, végig se ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak (9. ábra:
J). Lábaik hosszúak. erőteljesek, combjaik nem bunkósak, lábszáraik egyene-
sek. A hátulsó lábfej l. íze majdnem olyan hosszú. ınint a Í. és 3. iz együtt-
`f.“éve., a 3. iz mélyen kimetszett és ki sé szélesebb, mint a 2.'JD

„X palearktikus régiólıaıı fordul elö 6 faja- amelyek közül faıınateriiletiinkön 1 faj talál-
lıató.

Q //K ff Í
`>/Í Q''xv' 1 "'\@' / .fi

7 ,ıëgajšë ` /fi yi

\ ti
t A

A B c Dől
.17. álıra. ,×\: Rhagiunı syeophtınteı SCHRANK és B: Rh. ínquıˇsitor L. feje felülnézetbeıı

(Á: Sˇtvnmforus quereus GOEZE és D: St. meridianus L. (`sáptö\`e (Eredeti)
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íı1...-._- Feje és előtora, valamint a lábai és a potroha vörösessárga, szárny-
fedői feketéskék színűek, oldalszéle a vállon sárga, a mellközép
és a mellvég fekete. Csápja a tövén sárgásvörös, az 5. íz végétől
fekete vagy barna. A fej és az előtor háta felálló, rövid sárga szőrö-
zettel, a szárnyfedők nagyon finom, lesimuló, barnás szőrökkel
fedettek. A homlok finoman pontozott, a fejtető és a nyak sima,
az előtor korongja sima, dudorai erősen kiemelkedók. Szárnyfedői
sűrűn, kissé ráncosan pontozottak (28. ábra). 15-~23 mm.

28. ábra. Rham.rıusium. bicolır SCHRANK (Eredeti)

Előfordul csaknem egész Európában, a Szovjetunió európai felének közép>+«'š
és déli részében. Faunaterületünkön elterjedt, de ritka. Lárvája (20. ábra: E)
öreg, odvas, korhadt nyár, fűz, juhar, szil, tölgy, gesztenye. hárs. dió és különböző
gyümölcsfákban él, és 2 -«- 3 évig fejlődik. Az iınágók május közepén jelennek meg.
és a rajzás júniusban is tart

hieolor SCHRANK
V ál t O z a t ai:

l. Olyan, mintja törzsalak, csápja fekete vagy barna. de az előtor korongja többé-
kevésbé sötét. -«~ Eddig nálunk még nem találták [ab. Áulıei Pl(:|

2. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői feketék. Nálunk még nem gyűj-
tötték [ab. atripemıe BED.]

3. Olyan, mint a törzsalak, csápja fekete vagy barna, de a homlok és a fejtető
a csápdudorok mögött fekete. - Nálunk ugyanolyan gyakori. mint a törzsalak

ab. Pici KANABÉ
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-L. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők szegélye a közepükig és egy váll-
szegélyfolt sárga. -~~ Magyarországról még nem mutatták ki

A [ab. lıuınerale BED.]

5. Olyan, mint a törzsalak, de az elülső lábfej 3 íze és a 3 első csápíz is fekete.
Nálunk még nem mutatták ki [ab. diversitaı-se DAYREM]

6. Teste teljesen sárgásvörös, csak a mellközép és a mellvég, valamint a csápjai
feketék. -«~ Ritkább, mint a törzsalak var. glaucopteı-um SCHALL.

7. Olyan mint az előző, de a homlok és a fejtető a csápdudorok mögött fekete-
csápja fekete. -- Magyarországról még ismeretlen

[ab. symmetricum KANABIÍZ]

8. Olyan, ınint a var. glaucopt-erum SCHALL., de a combok töve fekete. - Elő-
fordulása nálunk is várható [ab. lutetianum DAYREM]

9. Olyan, mint az ab. symmetricum KANABÉ, de szárnyfedőin a pajzsocska mellett
és a csúcsukon is fekete folt van. -~ Nálunk még nem találták

[ab. capitale PIC]

10. Szárnyfedői a csúcsukon és a tövükön széles sávban feketék vagy feketés-
kékek. ~-- Ritka [ab. anılıustunı HEYD.]

11. Csápjai egyszínű vörösbarnák, egyebekben olyan. ınint a törzsalak. ~- Nálunk
jóval gyakoribb, ınint a törzsalak. Egyes szerzők önálló fajnak tartják

ırı. gracilicorııe THÉRY

12. Olyan, ınint az ın. gracilicorne THÉRY, de_ a szárnyfedők szőrözete sárga.
Eddig csak Csehszlovákiából ismeretes (Ces. Budejovice)

[ab. Mičani HEYR.j

13. Olyan, ınint az m. gmcilicorne THÉRY, de a fejtető és a homlok vége fekete. --
Nálunk ritka (Visegrád) (Z occipítale PLAV.) ab. Szalánczyi KANABÉ

14. Olyan, ınint az m. gracilicorne THÉRY, de a halántékon a szemek belső szegélye
mellett 1-~-1 nagy fekete folt van. Ritka (Magyaróvár. Kőszeg. Brassó)

ab. Bischoffi Pn:

15. Olyan, ınint az nl. gracilicorne THÉRY, de a szárnyfedőkön egy váll alatti folt
és a szegély a közepéig sárga. ~-~ Nálunk még nem találták

[ab. subhumerale llEYR.l

ló. Szárııyfedői feketék, csápjai azonban vörösbarnák. ınint az ni. gracilicorm
THÉRY esetében. Magyarországon is előfordulhat

[ab. ııigripenne PODANY]

17. Csápjai vörösbarnák, szárnyfedői kékesfeketék, de szegélye a csúesig keske-
nyen sárga. -~- Magyarországon még ismeretlen [ab. limbaturn PIC]

18. Teste a csápokkal, lábakkal együtt egyszínű sárgásvörös. csak a mellközép
és a mellvég fekete. H Ritka (Kalocsa, Tribecs) ab. rufotestaceum PIC

19. Olyan, mint az előző, de a fejtető és a homlok hátsó része fekete. :--- Ritka
(Arad) [ab. inapicale PIC]

20. Olyan, mint az ab. rufotestaceum PIC, de a szárnyfedők keskeny szegélye fekete.
e Nálunk még nem ismeretes [ab apicepraeustum HEYR.]

13. nem: Xylosteus E. FRIV.

Testük karcsú vagy a szárnyfedőik megnyúlt tojásdadok (Q), hártyás
szárnyaik jól fejlettek (Ő) vagy erősen csökevényesek Fejük (9. ábra: A)
hátul nyakszerűen befűződött, homlokuk a csápok tövében és a szemek között
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is dudoros, halántékuk jól fejlett. Szemeik kiugrók, vese alakúak, elöl gyengén
kikanyarítottak. Csápjaik messze a szemek kikanyarítãsa előtt erednek, hos'/_-
szúak és vékonyak, a 4. íz rövidebb, mint az 1., és sokkal rövidebb, ınint a
3. íz, az 5. íz hosszabb, mint a 3.; vége a szárnyfedők csúcsát kissé túlhaladja
(3), vagy csak a szárnyfedők közepéig ér Az előtor elöl nagyon erősen.
hátul gyengébben befűződött, oldalszegélyük középen éles foggal vagy bütyökf
kel, közepe hosszában benyomott, emiatt korongja 2 nagy bütyökkel. Szárnj -
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29. ábra. Xylosteus Spinolae E. FRIV. A: 5*, B: Q (Eredeti)

fedőik párhuzamosak (3) vagy megnyúlt tojásdadok (Q), a végük egyenként
lekerekített; felületük durván pontozott, bordák nyoma nélkül. Lábaik véko-
nyak és hosszúak. A melltő nyúlványa keskeny és alacsony.

Ide 3 faj tartozik, amelyek Délkelet-Európában, a Balkán félszigeten a lšaukáznsbaıı
honosak. Az egyik faj faunaterületünkön is előfordul. ~

4-ıı-.U-ııı-ııı Világos vagy sötét barnásvörös, szárnyfedői sárgás foltokkal: 1
folt a pajzsocska mögött, 1 az oldalszegély közelében a közepe
előtt, 1 fél harántsáv az oldalszegély mellett a hátulsó negyedben
és 1 nagyobb folt a csúcs előtt szalmasárga (26. ábra: Q-R). Szárny-
fedői nagyon durván és sűrűn, de nem ráncolva pontozottak, felü-
letüket sárgás, lesimuló, gyér szőrözet borítja (29. ábra: A-B).
12--17 mm.
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Változata:

DR. KASZAB ZOLTÁN IX.

Előfordul a Keleti- és Déli-Kárpátokban, Horvátországban, Boszııiâban,
Hercegovinában, valamint Dél-Karinthiában, északra a Dráva vonaláig. Minde-
nütt ritka. Lárvája (30. ábra: A) Erdélyben száraz bükkfa ãgaiban fejlödik, míg
Karínthiában csak mogyorófában találták. A bogarak nappal laza kéreg alatt búj-
nak meg, s csak alkonyatkor jönnek elö, májustól júliusig rajzanak. Lárvája
2 évig fejlődik, és a bábbölcsöben a kész bogár telel át, ahonnan csak a 3. évben
bújik elõ. Elöfordulásuk Magyarországon a Dunántúl déli felében lehetséges

Spinolae FRıv.]

1. A szárnyfedők sárga foltja, a szegély melletti fél harántszalag és a pajzsocska
mögötti folt hosszirányban különbözőképpen összekötött (26. ábra: SHU). -
Előfordul a törzsalak között [ab. Merkli PIC]
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14. nem: Leptorrhabdium KRAATZ

Testük nagyon karcsú, párhuzamos szélű. Fejük hátul erősen, nyak-
szerűen befűződött, szemeik nagyok, vese alakúak, elöl mélyen kikanyarí-
tottak, homlokuk a szemek között és elöl a csápok tövében kissé bütykös.
Csápjaik hosszúak, fonal alakúak, hosszabbak, mint a test (Ő), vagy valamivel
rövidebbek (2), a 4. ízük nem rövidebb, mint az 1., de rövidebb, mint a 3.,
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31. ábra. Leptorrhabdíum illyricum KRAATZ (Eredeti)

az 5. íz sokkal hosszabb, mint a 3. (9. ábra: Az előtor háta megnyúlt.,
elöl erősen, nyakszerűen elszűkült és mélyen befűződött, hátul gyengén befű-
zött, oldalt a középen tompa bütyökkel; közepe hosszában nem benyomott.
Szárnyfedőík hosszúak, párhuzamosak, végük együttesen lekerekített, varrat-
szögletük tompa. Felületük durván pontozott, bordák nyoma nélkül. A melltő
nyakszerű elülső része fényes és harántul ráncolt, egyebütt sűrűn pontocs-
kázott és fénytelen, a melltő nyúlványa nagyon keskeny és alacsony. Lábai
vékonyak és hosszúak.

Ide mindössze 2 faj tartozik, amelyek a Balkán félszigeten és a Kaukázusban honosak.
Fauııaterületünkön 1 faj él.

~»- --- Fekete, a fej és az előtor háta nagyon finoman, porszerűen szőrö-
zött, a szárnyfedők szőrözete gyér, lesimulõ, közöttük rézsút fel-

4Ix.s.
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álló kissé hosszabb szőrökkel. A szárnyfedők (26. ábra: V) oldalán
i a közepe előtt egy ferdén hátra irányuló és a közepe mögött egy

ferdén előre irányuló keskeny sárga folttal (31. ábra). 12,5-16 mm.

Előfordul a Balkán félszigeten Görögországtól Horvátországig, faunaterü-
letünkön csak Horvátországban gyűjtötték (Vaganski vrh). Nagyon ritka. Élet~
módja nem ismeretes (= grarilis KRAAT7. )

[illyricurn KRAATZ]

15. nem: Toxotus ZETT.

Testük megnyúlt, fejük kicsi és keskeny, pofáik hosszúak, fejpajzsuk
a csápok előtt hosszú. Szemeik vese alakúak, elöl szögletesen kikanyarítottak.
hátul lemetszettek. A halánték a szemek mögött elszükül, homlokuk a csápok
tövében erősen kiáll. Csápjaik fonal alakúak, majdnem elérik a szárnyfedők
végét (3), vagy túlérnek a szárnyfedők közepén Előtoruk nagy, harántos.
oldalt éles foggal, előrefelé elszűkül és harántosan benyomott, hátul széles.
a hátulsó szegély kétoldalt öblös (9. ábra: B). Szárnyfedőik szélesek. a váll-
szögleteik kiugrók, sokkal szélesebbek, mint a tor., hátrafelé fokozatosan elkes-
kenyednek, a végük együttesen lekerekített, de a varratszöglet egyenként
kis hegyben kihúzott, felületükön hosszanti, lapos, kiemelkedő bordákkal.
amelyek közül a szélső a vállszöglettől a csúcs előttig a legszélesebb: e tompa
bordától a szegélyig a szárnyfedő oldala meredeken lehajló. A melltő nyúlványa
keskeny (9. ábra: L), sokkal alacsonyabb. ınint a csípők. A mellközép dudor
alakú, kiáll, előrefelé meredeken lejt. A ;§` utolsó lıaslemezén él fut. Lábaik
vékonyak. hosszúak.

Ide 2 fa' tartozik. az eırvik a K:-_ıukázusl)aıı él. a ıııásik faunaterületünkíin is honos.ı--.- .

a..SJ
\.J4

-~- A teste egyszínű fekete, fekete, de a szárnyfedőkön az oldal-
szegély és egy többé-kevés e széles sáv, amely a válldudor és a
varrat között kezdődik és a csúcsig tart, vörös. Csápja a vége felé
fokozatosan világosahb, a csáp töve a homlokdudorral együtt. vala-
mint a tapogatók és az ajak sárga (Ő), vagy a csápok, tapogatók
és az ajak barna-barnássárga, lábai részben ugyancsak vörösbarnák
(Q). A felület szőrözete sárga (S2) vagy szürke a szárnyfedőkön
sávokban ferdén kifelé-, illetve befelé irányul, ami miatt. a szárny-
fedőn hosszában selymesfényű sávok látszanak. A szőrözete a has-
oldalon sűrű, oldalt a mell finomabb skulptúráját teljesen elfedi
(32. abra: AMB). 16--~23 mm.

Előfordul Európában. Nyugat-Szibêriában és Délnyugat-Ázsiában Belu-
dzsisztánig. Faunaterületünkőn a Kárpátokban elterjedt és nem ritka, Magyar-
országon eddig csak a Börzsöny hegységben (Királyháza), a Bükk hegységbeıı
(Nagyvisnyó) és a Zempléni-hegységbcn, valamint a nyugati batárszél hegyeiből
(Kőszeg, Sopron vidéke, Lajta-hegység) ismerjük. Lárvája főleg lucfenyőben.__rit-
kábban erdeifcnyőben él, Eszak-Európában lombosfákon is megfigyelték. Oreg
fák korhadásnak indult rönkjeiben, gyökereiben, törzsében fejlődik. A bogár
májustól augusztusig repül. Előszeretettel keresi fel az erdőszegély és a tisztások
virágzó eserjéii. fáit, de ölfán is megtalálható ( : niger LETZN. rıofftis FABR.

cursor L.
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Változatai:

1. Nlémelykor a Q is teljesen fekete, _a tapogatók, a csápdudorok világosak. _,
Ritka, általában összetévesztık a torzsalak egyszínű hímjéve_l. _Faunánkban is

[ab ııı mus BI-ZITT.előfordulhat . - S1'

0 ' " ' ' "rös -- Előfordul a törzsalak között, de ritka, fauııaterü-. A Q egyszınu sargasvo . _ _ _
letünkön a Kárpátokban sokfelé megtalálták [ab. Veumeuılı MU.s. Q]
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32. ábra. Toxotus cursor L. A: Ő, B: S2 (Eredeti)

3. Olyan, mint az előző, világos sárgásbarna vagy sárgásvörös, de a csápízek
csúcsa a 3. íztől kezdve, az elülső combok töve, a mellvég és a szárnyfedőkön
egy megrövidített és hátrafelé keskenyedő sáv a váll előtt és alatt fekete.
Eıõfzzzızzı az Alacsony-Táezábzn - [ab. Spzõzıa Reesn. 8,31

4. Olyan, mint a törzsalak Q-e, de a szárnyfedők vörös sávjai keskeııyek és a
középső elenyésző. H Előfordul a törzsfaj között az Eszaki-Kárpátokban _

, [ab. lineatus LETZN. Q]

5. Olyan, mint a törzsfaj Q-e, de a szárnyfedők vörös sávjaiból csak a csúcs előtt
maradt meg egy oldalszegély, és egy középső, elöl elenyésző sáv. »~~- A törzsalak
között nem ritka, Kőszegen is találták ab. fenestratus LETZN.

6. A 3 szárnyfedői olykor nem egyszínű feketék, hanem oldalt és középen vörös-
barna sávval, amely azonban elöl megrövidült. ~- Ritka, Csehországban és
Szlovákiában is gyűjtötték [ab. sıılıvittatııs REITT. 5]
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16. nem: Stenocorus FABR.

Testük zömökebb vagy karcsú, a szárnyfedőik hátrafelé gyengébben
vagy ék alakban elkeskenyednek. Szemeik nagyok, kiállók, elöl kikanyarí-
tottak, halántékuk a szemek mögött elszűkül, és fokozatosan megy át a nyakba.
Homlokuk széles, középen osztott, a csápdudorok gyengén kiugrók. Fejpajzsuk
meglehetősen lapos, sokkal szélesebb, mint hosszú. Csápjaik hosszúak, de
a szárnyfedők végét még a 3 esetében sem érik el, a S2-eké még rövidebb, a
4. íz rövidebb, mint a 3. vagy az 5. (27. ábra: C-D). Előtoruk megnyúlt,
elöl befűzött, oldalt középen tompa dudorral, hátul szélesebb, mint elöl
(9. ábra: C). Szárnyfedőik a vállon szélesek, hátul ferdén befelé lemetszettek,
és a varratszöglet is éles, felületükön nincsenek éles bordák. A melltő nyúl-
vanya keskeny, alacsony. A 5* utolsó haslemeze egyszerű, él nélkül. Lábaik
erősek, hosszúak, vékonyak.

.ft mintegy 30 ide tartozó faj a lıolarktikus régióban honos, ezek közül 2 faj Magyar-
országon is él.

1 A 3. csápíz rövidebb, mint az 5. (27. ábra: C), és a hátulsó lábfej
1. íze sokkal hosszabb, mint a 2. és 3. íz egyiittvéve (1. alnem:
Anisorus MULE-3.). - Teste zömök, teljesen fekete, de szárnyfedői
egyszínű vörösbarnák (Q), vagy karcsúbb, fekete, de a potroh és a
szárnyfedők válla vörösbarna Feje durván pontozott, felálló
gyér szőrözettel, az előtor háta finom lesimuló szőrözettel, és közte
gyér felálló szőrökkel, de ez a szőrözet a tor skulptúráját nem fedi
teljesen. Szárnyfedői bőrszerűen 1`áncolva pontozottak, nagyon fi-
nom, lesimuló, sziirkéssárga, selymes fényű szőrözettel (33. ábra).
11--21 mm.

Előfordul .Közép~ és Dél«-Európában, valamint a Kaukázusban. Faunaterű-
letünkön a hegy- és dombvidék tölgyeseiben elterjedt, gyakori, az Alföldön ritka.
Lárvája tölgyben él, de életınódjáról keveset tudnak. A bogár április végétől
júliusig repül: gyakran található virágzó cserjéken, főleg galagonyán vagy virágzó
tölgyčˇın. Szárazság- és melegkedvelő faj --~ T Ö l g y ci n c é r

quercus GOEZE

Változatai:

1. Előfordulnak olyan példányok, amelyeknek szárnyfedői egyszínű vörösbar-
nák, mint a Š?-é. A törzsfaj között ritka (Simontornya)

ab. dispar PANZ. ,Í

2. Olykor a fekete szárnyfedőin nemcsak a vállfolt vörösbarna, de az oldal-
szegély és a varrat is. -~~ Ritka (Budapest) ab. marginatus KRAATZ §`

3. Mind a 3, mind a példányok között előfordulnak teljesen fekete szárnyfedő-
jííek. ~ Gyakori discolor FLEISCH.) ab. urıicolor FLEISCH.

2 A 3. csápíz kissé hosszabb, ınint az 5. (27. ábra: D), olykor csak
olyan hosszú, mint a 4. (2. alnem: Stenocorus s. stı`.). - A 5 karcsú.
a Q alig zömökebb, csak általában jóval nagyobb, felületüket sűrű.
selymes szőrözet fedi, amely a fejen és az előtor hátán olykor a
skulptúrát is teljesen eltakarja. A szárnyfedők selymes lesimuló
szőrözete-. szélosebb-keskenvf`bb sávokban rézsút kifelé, illetve hátra-

,V
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1

felé irányul, ezért sávokban más fényű. A has szőrözete nagyon sűrű.
A Ő és Q színezete közel egyforma: fekete, a csápok töve és a lábak,
valamint a szárnyfedők a végük felé fokozatosan elsötétednek,
olykor csak a szegély és a varrat fekete, a korong barna, a combok
és a lábszárak vége, valamint a lábfejek sötétek, a potroh vörös-
barna (3) vagy fekete, csak a csúcsa vöröses 12---25 mm.
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33. ábra. Stenocorus quercus GOEZE Ő* (Eredeti)

Előfordul Európában és Észak-Ázsiában a Bajkál-tóig. Faunaterületünkön
a hegy- és dombvidék lomberdőiben elterjedt és gyakori. Lárvájáról keveset
tudunk, valószínűleg polyphag, beteg gyümölcsfákban, bükkben, kőrisben, fűz-
ben fejlödik, rönkökben, gyökerekben él, és a talajban bábozódik. A bogár kora
tavasszal jelenik meg, és júliusig repül, főleg virágzó fákon (tölgy) vagy virágzó
cserjéken, galagonyán, bodzán vagy ernyősvirágokon, napsütötte helyeken tar-
tózkodik. - Fűzcincér

a meridianus L,

Változatah

1. Teste teljesen fekete, szárnyfedői és lábai is feketék. -~ A törzsfaj között gyakori
ab. chrysogasteı- SOHRANK

2. Lábai feketék, szárnyfedői feketék, de a szegély elöl vagy a váll is elmosódottan
vöröses. - Nem gyakori (Magyaróvár) ab. levis OL.
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3. Szárnyfedöi feketék, vagy a váll és az oldalszegély elöl elmosódottan vagy éle-
sen vöröses, lábai _a térdek és a lábszárvégek kivételével vörösesek. -- A törzs-
faj között gyakorı ab. rufierus SCOP.

. -l. Szárnyfedői egyszínű sárgák vagy sárgásbarna színiíek, de olykor a varrat
gpajzãtšcska mögött .és egy hosszanti sáv a válldudoroktól kiindulva az elsö

arma an elmosódottan fekete. Labaı olyanok mint a törzsfa` t'b
A törzsfaj között gyakori ab. cantharimıs Hı~:RBsT
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34-. ábra. _flkıÍıTı.r*rtıs Sı`iıa.efferi LAICH. (_l_*ire(leti)

17. nem: Akimerus SERV.

Testük nıegnyúlt, szárnyfedőik a vállukon szélesek, hátrafelé ék alakban
elkeskenyedők, a végük ferdén befelé lemetszett. Szemeik nagyok., elöl gyengén
kikanyarítottak., a halántékon is kissé öblösek. Halántékuk rövid, hirtelen
elszűkiil, a fejtető a szemek hátulsó szegélye mögött harántul benyomódott.

1 ˇ _ I '_ ıı I I Í 0)oın okuk a csapok toveben ketoltlalt kuposan kıall, a felső ajkuk lapos..
szélesebb, mint amilyen hosszú. Csápjaik erősek. fonal alakúak, a 3. íztől
kezdve a középső ízek vége göbös (10. ábra: D), a 3. íz olyan hosszú, mint az
5., a 4-. alig rövidebb. A (Š csápja a szárnyfedők végét majdnem eléri, a É;-é
rövidebb. Az előtor széles, erősen domború, középen hosszant bemélyedt..
elöl és hátul mélyen harántul benyomott és elszűkült, a hátulsó szegély kétszer
Í I I If. I Ib k * f "ıy en ikanyarıtott. Szarny fedoık durván pontozottak, bordak nyoma nélkül.
A mellt" 'l f' *- _ ' ' ` ' 'ˇo nyu wanya keskeny es alacsony. Labaık hosszuak, erosek, a közép ff: O:
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comb belső oldalán, a hátulsó comb belsö és külső oldalán fűrészes éllel, és
a comb vége előtt éles fogacskával (10. ábra: E). A hátulsó comb téı-de eléri
vagy túlhaladja a szárnyfedők végét.

Ide mindössze l faj tartozik, amely faunánkban is honos.

-- - Vörösessárga vagy vörösesbarna (cý), a szárnyfedők közepén harántos
világosabb sárga folttal A fej és az előtor, valamint a mell és
a potroh sűrűn sárga szőrözettel fedett, a szárnyfedők szőrözete
olyan finom, hogy esupasznak látszik (34. ábra). 15--24 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. Magyarországon a hegy- és domb-
vidék lomberdeiben szórványosan fordul elö és ritka (Budapest, Pilismarót., Tár-
kány, Zebegény, Verőce, Szekszárd, Mecsek hegység). A lárva száraz bükk és
tölgy, valamint sril ágaiban, öreg fák vékonyabb törzságaiban fejlödik. Fejlődé-
sük valószínüleg több éves. A bogár június jt'ılinsl.ıan repül, többnyire meleg.
napsütötte napokon a fák koronája körül rajzik

Schaefferi LAICH.

Yáltozata:

l. Olykor a szárnyfedői feketék. csak a középső lıarámszalag sárga. v Nálunk
még nem gyűjtötték [ab. nigrinus PIC “Él

18. nem: Paehyta ZETT.

Testük széles és Zömök, szárnyfedőik a vállon szélesek, hátrafelé erőseıı
elkeskenyednek, a végük lemetszett. Szemeik nagyok, elöl kikanyarítottak.
hátul majdnem egyenesen lemetszettek, a halántékuk a szemek mögött a
nyak felé fokozatosan elkeskenyedik, nem kiugró. Homlokuk a szemek között
lapos. a csápok tövében gyengén dudoros, a felső ajkuk lapos, szélesebb, mint
amilyen hosszú. Csápjaik nem érik el a szárnyfedők végét (3), vagy csak fél
testhosszúságúak (Q), a 3. íz rövidebb, mint az 5., de hosszabb, mint a 4. vagy
az 1. Az előtoruk széles, elöl erősen befőződött, éles oldaldudorokkal, korong-
juk középen osztott, elöl és hátul mélyen harántosan benyomott. Szárnyfedóik
a vállon szélesek, válldudoruk kiugró, felületük durván pontozott, bordák
nyoma nélkül. A melltő nyúlványa keskeny és alacsony, de nem élszerű. a
mellközép előrefelé egyenesen lejt. Lábaik hosszúak, vékonyak.

Ez ideig 8 ide tartozó faj ismeretes, amelyek mind a holarktikus régióban élnek. Fau-
nánklıaıı 2 fa_j fordul elö.

1 (2) A fej és az előtor pontozása finom, a pontok közei simák, emiatt
fényesek. A szárnyfedők a csúesig igen durván pontozottak, a tövük
azonban a E2-en finomabban pontozott. Az elótoron az oldalsó
bütykön belül egy hosszanti benyomat hurkaszerű kiemclkodést
határol el. Teste fekete, a 3 szárnyfedői egyszínű vörös- vagy sárgás-
barnák, a Q esetében a válltól rézsut befelé irányuló sáv és egy nagy
folt a csúcs előtt barna, füstös szurokbarna (36. ábra: An-Bj.
10,5---24 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, Szibériában délen Mongóliáig, vala-
mint Észak-Amerikában.Elterjedése alapján boreoalpesi fajnak tartják. Fauna-
területünkön a Kárpátokhan sokfelé megtalálható, Magyarországon eddig csak

v
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a Sopron környéki hegyekböl került elö. Lárvája kizárólag lucfenyõben él, és öreg
törzsek gyökerei között a talajban bábozôdik. Fejlödése több mint 3 évig tart.
A bogár június végétől augusztusig repül, mégpedig csak szélcsendes, meleg napo-
kon, a déli napsütésben. Legszívesebben a 2--3 éves vágású törzsekre telepszik
virágokat csak elvétve látogat l

/`\ /"`X  
lameıl L.

' I

35. ábra. Pachyw qııadrirnneıılata I.. L1' (Flretletij

Változatai:
1. Olykor a :Q szárnyfedői egyszínű sárgásbarnák, fekete folt nélkiiliek. -~- Fauna-

teríiletiinkön eddig még nem találták [ab. insignata DEMELT :_-.

2. A szárnyfedöin csak a váll mögötti ferde lıaráııtsáv van meg (36. ábra: C). -
Ritka (Szebeni-hegység) [ab. bisignata PLAV. a]

3. A szárnyfedökön a S2 esetében egy fekete vállfolt és egy csúcs elötti folt van
meg, hasonló a tipikus formához, de elöl a ferde lıarántsáv redukálódott (36.
ábra: D). ~-~ Ritka (Retyezát hegység) [ab. bilunata DEMELT

4. A Q-ek világos szárnyfedőinek fekete foltjai a varrat közelében hosszukban
összekötöttek (36. ábra: W A törzsalak között nem ritka _

[ab. x-nigra HELLÉN L2]
5. Olykor a 3 teljesen fekete, csupán a szárnyfedők csúcsa elött van 1~l sárgás-

vörös folt (36. ábra: ~- Ritka (Északi-Kárpátok)
i [ab. apieemaeulata HEYR. 5*]

6. Nem ritkán a Ő*-ek teljesen feketék, szárnyfedõik is egyszínű feketék. - A
törzsfaj között fordul elö [ab. nigrina PIC 5]
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2 (1) A fej és az előtor háta sűrűn és durván pontozott, ami miatt a
felülete majdnem fénytelen. A szárnyfedők a csúcs felé már köze-
püktől kezdve finomabban pontozottak, a végük pontozása teljesen
elmosódott és finom, felülete fénylő. Az előtor oldalán az oldal-
bütyöktől befelé nincs mélyedés által elhatárolt kiemelkedés. Teste
fekete, csápja a vége felé világosabb; szárnyfedői sárgák, az elülső
és hátulsó harmadban 1-1 nagy, fekete folttal (36. ábra: G, 35.

z ábra). 11-22 mm.

l Előfordul Európa hegyvidékein, Szibériában, keleten az Amúrig és délen
Eszak-Mongóliáig. Faunaterületünkön a Kárpátokban gyakori, Magyarországon
eddig csak a Kőszegi- és Soproni-hegyekből került elő, de ritka. Lárvájának élet-
módja ismeretlen, valószínűleg a jegenyefenyő vagy más tíílevelííek gyökereiben él.
A bogár kora tavasztól augusztusig repül, szubalpin hegyvidéken erdőszegélye-
ken, erdei tisztásokon, irtásokban különböző ernyősvirágokon, galagonyán stb.
olykor tömegesen fordul elő

. quadrimaculata L.
, V á l t o z a t a i:

1. A szárnyfedők elülső fekete foltja teljesen hiányzik vagy csak nyomokban van
meg (36. ábra:  A törzsfaj között nem ritka [ab. bimaeulata S(:HÖNn.]

2. A szárnyfedők hátulsó foltja hiányzik, az elülső ınegvan (36. ábra: I). Ritka
(Gyulafalva) [ab. Mulsanti PIC]

3. A szárnyfedők elülső foltja 2 kis folttá redukálódott, a hátulsó folt. terjedelme:-f
(36. ábra: J). ~ Ritka (Szlovákia) [ab. sexmaculata lÍ`l1-:YR._]

4-. A szárnyfedők foltjai a szegély mellett hosszirányban összekötöttck (36. ábra:
K). - Ritka [ab. Hubenthali .IÃNN._|

19. nem: Evodinus J. LEC.

Testük zömök, a szárnyfedők vállától hátrafelé alig keskenyedik, végük
egyenként lekerekített. Szemeik kiugrók, vese alakúak, belül gyengén kika-
nyarítottak. Homlokuk széles, lapos, a csápdudorok gyengén kiemelkedők,
halántékuk a szemek mögött egyenesen ferdén lemetszett, és kiugrás nélkül
megy át a nyakba. Csápjaik legfeljebb a test felét haladják túl (5), vagy el
sem érik a szárnyfedők közepét a 3. íz sokkal vagy alig hosszabb, mint az
5. Az előtoruk megnyúlt, harang alakú, elöl erősebben, hátul gyengébben elszű-
kül, és elöl-hátul többé-kevésbé gyengén benyomott, oldalt tompa szöglcttcl
valamivel a közepe elött, hátulsó szegélye ívelt. Szárnyfedői a kerekített
vállszögletnél kiugrók, felületük egyenlőtlenül vagy egyenletesen többé-kevésbé
erősen vagy finoman pontozott és szőrös.Amelltő ızyúlványa keskeny, alacsony.
élszerű, a mellközép előrefelé egyszerűen lejtős. Lábaik hosszúak, vékonyak.
A hátulsó lábfej 3. íze nagyon mélyen kikanyarított (10. ábra: I, 38. ábra:
M-_N).

A közel 20 ide tartozó faj nagy része palearktikus, és csak 4 fordul elő Észak-Aıneriká-
ban. Faunaterületünkön 4 fajt mutattak ki, amelyek főleg a Kárpátok erdőségeiben és alhavasi
tájain élnek. Magyarországon csak 1 faj fordul elő.

1 (4) A hátulsó lábfej 1. íze rövid, és vége felé kiszélesedik, nem, vagy
alig hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve (38. ábra: Zömök
fajok, viszonylag vastagabb és rövidebb csápokkal (1. alnem: Evo-
dinus s. str.).
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2 (3) A fejpajzs hátul ívelten benyomott. Csápja vastagabb, az egyes
ízek az 5.-től kezdve a végük felé gyengén kiszélesednek., és a végük
sokkal szélesebb, mint a következő ízek töve (38. ábra: R). A szárny-
fedők vége kissé lemetszett, rajzolatuk rendkívül változékony, az
egyszínű sárgától a feketéig. A törzsalak rajzolata: szárnyfedői
feketék, a vállszöglet oldalt, egy nagy karéjos folt a tőszegély
mögött és a csúcs előtt, valamint egy nagy, szabálytalan alakú
folt a szegélyén, amely majdnem a varratig terjed, és benne középen
az oldalszegélyen egy nagy kerek folt van, sárga (36. ábra: L).
9%-20 mm.

Előfordul Európa északkeleti részében, az Alpokban, Szibériában, Mandzsú-
riában, Eszak-Mongóliában és Eszak-Koreában. Faunaterületünkön csak a Bán-
ságból (Herkulesfürdő) van irodalmi adat

[variabilis G1-:B L.]

3 (2) A fejpajzs hátul teljesen egyenesen lemetszett, Csápja vékonyabb.
hosszabb, ízei az 5.-től kezdve nem a végükön a legvastagabbak.
hanem az utolsó harmadban, s majdnem hengeresek (38. ábra:
A szárnyfedők vége egyenként lekerekített. Teste fekete, a szárny-
fedők rajzolata rendkívül változékony, eddig több mint 150 szín-
és rajzolatvariánsát ismerjük. A varrat legtöbbször még a sötét
példányok esetében is világos. A tipikus alak rajzolata: szárnyfedői
sárgák, a pajzsocska mellett egy folt, a vállszegély mögött és középen
a szegélyen, valamint a csúcs előtt 1-1 folt, továbbá a korongon
egy hosszanti sáv., amely a hátulsó harmadban az oldalszegélyhez
kanyarodik. fekete ábra: M. 37. ábra). 9--18.5 mm.
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«-unjunrlus ll.I~;YR. és T: ab. ebeninus MULS. szárnyfedőrajzolata (A--K: részben POIMNY

nyomán, li: eredeti, M---A-T: részben HEYROVSKY nyoınán)
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4 (1)

5 (Ö)

Előfordul Európa Ázsia északi részében, továbbá Közép-Európa magas-
hegységeiben (Alpok, Tátra), valamint a Kaukázusban. Faunaterületünkön
nagyon ritka és szórványosan fordul elő (Magas-Tátra. Alacsony-Tátra, Pieninek).
Lárvája egyesek szerint fenyőfában, mások szerint nyírfában fejlődik. A bogár
májustól júliusig repül, s hegyi réteken virágokon található

[interrogationis

37. ábra. Erodinus íııterrogatíonis L. 1-Í' (Eredeti)

-v

Változatai: A

A számos eddig leírt változat közül az Északi-Kárpátokban eddig a következőket
találták (36. ábra: N--T):

1. ab. lateralis PLAV. 2. ab. fatrcnsis HEYR. (O), 3. ab. rnargincllus l_*`ABR. (P)
4. ab. externcconjunctus HEYR. (Q-~-S), 5. ab. ebenimıs MULS. (T).

A hátulsó lábfej 1. íze hosszú és keskeny, sokkal hosszabb, ınint
a 2. és 3. íz együttesen (38. ábra: N). Testük keskenyebb. karesúbb,
általában kisebb (2. alnem: Evodinellus PLAV.).

A szárnyfedők finoman és egyenletesen pontozottak. Az l.. csápíz
vége hátrahajtva a 3 esetében sem éri el a szem hátulsó szegélyét.
Előtora rövidebb, szélesebb, oldalbütyke jobban kiáll. Csápja egy-
színű, combjai feketék, teste fekete, szárnyfedői sárga rajzolattal:
egy kisebb folt a pajzsocska ınögött a varrat mellett, egy harántos
folt a csúcs előtt és l---l nagy, a széleik felé lıajló, szabálytalan
félkörú keskeny sáv a középen sárga (38. ábra: A). 7~--10,5 ınm.

O
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Előfordul Európa és Ázsia északi részében, keleten Japánig, valamint
Közép-Európában a magas hegyekben. Faunaterületünkön eddig csak az Észak-
keleti-Kárpátokból, Luboehnáról ismerjük

[borealis GYLL.]

Szárnyfedői durván ráncolva pontozottak, s különösen hátul egye-
netlenül, szabálytalanul bernélyedtek. Az 1. csápíz vége hátrahajtva
eléri a szem hátulsó szegélyét. Előtora keskeny, megnyúlt, egészen
tompa oldalcludorral. Csápja sötét, de az ízek töve olykor világos-
vöröses, lábai nagyrészt vörösek., olykor feketék. Szárnyfedőin
kisebb-nagyobb sárga foltok és többnyire 2 élesebb harántcsík van
(38. ábra: B-E). 10-12 mm.

Előfordul az Alpokban és a Kárpátokban, valamint a Balkán félsziget
északi felében. Faunaterületünkön a Kárpátok hegyeiben elterjedt és gyakori.
Magyarországon nagyon ritka, eddig csak Sopron környékéről mutatták ki (Rák-
patak). Lárváját még nem ismerjük, valószínű azonban. hogy lombosfákban él.
A bogarak május közepétől júliusig ernyősvirágokon és virágzó cserjéken helyen-
ként gyakoriak

clathratus FABR.
Változataiz

l.Lábai vörösek. Szárnyfedői feketék, sárga foltokkal. a közepe előtt sárga
harántszalaggal, a középső fekete harántszalag mögött világosabb mezőkkel
(38. ábra: Bea E). -- Gyakori ' forma typica

W'
ˇ lı

Í `-.._ . D 1,, az
Ű . ff _,. .

,„
ılı ı-:Ji ı ıı'

fi 'zi' »
Zıf '._ .I

ˇ ı,.-

Ű

,(;,:._-2: '
L;~.'«2-._ .. .'\\_.. _ ..` 1

R
WÍ

A B C D |

`\ .f"Ì “O
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'33. ábra. A: Evodinus borealis GYLL.; B*-E: E. clathratus FABR. forma typica, F: al). nigra-
sigrıatus REITT., G: ab. Flecki REITT., H: ab. nigrescens GnEDL.; I: Acmaeops pratensis LAICH.
ab. sııturalis MULS. és J: ab. obscuripennis PIC szárnyfedőrajzolata ~ K: Acmaeops collaris L,
és L: A. praıensis LAICH. feje felülnézetben - M: Evodinus interrogatíonis L. és N: E. clathra-
ms FABR. hátulsó lábfeje ~-~ 0: Acmaeops marginata FABR. és P: A. septentrionis THOMS.
szárnyfedővége --- Q: Evodinus interrogationis L. és R: E. variabilis GEBL. csápvége (A--J,

Q~~~ŰR: eredeti, K-~P: HARDE nyomán)
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2. Lábai vörösek. Szárnyfedői feketék, sárga foltokkal, a közepe előtti sárga haránt-
sáv apró foltokra szakadozott. Ez a leggyakoribb változat (:<- rcıiculatus
FAı3R,) [ab. signatus PAN7..|

3. Lábai vörösek. Szárnyfedői feketék, a végük felé vékony, apró, sárga folttal
(38. ábra: - Nem ritka [ab. nigreseens GRF.Dr..|

4. Lábai vörösek. Szárnyfedői teljesen feketék. A törzsfaj között ritka
[ab. nigritus PIC]

5. Lábai vörösek. Szárnyfedőin a világos szín van túlsúlyban; világos alapú apró
fekete foltokkal, illetve hosszanti vonalkákkal, azonkívül egy fekete haránt-
szalaggal középen., amely a varratot nem éri el (38. ábra: Gyakori

[ab. ııigrosignatus I{EITT.,|

6. Lábai feketék. Szárnyfedői ugyanúgy színezettek, ınint az ab. nigrosignutııs
REITT. esetében (38. ábra: G). ~- Nem ritka [ab. Flecki RE1TT.]

'Fi . Lábai feketék. Szárnyfedői ugyanúgy szinezettek, ınint az ab. signatus PANZ.
esetében. ~«~ A törzsfaj között nem ritka [ab. pedeınontana K. őt J. D.z\'N.]

8. Lábai feketék. Szárnyfedői ugyanúgy színezettek, ınint a forma typira eseté-
ben. ~- Gyakori [ab. lırunııipes _\lULs.}

20. neın: Gaurotes J. LEC.

Testük zömök, párhuzamos szélű, szárnyfedőik a végükön együttesen
lekerekítettek, vagy kissé befelé ferdén leesapottak. Fejük kiugró szemekkel.
amelyek majdnem épszélűek, homlokuk széles és lapos, a csápdudorok ala-
csonyak. Csápjaik rövidek, a szárnyfedők feléig érnek (3) vagy rövidebbek

Előtoruk széles. elöl erősebben, hátul gyengébben befűződött és harántul
benyomott, oldaldudoraik tompák és kicsik. Szárnyfedőik sokkal szélesebbek.
mint az előtor háta, durván pontozottak, hosszanti bordák nyoma nélkül.
A melltő nyúlványa hegyes tüskeszerű, csak a csípők közepéig ér, ékszerűen
illik a csípők közé, az elülső csípők ízületi vápái hátul teljesen nyitottak.
Lábaik közepesen zömökek, a lábszáraik vékonyak, a hátulsó lábfej 1. íze
alig hosszabb, mint a következő 2 íz együttvéve.

A palearktikus és nearktikus régióban közel 20 fajt ismerünk, amelyek közül fauııa-
területünkön csak 2 faj fordul elő.

1 (2) Az előtor háta gömbölyű, tövében a harántbenyoınat nem élesen
határolt, de pontozva ránoolt, az előtor korongja szórtan és egyenet-
lenül pontozott (1. alnem: Carilia MULS. : Neogaurotes PODANY).
- Teste szurokfekete, potroha vörös, szárnyfedői acélkék, kék
vagy zöldeskék színűek. Szárnyfedői durván pontozottak, kevéssé
ráncoltak, A homlok közepén vörös folt van (39. ábra). 9-12,2 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában. Faunaterületíinkön a Kárpátok-
ban gyakori, Magyarországon eddig csak Sopronból (Tolvajárok) ismerjük. .Lár-
vája a jegenyefenyő száraz kérge alatt fejlődik olyan helyeken, ahol a fatörzseket
jól éri a nap; bábozódni a talajba vonul. A bogarak június“augusztusban rajza-
nak és főleg ernyősvirágokon gyakoriak (: nigricollis BIELZ)

a virginea L.
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Változatah

1. Szárnyfedői nem zöldeskék vagy kék, hanem ibolyakék színűek. - A törzsfaj
között nem ritka [ab. violacea DE G-EEE]

2. Szárnyfedői feketéskék vagy fémesfekete színűek. ~-~ A törzsfaj között ritka
. [ab. vidua MULs.]
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39. ábra. Gmzrotes virginmı l.. Í (Eredeti)

3. Az előtor hátán vöröses foltok vannak. különben olyan. ınint a törzsfaj.
;\lem ritka [ab. notaticollis PIC]

-'l~. Az előtor háta teljesen vörös. vagy csak a szegélyei feketék. A törzsalakkal
együtt található, de ritka, Dél-F.uı-ópában gyakoribb

[ab. thalassina SCHRANK]

2 (1) Az előtor háta széles és korongja ıneglehetősen lapos, tövében a
harántbenyomat élesen határolt és vastag, a lapos perem középen
többnyire nem pontozott, fényes és domború. Az előtor háta durván
pontozott, oldalt ujjhegyszerűen benyomott, és a pereme tompa
éllel (2. alnem: Pseudogaurotium PLAv.). - Teste fekete vagy szurok-
fekete, hasa szurokbarna, potroha is szurokbarna. olykor az egyes
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szelvények töve valamivel világosabb. Szárnyfedői élénkkék vagy
acélkék színűek, nagyon durván ráncolva pontozottak. A homlok
közepén nincs vörös folt (40. ábra). 13-15,5 mm.

Ez ideig csak a Kárpátokból ismeretes, nagyon ritka faj; főleg az Északi-
Kárpátokban fordul elő (Alacsony-Tátra, Magas-Tátra), de előkerült az Eszak-
keleti-Kárpátokból (Svidovie. Apsinee, Hoverla, Pop Iván, Kozmescsek stl`ı.). va-
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40. ábra. Gaurotes excellens BRANCSIK Í (Eredeti)

1 `ı D'ı`-K' 'km R ' famin. a _ eı arpato o ( etyezat), sot meg nem erősített adat szerint a
batorlıgetı természetvédelmi területről (Nyírség) is. Lárvája kizárólag öreg Lomˇ-
cera-cserjek gyökerében él. A bogarak június-júliusban találhatók, főleg a táp-
noveny leveleınek fonakjan rejtőznek, de erős napsütésben röpködnek is: virá-
gokon nem található

V á l t o z a t a i:

exeellens BRANCSIK

1. Szárnyfedöi sötét ibolyáskék színűek. ~ A törzsalak között fordul elő
[ab. carpathica HEYR.

2. Szárnyfedői fémes feketéskék színűek. -- Nagyon ritka (Rózsahegy)
[ab. Korbelı SE KERA
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21. nem: Acmaeops J. LEC.

Testük zömök, a szárnyfedőik hátrafelé gyengén elkeskenyedők, a végük
kimetszett, lemetszett vagy lekerekített. Fejük megnyúlt, szemeik kiugrók,
nagyok, épszélűek, homlokuk széles, halántékuk a nyak felé elszűkül (10.
ábra: A). Csápjaik messze a szemek elülső szegélyétől erednek, a csápdudorok
a homlokon laposak, a fejpajzsuk a homlokkal majdnem egy síkban fekszik
(38. ábra: K-L). Csápjaik vékonyak, fél testhosszúságúak (5), vagy rövideb-
bek (S2), az 5. íz alig hosszabb, mint a 3. vagy a 4. Előtoruk harang alakú, oly-
kor elöl befűződött, oldalt kiugró fog vagy szöglet nélkül. Szárnyfedõik egyen-
letesen pontozottak, bordák nyoma nélkül. A melltő nyúlványa ék alakú, az
elülső csípők vápái hátul nyitottak. Lábai vékonyak, hosszúak. A hátulsó
lábfej 1. íze hosszabb, vagy olyan hosszú, mint a következő 2 íz együttvéve.

Ide több mint 30 faj tartozik, amelyek a palearktikns és nearktikus régió lakói: ezek
közül faunaterületünkön 4- faj fordul elő.

1 (6) Az előtor háta az elülső széle mögött jelentősen befűzött. Csápjai
jóval a szemek elülső szegélyének vonala előtt erednek (38. ábra:
L) (1. alnem: Acmaeops s. str.).

2 (3) Az előtor hátát csak felálló sárga szőrözet fedi. Teste fekete, lábai
~ feketék, szárnyfedői barnássárgák, egy elmosódott hosszanti sáv

a vállszöglettől kiindulva, valamint a szárnyfedők vége és a varratok
többnyire sötétbarnák. A hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2.
és 3. íz együttvéve. Az előtor háta széles, közepéig a tövétől majdnem
párhuzamos, a töve előtt gyengén befűződött, felülete élesen és
elég durván pontozott, pontjai alig finomabbak, mint a szárnyfedő-
kön. 6,5-10 mm. a

Előfordul Európa, Ázsia és Észak-Amerika északi felében. Faunaterüle-
tünkön a K-árpátokban elterjedt, de ritka, Magyarországról eddig csak Sopron-
ból (Fáberrét) van adatunk. Lárvája (30. ábra: B) jegenyefenyő kérge alatt. él.
A bogár nyáron az erdőszegélyek és tisztások virágjain, erdei turbolyán, cicka-
farkon, murokon stb. található; pollenevő

pratensis LAICH.
Változataiz

1. Szárnyfedői teljesen sárgák, legfeljebb a válldudorok sötétek (38. ábra: I). -~
A törzsfaj között gyakori [ab. suturalis MULS.]

2. Szárnyfedői elsötétedtek, barnásak vagy feketésbarnák, csupán oldalt és elöl
középen maradt elmosódott szegélyü világos folt (38. ábra: J). - A törzsfajjal
együtt fordul elő [ab. obscuripennis PIC]

3 (2) Az előtor hátát főleg lesimuló szőrök fedik. Az előtor a tövén a
legszélesebb, a közepe felé elszűkül, a hátulsó szegély előtt harang
alakúan kiszélesedik. A korong pontozása finom, szórt és kissé
ráspolyszerű, pontjai sokkal finomabbak, mint a szárnyfedőé.

/l« A szárnyfedők csúcsa lemetszett, külső szöglete tompa vagy kissé
lekerekített (38. ábra: P). Szárnyfedői meglehetősen erősen és egyen-
letesen pontozottak. Teste fekete, lábai feketék, csak a szárnyfedők
szegélye barnássárga. 8--10 mm.
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Előfordul Közép- és Észak-Európában, Szibériában, délen Mongóliáig
Észak-Mandzsúriáig; eddigi elterjedési adatai alapján boreoalpesi fajnak tartják.
Faunaterületünkön az Eszaki- és Keleti-Kárpátokban fordul elő, de nagyon ritka.
Lárvája öreg. száraz jegenyefenyőrönkökben fejlődik. A bogár június-----júliusban
rajzik

[septentrionis THOMS.]
V á l t o z a t a:

1. Szárnyfedői egészen feketék, -a A Kárpátokban főleg ez a forma fordul elő
. [ab. simplonica STIERL]

l

,/
.-

ı

41. ábra. Acmaeops collaris L. 53” (Eredeti)

A szárnyfedők csúcsa határozottan kimetszett, s mind a varrat-
szögletben, mind kívül éles szögletet alkot (38. ábra: 0). Szárny-
fedői finomabban pontozottak, a pontozás kissé ráspolyszerű. Teste
fekete, fekete lábakkal, de többnyire vörös lábszárakkal; a szárny-
fedők szegélye sárgásbarna. 7-9,5 mm.

_ Előfordul Észak- és Közép-Európában, Szibériában, Észak-Mongóliában
és .Eszak-Mandzsúriában. Faunaterületünkön eddig csak a szlovákiai Kárpátok-
ban találták, nagyon ritka. Lárvája öreg fenyők (erdei- feketefenyő) kérge alatt
él, de bábozódásra a talajba vonul. A bogár kora tavasszal dcli fekwésn hegyolda-
lakon, erdei tisztásokon a talajon fekvő száraz ágakon stb. található

« [marginata FABR.]
V ál to z a ta i:

1. Szárnyfedői egészen feketék. - A törzsfaj között található
[ab. immarginata PLAv.|

2. Szárnyfedői egyszínű sárgásbarnák, lábszárai a csúcsok kivételével vörösesek.
` -- Rıtka [ab. spadicea SCHILSKYJ
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6 (1) Az előtor háta elöl nem befűződött, illetve középen nem benyomott.
Csãpjai a szemek elülső szegélyének magasságában erednek (38.
ábra: K) (2. alnem: Dinoptera MULs.). - Feje és előtora finoman

 és szórtan pontozott, felülete felálló, finom szőrözettel. A szárny-
fedők .pontozása elöl durva, de nem ránoolt, hátrafelé fokozatosan
finonıodik, a csúcs előtt elenyésző, illetve ráspolyszerű. Teste fekete,
fekete lábakkal, vörös potrohhal, vörös előtorral; a szárnyfedők
ugyancsak feketék, gyenge fémes fénnyel (41. ábra). 7-«-9 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, Nyugabszibériában, Kisázsián
keresztül Szíriáig és Iránban. Faunaterületünkön elterjedt.elsősorban lomberdeink-
beıı gyakori. Lárvája különböző lombosfák (nyír, körte, főleg azonban t.ölgy)
száraz kérge alatt él, de a talajban bábozódik. A bogár májustól júliusig virágzó
erdei fákon, cserjéken, ernyösvirágokon található V ö r ö s n y a k ú v i r á g-
c ı n c e r

collaris L.

Változatai:

1. Az előtor közepén elmosódott szélü fekete folt van, a tor oldalai vörösek. --
A törzsfajjal együtt fordul elő, és gyakori ab. marginicollis TIPPMANN

2. Előtora teljesen fekete. -~- Ritkább, mint a törzsalak ab. nigricollis M\*L~1.

22. nem: Pidonia MULS.

Testük karcsú, párhuzamos szélű. Fejük széles, kiálló, domború szemek-
kel, amelyek belül mélyen kikanyarítottak. Halántékuk széles, hátul hirtelen
elszűkül, és a nyak éles harántbenyomattal elkülönül a fejtetőtől. Homlokuk
széles, a csápdudoruk alacsony, a csápok a szemek elülső szegélyének vonalától
hátrább erednek (10. ábra: B). Csápjaik hosszúak, a 3-eké majdnem test-
hosszúságú, a Q-eké rövidebb, a 3. és 5. íz közel egyforma hosszú. a 4. valamivel
rövidebb. Előtoruk gömbölyű, elöl erősen elszűkül, nyakszerű. hátul széles
és harántul benyomott, oldalt kiugró fog vagy bütyök nélkül. Szárnyfedőik
hosszúak, párhuzamosak, a végük lekerekített, felületük egyenletesen sűrűn
pontozott. A melltő nyúlványa rövid, élszerű, a csípők érintkeznek., az ízületi
vápák hátul nyitottak. A mellközép előrefelé egyenesen lejt. Lábaik hosszúak
és vékonyak, a hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. együttvéve.

lde egyetlen európai faj tartozik, amelyik faunaterületünkön is honos.

~~ -- Egyszínű sárga, vagy a combok vége fekete, máskor a has különböző
mértékben elfeketedik, olyannyira, hogy az egész hasa majdnem
fekete. Előtora a szegélyeken lehet sötétebb, és a korongja barnás-
vörös, feje, főleg a homlok és a nyak ugyancsak elsötétedhet.
A szárnyfedők oldalszegélyén a váll mögött olykor 2 hosszúkás.
elmosódott szélű barna folt van, sokszor a varrat hátul és a csúcs
is barnás. A fej és az előtor szőrözete finom. lesimuló, sárga, a szárny-
fedők szőrözete kevésbé lesimuló, kissé ferdén kifelé irányul (42.
abra). 9-~13 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európa hegyvidékein, faunaterületünkön a Kár-
pátok egész területén, az alacsonyabb helyeken is gyakori. Magyarországon nagyon
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ritka. eddig a Soproni-hegységből (Ágfalva, Bremberg, Várhely), a Bakony hegy-
ségből (Zirc), a Bükk hegységből (Hámor, Nagyvisnyó) és a Mátrából (Mátraháza)
ismerjük. A lárva életmódjáról semmit sem tudunk, valószínű, hogy fenyőfélék és
lombosfák kérge alatt él. A bogár erdei tisztásokoıı, erdőszegélyeken a virágzó
fákon, cserjéken vagy ernyősvirágokon található

luı-ida FABR.
_ _' .

Valtozataı:

1. Az előtor korongja és a feje hátul fekete, hasa és lábai is részben elsötétedtek.
~ Gy3k0rÍ lal). llûlallcüllis PIC]
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42. ábra. Pidonia lurida FABB. (Š (Eredeti)

2. Az előtor teljesen fekete, feje legalább a csápok töve mögött a nyakig fekete.
Hasa többnyire elsötétedett, és a combok vége is fekete. - Különösen a Déli-
Kárpátokban és Erdélyben gyakori (2 Gcmglbaueri ORMAY)

[ab. suturalis OL.)

23. nem: Cortodera MULS.

Testük nyúlánk, meglehetősen párhuzamos szélű., szárnyfedőik a váll-
szöglettől kezdve többnyire alig keskenyednek. Fejük széles, vese alakú,
kiugró és épszélű szemekkel (ll. ábra: E, 44. ábra: Homlokuk széles és
lapos, a csápdudorok alig kiugrók, halántékuk széles és majdnem párhuzamos,
a nyak felé hirtelen befűződött, a fejtető a nyak felé sima. Csápjaik a 3-ek

sl
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esetében sem érik el a szárnyfedők végét, a nőstényeké a szárnyfedők közepéig
ér, 5. ízük alig hosszabb, mint a 3. vagy a 4., a 4-. íz rövidebb, mint a 3. Elő-
toruk (10. ábra: J) gömbölyű, hátul gyengén befűződött, előrefelé erősen elszű-
kül, az elülső szegély előtt kissé befűződött, és mind elöl, mind a hátulsó sze-
gély előtt gyengén harántul benyomott, középen hosszanti beugrással. Szárny-
fedőik hosszúak, a végük együttesen lekerekített, felületük pontozott és bordák

si., A

\
A

 X
\.

Ál-3. ábra. Cortoffera huıneralis S(Ji{.~\I.I.-. (lúredeti)

nyoma nélkül. Lábaik erősek, combjaik vastagok, lábszáraik vékonyak és
hengeresck, a hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttesen. a 3.
ízük szélesebb, mint a 2. (ll. ábra: C).

Elıbe a nembe több mint 35 faj tartozik, amelyek Európa, Nyugat-Szibéria, valamint
a Földközi-tenger keleti medencéjének lakói. Faunaterületünkön 5 faj fordul elő.

l (4) Az alsó állkapocs tapogatójának utolsó íze majdnem párhuzamos
szélű, legalábbis a vége felé nem szélesedik ki baltaszerűen (44.
ábra: L). Az előtor háta lesimuló szőrözettel fedett.

2. = (3) Az előtor háta a középen hosszanti irányban bemélyedt, de nincs
. - i rajta sima, fénylő középvonal. Teste fekete, a combok töve sárga.

"a szárnyfedőkön 1 folt a vállbütykön és 1 a tövében a pajzsocska
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és a váll között sárga. A fej és az előtor szőrözete lesimuló, sűrű és
sárga, a szárnyfedőkön ritkább, kissé felálló, sörtcszerű, vörhenyes.
A szárnyfedők pontozása elöl durva és sűrű, hátrafelé fokozatosan
finomabb, a csúcson elenyésző és ráspolyszerű (43. ábra). 8-10 mm.

Előfordul Közép-Európában és Dél~Európa hegyvidékein. Faunaterüle-
tünkön az alacsonyabb hegy- és dombvidék lomberdeihen mindenfelé gyakori.
helyenként közönséges. Lárvája tölgyekben él, de a talajban bábozódik. A bogár
május-júniusban repül, s főleg virágzó tölgyön, berkenyén, galagonyán található
(2 quadriguttaıa FABR.) --~ Négyfoltos cserjecincér

humeralis SCHALL.

Válıozaıah

1. Színezete olyan, mint a törzsfajé, de olykor az előtor hátának oldala középen
kis dudorba kihúzott. H- Előfordul a törzsfajjal együtt (Budapest, Pécel, Cser-
hát) ab. spinosula MKLS.

. Olyan, ınint a törzsfaj, de a vállon levő sárga folt teljesen vagy majdnem telje-
sen elenyésző. ~- Nem ritka ab. inhumeralis PU;

2

3. Olykor a szárnyfedői teljesen sárga színűek. - A törzsfaj között gyakori
ab. Kočii FLErsenER

4. Szárnyfedői sárga színüek, de a varrat keskenyen vagy szélesen fekete. Helyen-
ként ugyanolyan gyakori, mint a törzsfaj ab. sutnralis FABR.

5. Szárnyfedőin mind a varrat, mind az oldalszegély töblié-kcvé.~sbé szélesen fekete
vagy barna, az alapszín azonban a korongon sárga. Ritka (Pécel, Budapest.
Siófok, Simontornya) ab. Nicolasi BEDEL

Az előtor háta középen hosszában bemélyedt és benne fényes.
szőrtelen középvonal húzódik. Teste fekete, a középső- és hátulsó
combok töve, az elülső lába és a csápok töve sárgásvörös. Potroha
és szárnyfedői is teljesen feketék. A fej és az előtor lesimuló arany-
sárga szőrözete rövid, a szárnyfedők szőrözete viszont hosszabb.
gyengén felálló, finomabb. A szárnyfedők pontozása finomabb és
sűrűbb. 8--11 mm.

Előfordul Közép-Európában és Észak-Európa déli részén. Faunaterületün-
kön szórványosan találták, főleg a hegyvidéken, Magyarországon ritka (Siófok.
Balatonendréd, Berhida, Zempléni-hegység: Pálháza). Lárvája minden valószínű-
ség szerint fenyőfélékben él, és a talajban bábozódik. A bogár április végétől
júniusig repül

femorata FABR.

Változatah

1. Szárnyfedői teljesen sárgásvörös színüek, csak a varrat fekete; középső és
hátulsó lábszárai olykor világosak. -- Ritka (Velencei-hegység: Nadap)

ab. suturifera REITT.

2. Szárnyfedői egyszínű sárgásvörösek, a varrat is világos; lábszárai részben vagy
egészen világosak. -- Ritka (Siófok) ab. flavipennis REITT.

3. Olyan, mint a törzsfaj, de a szárnyfedők oldalszegélye barnásvörös. -~ Ritka
_ (Tátraszéplak, Bártfa) [ab. monticola AB.]
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4 Az alsó állkapocs tapogatójának utolsó íze a csúcs felé fokozatosan

kiszélesedik, baltaszerű (44. ábra: M~-- N). A fej és az előtor szőrözete
hosszú és többé-kevésbé felálló.

5 (8) Az előtor hátának szőrözete egyszerűen ferdén felál átrafelé
irányuló (44. ábra: G).

ı-1 ci. (Dr. 'ÍÍŠ 5"'

(1 (7) Szárnyfedői durvábban pontozottak, fényesek, oldalról nézve kissé
kékesen fénylők. A pontozás hátrafelé fokozatosan finomabb, elöl.
különösen a váll táján nagy, durva, bemélyedt pontokkal, amelyek
között a közterecskék fényesek, simák. Szőrözete szürkéssárga.
Teste fekete, a potroh vége és a lábak vörösek, de a középső és hátulsó
comb vége, valamint a lábszárak vége és a lábfejek feketék. Olykor
lábai egyszínű vörösek, csak a lábfejei sötétebbek. 8-ll mm.

Előfordul Délkelct-Európában, nyugaton Tirolig. Magyarországon xero-
therııı területeken, molyhostölgyes erdők szegélyén, karsztbokorerdőkben helyen-
ként közönséges. Lárvája minden valószínűség szerint tölgyben fejlődik. A bogár
májusban, június elején virágokon, virágzó fákon és cserjéken található (1-= Fri-
vfılflszkyí KRAATZ)

villosa HEYD.

` I 0\'alt.ozataı:

l. A törzsalaktól abban külöııbözik. hogy a potroh vége nem vörös, hanem fekete.
Ritka (Párkány) [ab. umbriventris ROUBALI

22.. Ritkán a potrohnak nemcsak a 2 utolsó szelvénye, hanem az egész potroh
viirösbarııa. ~ Nálunk ıı`ıég ııern találták [ab. rubidiventris PLAXZ]

'. H .
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3. Olyan, mint a törzsfaj, de középső és hátulsó lábszárai teljesen feketék.
Gyakori ab. nigrotibialıs HEYR.

4. Középső és hátulsó lábai ~~ a combok is -- teljesen feketék, elülső lába vörös.
« Ritka (Mecsek hegység: Zobákpuszta) ab. nigripes HEYR.

ıırJ. A. törzsalaktól abban különbözik, hogy szárnyfedői gesztenyebarnák, potroha
és lábai feketék, de elülső lába vörösbarna. Magyarországról írták le

ab. nigrita HEYD.

Szárnyfedői finomabban és sűrűn pontozottak, kevésbé fénylők,
feketék, olykor sárgák, fémfény nélkül; szőrözetük szürke vagy sötét-
barna. A törzsfaj teljesen fekete, felületét szürkéssárga hosszú
szőrözet takarja. a potroh vége és a lábszárak töve, különösen az
elülső lábszár vörösessárga, többnyire a középső és a hátulsó láb
teljesen fekete, vagy potroha teljesen fekete. 8--11 mm.

Előfordul Közép-Európa keleti felében és Kelet-Európában. keleten
Ukrajnáig. Magyarországon a síkság és a dornbvidék lakója, helyenként gyakori.
Lárvája vagy tölgybcn, vagy feketefenyőben fejlődik. de életnıódját még nem is-
merjük. A bogár április végétől júniusig repül, különböző virágokon, főleg cserjé-
ken található .

holosericea FAB R.

Yáltozatai:

1. A szárnyfedők szőrözete szürkéssárga, teste fekete, valamennyi combja sárga.
a labszarak vége és a lábfejei sötétedők. 2 Nfálunk ritka (Esztergom)

ab. pilosa P14;

2. A szárnyfedők szőrözete szürkéssárga, teste fekete. szárnyfedői viszont sárgás-
barnak. Lábai feketék. de a lábszárak töve vagy az egész lábszár világos.
A torzsfaj között ritka (Budapest) ab. semitestacea Pit:

3. A szárnyfedők szőrözete sötétbarna, teste fekete, potroha és szárnyfedői. vala-
mint lábai is feketék. Az elülső lábszára kiterjedten, a többi csak a tövén vilá-
gos vagy teljesen fekete. - Nem ritka (.:: Birnluırheri PIC)

m. velutina il-lF.\'D.

»l». A szárnyfedők szőrözete sötétbarna, teste fekete. szárnyfedői is feketék. de
a lábai sárgásvörösek. Olykor a combok vége vagy a lábszárak vége, továbbá
a lábfejek sőtétebbek. -~ A törzsfaj között nem ritka

m. velntina HEYD. ab. pannonica HEYR.

.`>. A szárnyfedők szőrözete sötétbarna, feje, előtora, melle fekete, szárnyfedői
sargalsbarnak. Labaı egyszínu vörösbarnák, olykor a középső és hátulsó lábszár
@lS0ÍfiÍ6d0.- vagy még a combok vége is sötét; potrohvége kiterjedten világos.

- e Rıtka (Budapest, Csákvár) m. velutina HEYD. ab. rubripes PIC

6. A szárnyfedők szőrözete sötétbarna, feje, előtora melle fekete, hasa a potroh-
vég kivételével fekete vagy barna. A szárnyfedői vörösbarnák. lábai feketék.
de a lábszárak vagy egészen, vagy csak a tövükön világosabbak. .Ritka
(BUdaPf'*fiÍl m. velutina iHI~;'ı'lD. Hab. Kaszahi l`lF.YR.

Az előtor hátának szőrözete nem egyszerűen hátrafelé irányul.
hanem a középvonaltól kétoldalt ferdén kifelé, mintha el volná-
nak fésülve, a korongon pedig ferdén befelé irányulnak, úgyhogy a
középvonal mellett kétoldalt a szőrözet 1--1 vonal mentén összefut:
a töve előtt a szőrözet ferdén befelé és előre irányul, és a pajzsocska
előtt a korongon csillagszerűen összefut (44. ábra: Teste fekete.
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a potroh vége vörösbarna, elülső lába, valamint a középső és hátulsó
láhszárának a töve világos. Szárnyfedői sárgásvörösek, varratuk
és az oldalszegély fekete. 7,5--ll mm.

Előfordul Délkelet-Európában, északon Szlovákiáig, délˇkeleten a Balkánon
at Kisázsiáig. A törzsalakból magyarországi példány még nem ismeretes. A lárva
életmódját nem ismerjük

[flavimana WALTL]

V ál t o Z a t ai:

l. Olyan, ınint a törzsfaj, de lábai teljesen sárgák. Faurıaterületünkön még nem
gyűjtötték [ab. limbata GA1\iGLB.]

2. A törzsfajtól abban különbözik, hogy az elülső combja a töve kivételével fekete.
és a lábszárai a tövük kivételével feketék. --- A törzsalakkal együtt fordul elő.
de a Kárpát-medencében még nem gyűjtötték [ab. olympica JUREČEK)

3. Szárnyfedői feketék, lábai egyszínű vörösbarnák. Nálunk még nem gyűjtötték
[ab. rufipes KRAATZ]

4. Szárnyfcdői feketék, elülső lába vörösbarna, a középső és hátulsó lába fekete. -
Szlovákiából ismerjük, de nagyon ritka (Aranyosmarót)

[ab. braclıialis GA:\'(;LB.]

24. nem: Grammoptera SERY.

Testük karcsú, meglehetős párhuzamos szélű, apró termetű. Fejük szé-
les, kerekített, szemeik belül kikanyarítottak (11. ábra: F), homlokuk széles
és lapos, csápdudoraik gyengén kiemelkedók. Halántékuk széles, rövid, hir-
telen szűkülnek el a nyak felé, a nyak és a fejtető között csak gyenge haránt-
benyomattal. Csápjaik hosszúak, vékonyak, az 5. íz hosszabb, mint a 3..
és sokkal hosszabb., mint a 4. (44. ábra: H-J). Elótoruk harang alakú (10.
ábra: K), oldalt kiugró dudor nélkül, hátulsó szögletük hegyes. Az előtor a
szögleteknél a legszélesebb, felülete egyenletesen domború, elöl nem befűzött.
Szárnyfedőik hosszúak, majdnem párhuzamosak, a végük lecsapott. és szög-
leteik kerekítettek. A melltő nyúlványa keskeny és alacsony, de eléri a csípők
alsó végét. A mellközép egyenes. Lábaik hosszúak, vékonyak, a hátulsó lábfej
1. íze sokkal hosszabb, mint a 2. .. 3. íz együttesen, a 3. íz keskeny, nem széle-
sebb, mint a 2. (ll. ábra: D).

C'D\ H

Az ide tartozó 10 faj a palearktikus régióban fordul elö. Ezek közül faunaterületünkön
4 faj, illetve alfaj található.

1 (2) A csáp 2. íze hosszú, sokkal hosszabb, mint amilyen széles (44. ábra:
Teste fekete, felülete lesimuló aranysárga szőrökkel fedett.

A csápok töve, valamint az ízek töve vörösbarna, középső és hátulsó
lába fekete, de a combok töve kiterjedten és a középső lábszár a
töve kivételével, valamint az elülső láb a lábfejek és a combok felső
oldala kivételével - amelyek feketék -- élénk vörösbarna színűek
(45. ábra). 4,5-7 mm.

Előfordul egész Európában, keleten Ukrajnáig és a Kaukázusig. Fauna-
területünkön a hegy- és dombvidéken elterjedt és közönséges. Larvaja polyphaıg,
különböző lombosfákban a kéreg és a farész között, a háncs alatt rágja jarataıt.
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Főleg tölgy, gyertyán. galagonya, akác, de borostyán, benge, seprőzanıót és kecske-
rágó fájában is megtalálható. A bogár áprilistól júniusig repül, virágzó tölgyön,
galagonyán, kökényen olykor tömegesen található G a l a g o n y a c i n c é r

ruficornis FAB R.

Változatai:

1. Lábai világosabbak, a középső lábszára egészen, combja pedig legfeljebb belül
fekete vagy teljesen sárga. -- Ritka (Ócsa) ab. flavipes Pıı;

2. Lábai sötétebbek. csápjai a tőízek kivételével egyszínű feketék vagy barnák.
~-- Ritka (Tard. Vértes hegység) ab. obscuricornís KRA.-xTz
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45. ábra. Grammoptera ruficornis FABR. 3* (Eredeti)

(1) A csáp 2. íze rövid, nem hosszabb, mint amilyen széles (44. ábra:
I--J). p

( ) A csáp 3. íze sokkal hosszabb, mint az 1. (44. ábra: I).

( ) A csáp tőízei vörösek, a 3. íztől sötétedők, de legtöbbször csak vilá-
gosbarnák. Lábai egyszínű vörösek, csak lábfejei sötétek. Teste
fekete, potrohvége is fekete. Felülete lesimuló vörhenyessárgás sző-
rözettel sűrűn fedett. A szőrözet legalább az előtoron olyan sűrű,
hogy a felület finom skulptúráját elfedi. 6-8 mm.
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Előfordul majdnem egész Európában, Délnyugat-Ukrajnában, a Kaspi-tó
környékén, a Kaukázuson túl Szíriáíg. Magyarországon az alacsonyabb hegy- és
dombvidék lomberdeiben elterjedt és nem ritka. Lárvája (30. ábra: C) fõleg
a tölgy száraz ágaiban fejlődik. A bogár áprilistól júniusig főleg virágzó galago-
nyán, somon, berkenyén, tölgyön található

ustulata SGHALL.
Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de a combok vége és a lábszárak töve barna vagy
fekete. Faunánkból eddig még nem mutatták ki [ab. genieulata KRAATZ]

2. Olykor a combok vége és a lábszárai feketék. Nálunk még ismeretlen
[ab. tibialis KRAATZ]

3. Ritka esetben a lábai teljesen feketék. --~ Faunaterületünkön még nem gyűj-
tötték [ab. Barrosi PIC]

Csápja teljesen fekete, lábai a törzsalak esetében feketék, de vala-
mennyi comb töve vörös. Teste fekete, a potroh vége vörös, felülete
szürkés szőrözettel fedett. A szőrök ritkásan fedik az előtor hátát.
úgyhogy a tor finomabb skulptúrája jól észlelhető. 6-9 mm.

Előfordul egész Európában, Ukrajnában és a Kaukázusban. Magyarorszá-
gon a hegyvidéken nem ritka. Lárvája korhadó tölgyágakban fejlődik. A bogár
április végétől júniusig repül, s főleg virágzó galagonyán található (ifemorata
Muts.)

varíegata GERM.
Változata:

1. Olyan, mint a törzsalak. de lábai egyszínű feketék. Ugyanolyan gyakori.
ınint a forma ıypica. ab. nigrescens WEISE

A csáp 3. íze olyan hosszú, vagy rövidebb. mint az 1. (44. ábra:
J). Lábai egyszínű vörösbarnák, csak a lábfejei sötétek. Teste fekete,
a csápok töve világos, felülete sárgásbarna szőrökkel fedett. Az
előtor szőrözete sűrű. Az előtor hátának oldala a tövétől az elülső
harınadig gyengén kikanyarított, elöl a kikanyarítás után hirtelen
elszűkül; emiatt az előtor oldala kissé párhuzamosnak és nem harang
alakúnak látszik. 6-8,5 mm.

Előfordul a Szovjetunió európai részének közepétől Galicián át Szlová-
kiáig. Faunaterületünkön nagyon ritka, és eddig csak Liptóújváron (Szlovákia)
gyűjtötték

[erythropus GEBL. ssp. ingrica BAECKM.]

Változata:

1. Olykor a középső és hátulsó lábszára fekete; Faunaterületünköıı eddig még
nem találták meg [ab. brachialis PL.-x\'.g|

nem: Allosterna MULS.L0 U1

Testük karcsú, szárnyfedőik a válluktól hátrafelé alig keskeııyednek.
a végük egyenként lekerekített. Fejük széles, kerekített, szemeik belül élesen
kikanyarítottak, hátul lemetszettek (ll. ábra: G). Halántékuk rövid, de kiugró.
és a nyak a fejtetőtől éles befűződéssel elválasztott. Homlokuk széles. kissé
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domború, csápdudoraik laposak, a csápok töve jóval a szemek elülső szegélyé-
nek vonalától hátrább ered. Csápjaik hosszúak, a végükön nem vékonyabbak.
majdnem elérik a szárnyfedők végét (3), vagy rövidebbek (Q), a 3. íz kb. olyan
hosszú, mint az 1. vagy az 5., a 4. íz alig rövidebb. Előtoruk (10. ábra: L)
széles harang alakú, elöl hirtelen elszűkül, oldalszegélyén nincs bütyök vagy
fog, hátulsó szögletei derékszögűek., előtte nem befűződött, felülete egyszerüeıı
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-~16. ábra. _-'lllosterma mbacicolor DE GEER gj (Eredeti)

domború. Szárnyfedői pontozottak, bordák nyoma nélkül. A melltő nyúlváııya
keskeny, eléri a csípők végét. Lábaik vékonyak, lábszáraik hengeresek. a
hátulsó lábfej l. íze sokkal hosszabb, mint a 2. 3. iz együttesen, a 3. íz
karcsú, nem szélesebb, mint a 2.

GH. Ü?

Ide mindössze 4- faj tartozik, amelyek a palearktikus régió északi részében élnek li`.ııró-
pától Szibériáig. Faunaterületünköıı csak l faj fordul elő.

--- -- Fekete, szárnyfedői és lábai vörösbarnák, a szárnyfedők varrat-
szegélye és vége legtöbbször barna vagy fekete, olykor az oldalsze-
gély is elsötétedett. Lábszárai és olykor a hátulsó comb vége, vala-
mint a lábfejek ugy-ancsak barnák. Csápja barna, a tőíz vége több-
nyire világosabb. Feje és előtora sűrűn és durván pontozott, szárny-

U3 Cbs UJfedői durva, lemetszett, kissé hosszúká éles szegélyű pontokkal
amelyek hátrafelé finomabbak. Felülete vörhenyes szőrözettel (40
ábra). 6--3,5 mm.

Q

O
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Előfordul Európában és Délnyugat-Szibériában. Kelet-Szibériában és a
Kaukázusban 1--1 alfaj képviseli. Magyarországon a hegy- és dombvidéken min-
denütt közönséges. Lárvája (30. ábra: D) elsősorban juharban, fűzben, mogyoró-
ban és gyertyánban él, főleg a korhadó, száraz ágakban. A bogár április végétől
júliusig repül, többnyire árnyas helyeken, virágokon található (= chrysomeloides
SCHRANK) -- Juharcincér

tabacieolor DE GEER

Változatai:

l. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők szegélyei többnyire szélesebbeıı söté-
tek, azonkívül a középső, de különösen a hátulsó comb vége fekete vagy barna.

A törzsalakkal együtt gyakori ab. diversipes PIC

2. Olykor a szárnyfedőn a közepe előtt a varraton hosszúkás, sötét folt található.
~- Faunaterületünkön eddig még nem mutatták ki [ab. Clopi CHOB.]

26. nem: Cornumutila LETZN.

Testük karcsú, párhuzamos szélű, szárnyfedőik a válltól kezdve alig
keskenyedők, a végük egyenként lekerekített, a pygidiumot nem takarják.
Fejük nagy, harántos, kerekített, szemeik nagyok, belül kikanyarítottak.
halántékuk rövid, hátul hirtelen befűződött, és a nyak a fejtetőtől jól elkülö-
nült. Homlokuk széles, gyengén domború, csápdudoraik kiállók, előrefelé
enyhén lejtősek, hátrafelé meredekek és középen fordított V alakban benyo-
mottak, fejpajzsuk nagyon rövid. Csápjaik (9. ábra: G) hosszabbak, mint a
test (5), vagy a szárnyfedők közepén túlérnek (Q), az 5. íz hosszabb. mint a
2-4. íz együttesen (5), vagy valamivel rövidebb (Q), a 3. íztől kezdve mere-
deken elálló (gý) vagy lesimuló finom szőrözettel. Előtoruk hengeres, elöl
befúzött, elöl is, hátul is harántirányban benyomott. oldaldudorok nélkül.
A melltő nyúlványa nagyon keskeny, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak.
Lábai rövidek, vékonyak, a hátulsó lábfej I. íze hosszabb, mint. a 2. és 3. együt-
tesen, a 3. íz kissé szélesebb, mint a 2.

Ide 2 ritka faj tartozik, amelyek Európa hegyvídékén és Szibériában élnek. Fauna-
lerületünkön l faj fordul elő.

~- -- Teste fekete, lábai vörösbarnák, vagy a lábfejek és a lábszárak vége
elsötétedő. olykor a combjai is részben barnák. csápja fekete vagy
barna. Szárnyfedőik feketék, l~l hosszú sáv a varrat mellett a
szárnyfedők tövétől majd a csúcsig és a szegély mellett egy széles
sáv a válltól a csúcsig sárga, de maga a varrat. a csúcsszegély,
az oldalszegély az elülső ötödtől vagy negyedtől, valamint egy széles
sáv a váll belső oldalától, amely a tőszegélyt eléri és a csúcssze gélyig
tart, fekete (44. ábra: A). Felülete gyéren sárgásszürke szőrözettel
fedett. Az előtor korongjának közepe sima. olykor benyomott
hosszanti középvonallal, oldalt sűrűn pontozott (47. ábra). 8- 13 mm.

Előfordul Közép-Európa magas hegységeiben, a francia és a tiroli Alpok-
ban, az Eszaki- (Alacsony- és Magas-Tátra, Bélai-havasok, a liptói Szmrekovica,
Bahia-gora) és Déli-Kárpátokban (Fogarasi-havasok), a Szovjetunió európai terü-
letének északi részein és az Urálban, valamint Szibériában. A lárvája kizárólag
lucfcnyőben él, és általában a hegyek északi oldalán száraz vagy beteg törzsekben
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2 4 m magasságban a földtől, magában a törzsbeıı és sohasem az ágakban rág
vájatokat. A lárva mélyen berágja magát a fába, és legalább 3 évig fejlődik.
A bogár júliusban bújik elő, és a fatörzseken bújik meg, virágokat nem látogat,
(= lineaıa LETZN. )

[quadrivittata GEBL.]
V á l t o z a t ai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de combjai és lábszárai feketék, szárnyfedőin a fekete
rajzolat élesebb. -- A törzsfajjal együtt fordul elö [ab. Weisi HEYD.|

47. ábra. Cornumutila quadriıfittata GEBL. (Eredeti)

2. A törzsalaktól abban különbözik, hogy lábai feketék, a szárnyfedők fekete raj-
zolata kiterjedtebb, az oldalsó sárga sáv hátul erõsen megrövidült (44. ábra:
D). i-- Egyik leggyakoribb forma [ab. nigreseens LETzN.]

3. Olykor a szárnyfedők sárga rajzolata kiterjedtebb, úgyhogy a varrat menti és
a középső sárga sáv a csúcs elött összekötött (44. ábra: B). - Ritka

[ab. flavescens L1-3TZN.|

4. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők sötét rajzolata nem fekete, hanem
barna. -- A törzsalak között ritka [ab. nigropieea LETzN.]

5. Egyes esetekben a szárnyfedők középső fekete szalagja a vállon megrövidült.
és a szárnyfedők tövét nem éri el (44-. ábra: - Gyakori forma

[ab. tatrica SEKERA]

6. Ritkán a szárnyfedők középső fekete szalagja nemcsak a tövén, de a vége elöti
is megrövidült (4-4. ábra: C). Nem gyakori forma [ab. slovenica SEKERA]

27. nem: Nivellia MULS.

Testük karcsú, nyúlánk Leptura-fajra emlékeztet, szárnyfedőik a
válltól kezdve hátrafelé gyengén keskenyednek, a végük leesapott, és szögleteik
lekerekítettek. Fejük kerekített, kiugró, nagy, belül élesen kikanyarított sze-
mekkel. Halántékuk rövid, hátul a nyak felé élesen befűződött, de a nyakat
és a fejtetőt nem választja el harântbenyomat. Homlokuk lapos, csápdudoraik



5 73 na. KAszAa ZOLTÁN [X
ı

' - .. . .. „wv „A ..„.--. _ .. ..... .. _ __ *__ _

hátul kiemelkedők, és középen fordított V alakban szélesen benyomottak,
A csápok töve a szemek elülső szegélyének vonalát nem lépi túl. Csápjaik
hosszúak, vékonyak (10. ábra: C), a szárnyfedők végét majdnem elérik (3).
vagy a közepét túlhaladják az 1., 3., 4. és 5. íz majdnem egyforma hosszú.
lűlőtoruk a tövükön a legszélesebb, a töve előtt és elöl gyengén befűződött,
oldalt a közepe domború, bütyök nélkül, hosszirányban végig laposan benyo-

\
\ I ` ,f

t *J.. I -1\~
...az ' `“ ' "'.Á F'-F ,._ 4 Í L

'Í' "- V). `.
“EÜ ','-:Ã Ü-." \`

.`_._;.' \_ -
:.';_. .

1' ˇ, . ı,n_'lÍ:_ ,
_-_-___.v_.- _-,___

_ „_ _. (_.._._. , z _.
.___.ı__ .._.J'|v-_.„ . . ...zz - \_z _,f-.`z-7}-..\`.«,-_f. az _ _ « .

.-2; `-__, ,__ 1

nyi H ...-1
^" .zi-» A z'.- . \.. ...-.f -,ı_`z '\ , '
. _-. ~.

Í ..Y.`-H -
r w

_ `.|__ __:___._,_.„_` __
~n ~-. ... -Ă' `ˇ

_ ,"_;_\_"_ -, .` J _....`ă__=1`__ . l
, _; ;_ _ _ı .,. ,_ `_ .-_c`\`,_„_`. .` ,. ı, ,

; i':' " ÍJÉ. `
' „ 1 A' _'_\ 4 ,

Í' 3-!5.2.'. . ..

. .-~' f_".I:;+`.. z: f- :~ ,~ ı ı \f" _., _ _ _,J __ j „_ 2.- L
. .0 fi, ._Í:I ._ ı`.- ._ ._ sy._ .

' i M. ı . .."l 1.'
. _ U '- .- '\~ Í . .._'.' . - li ıı
*N ıı . . ' ˇ I ıı ' l, , . »EE -E11 - '.___ ı1 ' .. _ ._
A_§ '__, __ _;__ '. _. ._`__. I

' ii' Jv _ i!
1 1-- ~ 1 "" t "

\_

Í!

_'--Wı

.\

v
\"

„I-",,..`.T--"'.*..““"-z-
..--____

f",.':",.._é_4_.18-v*-
~.'~-'“..-'

__.z-8.3:- _« -- :A-'-ı-ı._-____'__..4T_'_.`_.Q.-_`.;'-tI_":;_-_:-z..-ı,.._'_.:

1._ı'._

„__.__-__,I'_

__...-.___._._.:_J__

*of

1I' -rz

/'

1'-.

...-

._ıt'
_.: _ ı_ı _ ..

. .. . . . ıı '
, "' ni \ i ' ˇ. i ˇ

' "- is? * \'- .." "I z
__ ıı _ ,-'| ., .~ ı ~ -- ~ ı«.ı-:. `» f- . '

« if '.'."-liyčii Í
..ı. -- \Á _

ı'fÜ1'v , ^ ~'u„..`, O'
` \'~l`_"`.".- '. i __ j_j.__,_z_. _* __... Í _

` **'~,`C]`- Í- .
Q '_ı `.+ Í' 'ˇ

_ .fr _
\ _»
\. ,K
ki 1?^:` .- .-

if ff'
:ˇ "z_

.f  
-»

ı '>

. 9

.fa

1
Š

48. ábra. Nivellia songuinosa GYLL. § (Eredeti)

mott. Szárnyfedöik laposak. A melltő nyúlványa keskeny. és a csípők végéig
ér. Lábaik vékonyak, a hátulsó lábfej l. íze majd kétszer olyan hosszú. ınint
ıı 12. és 3. í üttesen, a 3. íz szélesebb, mint a 2.N CD ÍJQ -<:

Íde 3 palearktikus faj tartozik, amelyek közül 2 csak Japánban fordul elõ.

~~ » s Teste fekete, szárnyfedői élénk téglavörösek. Felülete nagyon fino-
man és szórtan, alig láthatóan szőrözött. Feje és előtora nagyon
sűrűn. szemcsésen pontozott, pontozása egyenletes és annyira sűrű.
hogy a pontok pereme emelkedik csak ki. Szárnyfedői teljesen fény-
telenek., bársonyszerűek, gyéren és finoman pontozottak (48. ábrá).
10-~15 mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európa hegyvidékein, Észak-Európában, Szibé-
riábaıı, Eszak-Mongóliában, Eszak-Mandzsúriában, Koreában, egészen a Szahalin
szigetekig. Elterjedési adatai alapján boreoalpesi fajnak tartják. Faunaterületün-
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kön ritka. Eddig csak az Északi-Içárpátokbaıı (Kis-Kriván, Rozsnyó, .Kass-a.
Magas-Tátra, Nagy-Fátra stb.), az Eszakkeleti-Kárpátokban (Munkács, Ungvár.
Nagybocskó, Mencsul stb.), valamint a Keleti-Kárpátokban (Malomvíz, Radnai-
havasok) találták. Lárvája erdeifenyőben fejlődik. A bogár júniustól augusztusig
rajzik _

[sanguinosa GYLL.]

Változata:

1. Teste teljesen fekete. --- A törzsalak között ritka. faııııaterületünköıı eddig még
nem találták [ab. extensa CEBI'..|

28. nem: Leptura L.

Testük megnyúlt, a fej és az előtor háta sűrűn szőrözött, fejük széles,
kiugró nagy szemekkel (4. ábra: E): szemeik belül mélyen kikanyarítottak
(4. ábra: B). Halántékuk többé-kevésbé kiugró, a nyak felé élesen befűzött,
a fejtetőt és a nyakat középen harántmélyedés választja el. Homlokuk lapos.
csápdudoraik gyengén kiemelkedők, a csápok töve a szemek elülső szegélyének
vonalától hátrább ered. Az előtor (10. ábra: N, 44. ábra: O P) háta előrefelé
keskenyedő, hátulsó szegélyükön sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők
válla. Szárnyfedőik a válltól hátrafelé gyengén vagy erősebben keskenyedők,
a végük lemetszett vagy gyengén öblös, olykor egyenként kerekített, felületük
durván pontozott. A melltő nyúlványa a csápok között keskeny, de eléri
a csípők hátulsó végét. Lábai erősek, hosszúak, a hátulsó lábfej l. íze olyan
hosszú, vagy hosszabb, mint a 2. és 3. együtt, a 3. íz alig szélesebb, mint a 2.
(52. amaz J-K).

Ide mintegy 150 faj tartozik, amelyek zöme palearktikus és nearktikus, 20 faj orientá-
lis, és néhány faj neotrópıısi. Faunaterületünkön 20 faj fordul elő. i

l (14) Az előtor háta elöl nem befűződött, a többé-kevésbé vastag szegélyig
domború (44. ábra: O). v

2 (7) A szárnyfedők hosszúak, csaknem párhuzamosak, hátrafelé csak
gyengén keskenyedők. Előtoruk jelentősen hosszabb, mint amilyen
széles, középen nem golyószerűen domború (1. alnem: Anoplodera.
MULs.).

3 (4) Az előtor hátát hosszú és finom, elálló fehéres szőrözet fedi. Teste
teljesen fekete, lábai vörösek, de a combok töve, a lábszárak vége
és a lábfejei feketék. Szárnyfedői durván pontozottak, a pontozás
a csúcs felé elenyésző, szőrözete az első harmadban felálló, majd
ferdén elálló, meglehetősen hosszú, a pontozás pközeiben fényesek.
7-12 mm. `

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Észak-Európa déli részén, a Kauká-
zusban, Kisázsiában, Szíriában Kelet-lránig. Faunaterületünkön a hegyvidék
lakója; lomberdők szegélyén, erdei tisztásokon, főleg virágzó galagonyán, berke-
nyén, somon, tölgyön május- júniusban található, de meglehetősen ritka. Lárvája
a tólgyé, bükk es nyár száraz ágaiban, gallyaiban él. -- V ö r ö s l á b ú vi ır á g-
cınc r

rufipes SGHALL.
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4 (3) Az előtor hátát rövid és durvább szőrözet fedi. A szárnyfedőket
sárga rajzolat díszíti, csak kivételesen egyszínű -feketék, de ez eset-
ben a pontozás közeiben finoman recézett, zsírfényű.

5 (6) Feje a halánték mögött mélyen befűződött (50. ábra: P), a fejtető
és a nyak között a harántbenyomat fényes, nem pontozott, a fej-
tető domború, hosszában nem benyomott. Az előtor háta domború.,

-l-9. ábra. Leptum sexgııttata FABR. (Eredeti)

elöl nem, hátul harántul benyomott, durván, de nem ráncosan pon-
tozott. Teste karcsú, teljesen fekete. szárnyfedői 3-3 nagy sárga
folttal: 1 folt a töve mögött, l a közepe előtt. és 1 a közepe mögött
(49. ábra). 8--12 mm.

Előfordul egész Európában és Eszak-Afrikában, faunaterületünkön elter-
jedt, a hegy- és dombvidékek lakója. lgomberdők szegélyén, erdei tisztásokon.
főleg árnyékban fekvő virágzó cscrjéken. galagonyán, ernyősvirágokon stb. má-
jus ---júniusban neın ritka. Lárvája tölgy. gyertyán és bükk korhadó ágaiban fej-
lödik ~ Foltos virágcincér

sexguttata FABR.

Változatai:

l. A szárnyfedőkön 3 nagy sárga folt van. amelyek nincsenek egymással össze-
kötve (50. ábra: --- Nem ritka forma typica

2. A szárnyfedők 3. foltja a közepe mögött hiányzik (50. ábra: G). - Ritka
('l`ren(-sén) [ab. pyrenaica PIC]
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3. A szárnyfedők 1. foltja a töve mögött hiányzik (50. ábra: Ritka, ez ideig
nálunk még nem került elő [ab. sylvestris Pı(:|

4-. A szárnyfedők középső és hátulsó foltja hiányzik, csak a töve mögött van l~~ l
sárga folt (50. ábra: I). - Ritka (Trencsén, Kuzy) [ab. biguttata ML'I.s.]

5. Szárnyfedői teljesen feketék (50. ábra: J). --- Ritka (Trencsén)
[ab. atrata S(;!IlLsK\'|

6.A szárnyfedők középső és hátulsó sárga foltja hosszirányban összekötött
(50. ábra: D). -- Nálunk ez a leggyakoribb forma ab. exclamationis FABR.

7. A szárnyfedők elülső és középső sárga foltja hosszirányban összekötött (SU.
ábra: C). - Ritka (Budapest, Kis-Kárpátok) ab. vastatorum Plt:

8. A szárnyfedők mindhárom sárga foltja hosszirányban összekötött (50. ábra:
B). --- Nem gyakori, előfordul a törzsalakkal együtt ab. Landoisi Pit:

9. Olyan, mint az ab. Landoisi PIC, de a középső és hátulsó sárga folt l---el kerek
fekete foltot zár közre (50. ábra: A). ---- Ritka (Budapest)

ab. inclusenıaculata HEYR.

ON
/--.

U1
Nııf

Feje a halánték mögött gynegébben befűződött (50. ábra: Q), a
nyak és a fejtető közötti harántbenyoınat lapos, ugyanúgy ponto-
zott, mint a fejtető vagy a nyak. A fejtető hosszában gyengén
benyomott. Előtora szélesebb, elöl erős harántbenyoınattal, hátul
középen ugyancsak mélyebben benyomott. Teste széles, Zömök. Fe-
kete, szárnyfedői sárga foltokkal, lábszárai világosak, a lábszárak
vége sötét. a combok töve ugyancsak világ Szárnyfcdőin l-l“Í O fn
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50. ábra. A:`Leptura sexguttata FABR. ab. inclusemaculota HEYR., B: ab. Landoisi PIC, C: alf
vastatorum PIC, D: ab. exclamaııonıs FABR., E--- F: forma typica. G: ab. pyrenaica PIC, H: alı
syloestrıs PIC, I: ab. bigutıata MULS., J: ab. atrata SCHILSKY és K: L. rufivenıris GEBI.. szárny-
fedorajzolata__--- L: L. lıvı._dı_ı FABR. és M: L. unípunczata FABR. cirpelőfelülete a középháton
es pajzsocskaja --- N: L. lwıda FABR. es O: L. lwıda pecta K. & J. DAN. előtorának szőrözete
(keresztmetszet az előtor közepén) -- P: L. sexguttata FABR. és Q: L. rufıˇventris GEBL. feje
felülflëzfifbefl (Á, E. K, P-Q2 eredeti. B ~~~-D. F---J: Hsrııovsıcv, L--M: KAszAs, N---Ó:

Pı.AvıLs(:sıKov nyomán)

6 ıx. s.



5 @ (Q

7' (2)
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9 (3)
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nagy folt a pajzsocska és a vállbütyök között, 1--1 a vállbütyöktől
a szegélyig, l-l nagy C alakú, illetve fordított C alakú folt a közé-
PÖIL Valamint l-~-l folt a csúcs előtt sárga. A varrat széles sávban
fekete (50. ábra: Szárnyfedői egyenetlenül és meglehetős fino-
man pontozottak, az előtor pontozása durva és ráncosan összefolyó.
7,5-»~14 mm. `

Előfordul yugat-Szibériátóla Bajkáloıı túlig. Fauııaterületüııköıı ez ideig
csak az erdélyi Szelıen-hegységbeıı (Dusi-szoros) gyűjtötték (if: n.ıgro_fluı'<ı l`t's.s)

ljrufiventris GEBL.j

Szárnyfedői rövidebbek, hátrafelé tölılıé-kevésbé erősen elszűkiilııek.
Az előtor háta erősen domború. nem. vagy alig hosszabb. mint ami-
lyen széles.

A pajzsocska Vége középen lšicsipett. A közčpllát CÍrlJelől'f*liilt-ftt*
(pars stridens) asziınmetrikusan osztott. (50. ábra: L) (2. alnem:
Vodonia MULs.). -- Teste fekete, szárnyfedői barnás- vagy vöröses-
sárgák. az elülső és középső lábszárak. valamint az elülső lábfejek
vörösbarnák, hasa fekete. A felület szőrözete sárgás vagy vöröslıarııa.
hosszú. Az előtor háta durván pontozott. szárnyfedői elöl olyan
durván pontozottak. mint az előtor korongja. de ritkásabban. hát-
rafelé a pontozás fokozatosan finonıablfı és ugyanakkor ritkább.
A hátulsó csípők előtt a mellvégen a hímek esetében 1---l éles
kiemelkedés található, közöttük a ıııellvé lapos és féiıyef-. (5.5-
9 mm.

'IÍz

lfilőfordul egész lflurópálıan és ıı lfölılközi-teııgeı` keleti ıııedeıteéiéleıeıı.
Fauııaterületünkön 2 alfaja található. Lárvája tölgylıen él. de életmódja még alig
isınert. Az imágó főleg eiekafarkon. illetve más virágokon. erdőszegélyekeı.. ııap-
sütötte liegy- és (lomlıoldalzıkoıi tíalálható és közöııségcs Y B a r ıı zi .s \' i r á g-

! 1

(Í l ll (Í P l'

livida FABR.

Vtilttızııtui:

l. Az előtor hátát lıos.-zú és stıgıirasıııı elálló szőrök fedik (50. álıra: .\). X .-;:árn\“-
fedők szőrözete rövid. meglelıetőscn lesimuló és ıı tövén sem felálló. Elő-
fordul Közép-Európában. faunaterületünkön Szltıvíıkiıiliaıı és liltırvıitország-
lıaıı. Mzıgyıırországi előfordıılásával ıı délııyııgzıti lııitárszéleıı számolni lehet

llivida F.\BR. .-sp. livitla l7ABR.j

22. Az előtor lıátát. liosszıi szőrözet borítja. de ıı szőrözet nem sugar~.ı.-:in elálló.
hanem oldalról befelé irányul (50. ábra: O). .\ száı`ııyfe(lők szőrözete lıo.-1.-zabl.ı
és a tövén elálló. Hasa fekete. »- Íllagyarországoıı últaláııosıın elterjedt. közön-
séges. Ez az alfaj lšözép-Európa keleti felétől Nyugat-Szilıériáig és délen a Bal-
kánon. Kisázsián át. lránig fordul elő livida F.-KBR. ssp. peeta R. & _l. l)A.\'.

3. Olyan. mint az előző. de a ııőstények lı-.isa viiröslıarııiı. Ritka ('l`ilıan}`)
ali. bieariııata .\R.\'.

A pajzsocska vége egyszerűen lekerekít.ett vagy kihegyezett. A mell-
végen a hímeken sincs kiemelkedő él. A középhát cirpelőfelülete
(pars stridens) szimmetrikus. középen osztott (50. ábra: .\'l`) (3.
alnem: Neovadonia KASZ.)
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A hímek hátulsó lábszárának csúcsán 2 sarkantyú van. Az előtor
háta nagyon sűrűn és durván pontozott, szabad szemmel nézve fény-
telen. A hátulsó combok külső oldalán lesimuló szőrözettel, a fej
és az előtor háta fehéres vagy sárgás szőrözettel. Teste fekete, szárny-
fedői vörösbarnák; a szárnyfedők varrata keskenyen, olykor a csú-
csuk elmosódottan barnás vagy fekete, közepükön l~~~l kerek folttal
(51. ábra). 8-13 mm.
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51. ábra. Leptura unipu.n.ctata FABR. Ó* (Eredeti)

Előfordul Közép-Európában, a Szovjetunió európai felének déli részéıı.
a Balkán félszigeten és Kisázsiában. Faunaterületünkön elterjedt. Magyarorszá-
gon föleg a rlombvidék és az alacsonyabb hegyvidék xerotherm helyeinek lakója.
s nem ritka. A bogár fõleg virágokon található június-júliusban. A lárvája fõleg
kökényben fejlődik, de nyilván más lomblevelíí fákban és cserjékben is megél:
életmôdját még nem ismerjük eléggé - K é t p e t t Y e s v i r á g ci n 0 é r

k unipıınctata FABR

Változata:

1. A szárnyfedők középső fekete foltja hiányzik. - Ritka (Budapest)
ab. uninstigmata PIC

A hímek hátulsó lábszárának csúcsán csak 1 sarkantyú van. Az elő-
tor háta többnyire erősen, de mégis ritkábban pontozott, szabad
szemmel fényesebbnek látszik.
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12 (13) A hátulsó combok külső oldalát rövid és lesimuló szőrök fedik.
Az előtor háta sűrűn és durván pontozott, a pontok csaknem érint-
keznek. A fej és az előtor felálló szőrözete sárgás. Teste fekete.,
szárnyfedői vörösesbarnák, középen 1-~1 kerek fekete folttal, azon-
kívül a varrat keskenyen fekete. Termete zömökebb. 11-14 mm.

Előfordul a Balkán félszigeten, északon Horvátországig. Faunaterületün-
köıı csak Horvátországban találták (Velebit). A lárva életmódját nem ismerjük

` [imiıau-iz J. ez K. Diaz]

Változata:

1. A szárnyfedőkön a varrat széles sávban fekete, de a korong fekete foltja nem
olvadt bele a varratszegélybe. -~ Ritka (Velebit) [ab. Kaszalıi HI-3YB.]

13 (12) A hátulsó combok külső oldalát hosszú, elálló, sárgás szőrök fedik.
Az előtor háta ritkábban pontozott, a pontok köze fénylő. A fej
és az előtor háta hosszú, felálló, többnyire barna szőrözettel fedett.
A szárnyfedők töve is felálló szőrözettel. Teste karcsúbb, fekete.
szárnyfedői többnyire tégla- vagy barnásvörösek, a korong közepén
1-1 nagy, kerek fekete folttal, azonkívül fekete még a varrat, a
tőszegély és a csúcs, valamint többnyire a szárnyfedők utolsó ötöde.
11 »~14 mm.

Előfordul Dél-Franciaországban, Magyarországon, Galíciától Podólián át
Besszarábiáig. Magyarországon föleg az Alföld homokos-szikes helyein található.
s olykor gyakori. Az iınágót föleg cickafarkon, ökörfarkkórón stb. találjuk
nius~~júliusban. A lárva életınódját nem isnıerjiik (ff: adusm KRAATZ) ~-~ Al-
földi virágcincér

Steveni SPERK

Változatai:

1. Szárnyfedöin a varrat fekete szegélye keskeny, és a csúcs alig, vagy egyáltalán
nem fekete. Az Alföld lıoınokbuckás lıelyein igen gyakori

ab. litigiosa Mt*Ls.

13. Szárnyfedői teljesen feketék. Ritka ab. Pfulıli REINEK

14 (1) Az előtor háta elöl mindig jól láthatóan befűződött, alakja többé-
kevésbé harang alakú (44. ábra: P). A szárnyfedők csúcsa többnyire
öblös.

15 (38) A szárnyfedők szőrözete rövid és gyér., többé-kevésbé ferdén felálló
vagy lesimuló, a csúcs lemetszett vagy ölılösen kimetszett, többnyire
éles külső és éles belsö varratszöglettel (4. alnem: Leptura s. str.).

ČU\
*~03

16 A hátulsó lábfej 1. íze rövidebb, mint a csáp 3. 4-. íze egyiittesen.
és az első 3 lábfejíz rövidebb, mint a csáp 3--5. ıze együttesen (52.
ábra: I--J).

17 (28) Az előtor hátát bosszú és tölılıé~l~;e\`éslıé felálló szőrözet fedi.
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18 (19) A csápok feketék, a 4-8. ízek töve sárga (52. ábra: 1). Teste a
lábaival együtt fekete, szárnyfedői sárgásbarnák, oldalszegélyc és
a csúcsa elmosódottan sötétbarna vagy fekete, olykor a vállcsúcs
mögött az oldalszegélyén hosszúkás folttal. A szárnyfedők vége
ferdén befelé lemetszett, kerekített szögletekkel. Az előtor korongja
kétoldalt gyengén benyomott, pontozása sűrű és erős, a szárnyfedők
pontozása a vállon sem erősebb, mint az előtoré. A hímek hátulsó
lábszárának végén 2 sarkantyú van, az 5. haslemez vége gyengén
kikanyarított, a vége kissé benyomott (52. ábra: 0). 8--10 mm.

Előfordul Eszak- és Közép-Európa hegyvidékein, faıınaterületünkön a
Kárpátokban; Magyarországon eddig csak Sopron környékén (Tolvaj-árok),
a Bakony hegységben (Zire) és a Tornai Karszt területén találták. Lárvája (30.
ábra: E) a luc- és erdeifenyöben, valamint nyár, bükk, tölgy korlıadó ágaiban fej-
lödik. A bogár június júliusban rajzik, főleg ernyösvirágokon található. Nálunk
nagyon ritka, a Kárpátokban gyakori (T: delineata CSIKI)

maculicornis DE GEER
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52. ábra. A: Leptum tesserula CHARP. forma ıypica, B: ab. Dejeani GANGLB., C: ab. bisbi-
signata PLAV., 1): ab. Obliquesignata JUREČIEK, E: ab. impuncıata HEYD.; F: L. rufa BRULLÉ
és G: L. cordigera FUESSL. szárnyfedörajzolata H: L. sanguinolenta L. és I: L. maculicornis
DE GEER csáptöve J: L. maculícornis DE GEER és K: L. sanguinolenta L. hátulsó lábfeje
L: L. falva DE GEER és M: L. prıllens BRULLÉ szárnyfedövége N: L. tessernla CHARP.. Ú:
L. maculicornis DE GEER, P: L. eryıhroptem HAGENB., Q: L. cordígera FUESSL., R: L. falva
DE GEER, S: L. pallens BRULLÉ és T: L. rubra L. lıímjeinek potrohvége alulnézetben ~- U:
L. dubia SCOP. és V: L. inexpectata JANS. & SJÖB. hím ivarkészüléke, paramerák, penis felül-

nézetben és oldalnézetben (UH: V: SCHMIDT nyomán,a többi eredeti)
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19 (18)

20 (21)

V á l t o z a t az

1. Szárnyfedöi egyszínű sárgásvörösek, legfeljebb az oldalszegély elöl sötétebb. 1
A törz.-ıalakkal együtt fordul elö es nem ritka (= simplonica auct. nec FAIRH.)

f ab. fallax HEYR.

A csápok egyszínű feketék, vagy ha világosak is, nincs a középső
ízek tövén világos gyűrű.
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53. Lepmra. tesserula. CHARP. (Eredeti)

Szárnyfedői, különösen oldalt középen nagyon durván pontozottak.
Az 5. haslemez vége a hímekeıı kikanyarított és felülete benyomott
(52. ábra: N). Az előtor háta is durván pontozott, a töve előtt harán-
tul mélyen benyomott, a korong pontozása nem ránc0lt._A szárny-
fedők vége egyenként ferdén a varrat felé lecsapott., lekerekített
szögletekkel. Teste fekete, szárnyfedői sárgásvörösek, a korong
közepén 1--1 fekete kerek folttal, azonkívül a szárnyfedők csúcsa
is fekete (52. ábra: A, 53. ábra). 12--17 mm.

Előfordul Közép-Európa hegyvidékein, a Kaukázusban, valamint Iránban.
Faunaterületünkön a Kárpátokban elterjedt, de mindenütt ritka. A lárva élet-
módját nem ismerjük. Az imágó július -- augusztusban repül, föleg ernyõsvirágo-
kon található

[tesseı-ula CHARR]
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Változatai:

1. A szárnyfedők fekete kerek korongfoltja nagy és kiterjedt (52. ábra: B). ~
A törzsalak között ritka (Kassa. Munkács, Ferencfalva)

[ab. Dejeani CAN(;1.B.|

2. A szárnyfedők fekete _korongfoltja kicsi. lıosszúkás és rézsútosan elhelyezett
(52. ábra: D). -- Az Eszaki- és Keleti-Iíxárpátokban nem ritka

[ab. obliquesignata JURBČEK]

3. A szárnyfedők fekete korongfoltja 2 kis foltra osztott (52. ábra: C).
Ritka (Ferencfalva, Kuzy) [ab. bisbisignata PI.Av.|

4. A szárnyfedők fekete korougfoltja teljesen hiányzik (52. ábra: A törzs-
alak között nem ritka [ab. impunctata H1-:Yn.[

A szárnyfedők pontozása sűrű, de nem feltűnően durva.

A hímek hátulsó lábszárának a végén csak 1 sarkantyú van. Az 5.
hasszelvény vége a hímeken mélyen kimetszett, és csaknem eg
hosszában bemélyedt (52. ábra: R). Teste fekete, szárnyfedői sárg
vörösek, a csúcsuk fekete. A halánték a szemek mögött nagyon rövid
és hirtelen elszűkiil. A hímek hátulsó lábszára széles és lapos, külső
éle erősen görbült. A szárnyfedők külső csúcsszöglete hegyes, varrat-
szöglete tompa (52. ábra: L). Az előtor hátának pontozása durva.
de nem összefolyó, szőrözete hosszú, felálló. 10--14 ınm.

Š
Q;\_\ fn 1I\

Előfordul Dél-Európában és a Szovjetunió európai részének déli felében.
Faunaterületünkön meglehetősen ritka; Magyarországon eddig csak a Kőszegi-
és a Soproni-hegységből, valamint Zala megyéből (Zalalövő) és Budapest környé-
kéről (Nagytétény) ismerjük. A lárva életmódjáról semmit sem tudunk. Az iınágó
ciekafrrkon. különböző errıyősvirágokon, virágzó szedren található június~--július-
ban

fulva DE GEER

®\.
ČÍQ

Cbx L' 2 sarkantyú van.

A hímek 5. haslemezének a vége mélyen kimetszett, és a szelvény
vége szélesen benyomott (52. ábra: S). A szárnyfedők vége ferdén
befelé lecsapott, é szögletei tompák. kerckítettek (52. ábra: M).
Az előtor háta nagyon sűrűn és durván pontozott, a pontok érint-
keznek egymással, nincsenek köztük közterek, emiatt felülete fény-
telennek látszik. Halántéka az erősen kiugró szemek mögött rövid.
keskeny, és hirtelen elkeskenyedik. Az előtor és a fej zőrözete
hosszú, felálló, sűrű és barna. Teste fekete, szárnyfedői egyszínű
sárgásvörösek. 9,5--12 mm.

fn

CD

- Előfordul a Balkán félszigetcn és Hor_vátországban. faunateriilelıiinkőıı
eddig csak a Bánságból ismerjük (Mt-hádia). Eletmódjáról semmit sem tudunk

[pallens BRU LLÉ

A hímek 5. haslemezének a vége egyenesen lemetszett, nem kikanya-
rított, a vége gyengén benyomott (52. ábra: P). A szárnyfedők vége
ferdén lemetszett és gyengén kikanyarított, külső és belső szögletük
éles. Az előtor háta erősen domború, töve harántul benyomott, és
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26 (27)

27 (20)

28 (17)
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felülete durván vagy finomabban pontozott; a pontok csak helyen-
ként folynak össze ráncokba, vagy nem is érintkeznek. Testük fekete,
lábaik részben vagy egészen vörösek, szárnyfedőik vörösek vagy
fekete foltokkal.

A szárnyfedők pontozása, különösen középen, sokkal durvább, mint
az előtoron. Az előtor pontozása durva és sűrű, a korong oldalán
helyenként összefolyó, szőrözete hosszú, sűrű és barna. Teste fekete,
szárnyfedői egyszínű barnásvörösek, lábai barnák vagy barnás-
vörösek, de az elülső comb vége és a lábszár, valamint a középső
lábszár és a lábfejízek világosabb barnák vagy sárgásbarnák. 12-18
mm.

Előfordnl Közép- és Dél-Európában, a Kaukázusban, Kisázsiában, keleten
Iránig. Faunaterületünkön szórványosan elterjedt és a hegyvidékeinken fordul
elő. Magyarországon ez ideig a Mecsek hegységből (Pécs), a Kőszegi-hegységböl
és a Bakoııyból (Zirc) ismerjük. Lárvája tölgylıen és valószínüleg más lomblevelü
fák korhadó ágaiban is fejlődik. Az iınágó július ----augusztusban repül, és főleg
virágokon található ~

erythroptera HAGENB.

A szárnyfedők pontozása gyér, középen sem erősebb, mint az elő-
toron; az előtor pontozása középen finom és szórt, oldalt erősebb,
(le nem összefolyó, szőrözete felálló, hosszú és barna. Teste fekete,
a szárnyfedői világos vörösbarnák, a csúcs kiterjedten fekete, korong-
ján 1--l kerek folt van (52. ábra: F). A potroh vége szőrös, lábai
sárgásvörösek, de a combok töve elmosódottan fekete. ll--16 mm.

Előfordul a Balkán félszigeten, valamint Kisázsián át Szíriában és Iránban.
Faunaterületiˇınkön csak Erdélyből (Kerci-havasok, Csernáton, Vidombáki völgy)
és a .Bánságból (Her-kıılesfılirdő, Szemenik) ismerjük. Eletınódját még nem kutat-
ták ki

[rufa BRULLÉ]

Az előtor hátát rövid, lesimuló szőrözet fedi, vagy majdnem csupasz.

Szárnyfedőik az elülső harmadban igen durván és mélyen pontozot-
tak, a pontozás már a középen is finomabb, majd a vége felé foko-
:ıatosan fine modik, de a pontok élesen bemélyedtek, és a köztereik
recézettek. Feje nagyon sűrűn és durván, az előtor háta még dur-
vábban pontozott, de a pontozás kevésbé sűrű; a korong közepén
olyan nagy pontokkal, mint a szárnyfedők tövén a váll körül, meg-
lehetősen fénylő. Teste fekete, a felület szőrözete rövid és sötét,
a pajzsocska és az előtor hátulsó szegélye a S2 esetében aranysárga
szőrszegéllyel. A hímek pajzsoeskája ezüstösen szőrözött. 14--18
mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európa hegyvidékein, Iilszak-Európa déli felében,
Angliában, keleten a Kaukázusig és Iránig. Faunaterületünkön a hegyvidéken,
főleg a Kárpátokban nagyon gyakori, Magyarországon ritka, középlıegységeink
magasabb pontjain fordul elő (Mecsek hegység; Kőszeg és Sopron környéke: Bükk
hegység: Garadna-völgy, Nagyvisnyó; Balaton-felvidék: Tátika; Budai-hegyek:
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Hárs-hegy stb.). Lárvája (30. ábra: F) többnyire bükkfában fejlődik, de gyertyán-
ban, tölgyben, égerben, nyírben és gesztenyében is megtalálható. Száraz fák még
nem korhadó ágaiban él. A bogarak június --- júliusban rajzanak, meleg, szélcsen-
des, napfényes időben ernyősvirágokon, bodzán stb. találhatók -- H e g y i v i -
r á g c i n c é r

scutellata FABR.

Változatai:

1. A szárnyfedők rövid szőrözete nem fekete, hanem világossárga vagy szürkés.  
A törzsalakkal együtt fordul elő, gyakori ab. Stıchae HI-JYR.

2. Szárnyfedői nem feketék, haneın sötétebb vagy világosabb barnássárgák. v
Ritka, faunaterületünkön eddig csak a Kárpátokból került elő (2: oclıracea
auct. non FAUST) [ab. ochraceipennis P1C|

A szárnyfedők pontozása finomabb, vagy finom és egészen sűrű.
vagy elöl, különösen a szegélyen durva ugyan, de hátrafelé elmosódó
és a pontok nem élesen bemélyedtek, sűrűk és fényesek. Az előtor
háta nagyon sűrűn pontozott, a pontok még a korong közepén is
érintkeznek vagy összefolynak.

Mindkét ivar fekete, szárnyfedői vörösek, de a csúcs és egy ezzel
összefüggő szív alakú folt a varraton fekete (52. ábra: G). A hímek
5. haslemeze a csúcsán lemetszett vagy legfeljebb gyengén öblös
(52. ábra: Az elülső lábszárak sárgásvörösek, fekete csúccsal.
a hímek hasa vöröses, a nőstényeké barna vagy fekete. Szárnyfedői
elöl durvábban pontozottak, az előtor háta domborúbb, középen
gyérebben pontozott. 14-19 mm.

Előfordul a Földközi-tenger mellékén, kelet felé Iránig és a Kaukázusig.
valamint a Krím-félszigetig. Faunaterületünkön csak Horvátországban (Velehit)
fordul elő. A lárva életmódját nem ismerjük, a bogár július-augusztusban repül,
és virágokon található

[eordigera FUESSL.]

A 3 fekete, szárnyfedői sárgásbarnák, lábszárai és lábfejízei ugyan-
csak sárgásbarnák, de a lábszárak vége sötét. A S2 fekete, de az előtor
háta és a szárnyfedők vörösbarnák, lábszárai, lábfejei vörösesek,
az elülső comb is részben a tövén világosabb. A hímek 5. haslemeze
a végén mélyen kimetszett, kétoldalt éles fogban kihúzott (52. ábra:
T). A szárnyfedők pontozása elöl is finom és szórt, a közepétől
még finomabb és egyenletes. Az előtor háta nagyon sűrűn, ráncolva
pontozott, a pontok középen is érintkeznek egymással, felülete
zsírfényű (54. ábra: A-B). 10-19 mm.

Előfordul Európában és Észak-Afrikában, keleten Szibérián át a Bajkál-
tóig. Faunaterületünkön a hegyvidék lakója, különösen a Kárpátokban mindenütt
gyakori. Magyarországon ritka, a középhegységeink magasabb pontjain fordul
elő, ahol a lárvák tápnövénye, az erdei- vagy lucfenyő tenyészik. A lárvák főleg
öreg rönkökben, korhadó törzsekben fejlődnek; a bogarak júliustól szeptemberig
találhatók, főleg virágokon (= rubrotestacea ILL., Ješatkoi VÃVRA) -- V ö r ö 8
virágcincér

ruhra L.
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Változatai:

1. A fején a szemek között olykor 2 vöröses folt lép fel. -- Ez a forma nálunk
gyakoribb, mınt a törzsalak (2 maculiceps GABR.) ab. occipitalís MULS. Í

2. Olyan, mint az előző, de a fejtető vörös foltjai egységes nagy folttá folytak össze.
G}'fll<0I`l ab. notaticeps PODANY 1,2
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54. ábra. Lepmm rııbra L. A: j`_. B: (Eredeti)

3. A clőt.ora elöl és hátul feketén szegélyezett, az elülső szegély közepén félkör
alakú fekete folttal. - Ritkább ab. sernicirculata G. SCHMIDT Í-.'

fi. Némelykor a Q előtorának háta vörös ugyan, de elöl és hátul, valaınint 2 bosz-
szanti sáv fekete. Ritka (Zólyom megye, Borszék)

[ab. Salzmanni HUBENTH. 2.]

5. Olykor a ÉQ előtora fekete. csak oldalt van l~---1 keskeny, vörös oldalfolt. -~-
Ritka (Munkács) [ab. Sattleri BICKH.

6. A szárnyfedői világos sárgásbarnák, mint a híıneken. Az előtor elülső és hátul-
só szegélye fekete, utóbbin a középen fekete, hegyes folttal, korongja egy négy-
szögű, az elülső szegéllyel összefüggo fekete közepfolttal. -- Rıtka (Eszakı
Kárpátok: Lópér) [ab. combinata ROUBAL

33 (ló) fej 1 íze nagyon hosszú, olyan hosszú, mint a 3 és

âtëie\
OD'
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Ox ı--I gb. É*

együttesen (52. ábra: H,

J Í J' I 'L

együttvéve, a lábfej első 3 íze hosszabb, mint a 3-5.



IX

34 (35)

35 (34)

36 (A327)

.._.ıx\

_ /R _ /-= _ Q' 0 v

` ...... -
/” -Íı ,- - `

J ıç' ' "98 \/z.;.-,«;:-=-.-.

I.

1 .
l

CERAMBYCIUAE . eıxcsaı-LK 5 91

Az előtor hátát rövid és lesimuló szőrözet fedi, úgyhogy az előtor
majdnem csupasznak tűnik. Az előtor háta domború, elöl és hátul
harántul benyomott, hosszanti középbenyomat nélkül, emiatt felü-
lete erősen domború, rövid, olyan hosszú, vagy alig hosszabb, mint
amilyen széles. Teste fekete, szárnyfedői a Q esetében egyszínű
téglavörösek, a 3 esetében sárgásbarnák, de az oldalszegélye és a
csúcsa fekete. Felülete gyéren és felületesen pontozott, a .É kissé
fénvlő. a Q teljesen fénytelen, szőrözete sötét. 9-11 mm.

Előfordul Európa hegyvidékein, keleten Szibérián át a Bajkál-tóig. l1`auna~
területünkön a Kárpátok egész területén nagyon gyakori, Magyarországon ritka
(Kőszeg és Sopron környéke, Tihany, Mecsek hegység, Sárszentbalázs, Siófok, Tar-
csa, Cenk, Budai-hegyek). Lárvája erdeifenyőben vagy lucfeııyőben fejlődik, szá-
raz törzsekben és ágakban egyaránt megtalálható. Az iınágó főleg az ernyősvirá-
gokat kedveli, s június -júliusban rajzik

sanguinolenta L.

Az előtor hátát sűrű és hosszabb lesimuló szőrök fedik, amelyek
közül főleg oldalt felálló szőrök erednek. Előtora keskenyebb és
hosszabb. kevésbé domború, a töve előtt középen többnyire hossz-
irányban kissé benyomott. Teste fekete, a É,Í` szárny fedői csak nagyon
ritkán egyszínű téglavörösek, többnyire legalább az oldalszegély
vagy egy folt a váll mögött a szegélyén fekete. A Í zárnyfedői is
oldalt többnyire szélesen feketén szegélyezettek.

CD

A halánték a szemek mögött hosszú (55. ábra: D), alig keskenyedő.
és a nyaknál hirtelen befűződött, ami miatt hátul az oldalszöglete
élesebben vagy tompán kiálló. A 3 paramerái több mint kétszer
hosszabbak a szélességüknél, a penis hegyesebb, oldalnézetben
kevésbé hajlott (52. ábra: U). Teste fekete, a 3 szárnyfedői fénylő
sárgásbarnák, széles fekete oldal- és csúcsszegéllyel, varratuk is
fekete. A árnyfedői fénytelen téglavörösek, keskeny feketeFJ) N

3,0_ı , . I
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33. ábra. A: Judolia sexmaculatu L., B: J. cerambyciformis SCHRANK és C: J. erratica l)ALM.

vázlatosan --- D: Leptnra dubia SCOP. és E: L. inexpectata .lANs. & SJÖB. feje
felülnézetben (Eredeti) ~  
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oldalszegéllyel, amely a vállbütyöknél a legszélesebb, és hátrafelé
fokozatosan elkeskenyedik, keskeny fekete csúcsszegéllyel, és elmo-
sódott nagy korongfolttal a varrat mentén, amely olykor a varratnál
osztott. 9--15 mm.

Előfordul Európában, főleg. a magasabb hegyvidéken, valamint a Kauká-
zusban és a vele összefüggő hegyrendszerekben Eszak-Iránig. Faunateriíletünkön
a Kárpátok egész vonulatában gyakori, Magyarországon ritka, eddig csak Kőszeg
és Sopron környékén gyűjtötték. Lárvája lucfenyőben és jegenyefenyöben él. Az
imágó főleg ernyősvirágokon található (2 cincta FABR., mediotincta CSIKI)

dubia SCOP.

Változatai:

1 . A bímeken a fekete szín annyira kiterjedt, hogy a barnássárga alapszínből csak
1-1 háromszögű folt maradt meg a szárnyfedők tövén. -- Ritka (Horvátország)

[ab. triangulifera REITT. .-j`j

!`°
>te +O+0

olykor a 5* szárnyfedői is teljesen feketék, a bogár egyszínű fekete. --
gyakori, az egyszínű fekete 6 nagyon ritka ab. cbamonıillae FABR.

3. A Q szárnyfedői vörösek, csúcsszegélye keskenyen fekete, oldalszegélyén a váll-
tól hátrafelé keskenyedő és elenyésző fekete sávval. - A nőstények között ez
a leggyakoribb változat (2 lineolata CSIKI) ab. limbata LAICH.

:F ÍP S2 szárnyfedői egyszínű vörösek, sem a csúcson, sem a szegélyén nem feketék.
Ritka (Herkulesfürdő) [ab. graeca PIC

5. A 22 szárnyfedői nem vörösek, hanem barnássárgák, mint a Ő esetében: az oldal-
szegély mellett feketék. - Ritka (Eszaki-Kárpátok: Vrátna-völgy. Trencsén.
Magas-Tátra) [ab. Reyi HEYD.

6 . A if szárnyfedői feketék, de a fekete oldalszegély mellett keskeny vörös sávval.
A törzsalak között ritka (Eszakkeleti-Kárpátok: Kuzy)

[ab. melanota FALD.

7 . A Q szárnyfedői feketék, de`a tövükön, a csúcs előtt és az oldalszél mellett vörö-
sek. - A Kárpátokhan nem ritka [ab. Starki SCHILSKY

8 .A Q szárnyfedői feketék, csupán a csúcs előtt van 1-1 vörös fclt. -- Ritka
(Lokve) [ab. brevesuhapicalis PIC

9. A Q szárnyfedői feketék, de a tövén van 1-1 elmosódott vörös folt. -- Ritka
(Tátra) [ab. basinotata PIC

A halánték a szemek mögött rövid (55. ábra: E). széles ívben kiálló
oldalszöglet nélkül. A 3 paramerái rövidebbek, penise tompább.
eldalnézetben igen cnősen hajlott (52. ábra: V). Teste fekete, a 5
szárnyfedői világfs sárgásbarnák, fekete csúcsszegéllyel és elmosó-
dctt szegélyű, lsesl-. eny fekete oldalsávval. A Q szárnyfedői világo-
sabb vörösbarnák vagy téglavörösek, keskeny fekete csúesszegéllyel
és többnyire elmrsódott, nagyon keskeny oldalszegéllyel, amely
utóbbi gyakran hiányzik is. 8,5-12 mm.

Előfordul Észak-Európában, a Szovjetunió európai felének északi részén.
valamint Közép-Európa magasabb hegyvidékein. Faunaterületünkön a Kárpá-
tokban elterjedt, de cs-»k szórványosan fordul elő és elég ritka. Elterjedési adatai
alapján boreo lpesi f jnak tartják. Eletmódját, lárváját nem ismerjük kielégítő
módon, de valószínű, hogy lárvája tűlevelű fák száraz ágaiban él

[inexpectata JANS. & SJÖB.]
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38 (15) A test felületét hosszú és sűrű, molyhos szőrözet fedi (5. alnem:
Lepturohosca REITT.). _ A szőrözet sárgászöld, és a test fekete
alapszínét elfedi. Az előtor háta középen hosszában benyomott.
tövecsak középen benyomott, harántbenyomat nélkül. Fekete
csápja a 3. íztől a tövén sárgagyűrűs. Szárnyfedoı nagyon surun
pontozottak, az előtor pontozása durvább, ráneolt. Olykor a szárny-
fedők oldalszegélye mellett a Váll mögött sárga folt húzódik
(56. ábra). 14-22 mm.
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56. ábra. Leptura virens L. (Eredeti)

Eıõfazaaı Észak- ea Kõzõp-Eazõpabaa, a paıaazı<a1<aaÁzaia ëazaıa faıõbaa
keleten Mandzsúria északi részéig és a Szahalin szigetekig. Faunateruletunkoıı
a hegyvidék lakója, a Kárpátok alhavasi régiójában ınındenfele gyakori; Magyar-
országon ritka, eddig csak Sopron környékéröl ismerjük. Lárvája luefenyõben él.
de életmódját még nem ismerjük kielégítöen. A bogár júniuss+júliusban virágo-
kon, főleg bodzán és fehér zászpán (Veratrum album) található --- A l lı a \~` a 8 i
virágcincér

virens L.

V á l t O z a t az

1. Testét nem zöldessárga, hanem szürke szőrözet borítja. ~~s A törzsalak között
nem ritka Á ab. caneseens REITT.

29. nem: Judolia MULS.

Testük zömök, a vállon széles., hátrafelé erősen vagy gyengébben elszűkiil.
Szárnyfedőik a végükön egyenként lekerekítettek, sárgák fekete foltokkal
és sávokkal., vagy feketék sárga foltokkal., nagyon rıtkan egyszınu feketék.
Fejük viszonylag kicsi., szemeik belül mélyen kıkanyarıtottak. homlokuk
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kissé domború, halántékuk hátul erősen befűződött, a nyak és a fejtető jól
elválnak egymástól. A csápok a szemek elülső szegélyének vonalától hátrább
erednek, a test fél hosszát meghaladják (Q), vagy majdnem a szárnyfedők
végéig érnek Az előtor háta gömbölyű, elöl gallérszerűen szegélyezett,
hátul gyengébben vagy erősen benyomott, a hátulsó szöglete kiszélesedett
és rásimnl a vállra. A melltő nyúlványa a csípők között keskeny, a csípők
ízületi vápái majdnem zártak. Lábaik hosszúak, a hátulsó lábfej 1. íze sokkal
hosszabb, mint a 2. és 3. együtt, a 3. íz alig szélesebb, mint a 2.

\

Í.

'sv

_.._1._.2Í.=..ıÍ.__|k

1
`.

X

“HDi. álıra. Jııffoliu erraztirfrı. DALV. (l"_Íre(leli)

ide jelen isınereteink szerint ınint.egy 20 faj tartozik. aıııelyek a lıolzırktiktıs ré;_»_`ió lakói.
lfllılıől 7 palearktikus„ és fannateriiletünkiin is előfordul 3.

l Az előtor hátának töve egyeııleleseıı és laposan benyomott. Teste
karcsúbb (55. ábra: A), szárnyfedői több mint háromszor olyan
hosszúak, mint amilyen szélesek a tövükön, a végük felé gyengébben
elkffskenyedók (1. alnem: Judolia s. str.). -«~ Az előtor hátát sűrű,
felálló, barnás szőrözet fedi., nagyon sűrűn pontozott. a pontok
annyira sűrűn egymáshoz nyomottak, hogy emiatt reeézettnek
látszik. Szárnyfedói meglehetősen egyenletesen, szórtan. sekély pon-
*tokkal pontozottak. Teste fekete, szárnyfedői sárgák fekete foltokkal
és keresztsávokkal, vagy feketék sárga foltokkal és sárga kereszt-
sávokkal. A keresztsávok eikoakkosak. 8-~14 mm.
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Előfordul Észak- és Közép-Európában, a Szovjetunió északi felében, Szibé-
riában, Eszak-Mongóliában, Koreában, egész Japánig. Faunaterületünkön a Kár-
pátokban sokfelé előfordul, de seholsem gyakori. Magyarországon ritka, eddig csak
a Mecsek hegységből ismerjük. Lárvája fenyőfélékben, feltehetően lucfenyőben él.
de mindmáig nem ismerjük. A bogár júııiııs---júliusban rajzik, s főleg virágzó
Rubus-féléken található

sexmaeulata L.

„ „ ' .

\`altozataı:

E faj rajzolatváltozatait az 58. ábra: A~ - AH mutatja be. Valamennyi vál-
tozat előfordul a törzsalakkal együtt, de nagy részük ritka vagy nagyon ritka.
Leggyakoribb a forma typı`ca,. valamint az ab. trifascíata FABB. és az ab. mtrım
CEP.

l. ab. Wadasi HEYB. (A): 2. ab. abrupta ČEP. 3. ab. tatriea LÍEP. (C):
4. ab. Sekerai HEYR. (D): 5. ab. infrequens HEYR. 6. ab. earpathica HEYR.ˇ(F):
T. ab. Roubali SEKERA (G): 8. ab. Čepelaki KÍUDLA 9. ab. centrisculpta CEP.
(I): 10. ab. matliarensis SEKERA (AJ): ll. ab. Heyrovskyana SEKERA 12. forma
typica (L): 13. ab. multisignata ČEP. (M): lfl. ab. conjunetomacnlata HEYR. (N):
15. ill). Irifaëciflla FABR. (0): 16. ab. tyrolensis REINECK (P): 17. ab. Rybínskii
REITT. (QR): 18. ab. libidinosa PLAV. (S): 19. ab. x-flavum ROUEAL (zf .r-
mˇgrum ROIJBAL) (T): 20. ab. deeeııısignata PLAV. (U): 21. ab. sexnotata PLAV. (Y):

(iii

-13133

Lili

(iii GÍU (iíıj
C D E F G H I j K

M N O P Q R S T U V W X

Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH

38. ábra. A~ AH:Judolia. sexmmrulam L. szárnyfedői-ajzolata. A: ab. Wadasıf HEYR., B: ab.
rıbrupta ČEP.. C: ab. tatrica ČEP., D: ab. Sekergi HEYR.. E: ab. infrequens HEYR.. F3 ab. carpu-
thica HEYR., G: ab. Roubali SEKERA, H: ab. Cepelaki KUDLA, I: ab. centrisculpta CEP., J: ab.
nıaıliarensis SEKERA, K: ab. Heyrovskyana SEKERA, L: forma typica, M: ab. msultisignata ČEP..
N: ab. conjunctomaculata HEYR., 0: ab. trifasciata FABR., P: ab. tyrolensís REINECK, Q--R:
Rb. Rybínskii REITT., S: ab. libidinosa PLAV., T: ab. x-flavum ROUBAL, U: ab. decemsígnam
PLAV., V; ab. sexnotata PLAV., W: ab. fenestrata PLAV., X: ab. submaculaıa PLAV., Y: ab.
abbreviata MOTSCH., Z: ab. diversesignaza PIC, AA: ab. anticeconjuncta HEYR., AB: ab. helvetíca
PIC, AC: ab. alpestris PIC, AD: ab. obscurata PLAV.. AE: ab. quadristigma PLAV., AF: ab. semi-
fasciata PLAV., AG: ab. bípuncmta PLAV. és AH: ab. nigra CSIKI (HEYROVSKY nyomán)
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22. ab. fenestrata PLAV. 23. ab. sulımaculata PLAV. (X): 24. ab. ahbreviata
MOTSCH. (Y); 25. ab. diversesignata PIC (Z): 26. ab. antíceconjuncta HEYR. (AA):
27. ab. helvetiea Pic (AB): 28. ab. alpestris Pıc (AC): 29. ab. ohscurata PLAV.
(AD): 30. ab. quadristigma PLAV. (AE): 31. ab. semifasciata PLAV. (AF): 32. ab.
bipnnctata PLAV. és 33. ab. nigra CSIKI

Az előtor a töve előtt kétoldalt harántul benyomott, a benyomatokat
középen a korong hosszanti kiemelkedése elválasztja egymástól.
Szárnyfedői szélesek, rövidek, kevesebb, mint háromszor olyan
hosszúak, mint amilyen szélesek (55. ábra: B-C). Az előtor hátának
a szőrözete rövidebb, lesimuló, pontozása kevésbé sűrű (2. alnem:
Pachytodes PIC).

A hátulsó lábfej 3. íze felül a feléig vagy még jobban kikanyarított.
Szárny`l`edői nagyon sűrűn pontozottak, a pontok közterei recézet-
tek, emiatt felülete fényteleıı. Szőrözete rövid, aranysárga, ferdén
felálló. Szárnyfedői nagyon szélesek, hátrafelé erősen elkeskenyedők
(55. ábra: B). fej sárga szőrözete a homlokon csillagszerűen össze-
fut. Az előtor pontozása sűrűlib, felülete fénytelen. Fekete, szárny-
fedői sárgásbarnák fekete foltokkal, a varrat sárga. Baj zolata nagyon
Ráltıızékoııy. 6,5----ll mm.

Előforılııl lıiıırópáliaıı. a Szovjetunió európai felének középső és déli terü-
letein, val-.ııııint a Kııııkzizııslııııı. Faııııaterületünkön elterjedt, főleg a hegyvidé-
keinken gyakori. erdők szegélyéıı_ napos tisztásokon. virágokon található június-
tól aııgıısztusig. Lárvája valósziníileg tűlevelű fákban fejlődik, de átalakulásának
menetét a mai napig sem isıııerjiˇık - V á l t 0 z é k 0 rt y V i 1' á g C i It C é r

eerambyciformis SCHRANK

Yálttizııtııi:

V-áltozatait az 59. ábra: _\ - AT szemlélteti. Valamennyi előfordul a törzs-
alak között. és nagy részük gyakori. A redukált mintázatú és keresztsávos formák
ritkálıbak vagy nagyon ritkák.

l. ab. iınmaeulata KA;:~ä-\BÉ (A): 2. ab. Matejkai IBIEYR. (B): 3. ab. inovecen-
sis PUIJANY (C): -L. ab. transsylvarıica CSIKI (D): 5.111). suhbistigma HEYR.
(ii. ab. slovenica PODANY (F): 7. ab. bisbistigına PIC (G): 8. ab. divisomaeulata
NˇIEDL (H): 9. ab. Georgii PoDA:\`Y (I): 10. ab. anticeabrupta PODANY (J): ll. ab.
multiinterrupta Pic 12. ab. mediodivisa KRUPKA (L): l3. ab. digoniensis PIC
(M): 14. ab ııotata PLAV. (N): 15. ab. Caubeti PODANY (O): 16. ab. Pieiana PODANY
(P): 17. ab. notata PLAV. (Q): 18. ab. hoverlana ROUBAL (R): 19. ab. quasitypica
PODANY (S): 20. ab. efasciata Csiki (T): 21. ab. internenotata P11: (U): 22. ab.
nıartialis PIC (V): 23. heskidica REITT. (Wˇ): 24-. ab. anticeredueta PLAV. Y):
25. ab. lateseparala PIC (Z): 26. ab. Mariae PODANY (AA): 27. ali. deeempunctata
UL. (AB ~.Al)); 28. ali. similis PUDANY (AE): 29. ab. lıisquadristigma PIC (AF):
30. forma typica (AG----AH): 3l. ab. valesiana PIC (Al): 32. ab. nıultipunctata
P(J1)ANY (A.l): 33. ab. sexpunctala MULS. (AK-A AL): 34. ab. aııticeuııdulata P11:
(AM): 35. ab. Faueonetti Pic (AN): 36. ab. hunıerifera REITT. (AO ---AP): 37. ab.
mediofaseiata Iflı«_:Y_R. (AQ): 38. ab. Salbaelıi RE.I'ı"ı`. (A R): 39. ab. Mačani HEYR.

és /ll). ab. vesuhieıısis S(._:IIAIõ;FI«`. (AT),

A hátulsó lábfej 3. ízt- csak mintegy a hosszának egylıarmadáig
ikikanyarított. Szárnyfeilői kevésbé sűrűn pontozottak, a pontok
köztereeskéi egészen ırlrnosótlııttaıı recézettek, és emiatt felülete
férıyeselilı. Szőrözete sárga, mereven ferdén elálló. Teste karcsúbb
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(55. ábra: C), fekete, szárnyfedői sötétebb barnássárgák, fekete
foltokkal, illetve harántsávokkal, vagy anélkül: a varrat fekete
(57. ábra). 7-12 mm.

Előfordul Európában, a Szovjetunió európai felének középső és déli részén,
a Kaukázusban, Kisázsiában és Szíriában. Faunaterületünkön elterjedt, Magyar-
országon az alacsonyabb hegyvidék és dombvidék lomberdeiben a leggyakoribb

. cincérfaj. Lárvája lombosfák kérge alatt él, bábozódásra a talajba vonul. A boga-
rak májustól augusztnsig főleg virágoknn találhatók R z O s v i r á g-
e 1 n e e r z

erratíca DA mi .
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39. ábra. A--AT: Juclolia ceram.byciform.is SCI-IRANK szárnyfedőrajzolata. A: ab. inırnmfıılam
KANABÉ, B: ab. il/fatejkrıi HEYR., C: ab. inoverensis PODANY, D: ab. trmıssylmnim (`.sIKt.
E: ab. subbistigma HEYR., F: ab. sloveníca PODANY, G: ab. bisbisıigma PIC, H: ab. diriso-
maculata NIEDL, I: ab. Georgii PODANY, J: ab. amiceabrupta. PODANY, K: ab. multiirıterrupm
PIC, L: ab. mediodívisa KRUPKA, M: ab. digoniensis PIC. N: ab. notom PLAV., 0: ab. Caubeti
PODANY, P: ab. Piciarıa PODANY, Q: ab. notata PLAV., R: ab. hoverlarıa- ROUBAL, S: ab. quasi-
typíca PODANY, T: ab. efasciacrı CSIKI. U: ab. internenotata PIC, V: ab. morıialis Pic, W: alı.
beskidica REITT., X--Y: ab. anziceredueta PLAV., Z: ab. lateseparaııı PIC, AA: ab. Ílfariae
PODANY, AB-AD: ab. deeempunctata DL., AE: ab. similis PODANY, AF: ab. bisqııadristignıa
PIC, AG--AH: forma typíea, AI: ab. valesiana PIC, AJ: ab. mulıipunctata PODANY, AK--- AL:
ab. sexpun.ctata.MULS., AM: ab. anticeundulata PIC, AN: ab. Fauconetti PIC, AO AP:ab.
humerifera REITT., AQ: ab. mediofasciata HEYR., AR: ab. Salbachi REITT., AS: ab. Mafani

HEYR. és AT: ab. vesubiensis SCHAEFF. (PODANY nyomán)

7 Ix. s.
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Változatai:

A szárnyfedők színezete rendkívül változatos, s azokat a 60. ábra: AM
és 61. ábra: A---AC szemlélteti. A változatokat 2 sorozatba oszthatjuk:

A. A szárnyfedők csúcsfoltja fekete, potroha is fekete (60. ábra: A--AM).
Az ide tartozó formák többnyire hegyvidékeinken fordulnak elő

erratica DALM. m. erratiea DALM.

1. ab. parumsignata PLAV. (A): 2. ab. trinotata HEYR. (B): 3. ab. volgensis
PLAV. (C): 4. ab. kalavritana PIC (D): 5. ab. qninquepunctata REITT. 6. ab.
Prokši HEYR. (F): 7. ab. Atanassovi PODANY (G--W 8. ab. trímaculata VITALE
(I --J): 9. ab. septemsignata KÜST. (K): 10. ab. separata PODANY (L): 11. ab. Kulti
HEYR. (M--O): 12. ab. obsoleta NIEDL (P): 13. ab. Panini PLAV. (Q): 14z.alı.
Ragusai PIC (R): 15. ab. hessarahica PIC (S): 16. ab. sienla PIC (T): 17. ab. antice-
bimaeulata HEYR. (U): 18. ab. anticedivisa PIC (V): 19. ab. eonjuncta PODADIY
(W): 20. ab. Pici PLAV. (X, AA-~ AB): 2l. ab. nova PODANY (Y): 22. ab. Niedli
PODANY (Z): 23. ab. ineerta PODANY (AC): 24. forma typiea (AD): 25. ab. italica
PIC (AE): 26. ab. serbica PODANY (AF): 27. ab. bolıemioa HEYR. (AG): 28.ab.
Boeteheri PIC (AH): 29. ab. akbesiana PIC (AI): 30. ab. triflava VITALE (AJ): 31.
ab. atroapicalis PIC (AK): 32. ab. subapicalis PIC (Al.) és 33. ab. aterrima PLAY.
(AM).

Tessa
2é( _ _

ffmñ

>:íj -(Í3 „(313 f"13 "“̀Il
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AA AE. Ac AD AE AF AH Aı A1 AK AL AM

60. ábra. A AM: Judolia erratica erratica DALM. szárn fedő ' " 'l' . Ay rajzo ata : ab. parumsignum
PLAV., B: ab. Irınotata HEYR., C: ab. volgensis PLAV., D: ab. kalavritana PIC E' ab quírlqw”

R F db P k `pum-tom EITT., : a . ro šı HEYR., G- H: ab. Atanassovi PODANY, I--Ji ab. trimaculaıa
VITALF., K: ab. septemsignata KÜST., L: ab. separala PODANY, M -- O: ab. Kulti HEYR., P: ab
obsoleıu NI!-ZDL, Q: ab. Panini PLAV., R: ab. Ragusai PIC, S: ab. bessarabica PIC, T: ab. sicula
PIC. U: ab. (mticebimaculaıa HEYR., V: ab. anıicedivisa PIC, W: ab. conjuncta PODANY, X: ab-
Pici PLAV., Y: ab. nevu. PODANY, Z: ab. Niedli PODANY, AA--AB: ab. Pici PLAV., AC: ab.
incem: PODANY, AD: forma typica, AE: ab. italica PIC, AF: ab. serbica PODANY, AG: ab.
bohemicrı HEYB., AH: ab. Boetcheri PIC, AI: ab. akbesiarıa PIC, AJ: ab. triflava VITALE„
-`\K: ab. uıroapiealís PIC, AL: ab. subapicalis PIC és AM: ab. aterrima PLAV. (PODAIHˇ

nyomán)



IX. CER MBYcıııAF ı`ıNfEREK 5 99A z ~ -- «
-W „M _` V V _ 'P_ qirjmy ýý __;ý _ý v__ iii ___, _ _ ,_ ___... _... _.- . _ ... .._. ....

B. A szárnyfedők csúcsfoltja barna, a potrohvég *világosabb (61. ábra: A P AC).
»~ Ezek a formák fõleg xerotherm dornboldalakon, Valamint az Ország déli
részén gyakoribbak erratica DALM. ın. erythrura K.Üs'ı`.

1. ab. russica PIC (A): 2. ab. Rosinae PIC (B): 3. ab. discalis I-ÍEYR. (C):
4. ab. parumnotata HEYR. (D~E); 5. ab. parıımpunctata PLAV. (F): 6. ıılı. eibe-
sana PIC (G): 7. ab. vicina HEYR. 8. ab. quinqueııotata PLAV. (I): 9. `ab. pra-
gensis HEYR. (J): 10. ab. quasiquinquenotata PODANY ll. ab. Roosewelti
PODANY (L): 12. ab. novemsigııata PODANY 13. ab. ınaceılonica HEYR. (N):
14-. ab. Adamovici HEYR. (O): 15. ab. Panini PODANY (P): 16. ab. Heyrovskyi PIC

17. ab. Pilegeri PODANY (R): 18. ab. anticenotata PIC (S): 19. ab. Elisae
PODANY (T): 2). ab. Wadasi JEŠATKÓ (U): 21. forma lypica (V): 22. al). Komâreki
PODANY (W'):_ 23. ab. unijuııcta PIC 24. ab. hungarica PIC (Y); 25. ab. siciliana
HEYR. (Z): 26. ab. rufoapicalis PIC (AA): 2?.ab. latenotata HEYR. (AB) Ő:-` 23. ab.
rufoııotata PIC (AC),

30. nem: Strangalia SERY.

Testük karcsú, vãlluk többé-kevésbé széles, szárnyfedőik hátrafelé elkes-
kenyednek., a végük ferdén befelé lemetszett vagy kikanyarított, ritkán kívül
lekerekített. Fejük kiugró és belül mélyen kikanyarított szemekkel., halãn-
tékuk többnyire rövid, de hirtelen elkeskenyedő és kiugró szögletekkel- a nyak

„ _ . ı "54 õıııflf-` _ A I; :P-'. -I “IR .ı'g“l,"" "'~`~:r.U ı..I\ı l` 1 ;,.,ı . 43;- > ı
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fıl. ábra. A--AC: .Iudolia erratica DALM. m. erythrura KÜST. ezârnyfedõraizolata A' ab
russica PIC, B: ab. Rosinae PIC, C: ab. diacalis HEYR., D~E' abbparumnotate HEYIŠ F: 1 bl' ' Og O a

parumpıınctaıa PLAV., G: ab. eibesana PIC, H: ab. vicina HEYR. I: ab °_ _ , . qumquenotata PLAV.,
J: ab. pragensıs HEYR., K: ab. quasıqumquenotata PODANY, L: ab. Roosewelti PODANY M` ab
nov ' Pemsıgnata ODANY, N: ab. macedonica HEYR., O: ab. Adamovicı' HEYR., P: ab.lPıı-nini
PODANY, Q: ab. Heyrovakyi PIC, R: ab. Pflegeri PODANY, S: ab. antícenotata PIC, T: ab. Elisae
PUDANY, U: ab. Wadasi JEŠATKÓ, V: forma typica, W' ab Komárekí PODANY X' b '..
juncta PIC, Y: ab. hungarian PIC, Z: ab. síciliana HEYk. ÁA: b ˇ ' l l a l .um, a . rufoapıcalıs PIC, AB. ab.
lmenotata HEYB. és AC: ab. rufonotata PIC (PODANY nyomán)

'zi
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és a fejtető között harántbenyomattal. A csápok töve hátrább fekszik., mint
a szemek elülső szegélye. Csápjai közepes hosszúak, fél testhosszúak (Š2) vagy
jóval hosszabbak Az előtor (10. ábra M, 63. ábra A--_F) háta harang alakú.
kihúzott és széles hátulsó szögletekkel, amelyek a vállra ráfekszenek, az előtor
töve előtt és elöl haráyntbenyomattal. A melltő nyúlványa a csípők között
keskeny, élszerű, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak. Lábai hosszúak,
a hátulsó lábfej 1. íze sokkal hosszabb, mint a 2. és 3. íz együtt, a 3. íz alig
szélesebb, mint a 2., és mélyen kikanyarított (11. ábra: B).

Ide több mint 150 faj tartozik, amelyek a palearktikus és orientális, valamint a ııeaı-k~
tikus táj lakói. Faunaterületünkön 14 faj fordul elő.

1 (2) A szárnyfedők Vége kívülről lekerekített, a varratszögletük is tompa
(63. ábra: G). Az előtor hátát hosszú, felálló, sűrű sárgás szőrözet
fedi (1. alnem: Lepturalia REITT.). -- Teste fekete, szárnyfedői
sárgásbarnák, legfeljebb a szárnyfedők oldalszegélye hátul és a
csúcson kissé elsötétedett. Az előtor háta durván és sűrűn pontozott.
töve előtt mély és széles harántbenyomattal; a szárnyfedők ponto-
zása finomabb, mint az előtor korongján. 13-18 mm.

Előfordul Európa északi felében, Közép-Európa hegyvidékein és Szibériá-
ban. Faunaterületünkön eddig csak Szlovákiában (Rozsnyó) és Erdély több pont-
ján (Kászon. Kolozsvár, Balánbánya stb.) találták, de ritka. Lárvája nyírfában él

[nigripes DE GEER]

V á l t o z a t az

1. A szárnyfedői téglavörös szíııiiek. [Ígyaııesıık nagyon ritka (Rozsnyó, Túróc
m., Margitfalva) [ab. rufipennis BLESs.]

2 (1) A szárnyfcdők vége ferdén befelé leınetszett vagy kikanyarított.
külső és belső szöglete többnyire éles (63. ábra: H).

Čbx UJ3 (8) A hátulsó lábfej 1. 2. ízének talpán finom. sima, fénylő hosszanti
barázda húzódik alnem: PedOstı`a.n.galiza. SOK. I: Sphenalia J. &

DAN).

44 Az előtor háta szélesebb, mint amilyen hosszú. oldalt az elülső har-
madban többnyire jól látható tompa dudorral (63. ábra: Feje a
szemek előtt rövid és széles (63. ábra: 1). A felület pontozása finom
és elmosódott, a szárnyfedők pontjai kissé ráspolyszerűek. A szárny-
fedők és a mell, valamint a csápok feketék, szárnyfedői gyenge
kékes fénnyel, feje, előtora, potroha lábai sárgásvörösek, de a
lábszárak csücske, valamint a lábfejei sötétek. '?,»':'>--15 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Délnyugat-Ukrajnában és a Kauká-
zusoıı túl. Faııııaterülctiinkön szórványosan sokfelé előfordul, különösen az ala-
csonyabb hegyvidék és dombvidék loınblevclíí erdőiben, főleg xerotherm helyeken.
Lárvája különböző lornblevelíí fákban (tölgy, bükk. szil, vadgesztenye) fejlődik.
Az imágó vagy a fák lombozatán, vagy virágzó cserjéken található május végétől
júliusig

revestita L.
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Yáltozatai:

l. Szárnyfedői is egyszínű sárgásvörösek. .~`\ törzsalakııál nem ritkább, vele
egvütt fordul elő (zferrugínea. MLÍLS.) ab. rubra FOLRCR,

2. Szárnyfedői a tövükön feketék, a folt hátul elıno.~„édott, majd vörösessá`rgák`,
egvebekben olvan, mint a törzsalak. ~~: Ritka ab. diversipennis li. l)A;\;.

3. Feje és előtora fekete. szárnyfedői sárgásbarnák, hasa fekete, lábai sötétebbek,
ınint a törzsalak esetében. Ritka (Budapest, Leáııyfaln. Siófok)

ab. lalıiata MLÍLS.

4. Olyan, mint a törzsalak, de a fekete száı`ııyfe(lőköı1 elöl 1 ~l nagy és elmosódott
vörösesbarna folt van. Ritka (Budapest) al). rufonotata PIC

D. Olyan. mint a törzsalak, de a fekete szárnyfedők oldalszegélye, főleg a váll
mögött sárgásvörös. A+ Ritka (Zágráb) [ab. rufomarginata MULs.]

6. Teste teljesen fekete, csak a szájrészek sárgák, -- Igen ritka (Budapest)
ab. fulvilalıris É\~[ULs.

Az előtor háta keskenyebb, hosszabb, mint aınilyen széles, oldalt
az elülső harmadban kiugró tompa szöglet nélkül (63. ábra:
Feje a szemek előtt hosszabb és keskenyebb (63. ábra: J). Az előtor
töve előtti harántbenyomatot a korong kiemelkedése kettéosztja.

Hasa fekete, feje fekete, vörös folt nélkül, teste teljesen fekete,
csak a lábszárai a végük kivételével világosabb barnássárgák. Az elő-
tor háta finoman és sűrűn, ráspolyozottan pontozott. lesimuló sárga
szőrökkel fedett. A szárnyfedők pontozása szórt, ugyancsak ı.`áspoly-
szerű, de még finomabb, mint az előtoron. Az előtor háta középen,
a töve előtt lapított. 12-18 mm.

Észak- és Közép-Európa hegyvidékein honos, de előfordul Íikrajıiáliaıi é~;~:
Kisázsiában is. Faunaterületünkön a Kárpátokban sokfelé előfordul, de ınindeníitt
ritka. Lárvája valószínűleg tűlevelű fákban fejlődik; életıı ódját Deın ismerjük.
A bogár június-júliusban ernyősvirágokon figyelhető meg

[pubescens FABIL]
Változatai:

1. Olyan. mint a törzsalak, teljesen fekete, de lábszárai is feketék. Gyakoribb.
mint a forma typica [ab. perobseura REITT.]

2. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői sárgásbarnák, lábszárai világosak.
.Nálunk ez a forma a leginkább elterjedt [ab. auriflua REDTB.]

3. Olyan. mint az ab. rmriflua REDTB., de a szárnyfedők tövében 1- 1 sötét folt
látható. Előfordul a törzsalakkal együtt, de ritka (Gömör, Felıérpatak)

[ab. basipuneta FI.E1sC1I.]

Fekete, de a potroha és a homlok a szemek között a fejtetővel együtt.
vörös. Teste karcsúbb, csápja vastagabb, pontozása finomabb és
szórtabb, a felület szőrözete fekete vagy barna. Az előtor háta
domborúbb, töve előtt középen alig lapított. 10--15 mm.

_Előfordul a Földközi-tenger keleti medeneéjében, a Balkán félszigeten és
Iusazsıaban. Faunaterületünkön eddig csak Horvátországból és a Bánságlıól
(Cserna-völgy) került elő. Lárváját, átalakulását nem ismerjük. Az imágó erııyős-
vırágokon található

[verticalis GER1\I.]
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3 (3) A hátulsó lábfej 1. és 2. íze alul egyenletesen szőrözött, fényes
középbarázda nélkül (kivételesen csak a 2. íz közepéig barázdált).

9 (20) Az előtor hátának töve előtt széles és mély harántbarázda húzódik.
amely középen nincs megszakítva; az előtor elöl többé-kevésbé
erősen befűződött (63. ábra: A, C--D) (3. alnem: Stenura GANGLB.)

10 (15) Az előtor háta olyan hosszú, vagy rövidebb, mint. amilyen széles a
tövén.

*ll (12) Szárnyfedői egyszínű feketék vagy egyszínű vörösek. sárga vagy
fekete harántcsíkok nélkül; olykor a fekete alapon elmosódó világos
foltokkal, vagy vörös alapon elmosódott fekete foltokkal. Az előtor
háta a hátulsó szögletektől előrefelé fokozatosan keskenyedő. Teste
fekete, az előtor háta vörös, de az elülső és hátulsó szegélye gyakran
fekete, az előtor háta finoman és szórtan pontozott. A szárnyfedők
pontozása erősebb és sűrűbb, a közepétől fokozatosan erősödő,
egyenletesen ráspolyszerű, fényű, rövid, lesimuló sötét vagy
sárgás szőrözettel. 18-~27 mın.

bl U3' Ü-Í`\ l".l

('D\ -rf)

Előfordul Európa hegyvidékeiiı, a Szovjetunió európai részében. a Kauká-
zusban, ,valanıint a Távol-Keleten Eszak-Mongóliától Japánig. Faunateriiletün-
kön az Eszakkeleti-Kárpátokban, a Bánságban (1-lerkulesfürdő) és Horvátország-
ban (Papuk-lıegység) találták. Lárvája a loınblevelű fák kérge alatt él. valószínü-
leg juharfában. A bogár június- júliusbaıı virágokon található

[thoracica CREUTZ.]

Változatai:

1. Olyan, ınint. a törzsalak, fekete, és az előtor háta vörös, de a szárnyfedők töve
és az elülső eornbok külső oldala vörös. -- Ritka (Paszika)

[ab. basalis PLAN-1]

2. Olyan. ınint a törzsalak. fekete. és az előtor háta vörös. de a szárnyfedők töve
es a pajzsocska körül sötétvörösen szegélyezettek. Az előtor háta elöl és hátul
feketén szegélyezett, hátul egy villás középvonal fekete. Ritka (Borzsava)

[ab. Rouhali JEŠATKÓ]

3. Olyan, mint a törzsalak, fekete. és az előtor háta vörös, de a tor elülső és hátulsó
szegélye fekete. A szárnyfedők válla elmosódottan vöröses, az elülső coınbok
vége és a lábszár világos, a szárnyfedők töve sárgásan. egyebütt sötéten szőrö_
zött. -- Ritka (Borzsava. Gyertyánliget) [ab. Jureéeki JEŠA_TKÓ|

««l-. Teste naraııesvörös, de a feje, a csápok ııagy része. a mell és a lábak részben
feketék. llerkıılesfiirdő [ab. heros REITT.|

Di. A szárnyfedők sárgásvörösek sárga szőrözettel, a varrat mellett elkülönített
hosszanti feket.e sávval, amely a középen hátrafelé lıorogszerííen behasított. de
a esúesotı nem éri el. Lálıai vörösek. Ritka (Rorzsava)

[ab. Amıiae JEŠATKÓ]

fi. A szárnyfcdők vörösesbarnák, lant alakú barna sávval, amely a csúcsig terjed.
Alul fekete. lábai sárgásv`i'iri`ı.-tek. esápjai részlıeıı barnák. -- Ritka (Borzsava)

, [ab. Obenbergeri .ÍESATKUI

7. Olyan. ınint. az ali. lıeros REITT.. de a homlokon 2 vörös folt van. a halánték
a szeıııek mögött és a lıomlok a csápgödrök előtt vörös. - Ritka (llııg-\'0l<_.I\'l

[ab. rubromaculata PI..-K
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Teste fekete, az előtor háta vörös, fekete szegéllyel és a pajzsocska elótt 2 lıosz-
szúkás fekete folttal. A lábszárak és lábfejek vörösek, az elülső és középső
combok részben vörösek. A fekete szárnyfedöket sárga szőrözet borítja. -
Rıtka (Paszıka) lal). stietipes HEYR.|

12 (11) Szárnyfedói feketék., sárga harántesíkokkal, vagy sárgák, feketes-

13 (14)

harántcsíkokkal; ezek gyakran foltokra osztottak. Az előtor háta
a hátulsó szögletektől majdnem a közepiikig párhuzamosak, elöl
mélyen hefűződöttek.

Q;.r1

62. ábra. Strangulifı(ıurulenta FABR. (Eredeti) .

Az előtor hátát elöl is, hátul is, valamint a halántékot sűrű., lesimuló.
aranysárga szőrözet fedi. Teste fekete, csápjai feketék vagy
sârgásvörösek ('22), szárnyfedői sârgásvörösek 3 rézsútos fekete
harántcsíkkal és fekete csúcesal. Lábai feketék, részben sárgás-
vörös comhokkal és lábszárakkal (3), vagy sárgásvörösek, fekete
combtővel A szárnyfedők fekete harántesíkjai a varrattól az
oldalszélig terjednek (62. áhra).. 12-~-~23 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában és Délnyııgat-Ukrajnábaıı. Faıııııı-
területünkön a hegyvidék lakója, szórványosan sokfelé gyűjt;öt.tékj. de ritka. Lár-
vája bükkben, gesztenyében, égerben, nyírben, dióhan. fűzbeıı és ııyárfélékheıı
fejlödik. Főleg Öreg rönkókben és évek óta heverő száraz törzseklıeıı található.
Az imágó júniustól aııgusztusig rajzik. előszeretettel tartózkodik virágokon. föleg
bodzán

aurulenta FABR .
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Változatai:

A szárnyfedők rajzolata változó (63. ábra: L ~~T), amennyiben a fekete
harántsávok különbözőképpen rnegszakadhatnak vagy kiterjedtebbek. A válto-
zatai közül csak az ab. lugdunensis PIC gyakori, a többi mind ritka vagy nagyon
ritka. A változatok a törzsalakkal együtt fordulnak elö:

1. ab. hidivisa PL.-tv. (L); 2. ab. Desiderii HEYR. (M); 3. ab. subreducta
PIC (N); Ál. ab. Burglini PODANY (0):, 5. ab. lugdunensis PIC (I-f'); 6. ab. Viturati
PIC 7. forma typica (R); 8. ab. algerica PIC és 9. ab. Mesmini PIC

14 Az előtor hátát sárga vagy szűrkés, a halántékot barna vagy fekete
szőrök fedik., az előtor elülső és hátulsó szegélye mentén a szőrözet
nem tönıöriil sűrű szórbojtba. Teste fekete, szárnyfedői sárgák vagy
sárgásbarnák, 3 fekete harántcsíkkal és fekete esúccsal. a varrat
is végig fekete, valamint a tőszegély és a váll csúcsa. úgyhogy a
tőszegély' a vállnál az 1. fekete harántsávval összekötött. 11-- 19 mın.

Előfordul egész Európálıan Szibériában, keleten Észak-Koreáig és a
Szalıalin-szigetekig, délen Eszak-Mongóliáig. Faunateriiletünköıı a hegývidékeıı
elterjedt és nem ritka, az alföldön ritka (Makó, Kaloesa. Bátorliget, Vörs). Lárvája
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el-Š. ábra. .z\: Sırurıgalia fıethiops PODA, B: nigra L., C: S. maculata PODA, D: S. arcuata
PANZ., E: revestim L. és F: S. pubescens FABR. elötora felülnézetben ~~- G: S. nígripes DE
GERR H: reırestita L. szárnyfedövége I: S. revestita L. és J: S. pubescens FABR. feje
felíilnézetben K: S. marulaıfı PODA hímjének hátulsó lábszára --- L: S. aurulenta FABB.
ab. Iıiflívisa PLAV.. M: ab. Desiderii HEYR., N: ab. subreducta PIC, Ü: ab. Bıırglini P01).-DIY.
P: ab. lugduııensis PIC., Q: ab. Viturrıti PIC, R:fOrma typica., S: ab. algerica PIC és T: ab. Ilfesmini
PIC szárnyfedörajzolata (/\ F. .“Í: HARDE, La--T: HEYROVSKY nyomán, G-~~ Í. K: eredeti)
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polifág, föleg lomblevelű fákban fejlödik (éger, fűz, nyír, nyár, som stb.), öreg
rönköben, kiszáradt törzsekben található. Az inıágó június végétől aııgusztusit-`
rajzik. s fõleg ernyösvirágokat kedvel

quadrifaseiata L..
Változatai:

A szárnyfedők rajzolata igen \-áltozékony. 8 azokat E1 64. ábra: A BB
szemlélteti. Valamennyi között leggyakoribb a törzsalak, a változatok között
pedig az ab. divisu PL.-tv. és ab. Kolosori. PLAV.. a többi változat ritka vagy nagyon
ritka. Faunaterületünkön eddig csak a következö >«or.~Azáınú változatok kerültek
elö: 1.. 3.. 5., 6.,10.. ll.. 15.. 20.. 26.. 27., 30.. 3l., 32.. 37., 38.. 39.. -15.. -H.

. :fi ._ _ ; 'Íz 0
_Í`.'ÍÍ-"z.'-. 1; „_-`.~.j . F ' . Ü

.z l

'°> .Oaz 2'3Őúj f=(tñj`"ii” <O 2IiífúI ×" . <(für(S313 NX

'ǐ

(Hír2 (TjfjZ RTÍIE°I1ÍíÍI3
>WAA AC AD

1
AE AF AG AH Al A] AL AN AP AQ AS

AT AU AV AW AX AY AZ BA BB

6-l-. ábra. A~«-BB: Sˇırangalia quadrifaseiatfı L. szárnyfedörajzolata. A: ab. Heyroırskyfıııtı.
.lEš.I_LTKÓ, B: ab. dichroa JEŠATKŐ, C: ab. vihorlatensis HEYR.. D: ab. serııibrıııınea KIÍDI..-\.
E: ab. morıfandica PIC, F: ab. carpathiea HEYR., G: ab. Hl(í2,`Ífa.i JEŠATKÓ. H: ab. bidfrisfl
SCHMIDT, I: ab. latifasciata TEN., J: ab. Sekerai KUDLA, K: ab. inexpectata PODANY, Í.: ab.
Smetarmi HEYR., M: ab. Plavilščíkovi KOL., N: ab. Podanyi HEYB., O: ab. benedicta PIC. P:
ab. Lekeši HEYR., Q: ab. moravicfı KUDLA, R: ab. postieemaculam HEYR.. S: ab. mu.ltidiı1`ísu
KUDLA, T: ab. notaıipermis PIC, U: ab. Roubali PODANY. V: ab. pseutdornultidiıfisa HEYR..
W: ab. ıridivisa PLAV., X: ab. Niedli PODANY, Y: ab. nora PODANY, Z: ab. ruıhena. ROUBAL.
AA: ab. Guillemoti DESBR., AB: ab. Tixieri PIC, AC: ab. Gııillemoti DESBR.. AD: ab. Josepiıi
STUSÃK, AE-~AF: ab. abbreviata GABR., AG: ab. brachysticta HEYR., AHAI: ab. díıfisr:
PLAV., AJ: ab. ínfrequerıs KUDLA, AK: ab. dívisa PLAV., AL: ab. Ješãtkoi HEYR., AM: ab.
abrupta KUDLA, AN: ab. Kolosovi PLAV., A0: ab. Balthasari HEYR., AP: forma typico, AQ:
ab. posticeconfluens KUDLA, AR: ab. posıiceplagiata PLAV., AS: ab. decemsignam PLAV., AT
AU: ab. mosquensis PLAV., AV: ab. Čejkai HEYR., AW: ab. brunneonotaıa HEYR., AX: ab
vibessensis PIC, AY: ab. lugubris SAHLB., AZ: ab. sexpunctata PLAV., BA: ab. quadrıfpustulmn

PLAV. és BB: ab. Melgumwi J A(:oBsoN (H1-:YRovsKY nyomán)
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15 (10)

10 (17)

1. ab. Heyrovskyana JEŠATKÓ (A): 2. ab. (lichroa .IEŠATKÓ (B): 3. ab. vihar-
lateıısis HEYR. (C): 4. ab. semibrumıea KUDLA (D): 5. ab. morvaııdica PIC (E):
6. ab. carpathica HEYR. (F): 7. ab. Hlávkai JEŠATKÓ (G): 8. ab. bidivisa SCHMIDT
(H): 9. ab. latifaseiata TEN. (I): 10. ab. Sekerai KUDLA (J): ll. ab. iııexpectata
PODANY (K): 12. ab. Smetanai HEYR. (L): 13. ab. Plavilščikovi KOL. (M): 14. ab.
Podanyi HEYR. (N): 15. ab. benedicta PIC (0): 16. ab. Lekeši HEYR. (P): 17. ab.
moravica KUDLA 18. ab. posticemaculata HEYR. (R): 19. ab. multidivisa
KUDLA (S): 20. ab. notatipennis PIC (T): 21. ab. Roubali PODANY (U): 22. ab.
pseudomultidivisa HEYR. (V): 23. ab. tridivisa PLAN. 24. ab. Niedli PODANY (X):
25. ab. nova PODANY (Y): 26. ab. ruthena ROUBAL (Z): 27. ab. Guillemoti DESBR.
(AA, AC), 28. ab. Tizia-i Pıc (AB); 29. ah. Jazzphi ŠTUSÁK (AD): 30. ab. zızbzzvizıa
GABR. (AE-AF): 31. ab. lırachysticta HEYR. (AG): 32. ab. divisa PLAV. (AH ~--AI):
33. ab. infrequens KUDLA (AJ): 34. ab. ılivisa PLAV. (AK): 35. ab. Ješatkoi 1-IEYR.
(AL): 36. ab. abrupta KUDLA (AM): 37. ab. Kolosovi PLAV. (AN): 38. ab. Baltba-
sari HEYR. (AO): 39. forma typiea (AP): 40. ab. posticeconfluens KUDLA
41. ab. postieeplagiata PLAV. (AR): 42. ab. deeemsígnata PLAV. (AS): 43. ab.
mosqueıısis PLAV. (ATHAU): 44. ab. Čejkai HEYR. (AV): 45. ab- brunneonotata
HEYR. (AW): 46. ab. eibessensis PIC (AX): 47. ab. lugubris SAHLB. (AY): 48. ab.
sexpunctata PLAV. (AZ): 49. ab. quaılripustulata PLAV. (BA) 50. ab. Melgıuıovi
.1AcoEsoN (BB).

Az előtor háta hosszabb, mint amilyen széles a tövén.

Az előtor hátának oldalán jól látható tompa dudorodás emelkedik
ki jóval a közepe előtt (63. ábra: C). A hímek hátulsó lábszárának
belső oldalán a közepe táján és a vége előtt éles fogacska van, és
ezek között a lábszár fogacskázott (63. ábra: A mellvég közepén
a hímeken 1 -1 rövid, bordaszerű kiemelkedés húzódik. Teste fekete.
a csápok töve (a 3. íztől kezdve), a combok a hátulsó comb végének
kivételével, a lábszárak a végük kivételével, a nóstényeken a potroh
nagy része is sárga. Szárnyfedói sárgák fekete foltokkal és kereszt-
sávokkal, rajzolata rendkívül variáló. A törzsalakon a csúcs, egy
teljes harántsáv a hátulsó harmadban, egy nagy folt a közepe előtt
a szegélyén. Valamint 3 folt az elülső negyedben (1 a szegélyén. l
középen és 1 a varraton) fekete (65. ábra). 14-20 tnm.

Előfordul egész Európában. valamint; Kisázsiától Szíriáig és lránig. Fauna~
területünkön nagyon elterjedt, a hegy- és dombvidék lakója. lomberdők szegélyén.
erdei tisztásokon. virágzó cserjéken és főleg ernyősvirágokon közönséges. Lárvája
(30. abra: G) kıılonboző lombosfák kérge alatt él. Az imágó júninstól augusztusie"

. ı K P Ü

rcpül urnınm PItF.Yssl... rolrarota F.-ann.) T a r k a e s á p ú k a r (- s n-
e i 11 C é r

ırıacıılata PODA

Yáltozatai:

Változatait a oh. ábra: A - BB szemlélteti. \`alaınenn§`i a törzsalakkal
együtt fordul elö. Yalaıııerıııyi között a törzsalak a leggyakoriblı. a változatok
között igen gyakoriak az ab. snbspinosa. FABR.. ab. subsinuata DEPOLI. ab. binotum
NÍIULS.. ab. separata KALFFM., ab. dı`sron.ot.ata PIC.. ab. undulata Í\lÍtfLs§.. ab. exterııe-
puncmtu ab. símwto FABR.. ab. elongam DE GEER. ab. subundulata DEPOLI:
a többi változat ritka vagy igen ritka. A faunaterületünkön a sok leírt fajváltozat
közül még száınosat nem találtak. az ábrázolt változatok közül eddig a következö
sorszáınúakat mutatták ki: 2.. 5.. 6.. 8..10.,11.,13..14.,lS..16..17..19.. 20.. 21..
22.. 27.. 28.. 32.. 33.. 35., 36., 38., 39., 40., 41.. 42.

1. ab. redueta SCHMIDT (A): 2. ab. impunctata Mt:Ls. (B): 3. ab. dromensis
PIC (C): 4. ab. pacifica PIC (D): 5. ab. pannonica KANABÉ (E): 6. ab. Veselyı
llI«:YR. (F): 7. ab. inoveeensis HEYR. (G): 8. ab. externepunetata `.Vlt'I.s. (-2 srııro-



IX.

17 (16)

ı:ı~:nAMnYt:ııı.\t; (ııntıúntık 5 WT
.-_-.- . . ...... . . ..-.. . _ . -1 .. . . _ .«„<..,,„A.

notam CSIKI) (H): 9. ab. extrema WACNI-za (1): IU. ab. binotata MıJı.s. (J l\):
ll. ab. Machıılkai HEYR. (L): 12. ab. pignetensis PIC (M): 13. forma typicfl ( Ífl'
tegropuncmtfı CSIKI) (N): 14. ab. Wünschi ROUBAI. (0): 15. ab. separata KAUF-
MANN (ff: divisopunctatu. CSIKI, punctatointegra CSIKI) (P): 16. ab. elongata l)t~;
GEER (Q): 17. ab. mimoseparata PIC (R): 18. ab. diseobiinteı-rupta P11: (S): 1*). ab.
dividecoııjuncta PODANY (T): 20. ab. subsiııuata DEPOLI (U): 2l. ab. ıliscuııotata
PIC (V-~~-W): 22. ab. Nyilasi ROUBAI. (X): 23.ab. Riehteri HEYH. (Y): 24.811.
pseudalsatica PIC (Z ~--AA): 25. ab. iııelusopunctata PIC (AB): 26. ab. Depolii PH.
(AC): 27. ab. flavoirıelusa PIC (AD): 28. ab. alsatica PIC (AR): 29. ab. praeseutel-

1
\

65. ábra. Strangalifı nımfulatu PUDA _; (liredeti)

laris PLAV. (AF): 30. ab. Kriecheldorffi \VAGNI-:R (AG): 31. ab. Kaufmamıi Pit
(AH): 32. ab. sylvestris KAUFMANN (AI): 33. ab. subspinosa FABR. (.-*\.l): 34. ab.
pseııdokaufmanrıi HEYR. (AK): 35. ab. subelongata PODANY (AL): 36. ab. sub-
anticeparumpunetata PODANY (AM): 37. ab. manca SCIIAUF. (AN): 38. ab. Maril-
loni PIC (AO): 39. ab. multiguttata ROUBAI. (AP): 40. ab. undulata MULS. (AQ):
41. ab. subundulata DEPOLI (AR): 4-2. ab. Goidanichi DEPOLI (AS): 43. ab. sinuata
FABR. (AT): 44. ab. fallaeiosa PIC (AU): 45. ab. lnteobimaculata PIC (AV): -1-6. ah

*a

S1. ab.bifenestrala PIC (BB).

Az előtor hátának oldalai majdnem egyenesck, oldalt kienıelkeılő
dudorodás nélkül. A hímek hátulsó lábszárán nincsenek fogak
hanem belül egy erősen hajlott él fut végig.

Dayreıııi PIC (AW): 47. ab. ılentatosuturalis KAUFMANN (AX): 48. ab. apicalis
KAUFMANN (AY):, 49. ab. Perrouıli PIC (AZ): 50. ab. prebifenestrata PIC (BX)-O

0
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18 (19) Teste fekete, szárnyfedői sárgák, fekete foltokkal vagy harántsza-
lagokkal. Felületét, különösen az előtor hátát és a hasoldalt lesimuló
aranysárga szőrözet fedi. A csápok és a lábak sárgák, a combok
töve többé-kevésbé sötét (Q), vagy a esápoknak csak a vége világos,
és a lábai feketék: az elülső láb részben világos (6). Az előtor háta
nagyon sűrűn, ráncosan pontozott, a szárnyfedő a vállbiityök
belső oldalán hosszan, laposan benyomott. 12-416 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, a Kaukázusban, a Szovjetunió
európai részének déli felében, valamint Szibériában, keleten Japánig. Faunaterü-

w

P ft
|

PQARSTUVWXYZAAAB

1 1AD_

°'flÉ

(iii)" UFQÍ5°(ˇ-333

“IIEÜI
 E_

(G33"I

*ÍIZZŐ* QI)_I-F-Fun-M-1 *ÍZ""ff ((135ãllíi-ÍI5Z ̌“"“

ıj1,;([z;:“)O

AE AF AG AH Al A] AK AL AM AN A0 AP AQ AR AS

AT AU AV AW AX AY AZ BA BB
(16. :'ib-ı~.ı. A BB: Strmıgfılia ııııırulatu PODA szárııyfedőrajzolata. -X: ab. reıı'm`tu SCH.t~IIDT_.
R: ab. iınpımfmm i\`1L`LS.. C: al). (lroınensis PIC, 1): ab. pfIı`ı:fÍm PIC, Ez al1.prmnOni(`(I l§AX.~IBIÍ.`_.
F: ab. Vesel_t`i l;1I«:YR.. C: ab. inorecensis HEYR., Il: ab. e.rternepurırmtıı _\ltI.S.. I: ab. e.rm`mu
\\Í.t(;1\'I;lt, J .Rtab. binomta MUl.S.. 1.: ab. -.1Í(ıeÍıııIl.`ı`ıí HI-ZYR.. Ál: ab. pígnetfvısis PIC, ._\":fOrma
rypim, 0: ah. Wiintselııf ROLFBAI.. P: ab. sepamm 1\Á-tt'I~`f\ı~\N?~:. Q: ab. eloııgata DE GEER, R:
ab. minıoseporotzfı PIC, S: alı. rliseobiinterrnpm PIC. T: ab. diı`idecoıIjıım`t(ı PODA;\*Y. 1-: ab.
.~:ubsinu.am UEPOLI. V-----\V: ab. (lisconotata PIC. X: ab. .\-yilfısi ROFBAI., Y: ab. Richteri i`1I-IYR..
7. AA: ab. pseııdalsaıim PIC, AB: ab. inrlusopunctrıta PIC. AC: ab. Depolii PIC. AD: ab.
l`lmfoirıelusa PIC, A192: ab. tılsntíra PIC. AF: ab. ,praesı`ut.ellaris PLAV., AG: ab. Krıˇerheldorffi
\\*ˇ,.\t;Nı+:1t, AH: ab. Kaufnmnni PIC. AI: ab. sylıestris I\ˇ`AI`F_\I.~.1\`1\*, AJ: ab. sabspinosa FABR.,
...\l{: ab. pseudokaııfııuınni l~l1?.YR., A1.: ab. subelongata. PODANY, AM: alı. subfznıieerparunı-
pıuıetuta PODANY, AN: ab. mfmca SCHAUF.. A0: ab. .flforilloni PIC. AP: ab. nmltıˇgııttfıta R015-
I3.-II., AQ: ab. Imdulata MULS., AR: ab. subımdulata DEPOLI, AS: ab. Goidanichı' DEPOLI. AT:
ab. simırıta FABR., AU: ab.faIlaeiOs(ı PIC, AV: ab. luteobimtaeulata PIC, AW: ab. Dayremi PIC,
AX: ab. dentatosuturalis KAUFMANN, AY: ab. apicalis KAUFIIANN, AZ: ab. Perroııdi PIC.

BA: al). prebifenestrrıta PIC és BB: ab. bífcnestrata PIC (HEYROVSKY nyomán)
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letünkön a Kárpátok egész vonulatában megtalálható, de seholsem gyakori. Lár~
vája fõleg égerben fejlődik. Az imágó június~júliusban repül, virágzó Rubus-
fajokon és ernyősvirágokon található

[arcuata PA NZ.

Változatai:

A szárnyfedők rajzolata nagyon variál. s ezt a 67. ábra: A ---U szemlélteti.
Ezek között a törzsalak a leggyakoribb: gyakori még az ab. mediodisjuncta PIC és
ab. suboculata. PLAV., a többi változat ritka vagy nagyon ritka. Faunaterületünkről
eddig a következő sorszánıú változatokatfmutatták ki: 7., 8.. 9., 11., 18.. 19., 20.

1. ab. Ülgae JEŠATKÓ (A): 2. ab. lıidisjuncta PLAV. (B): 3. ab. minıica BATI-is
(C): 4. ab. humerodisjuneta PL.-IV. (D): 5. ab. subhumerifera PLAV. 6. ab. antice-
interrupta PLAV. (F): 7. ab. Heyrovskyella BALTH. ( G): 8. ab. medioılisjuneta PIC
(H): 9. forma typica (1): 10. ab. Adámeki KUDLA (J): ll. ab. latenotata BALTH.
(K): 12. ab. multiinterrupta KUDLA (L): 13. ab. rnediomaculata KUDLA (M~~- N):
14. ab. bimaculata KUDLA (O): 15. ab. intermedia KUDLA (P): 16. ab. meı1io~
signata KUDLA 17. ab. sııboculata PLAV. (R): 18. ab. basioculata PLAV. (S):
19. ab. punctata PATK. (T): 20. ab. sloverıiea ITIEYR.

19 (18) Teste egyszínű fekete. Felszínét sötétbarna vagy fekete, a test
alsó oldalát szürkés vagy sárgásfehér szőrözet fedi. Az előtor háta
nagyon sűrűn és durván pontozott, a szárnyfedők pontozása a tövén
olyan durva, mint az előtoron, de sokkal gyérebb és sekélyescbb,
hátrafelé a pontozás fokozatosan finomabb. A szárnyfedők töve
a vállon csak lapos, de nem hosszant benyomott. 12--15 mm.

>`;.. ex Õ @ 111 'fl 0 I X ı_C Z Z 0

jfi ˇ” Wv 1 F
P Q R 5 T U V W X Y Z AA 1

67. ábra. A~---U: Strarıgalía arcuala. PANZ.. V W: S. melanura L. és X- AA: S. bífosciatn
MÜLI.. szárnyfedőrajzolata. A: S. arcufım PANZ. ab. Olgoe JEŠATKÕ, B: ab. bidisjunrm
PLAV., C: ab. mimíca BATES, D: ab. hmnerodisjuncta PLAV., Ez ab. subÍıu.m.erifera PLAV., F:
ab. a.nticeIÍrıterrııpta PLAV., G: ab. Heyrovskyella BALTII., H: ab. mediodisjımcta PIC, I: forma
typica, J: ab. Adámeki KUDLA, K: ab. latenotata BALTII., L: ab. mullziinterrupıa. KUDLA, M
N: ab. mediomaculata KUDLA, O: ab. bimaculata KUDLA, P: ab. interınedia KUDLA, ab.
mediosignata KUDLA, R: ab. suborfulaıa PLAV., S: ab. basioculata PLAV., T: ab. punctata PATK.
és U: ab. sloveniea HEYR. ~-~ V: S. melanura L. Qforma. typica és W: ab. laıesutumta PIC 1- I
X: S. bifasciata 0. F. MÜLLER “-2 ab. apicetriangulata HEYR., Y: forma typica. Z: ab. Sedako-vi
MANNII. és AA: ab. albarracina WAGNER (A --U, X9:--AA: HEYROVSKY nyomán, V-~---W eredeti)
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Előfordul Európában, Ukrajnában, a Kaukázusban, Szibériában. keleten
Japánig, délen Eszak-Mandzsúriáig és Eszak-Mongóliáig. Faunaterületünkön szóı-~
ványosan sokfelé előfordul, de ritka. Magyarországon eddig csak a Fertő-tó mellől,
Sopron, Zirc, Martonkáta, Debrecen, Pálháza lelőhelyekről került elõ. Lárvája
tölgyben, nyírben, különösen pedig égerben fejlődik, de valószínűleg más lomb-
levelíí fában is megel. Az imágó június ---júliusban virágokon található

aethiops PODA
Változata:

1. A törzsalaktól abban tér el, hogy szőrözete a felületén nem fekete, hanem sárga.
Ritka (Budapest, Lajta-hegység) ab. Lelılleri GABR.

220 (9) Az előtor hátának töve előtt sekély harántbarázda húzódik, ame-
lyet közepén a hát domborodása megszakít (63. ábra: B): az előtor
elülső pereme szegélyezett, de oldalt nem befűződött (4. alnem:
Strangalia s. str.)

21 A fej és az előtor háta, valamint a csápok és a mell is fekete.

222 (223

324 (

23 (222

Na U1

Az előtor háta durván és sűrűn pontozott. a pontok érintkeznek
egymással., vagy a köztük levő közterecskék sokkal keskenyebbek.
mint maguk a pontok. Potroha egészen fekete, teste fekete. szárny-
fedői téglavörösek, de a varraton egy széles és a pajzsoeskát el
nem érő közös folt, továbbá a szárnyfedők vége fekete (67. ábra:
V). vagy szárnyfedői barnássárgák, a csúcsuk fekete. a varrat és
az oldalszegély nagyon keskenyen feketén szegett (j) (68. ábra).
7-«-9 mm.

Előfordul Euró a ııaflf részében, Szibériábaıı. keleten egészen Észak-P ez Ü

Hongóliáig. Faıınaterületünkön ınindenfelé elterjedt és kíizöııséges, de inkább
a hegy- és dombvidéken található. .Lárvája a tölgy. a juhar és a zanót fájában fej-
lődik, de tűlevelű fák ágaiban is megél. Az imágó május végétől szeptemberig
mindenféle virágon, főleg ernyős- és fészkesvirágokon található - Fek ete-
végű karcsúcineér

melanura L.
Változataiz

1. A nőstények szárnyfedőin olykor a fekete szín kiterjedtebb. a varrat fekete
foltja szélesebb. körülöleli a pajzsoeskát (67. ábra: W). Gyakori

al). latesuturata PIC

2. Olykor a hasa, főleg a potroha világosabb barna. lábai és csápjai is barnák.
a lábszarai meg vilagosabbak. Ritka (Dognácska)

[ab. tibialis J. FRIV.

Az előtor háta finomabban ésgyérebben pontozott, a pontok köz-
terei olyan szélesek, mint maguk a pontok. Potroha részben vaffvÜ.

egészen Vörös.

Teste fekete, de szárnyfedői téglavörösek, fekete csúccsal és em:U.

nagy, a varrat felé szélesedő harántcsíkkal a közepe mögött (67.
ábra: Y), valamint részben vörös potrohhal (S2), vagy vilagosabb
vörösesbarna, keskeny fekete esúcsszegéllyel és elmosódott, keskeny

4
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varratszegéllyel, továbbá nagy részben vörös potrohhal A melltő
oldallemezei sűrűn pontozottak, a csípők magasságában nincs tükör-
foltja. Szőrözete lesimuló, vörhenyesbarna, alul sárgás. 6,5 »~11 mm.

Előfordul Európában, Kisázsiálól Iránig, valamint Szibériábaıı. l"aııııa~
területünkön elterjedt és közönséges, főleg a hegy- és dombvidék loırılıerclőilwıı
gyakori. Lárvája különböző lomblevelíí fák ágaiban fejlődik. A boflár ınájııstčılÜ

júnıusıg repül, föleg xerotherın hegyoldalak erdőszegélyein, virágokon tzılállıatú
--» Ketoves karcsucıncer

bifasciata O. F. 2.\`lÍ`?1.ı.ı~tR
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68. ábra. Strangalia nıelunurn l.. .Q (Eredeti)

Változatai:

l. Olykor a hímek szárnyfedői teljesen egyszínű sárgásvörösek, vagy legfeljclılı
a csúcs külső szegélye kissé sötétebb. A törzsalak között fordul elő (Tihany.
Kispöse, Isaszeg) ab. immaculata PIC _I,`

2. Olykor a E2 szárnyfedőin csak a széles csúcsfolt fekete (67. ábra: X). « Ritka
(Szlovákia: Zólyom) [ab. apicelriangulata HEYR. |

3. A szárnyfedőin a csúcsfolt és a harántsáv kiterjedtebb, oldalt összefolyik.
úgyhogy a csúcsfolt és a harántsáv között egy kerek, sárga foltot zár közre
(67. ábra: Z). ~-- Ritka ab. Sedakovi MANNH.

4. A S2 szárnyfedőin a csúesfolt elött a varraton egy nagy, körte alakú folt van.
amely középig sem ér (67. ábra: AA). - Ritka (Budapest, Tihany)

ab. albarracina WAGNER _
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25 (24) Teste egyszínű fekete., csupán a potroh részben vagy majdnem egë..
szen vörös. A felület szőrözete fekete. A melltő oldallemezei finoman

órtan pontozottak, a csípők magasságában szinte teljesen sima
nyes. Az előtor hátának korongja szórtan és egyenetlenül pon-

tozott, a szárnyfedők tövén a pontozás erősebb, mint az előtoron,
ráspolyszerű, hátrafelé fokozatosan finomabb; a pontok köze fényes.
6.5-M9 mm.

GN®\ff-lCl) ı-4-ârfz<'D\N

Előfordul Európában, a Szovjetunió európai felének középső és déli részén,
a Kaukázusban, keleten Iránig. Faunaterületünkön mindenfelé elterjedt, a hegy-
és doınbvidék xerotlıerm helyein közönséges. Lárvája különböző lomblevelű fák
ágaiban fejlődik, de életmódját még nem tisztázták. A bogár júniustól augusztusig
rajzik, virágokon található F e k e t e k a r c s ti (T i ıı (3 é r
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26 (21) Feje részben vagy egészen vörösessárga, de legalább egy nagy folt
a szemek között, a csápdudorok és a nyak között vöröses. Teste
sárgásvörös, a csápok töve, az előtor oldalai és korongja , a mell,
az 1. haslemez töve és az 5. egészen (Q), vagy csak a vége (3) fekete.
Szárnyfedőin a csúcs, 1-1 nagyobb folt a hátulsó harmadban,
1--1 kisebb folt a közepe előtt, és egy közös, hosszúkás folt a varra-
ton a pajzsocska mögött fekete.Az előtor és a szárnyfedők rajzolata
nagyon változékony. 7,5-12,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Ukraj nában, a Kaukázusban, Kis-
ázsiától Iránig. Faunaterületünkön elterjedt és a hegyvidékeken gyakori. Lárvája
különböző lomblevelü fákban fejlődik, de életmódját nem ismerjük kielégítő
módon. Az imágó június ~-júliusban rajzik és főleg xerotherm hegyoldalakon, virá-
gokon található. - Hétpettyes karcsúcincér

septempunctata FABR.

Változatai:

Változatait a 69. ábra: A --AJ szemlélteti. Valamennyi a törzsfajjal együtt
fordul elő. Leggyakoribb maga a törzsalak, azonkívül az ab. quinquesı`gnata KÜST..
ab. .l-Iontandoml PIC, ab. suturata REICHE. ab. nigriıhomx PLAV., ab. pallidicolor
PIC és az ab. gcısturica PIC. A többi változat. ritkább vagy nagyon ritka. Fauna-
területünkön eddig csak az alábbi sorszámú változatok kerültek elő: 1., 2., 3., ~1~..
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 18., 20., 23., 23., 26., 27., 28.. 30.. 32--36.

A. Az előtor háta egyszínű vörös:

1. ab. Montandoni PIC (A): 2. ab. inconstans Rl«:[TT. (B): 3. ab. pallidicolor
PIC (C): 4. ab. apicemediopunctata PLAV. (D): 5. ab. Sekerae PODANY (E): 6. ab.
bulgariea PODANY (F): 7. ab. gasturica Pıc (G): 8. ab. Dobiaehi Pic (H): 9. ab.
divisa PODANY (I): 10. ab. quinquesignata KÜSTER (J): 11. ab. teplicensis HEYR.
(K): 12. ab. eorcyriea PIC (L): 13. ab. halcanica PODANY (M): 14. ab. parnassica
PIC 15. ab. velebitica PIC (O): 16. ab. Slámai HEYR.

B. Az előtor háta köröskörül fekete, a korong közepe vörös vagy vöri`ıs alapon
fekete folttal:

17. ab. Podanyella N1EDL(Q): 18. forma typica (R): 19. ab.Minkoviana PODANY
(S): 20. ab. slovenica PODANY (T): 21. ab. atrosuturalis PIC (U): 22. ab. Holtzi,
PIC (V): 23. ab. intersedens ROUBAL (W): 24. ab. quasisuturata PODANY (X):
25. ab. trisignata PLAV. (Y): 26. ab. rubronotata PIC (AA): 27. ab. notaticollis
PIC (AB): 28. ab. lehoterısis PODANY (AC): 29. ab. Elisae PODANY (AD).

C. Az előtor egyszínű fekete, legfeljebb a pajzsocska előtt van egy egészen kicsi
alig jelzett vörös harántos folt:

30. ab. semireducta PIC (AE): 31. ab. Panini PLAV. (AF): 32. ab. nigri-
thorax PLAV. (AG): 33. ab. Sekerensis NIEDL (Z): 34-. ab. suturata REICHE (AH)`
35. ab. Roberti PIC (AI): 36. ab. latenigra PIC (AJ).

31. nem: Strangalina AURIV.

Testük karcsú, szãrnyfedőik a válltól hátrafelé fokozatosan elkeskenyed-
nek, hosszúak, végük ferdén erősen lemetszett és kívül hegyes fogban kihúzott.
Elõtoruk sokkal hosszabb, mint a milyen széles a tövén, harang alakú, a töve
ráfekszik a vállra, elöl gyengén befűződött. Fejük nagy, kerek, kiugró szemek-
kel, amelyek a belső oldalukon mélyen kikanyarítottak (11. ábra: Csáp-
dudoraik egészen laposak, halántékuk rövid és erősen befűződött, a nyakat
és a fejtetőt harántbenyomat élesen elválasztja. Csápjaik hosszúak, vékonyak,

8 rx. s.

4

'I'
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az 5 utolsó csápíz a külső oldalán lapos, fénytelen gödröeskével amel k"l"9 y U0-

nösen a hímeken jól kivehető: a 3. íz sokkal hosszabb, mint az 1 és ol*s yall

hosszú, mint az 5. A melltő nyúlványa a csípők között nagyon keskeny a
csípők ízületi vápái hátul zártak. Lábaik hosszúak, erősek, a középső és hátˇulsó
lábszárakon 2-2 erős sarkantyúval. A hátulsó kábfejük ıgen karcsú és hosszú.
az 1. íz ma`dnem ol an hosszú mint a 2. és 3. e üttvéve a 3. iz feltű ", . J Y » ev , noen
hosszu es vekony, csak a vége ferdén lemetszett, de nem öblös, és olyan hosszú,
ınint a karomíz (11. ábra: A).

Ebbe a nenıbe 8 faj tartozik, amelyek közül 1 palearktikus. s ez hazánkban is előfordul-

I \J

L

T0. ábra. .5`trungalínıı rıtteııuatfı 1.. .Í (lñlredeti)

---A -~: Teste fekete, csápjai, lábai a hátulsó combok ki\'ételé\'el, Yalaıııiıtt
a potroha részben vörösbarna, szárnyfedői sár ásbarnák csú,s kg , 0 u
fekete, cs rajta 3 szeles harántszalag fekete: varratuk is keskeny
sávban fekete. Szőrözcte lesimuló, aranysárga. Az előtor háta a
tövén kétold alt alig bemélyedt, a hátulsó szegély ugyanott mélyen öb-
lös. a korong sűrűn pontozott., a pontozás sekély és kissé ráspolyszerű.
A 2 szárnyfedők pontozása finom és szórt (70. ábra). 11---17 mm.

Előfordul Eszak-Európa és a Szovjetunió legészakibb tájaiııak kivételével
csakııenı az egész palearktikus régióban. Faunaterületünkön elterjedt és nem ritlfll-
Lárvája különböző lomblevelü fákb t"l ` ' ' ` ` 'ˇ °811 ( 0 gy, som, nyır, eger gesztenye) Íejl0(llk~
i ll I ' ıf I( e c etmodjat meg ma sem ismerjük kielégítő módon. Az imágó júniustól augusz-
tnsig rajzik. s főleg a tápnövényén található » N" y u r g a c i n o. é r

attenuata L.
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_. , .

\ altozataı:
Színezete és rajzolata igen változatos. ezeket a 71. ábra: A BB szemlélteti.

_\ szınváltozatok közül leggyakoribb a törzsalak. továbbá az ab. omicron PLAV.,
ab. mt PLAV.. ab. :au PLAV. és az ab. lambda PLAV., a többi meglehetős ritka vagy
nagyon ritka. Faunaterületünkön eddig a következő sorszámú változatokat mutat-
ták kı: 1.. 2., 3., 6.. 7., 10.. 11., 12.. 15.. 16. . 17.. 21.. 23.. 27.. 30. 33. 3:1 T3
37 ˇ 'ˇ "7.A..39._zt3.,.4z,..zıõ.,.ı.9.,„1.,„z_. 6 6 `
A. Egy vagy több harántsáv barna, a potroh nagy rčgzlyçıı vörös:

_ 1. ab. brnnnescens BALBI (A): 2. ab. alpha PLAV. (B): 3. ab. beta PLAV.
(t_): 4. ab. medıosıgnata PLAV. (D): 5. ab. gamma PLAV. (E): 6. ab. delta PLAV.

*F1vi
1.1!

gııxijijıí-safıt;i1[2fj!3>

_rr..pna;of

z.z;:;;_í;i;iZÍÍi'§0A
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 if Í 'Í

AF AG AH A] AK AL AM AN A0 AQ AR A5

*É ,,.
zı, Q.:

AT AU AV AW AX AY AZ BA BB

zl. ábra. A --BB: Strangolina attenuata L. szárnyfedőrajzolata. A: ab. brnnnescens BA1.BI.
B: ab. alpha PLAV.. C: ab. beta PLAV., D: ab. mediosignata PLAV., E: ab. gamma PL.-W.. F:
ab. delta PLAV.. G: ab. epsylon PLAV., H: ab. Adıímeki KUDLA, 1: ab. Baumerti HEYR.. J: ab.
íntermixta PLAV.. K: ab. octosignata. PLAV., 1.: ab. Kodymi HEYR., M: ab. flzeta PLAV.. N:
ab. amicemaculata PLAV.. O: ab. bidivisa PLAV., P: ab. eta PLAV., Q: ab. serııífasciotıı Pl_.A\..
R: ab. reductissima PLAV., S: ab. multireducta PLAV., T: ab. sexsignam PLAV.. U: ab. imper-
fecm PABR.. W: ab. decem unctata PLAV., W: ab. si nato asciato PLAV.. X: ab. balconica Puf.. P Š
Y: ab. them PLAV., Z: ab. shushenicae PLAV., AA: ab. semireducta PLAV.. AB: ab. bírerlıwmf
PLAV., AC: ab. jota PLAV., AD: ab. kappa PLAV., AE: ab. intermedia PLAV., AF: ab. online-
reducta PLAV., AG: ab. lambda PLAV., AH: ab. sulphuricollis JEŠATKÖ, A1: ab. mi PLAV..
AJ: ab. posticedísjunctrı PL.-tv., AK: ab. ny PLAV., AL: ab. ksi PLAV., AM: ab. Omieron. PLAY..
_-\;\Í: ab. anticedivisa KUDLA, AO: ab. týrolensis REITT., AP: ab. pi PLAV., AQ: forma. t_y`píf`.o-_
AR: ab. Grenieri PIC, AS: ab. Niedli HEYH., AT: ab. subcarpathica HEYB., AU: ab. Ramboutseki
HEYB.. AV: ab. mediodisjuncıa PLAV., AW: ab. ro PLAV., AX: ab. sigma PLAV., AY: ab. mu
PLAV.. AZ: ab. obsrııriventrís PIC, BA: ab. epsylon PLAV. és BB: ab. kuhrmím Boot).-KATJK.

(HEYROVSKY nyomán)

8l
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(F); 7. ab. epsylon PLAV. (G):, 8. ab. Aılámeki KUDLA (H); 9. ab. Baumerti HEYR.
(I); 10. ab. intermixta PLAV. (J); ll. ab. octosignata PLAV. (K); 12. ab. Koılymi
HEYR. (L); 13. ab. dzeta PLAV. (M); 14. ab. anticemaculata PLAV. (N); 15. alı.
Ed! Q ' . '1 ıvısa PLAV. (O), 16. ab. eta PLAV. (P); 17. ab. semıfaacıata PLAV. (Q).

B. Valamennyi harántsáv fekete, potroha részben vagy nagy részben vörös:

18. ab. reıluctissima PLAV. (R); 19. ab. multireılucta PLAV (S); '70 alı 4,.. , )_

sexsıgnata PLAV. (T); 21. ab. imperfeeta FABR. (U); 22. ab. decempunctata PLAV
(V); 23. ab. ' f ` ` `sıgııato ascıata PLAV. (W), 24. ab. halcanıca PIC 25. ab. thelzi
PLAV. (Y); 26. ab. shusheııicae PLAV. (Z):, 27. ab. semiredııcta PLAV. (AA): 28. alı.

. _ __M___ J
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s--..,...-s-...J..:e.`i'f`:.«.;..._~
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A
72. ábra. Nec__vdfılís major li.-. (lflrefleti)

lıireducta PLAV. (AB); 29. ab. jota PLA\'. (AC): 30. ah. kappa PLAY. (AD): 31. alı
inte cl' P -' ' `rme ıa LAV. (Álu), 3:2. al). antıcereılucta PI..-U. (A11): 33. ab. lambıla PLAY.
(AG); 34. ala. sulphuricollis _]`EŠA'PKó 35. alu. mi PI.A\'. (AI): 36. ah. postice
disjuncta PLAV. (AJ); 37.810. ııy PLAV. (ÁR): 38.al1. ksi PL.-KV. (AL); 39. ala.
omieron PLAV. (AM); 40. ab. aııticeılivisa Rrnl..-x (n,-\ Y); 41. ab. tyrolensis REITT.
(.-'\Ü); 42. ab. pi PLAV. (.+'&P); ~13. forma typica (.-\Q): 4-L. al). Grenieri PIC (ÁR),

C. Valamennyi lıaráııtsáv fekete. ritkáıı némelyik \`íiri_šslııırııa. potroha is egészvıı
fekete:

45. ab. Nieılli HEYB. (AS); ~16. ah. sulıearpatlıiea lll-ZYR. (AT): 47. ab. Ram-
bouseki HEYR. (AU); 4-8. al). nıediodisjııııcta PLAN". (_-\\7)`. 49. ab. ro PLAY. (AW):
50. ab. sigma PLAV. (AX): 51. ab. taıı PIAV. (ÁY): 5:2. al). obscuriventris PIC (_.-\Z):
53. alı. epsylon PLAV. (B.-\); 54-. al). kulıaııica BOGD.-IŠATJK. (BB).

32. nem: Necydalis L.

Testiik hosszú és karcsú. szárnyfedőik egészen rövidek, a potrohot egyál-
talán nem fedik he, hártyás szárnyaik nem hajthatók Össze és ezek a potroh
végéig érnek. Fejük nagy és széles, szemeik mélyen kikanyarítottak és egyenet-
lenül osztottak, halántékuk hátrafelé kiszélesedik és szögletesen kiáll., a nyak
harãnthenyomatánâl hirtelen befűződött.. A homlokon és a fejtetőn hosszanti
harãzıla fut, végig. A csápdudorok kiállók, csâpjaik fél testhosszúságúak (Š)
vagy valamivel hosszabbak (3), az 1. íz vastag. a 3. íz hosszabb. mint a 4..
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de rövidebb, mint az 5., az 5. íztől kezdve fénytelen. Előtoruk hosszú, elöl-
hátul mélyen befűződött, korongja hosszirányban benyomott. A melltő nyúl-
ványa keskeny, de nem élszerű, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak.
Lábaik hosszúak, különösen a hátulsók, combj aik bunkósak, lábszáraik henge-
resek és hosszúak. A hátulsó lábfej 1. íze nagyon hosszú, sokkal hosszabb,
mınt a többi íz együttvéve, a 3. íz mélyen kikanyarított. Potroha rendkívül
karcsú, főleg a hímeké.

A bolarktikus régióból 14 faj ismeretes, amelyek közül faunaterületünkön 2 ritka faj
fordul elö.

1 (2) Az előtor hátának harántbarázdáit sűrű aranysárga szőrözet fedi.
A hímek 5. haslemeze az egész hosszában mélyen és szélesen bemé-
lyedt (T3. ábra: A). Teste fekete, szárnyfedői és lábai sárgák, de a
hátulsó combok és lábszárak vége fekete, a szárnyfedők csúcsszegélye
barna. A Ö* potrohának 1. szelvénye oldalt és a véffén, a 2. és 3.O
egeszen vörös, a 2 potrohának 1---3. szelvénye csak a hátulsó szelen
vörös. 21-32 mm.

Előfordul Közép-Európában, Délnyugat-Ukrajnában, a Kaukázus észak-
nyugati részében és a Kaukázuson túl. F-aunaterületünköıı nagyon ritka (Sopron.
Gács. Inovec, Mosód). Lárvája száraz szil-, bükk-, gyertyán- és tölgyfában fejlõ-
dik, de valószíníi, hogy körisben, ııyárfában és fűzben is megél. 1 generáció 3 ~-4 év
alatt fejlődik ki. Az imágó júlinstól augusztusig rajzik, a fák lombján a tápnövé-
ııyén található, vagy sérült, beteg fákon tartózkodik (ff. Panzeri HAROLD)

Í 1ulmı CHE VR.

2 (1) Az előtor hátának harántbarázdáit finom szürkésfehér szőrök fedik
A hímek 5. haslemeze csak a csúcson bemélyedt (73. ábra: B)
Teste fekete, szárnyfedői és lábai sárgák, a hátulsó comb vége a zon

E ti f U /I
_/U , _ _ _

~ _ _ \ L _

`/il ii ` \ ;
A 8 _ ı J_ K _ M \(\

T3. ábra. A: Necydalis ulmi CHEVR. es B: N. major L. hımjeinek potrohvege alulról - C:
Cerambyx cerdo L. és D: C. miles BON. csápjának 3 tőíze -- E: C. nodulosus GEBM. és Ft C. niil
BON. elulső lábfeje -~ G: C. velutinus BRULLÉ, H: C. carinatus KÜST., I: C. nodulosus GERDÍ
és J: C. miles BON. á f d” ' ° - ` '° ' 'sz my e ovege - K. C. cerdo L., L. C. carmaıus KUST. es M: C. velutmus

BRULLE csáptöve (A-B: PLAvıLscsıKOv, C--F: HARDE nyomán, G-H: eredeti)
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ban fekete. A hímek potrohának első 2 szelvénye és a 3. töve sárgás-
voros, a nostenyek esetében a potroh 1. szelvényének a töve és
oldala vörös (72. ábra). 19--32 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, keletre Szibériáig és a Szahalin-
szigetekig. Faunaterületünkön az Alföld kivételével elterjedt, de mindenütt ritka.
Magyarországon nagyon ritka (Pécs, Legénd, Komárom, Gáes,_Sopron). Lárvája
különböző lomblevelíi fákban fejlődik (nyír, :rezgő nyár, éger, fűz, alma, meggy),
főleg a napfénynek kitett, de beteg, sérült, vagy már elhalt fákat támadja meg.
Fejlődése több évig tart. A lárva mélyen berágja magát a fába. Az ımágó június
végétől augusztusig található, elsősorban a tápnövényén, a száraz törzsek. ágak
napos oldaláıı
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'T-fi. ábra. Saphamıs piceus l..~\ICII. 3} (Eredeti)

33. nem: Saphanus SERV.

Testük megnyúlt, szárnyfedőik szélesek, párhuzamos szélűek vagy
gyengén oválisak a végük együttesen lekerekített. Fejük széles. kerekített.
nagy, kiugró szemekkel, amelyek belső oldala mélyen kikanyarított és hátulsó
szegélye lemetszett; elülső szegélye majdnem a rágók tövéig ér, igen durván
szemeeskézett. Homlokukkeskeny, a kiemelkedő csápdudorok között barázdált.
Állkapcsi tapogatóik vaskosak, utolsó ízük nagy, háromszögű. Csápjaik hosz-
szúak, majdnem elérik a szárnyfedők végét (g), vagy_a test fél hosszát megha-
ladják (Q), a 3. íz rövidebb, mint az 5., az 5. íztől alıg fűrészes. Előtoruk sze-
lesebb, mint a fej, harántos, oldalt középen éles és hegyes foggal, elülső es
hátulsó peremük szegélyezett, hátul gyengén befűzött, középen sima, keskeny
tükörfolttal, korongjuk igen durván pontozott, Szárnyfedőik a vállon szélesek.
hátrafelé kissé kiszélesednek, közepüktől ismét elkeskenyednek, felületükön
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bordák nyomaival. A melltő nyúlványa az elülső csípők között széles, párhu-
zamos, lehajló, az elülső csípők ízületi vápái hátul majdnem zártak. A mell-
közép nyúlványa még szélesebb, párhuzamos., a vége kimetszctt. Lábaik erő-
sek, combjaik kissé bunkósak, lábszáraik egyenesek, a végük felé kissé vasta-
godók. Lábfejeik szélesek, a hátulsó lábfej 1. íze közel olyan hosszú. mint a
2. és 3. együttvéve, a 3. íz csaknem a tövéig kimetszett.

Ide csak 2. a mediterrán faunaterületen elterjedt faj tartozik, amelyek közül 1 nálunk
is előfordul.

-- -- Fénylő fekete vagy szurokbarna, felülete finoman szőrös. A fej
és az előtor háta durván pontozott, az utóbbi fénylő, sima közép-
vonallal, és gyakran még korongján is 1--1 fénylő mezőcskével.
A szárnyfedők pontozása finomabb és szórtabb, szőrözete ferdén
felálló, sörteszerű, köztereik fényesek. A mellvég sűrűn. finoman,
ráncosan pontozott (74. ábra). 13~l8 mm.

Előfordul az Alpokban, a Kárpátokban és a lxˇaukázusban. Fauııatcrüle-
tünkön sokfelé előfordul, de ritka. Magyarországon eddig csak a Budai-hegyekbeıı.
a Pilisben (Dobogókő), a Kőszegi- és Sopron környéki hegyekben találták. Lár-
vája (75. ábra: A) árnyékos, nedves völgyekben_ hegyoldalakon növő lombosfák-
ban, főleg égerben. ınogyoróban, bükkben, gyertyánban, nyírben és fíizben, vala-
mint lucfenyőben és jegenyefenyőben él. Fejlődése 3 évig tart. A bogár nappal
elrejtőzik kövek. fadarabok, fakéreg alá. és csak alkonyatkor. éjjel rajzik (V1
VII)

piceus 1_.AICH.

34. nem: Trichoferus WOLL.

Testük karcsú, hengeres, legalább a híırıek csápja lıosszabb, mint a test,
és az első 4 íz hosszú, elálló szőrei egyenletesen szórtak. Szemeik durván
recézettek. Fejük széles, szemeik nagyok, belül mélyen kikanyarítottak, hom-
lokuk keskeny, homlokdudoraik laposak, köztük csak gyenge hosszanti baráz-
dával, fejpajzsuk nagyon keskeny, szalagszerű. Halántékuk alig jelzett, nyakuk
széles és hengeres (12. ábra: G). Az állkapcsi tapogatók végíze gyengén balta-
szerű. Csápjaik hosszúak, vékonyak, a 3. íz olyan hosszú, mint az 1., és vala-
mivel rövidebb, mint az 5. Előtoruk erősen domború. oldalt kerekített, fog
nélkül, elöl nem, hátul gyengén befűződött, felületén kisebb kiemelkedésekkel.
Szárnyfedőik párhuzamosak, a végük lekerekített. A melltő nyúlványa az
elülső csípők között keskeny, párhuzamos és lehajló, a mellközép nyúlványa
szélesebb, lapos, és a vége kimetszett. Lábai erősek, hosszúak, combjaik
bunkósak, lábszáraik egyenesek, lábfejeik szélesek, a hátulsó lábfej 1. íze
mintegy olyan hosszú, mint a 2 3. íz együttvéve, a 3. íz majd a tövéig osz-
tott.

('D\ UJ

Az eddig ismert 10 palearktikus fajból, amelyek jó része a mediterrán faunaterületeıı él-
Magyarországon csak 2 faj fordul elő.

1 (2) Szárnyfedői durván, egycnetlenül pontozottak, több alig kiemel-
kedő, de durvábban pontozott és csupasz térrel, emiatt a felület
szürke szőrözete foltokba tömörültnek látszik. Teste barna, szőrözete
szürkés. Az előtor korongja nagyon sűrűn ráncosan pontozott, a
töve előtt egy hosszúkás, sima tükörfolttal, és ettől kétoldalt 1---l
gyenge kiemelkedéssel; szőrözete lesimuló, a középvonal felé irányul.
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A hasoldal szőrözete sem egyenletes, hanem apró, csupasz foltok
tarkítják. Combjai alig bunkósak, lábai karcsúak. Szárnyfedői,
lábszárai .igen hosszú, elálló pillaszőrökkel fedettek. 14--23 mm.

Előfordul Dél-Európában, a Földközi-tenger vidékén, keleten a Kaukázus-
ban, Iránban, Kisázsiában, valamint Eszak-Afrikában. Faunateriíletünkön eddig
csak Nagyvázsonyból (Bakony hegység) ismerjük. Lárvája tölgy, füge, fehér és
fekete nyár, valamint szilva fájában él, elsősorban parkerdőkben. A bogár csak
éjszaka aktív

cinereus VILLERS
_ .(4 3 --

- «ı=ılÍâı.'L
ara gp:-

Kõıs'”*Í?*;225)`té8"?̌-ilãfiãél .-.1

___„~.-..:-___~____"'_.`_:___

f"-^ „Í

'Í-@@(

vı-`_____`__f"

_it-É
V "-ˇ-_______ ,AA

Üi ““l3

_ _ „__ \___,_.l_, ffflm ıızzın`»`«~ -

I o -O *Ă

-tes ~

-K "" ııı 4 Í* `. _
w A _ -ˇ AQ' V

--„.._,.4 '- Š' '_ „ '

„t§"&r. _ .

_ /_

Ã zııı-Q.. zá :___ T

A  B C

_ il-É-`ıe i
,„~`.`- ._

-.

___.«,___-_'.„.,Qí __
_ Kf________>__'__

` _'f"\.----:zQgotft,_.«

ČUÍÍ)JÍJ

""...f' __,.._fi.:

(--~gaz,._Í_?
_-/-"-J«,Zˇ

}_'4'

irf'
ff.:f`.U".

e.`~f`Š''JLf'

“o\ __-"44 “`6.?íi

_ .ı.-.~ ıt uı\..inn :mm _. . _ _

.»z_.,:_<,j_~_.z~. -_ l  1

` - \ .-.,f""~._ ~..___ (AF \

_|,~./

..l ~.-»~`>-.ali _ ű

_ .
`\.-

A-z

__ .Q-;§_; ' ' "

1{ 'l cl* ...-'/1 -7

l CJ l
H-...-Y

.../

E F G H
75. ábra. A: Saphanus píceus LAICH., B: Sımmatiumfulvum VILLEBS, C: Cerambyx cerdo L.
D: Gracilía minuta FABR., E: Übrium bicolor KBAATZ, F: Nathrinus brevipennis MULS. és G
Molorchus minor L. lárvája, H: Obrium bicolor KBAATZ bábja a hasoldalról (A, C-- G: DEMELT

B: PLAvıLscsıKOv nyomán)
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A szárnyfedők pontozása egyenletes, csupasz és erőteljesebben
pontozott kiemelkedései nincsenek. Szőrözete kissé ferdén felálló,
egyenletesen elosztott, ritkább sárgás szőrökből áll, amelyek az
alapot nem fedik, azonkívül elöl a varrat mellett, és középen egy
hátrafelé, a varraton megnyújtott keresztsávban fehéresek, sűrűk
és teljesen lesimulók. Teste sárgásvörös, szárnyfedőin a közepe
mögött élesen határolt, hátrafelé világosodô barnás folttal. előtte
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76. ábra. Trichoferus pallıˇdus OL. 5* (Eredeti)

a korong sárgás és előrefelé sötétedő. Az előtor gömbölyű., a tőszegély
előtt középen fényes hosszanti dudor emelkedik, korongj án kétoldalt
sárga szőrökből alakult hajlott csík látható (76. ábra). 15-20 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. Fannaterületünkön ritka (Budapest
Debrecen, Pécs, Balatonalmádi, Siófok). Lárvája öreg tölgyekben él, amelyeket
már a hőscíncér alaposan kikezdett. A bogár nappal és éjjel a höscincér járataiban
bújik meg, s csak este 9 -«1l óra közt bújik elö, a fényre sem repül. s ez magyarázza
meg, hogy miért annyira ritka. Az imágókat júniusban--júliusban találjuk

pallidus Or.

Q
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35. nem: Stromatiıım SERV.

Testük karcsú, hengeres. Fejük széles, nagy szemekkel, amelyek elülső
széle mélyen kimetszett. Homlokuk keskeny, csápdudoraik kiemelkedők., a
szemek elülső és belső sarka előtt hátrafelé fogszerűen kihúzottak, a fejpajzsuk
egész szélességében gyengén benyomott (12. ábra: Csápjaik hosszúak.
majdnem elérik a test hosszát (Q), vagy még hosszabbak (3), ízei karcsúak,
a 3. íz sokkal hosszabb, mint az 1. vagy az 5., az ízek alsó oldala hosszú, elálló
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T7. ábra. .Štromfıtiıını fulıfum \"lLLEBs -j` (Eredeti)

szőrökkel fedett. Az előtor háta négyszögű, elöl gyengén.. hátul erősebben
befűzött, középen kiszélesedett., de fog vagy dudor nélkül. Szárnyfedőik pár-
huzamosak, a végük kerekített, a varratszöglet hosszú fogban kihúzott.Lábaik
hosszúak, karcsúak, combjaik is vékonyak, lábszáraik egyenesek. A melltő
nyúlványa a csípők között keskeny, de Végig ér, a csípők ízületi vápái hátul
nyitottak. A mellközép nyúlványa széles és rövid, a vége kimetszett. A hátulsó
lábfej 1. ıze olyan hosszu, mint a 2. ız együttvéve., a 3. íz majd a tövéig
lemetszett.

-:"DU: OO

[de 6 faj tartozik, amelyek a nearktikus. orientális és palearktikus régió lakói. Fauna-
lerííletünkön egyetlen faj fordul elő.
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- - Teste egyszínű sárgásvörös, felületét. rövid lesimuló és hosszú felálló
szőrözet fedi. Az előtor oldalán a hímeken 1--1, a melltövön 2
bársonyszerű szőrözettel fedett nagy folt található. A fej és az előtor
háta durván, ráncosan pontozott. szárnyfedői nagyon sűrűn és
finomabban pontozottak, felületükön Í2-2 finom, elmosôılott. bosz-
szanti borda húzódik (77. ábra). 16--32 mm.

Előfordul a .Földközi-tenger ınedeneéjében és keleten Turkesztáııig. Faııııu-
. területünkön mindeddig csak Pécs környékén találták. Lárvája (75. ábra: B)

különböző száraz fákban él. mint pl. sárgabarack. tölgy, hárs, szil, geszteııye.
kőris stb. A bogár éjszaka rajzik, s a fényre is repül (VI ~-s-VIII)

- fulvum VII..Ll83Rs

3(ı. nem: Cerambyx L.

Nagy testű. karcsú., hosszú csápú fajok. Fejük hosszú., szemeik elől
mélyen kikanyarítottak ábra: A), homlokuk keskeny. hosszirányban baráz-
dált., homlokdudoraik élesek. a szemek belső szögleténél kissé hátrafelé kihú-
zottak. Halántékuk alig jelzett. a szemek mögött hirtelen elszűkiil. a nyak
vasta . henfleres. a fejtetőtől nincs elválasztva, pofáik hosszúak. párhuzamo-
sak. jaik sokkal hosszabbak, ınint a test vagy `\„`alaınivel rövidebbek

a ~-5. íz a végén bunkósan nıegxastagodott, a 3. íz általában kissé bosz-
szabb.. mint az 5.. a O. íz végétől kezdve az ízek kíviil élesek (12. ábra: A.

oo
:Ds 'O

CI
J

73. ábra: C. K). Előtoruk harántos. oldalt éles foggal vagy biityökkel, elöl-
hátul befűződött. korongján harántul ráneolt. Szárnyfedőik hosszúak. párhu-
zamosak. vagy a válltól kezdve hátrafelé gyengén elszűkülnek. a végük leke-
rekített. varratszögletük éles vagy tompa. A melltő nyúlványa széles, hátul
meredeken lehajló. az elülső csípők vápái hátul is zártak. A mellközép nyúlvá-
nya is széles. a vége kimetszett. Lábaik erőteljesek., hosszúak. combjaik lapí~
tottak. lábszáraik a végük felé egyenletesen kiszélesednek., lábfejeik szélesek.
A hátulsó lábfej 1. íze rövidebb.. mint a 2. és 3. egyiittvéxfe. a 3. íz majd a
tövéig kimetszett (4. ábra: p

Ide 8 palearktiklıs és 2 orientális faj tartozik. amelyek közül faurıaterületiiııkön 6 faj
fordul elő.

(-2 CÍ-` QJ\ 'U ıııs S1 (4) A 2. majdnem négyszögű, legfeljebb kétszer olyan széles.
mint amilyen hosszú, többnyire olyan hosszú, mint amilyen széles
(73. ábra: C). A szárnyfedők varratszöglete éles kis hegyben végző-
dik (73. ábra: G).

2 A szárnyfedőket, finom és sűrű szőrözet fedi, amely az utolsó haı`~
madban a középvonalban összefut; a szőrözet ugyanúgy összefut a
vállbütyök folytatásában is. Az l. íz finoman pontozott és fé-
nyes, a hímek csápj ának 3. és 4-. íze erosebben duzzadt (73. ábra: M).
A hátulsó lábfejen csak az 1. íz talpán van csupasz hosszanti sáv. Tes-
te barna., szőrözete finom, sűrű és szürkés. Az előtor háta is finoman
szőrözött. Szárnyfedői elöl durván harántul ráncolva pontozottak.
hátrafelé a skulptúra finomabb. a végén pontozott.. a pontok közei
pontocskázottak és fényesek. Potroha erősebben pontozott és sűrűn
szőrös. 30 -“S6 mm.

ca 03
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Előfordul a Földközi-tenger vidékén és Dél-Európában, valamint a Kauká-
zusban. Faunaterületünkön ritka, Magyarországon csak szórványosan fordul elő
(Simontornya, Mecsek hegység, Parád, Diósjenő). Lárvája tölgyfában fejlődik.
A bogár júniustól augusztusig rajzik, éjszakai állat, nappal főleg a lárva járatai-
ban rejtőzik

velutinus BBULLÉ
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78. ábra. Cercımbyx cerdo L. j* (Eredeti)

A szárnyfedőket rövid és gyér szőrözet fedi. a szőrözet a szárny-
fedők csúcsán is egyszerűen hátrafelé irányul. Az 1. csápíz durván
ráncolva pontozott, a 3-5. íz kevésbé bunkós (73. ábra: A
hátulsó lábfejen az első 2 íz talpán csupasz, hosszanti sáv húzódik.
Teste fekete, a szárnyfedők Vége elmosódottan barna. Szárnyfedői
durván ráncolva pontozottak., hátrafelé a pontozás finomabb és
szerneeskés, fénylő. Az előtor háta durván., egyenetlenül harántul
ráncolt, fényes, felül nem szőrözött. Potroha fényes, alig észrevehe-
tően pontozott, finoman szőrözött (78. ábra). 25-55 mm.

Előfordul egész Európában Nyugat-Ukrajnáig. Ukrajna keleti és déli felé-
ben, a Kaukázusban és Kisázsiában egy alfaj (ssp. acu-minatus MOTSCH.) helyette-
síti. Faunaterületünkön általánosan elterjedt és a tölgyerdőkben gyakori. Lárvája
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(75. ábra: C) öreg tölgyfák törzsében él, 3-4 évig fejlődik, s a fát műszakilag
károsítja. Főleg az egyedül álló öreg, napfénynek kitett vagy erdőszegélyen álló
fákban él. Olykor kőrisben, dióban, gesztenyében, szilben és fűzben is megtalál-
ható. A bogár június -júliusban rajzik. A nappalt fák kifolyó nedvén, fatörzseken,
vagy a lárva járataiban elrejtőzve tölti, alkonyatkor repül vagy 'mászkál az öreg
törzseken ~- Nagy hőscincér

cerdo L.

A 2. csápíz nagyon keskeny, gyűrűszerű, mintegy háromszor olyan
széles, mint amilyen hosszú (73. ábra: D).

Nagy testű fajok, barnásfeketék, világosabb vörösbarna szárny-
fedőcsúccsal. A hímek csápján a 3-5. ízek csomószerűen duzzadtak.

A szárnyfedők varratszögletc hegyben végződik (73. ábra:
mert a csúcs a varratszöglet előtt kikanyarított. A hátulsó lábfej
1. íze rövid és széles, alig kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles
a végén. Teste barna vagy sötétbarna, a szárnyfedők vége világo-
sabb. Feliiletét finoın szürkés szőrözet fedi, amely a csúcson több
irányban összefut. Az 1. csápíz finoman és sűrűn pontozott, a 3.
és -ll. íz erősen., az 5. íz gyengébben duzzadt (73. ábra: L), a 6. íztől
vékony Szárnyfedői bőrszerűen ráncoltak, a közepe mögött
finomahban pontozottak, meglehetősen fénylők. Az előtor háta
durván ráncolt. 30---45 mm.

Előfordul a Balkán félsziget nyugati felében, faunateriiletünkőn csak
Horvátországban (Velebit). Lárvája meggyfában, mandulafában, barackfában
fejlődik

[carinatus KÜST.]

7 (6) A szárnyfedők varratszöglete tompa vagy kerekített (73. ábra:
I-J). A hátulsó lábfej 1. íze háromszor olyan hosszú, mint amilyen
széles.

Az elülső lábfej gyengébben kiszélesedett., 1. íze majdnem olyan
hosszú, mint amilyen széles a csúcsán (73. ábra: Az előtor haránt-
redői mélyek és durvák, a korongon itt-ott hosszirányban is össze-
folynak, elülső befűződése oldalt mélyebb, mint a középen, oldalt
a befűződés mögött egy dudor majdnem ugyanolyan erős, mint
a középső oldalfog. Szárnyfedői csupaszok, nagyon durván ponto-
zottak, közepe mögött a pontozás finomabb és a csúcs felé elmosó-
dott. Fényes fekete, szárnyfedői a közepük mögött elég éles határral
vörösbarnák. A Q? csápjának 3--5. íze nagyon erősen megduzzadt.,
a Q utolsó haslemeze a vége előtt benyomott. 28--46 mm.

Előfordul Dél-Európában, a Földközi-tenger medencéjének északkeleti
részében, a Kaukázusban. Faunaterületünkön csak a horvát tengermelléken talál-
ták. Lárvája többnyire tölgyben, valamint gyümölcsfákban (körte, alma stb.) él
(VI--~VIIl) A

[nodulosus GERM.]

9 (8) Az elülső lábfej erősen kiszélesedett., az 1. íz sokkal rövidebb, mint
amilyen széles a csúcsán (73. ábra: Az előtor hátának haránt-
redői laposabbak és a középen elmosódottak, elülső befűződése
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középen valamivel mélyebb, mint oldalt, oldaldudora a középső
dudor előtt kisebb, tompa. A szárnyfedőket nagyon finom, porszerű
szőrözet fedi., pontozása sokkal finomabb, a közepe mögött a csúcs
felé fokozatosan finomabb, a csúcson szemecskézett, kevésbé fénylő.
Teste fekete, szárnyfedői a csúcsharmadban fokozatosan világosabb
barnák. A 3 csápjának 3--5. íze kevésbé duzzadt, az 1. íz gyéren
pontozott. A Š? utolsó haslemeze nem benyomott. 32-~46 mm.
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79. ábra. (Íeronıb__v.r Stfopolii l*`t'l-Jssı.. _,` (l`Íredeti)

Előfordul Közép-lfiurópa déli felében, l_)él-lűurópálıaıı, Risázsiában. vala-
mint a Kaukázus vidékén. Faunateriiletüııkön szórványosaıı sokfelé megtalálható.
de ritka. Magyarországon is ritka (Parád, lxˇesztlıely. Mecsek hegység. Vaskó).
Lárvája főleg a szőlő tőkéjélıen fejlődik. s emiatt káros. de megtalálható tölgyben
és gyiimőlcsfákban is (V1 -VIII)

miles BON.

Teste kisebb. egészen fekete, fényes; szürke szőrözettel. Az előtor
erős harántredőkkcl. szárnyfedői elöl nagyon durván, hátrább fino-
mabban ráncoltak, de nem pontozottak. varratszögletíik tompa
Csápja hosszú és vékony, az utolsó előtti íz véve oldalt hegyes fov-Zfi Ö

ban kihúzott., a § 3. cs 4. íze a vegen alıg bunkós, az 5. íz már vékony.
a tőíz durván pontozott (79. ábra). 17--« 30 mm.

Előfordul egész Európában, lflszak-Afrikában és Kisázsiában. Faunaterű-
letiinkön elterjedt és gyakori. Lárvája különböző gyümölcsfákban és erdei lombos-
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fákban fejlődik; fejlődése 2 évig tart. Az imágó májustól júliusig rajzik, erdei tisz-
tásokon, erdőszegélyeken virágokon, főleg bodzán. ernyősvirágokon, ölfán stb.
található --- Kis hőscincér

Scopolii FUESSL.
V á l t o z a t a :

1. Olykor az előtor háta szabálytalanul durván táncolt, a ráncok nincsenek
harántredőkbe rendezve. Á- Magyarországon még nem találták, de az lälszaki-
Kárpátokból ismerjük [ab. lıelveticus STII-_:RL.|

37. nem: Gracilia SERV.

Testük karcsú, meglehetősen lapos, párhuzamos szegélyű. Fejük az elő-
tornál alig keskenyebb.. homlokuk széles és a szemek között gyengén benyomott.
csápdudoraik laposak. Szemeik teljesen osztottak (13. ábra: G), a felső része
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81). ábra. Graeilia minute. FABR. (Eredeti)

kicsi. keskeny és ferdén előrefelé áll. az alsó része nagyobb. Halántékuk evv-
befolyik a hengeres nyakkal. Csápjaik hosszúak, vékonyak, az 1. íz duzzaílt-
a 3. íz rövidebb. mint az 5. (13. ábra: B). Az előtor háta jóval hosszabb, ınint
amilyen széles, elöl-hátul gyengén befűződött, oldaldudor vagy tüske nélkül.
felülete lapos. Szárnyfedőik párhuzamosak, lapítottak, finoman szőrözöttek.
csúcsuk egyenként lekerekített. Lábaik vaskosak, combjaik bunkósak, láb-
száraik vékonyak és egyenesek. Lábfejízeik rövidek, a hátulsó lábfej 1. íze
lıosszabb, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz mélyen kimetszett, de keskeny.
A melltő nyúlványa keskeny, a csípők végét nem éri el. A mellközép nyúlványa
ék alakú.

lde 2 palearktikus és 3 nearktikus faj tartozik, amelyek közül hazánkban 1 faj fordul elő.
A G. albanica CSIKI irodalmi adat szerint Szlovákiában is előfordul, de ez még újabb megerősí-
tésrc szorul; az is kétséges, hogy ez a faj vajon validus-e, mert a típuspéldány kissé teratológiás.
így faji hélyegei az egyetlen példány alapján nem ítélhetők meg bizonyosan.

ië'
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-~ -- Teste fénytelen barna, esápjai, lábai világosabb sárgásbarnák. Felü-
letét finom szürke szőrözet fedi, amely a szárnyfedőkön a pajzsocska
mögött a szegély felé irányul. Az előtor háta finoman és sűrűn,
a szárnyfedői durvábban, de gyéren pontozottak. A pontok köze
az előtoron fényes, a szárnyfedőkön finoman recézett, a szárnyfedők
pontozása a csúcs felé elenyésző. Előtora Változó alakú, sokkal
hosszabb, mint amilyen széles, olykor nagyon karcsú, oldalai majd-
nem párhuzamosak, máskor rövidebb és oldalai erősebben kerekí-
tettek, korongja lapos (80. ábra). 4-6 mm.

,_ Előfordul 'majdnem az egész holarktikus régióban, Eurépától Japánig és
Eszak-Amerikában. Fatınaterületünkönl elterjedt és helyenként nem ritka. Lárvája
(75. abra: D) mindenfele lombfa és bokor (fuzfelek, nyır, tolgy, gesztenye, bükk,
gyertyán, mogyoró, galagonya, keeskerágó, kökény, rózsa, szeder, herkenye, Varjú-
tövis stb.) vékony ágaiban fejlődik, és gyakran fíízből, venyigéből font kosarak
vesszőiböl tömegesen bújik ki. Fejlödése l-2 évig tart. Az imágó júniustél szep-
temberig rajzik (I pygmaea FABR.)

minııt a FABR.

38. neın: Penichroa STEPH.

Testük nyúlánk, párhuzamos szélű és meglehetősen lapos. Fejük széles
és ı`övid. szemeik nagyok, durván recézettek, elöl mélyen kikanyarítottak.
Homlokuk keskeny, lapos, csápdudoraik a szemek között domborúak, középen
hosszanti benyomással, a homlok és a fejpajzs határán hajlott harántbaráz-
dával. ;\Íyakuk duzzadt, a fejtetőtől nincs elválasztva. Csápjaik hosszúak,
vékonyak, a 3. és 5. íz közel egyforma hosszú, az ízek finom, lesimuló szőrö-
zettel gyér, de nagyon hosszú pillaszőrökkel (13. ábra: A). Az állkapcsi
tapogató utolsó íze kiszélesedett. Előtoruk korong alakú, hosszabb, mint
amilyen széles, előre és hátrafelé: egyformán ell~:esken_x_`edik, elöl-hátul gyengén
befiízőflötet, oldalt dudor vagy fog nélkül. Szárnyfedőik párhuzamosak, hosz-
szúak. lapitottak, a végük együttesen lekerekített. de a yarratszöglet is kere-
liítvtt. sz<'írözete kettős. Lábaik közepesen l1ossz1'ıak, combjaik yastagok, láb-
száraik egyenesek, ük felé gyeııgén yastagodók. A hátulsó lábfej 1. íze
lıosszabb, ınint a 2. a 3. íz majdnem a tövéig behasított. A melltő nyúl-
ványa keskeny, de Végig er, az elülső csípők vápái hátul nem zártak. a mell-
közép nyúlványa keskenyebb, a Vége kiesípett.

CD~.2-J m 4' „-„Uff.„N

Ide egyetlen mediterrán faj tartozik. amely faıınaterületünköıı is honos.

~ Barna vagy yörösesbarna, a szárnyfedők csúcsán oldalt 1--sl hosszú-
kás, középen 1-l harántfolt sárga. Szőrözete finom, gyér és lesimuló,
de mindenütt. hosszú, felálló szőrök is merednek, különösen a szárny-
fedőkön. Az előtor háta szemesésen, nagyon sűrűn pontozott, emiatt
fénytelen, a szárnyfedők elöl nagyon durván, mélyen és élesen,
hátrafelé finomabban és sekélyebben pontozottak, a pontokból
l. finom szőr ered; a hosszú, felálló szőrök nagyobb, ráspolyszerű
szemeeskén ülnek. A .É hátulsó eombj ának tövén a hasoldalon arany-
sarga szoresıkkal. Az l. csápíz duzzadt, sokkal rövidebb, mint a i3.
(81. ábra). fi lfl mm.
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Előfordul a Földközi-tenger t.érségében és Dél-Európában, valaıııiııt a
Fekete-tenger mellékén és a Kaukázusban. Faunaterületünköıı eddig csak a hor~
vátországi karsztvidéken gyűjtötték. Lárvája a zaııõt, lepényfa (Gleditsia), júdásfa
(Cercis), eperfa stb. kérge alatt él. Az imágó csak éjjel repül (VI ~~~Vlll) timida
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8l. ábra. Penichroa fasciam STEPH. -3 (Eredeti)

39. nem: Axinopalpis DUP. & CHEVR.

Testük karcsú, hengeres, fejük széles, szemeik nagyok, kiugrók. durván
recézettek, vese alakúak, elöl csak gyengén kikanyarítottak (13. ábra: H).
Homlokuk széles, csápdudoraik magasak, középütt hosszirányban barázdáltak,
a homlok eleje a esápdudoroktól kezdve meredek. Csápjaik hosszúak, vékonyak,
a 3. íz hosszabb, mint az l., de rövidebb, mint az 5., lesimuló rövid és elálló
hosszú szőrözettel. Az állkapcsi tapogatók végíze nagy, bárdszerű (13. ábra:
D). Előtoruk hengeres., tompa oldaldudorral, hátul gyengén befűződött, lıosz-
szabb, mint amilyen széles. Szárnyfedői párhuzamosak, hosszúak, a végük
egyenként lekerekített, felületük durván pontozott. A melltő nyúlványa a
csípők között keskeny és hátul lehajló, az ízületi vápái hátul nyitottak, a mell-
közép nyúlványa szélesebb, a vége kiesípett.Lábai hosszúak, combjai bunkósak.
lábszárai vékonyak és hosszúak, a hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2.
és 3. íz együttvéve, a 3. íz majdnem a tövéig hasított.

Ide egyetlen palearktikus faj tartozik, amely faunánkban is honos.

9 ıx. 8.
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-- -- Sárgásvörös, ferdén felálló rövidebb és meredeken felálló hosszabb,
de szórtan elhelyezett szőrözettel. Homloka sűrűn, előtora ritkáb-
ban és finomabban, a szárnyfedői durván pontozottak, fényesek,
négyszer olyan hosszúak, mint az együttes szélességük, a varrat
a pajzsocska mögött bemélyített. A hátulsó comb vége nem éri el
a potroh végét (82. ábra). 6,5---12 mm.
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82. ábra. Axinopalpis gmcilís KRYN. 5* (Eredeti)

Előfordul Közép- és Dél-Európában, kelet felé Ukrajna déli részéig, Riz--
ázsiában és Szíriában. Faunaterületünkön elterjedt, de nem gyakori (Budapest,
Kerepes, Pécel, Isaszeg, Acs, Pannonhalma, Sopron, Pinye, Magyaróvár. Szek-
szárd, Pécs, Zalavár, Keszthely, Sukoró, Nadap, Tabdi, Szigetrnonostor, Börzsöny
hegység, Bátorliget). Lárvája különböző lombosfák ágaiban fejlődik (tölgy, man-
dula, dió, Staphylea pinnata stb.). Az imágó virágzó tölgyiin, juharon található.
vagy éjszaka fényre repül (V--VI)

gracilis KRYN-

40. nem: Obrium CURT.

Testük karcsú, fejük sokkal szélesebb, mint az előtor háta, szemeik
nagyok, kiugrók, durván recézettek, elöl mélyen kikanyarítottak. Homlokuk
a szemek közt keskeny, homlokdudoraik laposak, elöl a fejpajzstól éles haránt-
barázda választja el. Halántékuk a szemek mögött befűződött, nyakuk hen-
geres és a fejtetőtől nincs elválasztva. Csápjaik hosszúak, vékonyak, a 3- ÍZ
rövidebb, mint az 5., a tőízek pillásan szőrözöttek. Az állkapcsi tapogatók
végíze keskeny és orsó alakú (13. abra: C). Az előtor háta hosszabb, rnınt
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amilyen széles, elöl-hátul egyaránt befűződött, középen oldalt kiálló tompa
dudorral, felületük hengeres. Szárnyfedői sokkal szélesebbek, mint az előtor
vagy a fej, párhuzamosak, a végük egyenként lekerekített, durván pontozott
és szórtan szőrös. A melltő nyúlványa a csípők között keskeny és alacsony,
ami miatt a csípők érintkeznek egymással, az elülső csípők ízületi vápái
zártak. A mellközép nyúlványa keskeny, ék alakú. Lábai karcsúak, combjai
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83. ábra. Obrium canıharinum L. 3 (Eredeti)

Cb\(Dbunkósak, lábszárai hosszúak pillaszőrözettel fedettek. A hátulsó lábfej
1. íze alig hosszabb, mint a 2. es 3. íz együtt, a 3. íz a tövéig kikanyarított.
A potroh 1. szelvénye nagyon hosszú, a 2. szelvény végén a hímeken szőrkefe
van (13. ábra: E-F).

\

Ide közel 4-0 faj tartozik, amelyek közül 5 palearktikus, a többi a trópusi Aınerikálıan
Ázsiában, és 1 faj Afrikában fordul elõ. Faunaterületünkön 3 fajt ismerünk. _ i

1 (4) Az előtor háta majdnem sima, legfeljebb nagyon finoman és szórtan
pontozott.

2 (3) Egyszínű vörösessárga, lábai többnyire kissé sötétebbek, barnák
vagy feketék. Az előtor töve olyan széles, mint az elülső szegélyén.
Homloka a szemek között nagyon keskeny, hosszanti középbarázdája
elenyésző, szemei erősen kiállók, domborúak. Szárnyfedői dombo-
rúak, durván pontozottak, a pontozás egyenletes, és csak a csúcs
felé elmosódott, fényes. A mellvég oldallemeze fényes, sima, se nem
pontozott, se nem szőrös (83. ábra). 5-9 mm.

gi
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Előfordul rnajdııeın az egész palearktikus régióban, Európától Szibériáig,
délen a Kaukázusig és Örményországig. Faunaterületünköwn elterjedt, de ritka,
Magyarországon is csak szórványosan található (Budapest, Lsepel, Kalocsa, Agaä.
egyháza, Debrecen, Makó, Sopron, Bátorliget). Lárvája lombosfák (tölgy, 111,5,-_
fiíz, rózsa stb.) vékony, száraz ágaiban fejlődik. A bogár április végétől júliusig
rajzik, fényre is repül, de főleg virágzó cserjékerı, bokrokon található

cantharinunı I.,

[\Q \...../3 Teste fekete, de szárnyfedői barnássárgák, csápjai, lábai is sötétck.
Az előtor háta a tövén erősebben befűződött, mint elöl, s ezért ott
keskenyebb. Homloka a szemek között szélesebb, hosszanti közép-
barázdája éles; szemei kisebbek., kevésbé domborúak. Szárnyfedői
laposak, durván pontozottak, a pontozás hátrafelé fokozatosan
finomabb és a csúcs előtt elenyésző. Közterei recézettek. s ezért
felülete zsírfényű. A mellvég oldallemeze nagyon finoman pontozott
és finoman szőrözött. 4--5,5 mm.

Előfordul Dél-Európában és Kisázsiától Sziriáig. Faunaterületiinkőn na-
gyon ritka. Magyarországon eddig csak Siófokról és Magyaróvárról került elő.
legészakibb lelőhelye Pozsony. A lárvája (75. ábra: E) és a bábja ('55. ábra: H) var-

`jútövisben, galagonyálıan, fügében. eperfában a vékony gallyakban és ágakbaıı
a kéreg alatt fejlődik. Az iınágó főleg galagonyán és bengén található, de a vi-
rágokat nem látogatja (Vl ~ Vll)

bicolor KRAATZ

4 (1) Az előtor háta sűrűn és jól láthatóan pontozott. Homloka a szemek
között széles és lapos, a homlok hosszanti barázdája rövid és csak
elöl fejlett, szemei erősen domborúak. Az előtor háta a tövén kes-
kenyebb, mint elöl. fényes, szárnyfedői elöl durvábban pontozottak.
mint az előtor korongján. a közepe mögött a vége felé fokozatosan
finoınabban pontozott és a csúcs előtt sima. A pontok közterecskéi
fényesek., szőrözete szórt rövid. A mellvég oldallemezei simák.C'D×

..CDfényesek, nem pontozott.ak es nem szőrösek. Teste egyszínű vöröses-
sárga vagy barllásvörős. 4~~6,5 mm.

Előfordul Európában, kelet. felé a Szovjetıınióıı át lránig. Faunaterületüır
kön szórványosan sokfelé előfordul. Magyarországon ritka (Budapest, Siófok.
Zirc, Pinye, Sopron, Magyaróvár, Börzsöı`ıy lıegység: Csóványcs. Zenıpléııi-hegy
ség: Nagy-Péter ménkő). Lárvája különböző fenyőfč-lék, főleg azonban a jegenye-
fenyő vékony ágaiban a kéreg alatt él. Az imágó kedveli az árnyékot, s erdei tisz-
tásokon, főleg a győngyvessző (Spiruvn) xirágján található (VI VII) -~- T Ö I' ]J E'
hengercincér

brunneum FABR.

41. nem: Natlırius BRETH.

Testük karcsú, Malthodcs-re (Cantharidae) emlékeztet. Fejük széles.
szemeik kiugrók, oldalt. állók, csaknem félgömb idomúak, belső szögletükbeıı
a csápok közelében alig kikanyarított. Homlokuk a szemek között nagyon
széles és domború, halántékuk a szemek hátulsó szegélyén azonnal elszűkül.
a nyakuk hengeres és széles. Csápdudoraik laposak, elöl a fejpajzstól harántoë
barázda választja el őket. Rágóik rövidek. Az állkapcsi tapogatók végíze
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orsó alakú, kicsi. Csápjaik hosszúak., a 3.'és 4-. iz rövid, az 5. hosszú. Az előtor
háta korong alakú, lapos. előre és hátrafelé egyaránt elszűkül, de nem befűző-
dött, oldaldudor nélkül. Szárnyfedői rövidek, alig vagy kevéssel nyúlnak túl
a hátulsó csípők vonalánál, végük egyenként lekerekített, kissé szétállók.
alattuk a hártyás szárnyak nem hajthatók össze, és a potrohot sem takarják
be teljesen. A melltő nyúlványa ék alakú, csak a csípők közepéig ér, s emiatt
a csípők középen érintkeznek, s ízületi vápáik hátul nyitottak. A mellközép

ıil
;

'D
Š
Ü

ll
H

3.1

3

84. ábra. Nathrius brevipermis MULS. Ő` (Eredeti)

nyúlványa nagyon keskeny. Lábaik erősek, combjaik bunkósak, lábszáraik
egyenesek. A hátulsó lábfej 1. íze megnyúlt, olyan hosszú., mint a 2-~4.
együttesen, a 3. íz keskeny, felül a közepéig kimetszett. A potroh 2. haslemezen
szőrkefe van (3), az 1. szelvény hosszú.

*h-l\

N

Ide csak l palearktikus faj tartozik, amely faunaterületünkön is honos.

-- - Teste barna, olykor a szárnyak vége sötétebb, lábai többnyire vala-
mivel világosabbak. A fej és az előtor háta nagyon sűrűn, alig lát.-
hatóan pontozott, a szárnyfedők pontozása szórt, sokszor elmosódott,
a végén majdnem sima. Csápjai vékonyak, hosszúak, az 5. íz majd-
nem olyan hosszú (3), vagy olyan hosszú (Q), mint a 3. és 4. íz együtt-
véve (84. ábra). 3-6 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, keleten lránig és a Kaukázusig, vala-
mint Eszak-Arnerikában (Kalifornia) és Dél-Amerikában (Clıile, Argentína.
Uruguay) is. Faunaterületünkön elterjedt, de csak szórványosan. viszont olykor
nagy tömegekben található. Lárvája (75. ábra: F) a fíizfélék vékony ágailıaıı fej-
lődik, 8 a hántolatlan fíizvesszőkből készült kosarakból olykor töınegcscn bújik
elő. A bogarak rajzási ideje főleg június --- K o s á r ci n c é r

brevipennis MULS.
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42 nem: Stenopterus ILL.

Testük karcsú, felül meglehetősen lapos, a válltól hátrafelé ék alakban
elkeskenyedik. Fejük kiálló, finoman recézett, nagy szemekkel, amelyek elöl
mélyen és szélesen kikanyarítottak. Homlokuk a szemek között széles és lapos,
csápdudoraik alig emelkednek ki, középen elöl rövid barázdával; a fejpajzs
egy harántbarázdával jól elkülönített. Halántékuk a szemek mögött befűző-
dött, nyakuk hengeres. Csápjaik a test fél hosszát elérik (Q), vagy túlérnek
rajta (3), a 3. íz rövidebb, mint a 4. vagy az 5. (86. ábra: F--G). Az állkapcsi
tapogatók végíze kicsi, párhuzamos szélű. Az előtor háta elöl erősebben, hátul
gyengébben befűződött, tompa oldaldudorral, felületén 2-~3 sima és fényes
kiemelkedéssel (86. ábra: D-E). Szárnyfedői a vállon szélesek, hátrafelé erő-
sen elkeskenyednek, a mellvég oldalait felülről nézve nem takarják, az utolsó
negyedben párhuzamosak, laposak, végük kívül lekerekített, varratszögletük
hegyes, a varrat hátul szétálló, s a hártyás szárnyak többnyire a végükön
kilógnak. A melltő nyúlványa széles és lapos, az elülső csípők vápái zártak.
a mellközép nyúlványa feltűnően széles és lapos, a vége lemetszett (13. ábra:
J). Combjai a tövükön karcsúak, a végük bunkós, lábszáraik vaskosak, a
hátulsók kissé görbék. A hátulsó lábfej 1. íze olyan hosszú, mint a 2. és 3.
együtt, a 3. íz majd a tövéig kimetszett.

Ebbe a nembe 5 palearkarktikus faj tartozik, amelyekből faunaterületünkön 3 faj for-
dul elő.

1 (4) Az 1. csápíz oldalán nincs mély barázda (86. ábra:

2 (3) Az előtor hátának korongján csak kétoldalt van 1--1 sima dudoro-
dás (86. ábra: D), köztük a felület lapos, nagyon durván pontozott.
Teste fekete, de lábai és csápjai (az 1. íz is) teljesen sárgásvörösek.
szárnyfedői a tőszegély és a vállak kivételével vörösesbarnák. Az
előtor tövén és elülső szegélyén aranysárga szőrkoszorú van, amely
csak elöl középen kissé megszakított. 10--14 mm.

Előfordul Dél-Európában, Algériában és Kisázsiától Sziriáig. Fauııaterü-
letünkön többnyire ritka, s csak Dél-Magyarországon föleg a xerotlıerm jellegű
alacsonyabb hegyoldalakon gyakoribb. Lárváját még nem ismerjük. Az imágó
főleg cickafarkon vagy más ernyősvirágokon található

flavicornis KÜST.

3 (2) Az előtor hátának nemcsak két oldalán, de középen a pajzsocska
előtt is van 1 fényes, kiemelkedő dudorodása (86. ábra: E), ezek
között a felület lapos és durván, sűrűn pontozott. Teste fekete, a
csáp első 2 íze, valamint többnyire a 3. és 4. íz vége is fekete, egyéb-
ként vörösbarna, Lábai sárgásvörösek, de az elülső és középső com-
bok bunkója, valamint a hátulsó combok legvége fekete. Szárny-
fedői a keskeny tőszegély kivételével sárgásvörösek (86. ábra: A,
85. ábra). 8-15 mm.

Előfordul Közép- és l)él-Európában, Kisázsián át lránig, és Algerıabaıı.
Faunaterületünkön ınınd a sıksagon, mind a domb- es alacsonyabb hegyvıdeken
elterjedt, s kiili`ıııí`ıseıı delı fekvesıı lıegyoldalııkon gyakorı. Larvaja foleg mig)
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száraz ágaiban fejlődik. Az imágó májustól júliusig repül, s föleg cickafarkon, vad-
murok virágain, s más ernyősvirágokon gyakori K e s k e n y fe d ö s c i n c é r

rufus 1..

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de a hátulsó combok bunkója is fekete (86. ábra: B). ~-
A törzsalakkal együtt fordul elő, de ritka (Nagyharsány, Simontornya, Tihany,
Kaposvár, Debrecen, Budapest, Bükk hegység, Velencei-hegység, Villányi-
hegység) ab. geniculatus KRAATZ

,f'.-

--

85. ábra. Stenopterus rufus L. .-3 (Eredeti)

2. Olyan, mint a törzsalak, de a hátulsó combok sárgák, a középső coınbok bunkó-
ja a belső oldalon sárga foltos, egyébként fekete, elülső combjának bunkója
fekete. Nálunk gyakori ab. cavalairensis JUREČEK

3. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők tövének fekete foltja nagy, három-
szögű, a pajzsocska végét messze meghaladja. Hátulsó combjának lıunkója
fekete (86. ábra: C). Ritka (Nagyharsány, Szentgyöı-gy-hegy)

ab. Miksici HEYR.

4- (1) Az 1. csápíz oldalán mély barázda húzódik (86. ábra: G). Az előtor
hátán 3 fényes dudor van, közöttük a felület lapos, sűrűn, de nem
feltűnően durván pontozott, a középvonal többnyire kissé kiemel-
kedik és sima. Szárnyfedői szélesebbek, középen hosszanti kiemel-
kedő, fényesebb és csupasz érrel, az ér és a varrat, valamint a varrat
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és az oldalszegély közt a szőrözet harántosan rendezett. Teste a
lábaival, csápjaival, szárnyfedőivel együtt teljesen fekete (S2), vagy
szárnyfedői az elmosódott tőszegély kivételével vörösliarnák, lábai
vörösessárgák, a combok hunkóit, a lábszárak végét és a láhfejeket ki-
véve 6*-~l~fl~ mm.

Előfordul Dél-Európában, zı Földkőzi-tenger ıncd encéjébeıı. valamint a
lšríın-félszigeten. Irodalmi adatok szerint Erdélyben is él (Nagyszebeı`ı, Brassó).
A lárva életmódját nem ismerjük. Az imágó zı vadımıro k virágján a leggyııkorihlı

proeustus BIELZ ııee FABR.)
[ater

43. nem: Molorchns FABR.

Testük karcsú, meglehetősen lapos, fejük széles, hengeres, szemeik fino-
ınan recézettek, szélesen és erősen kikanyarítottak, úgyhogy belső részük
keskeny hurka alakú. Pofáik jól fejlettek vagy nagyon rövidek (86. ábra:
J*-K), halántékuk egyheolvad a nyakkal, vagy kissé befűződött. Homlokuk
a szemek között domború. a fe`tető a n aktol nincs elválasztva, a csá dudorokz J Y P
kiemelkedők, középütt a homlok hosszirányban benyomott, a fejpajzs és a
homlok egy síkban fekszik. Csápjaik nagyon hosszúak, karcsúak, esetenként
a 3 csápja 12 ízű, a 3. íz olyan hosszú vagy sokkal hosszabb. mint az 1., és
olyan hosszú vagy rövidebb, mint az 5. Az előtor háta hosszabb, mint amilyen

éles, hátul erősebben, elöl nem, vagy csak gyengén befűződött, oldaldudora
gyenge, a korongján sima kiemelkedések vannak vagy erősebben pontozott.
Szárnyfedői rövidek, a hátulsó csíp ők végét alig haladják meg. vagy még
rövidebbek. a varraton szétállók, végük egyenként kerekített. köröskörül
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86. ábra. A: Sıenopterus rufııs L.. forma typiea, B: al). geniculatus IŠRAATZ és C: ab. olfilfsici
IIAIEIYR. szárnyfeclőrajzolata, valamint középső és hátulsó comhjainak színezete i-~- D: S. flori-
ıv-orrıis KÜST. és F.: S. rufuis L. előtora F: S`._flavicOrnis KÜST. és G: S. mer L. csáptöve ~-
ll: Molorchus .Mr1.rm.Ottani .BRIs. és I: il/T. ıımzbcllatarum SCHREB. előtora és szárnyfedői -- .ll
H. minor I... és K: M. umbeflmurımı SCHREB. feje oldalnézetben (H: HARD!-3 nyomán, a többi

eredeti)
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szegélyezettek (86. ábra: H-I). A melltő a csípők között nagyon keskeııy,
pengeszerű, alacsony, úgyhogy az elülső csípők érintkeznek egymással. A mell-
közép nyúlványa széles, a vége lemetszett (13. ábra: il). Lábaik hosszúak,
combjaik feltűnően bunkósak, lábszáraik hosszúak, karcsúak. A hátulsó lábfej
1. íze sokkal hosszabb, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz keskeny, mélyen
kikanvarított.
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87. ábra. Molorcfıus minor L. §` (Eredeti)

Ide a 10 palearktikus faj mellett még néhány ııearktikus, orieııtális pápua faj is
tartozik. Faunaterületünkön 4 faj fordul elő. de egy további faj előkerülésével is számolni lehet.

1 (2) A pofák a szemek előtt szélesek, jól fejlettek, mert a szemek kiseb-
bek, a rágók tövétől távolabb erednek (86. ábra: J). A hímek csápja
12 ízű, a 3. íz sokkal hosszabb, mint az l., és olyan hosszú, ınint
az 5. (1. alnem: Caenoptera C. G. THoMs.). - Teste fekete. a lábak
és a szárnyfedők barnák vagy vörösesbarnák, a combok vége több-
nyire sötétebb, a szárnyfedőket 1-l rézsntos fehéressárga csik
díszíti. Az előtor háta keskeny, megnyúlt, kétoldalt hosszú és közé-
pen a hátulsó befűződés előtt kerek dudorral. Az előtor hátulsó
szegélyét és oldalát elöl, valamint a pajzsocskát és a mellet, továbbá
a potrohszelvények végét és oldalait ezüstös szőrök borítják (87.
ábra). 6-15,5 mm.
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Előfordul majdnem az egész palearktikus régióban Európától Japánig.
Faunaterületünkön a hegyvidéken elterjedt és nem ritka. Lárvája (75. ábra: G)
fenyőfélék elhalt ágainak kérge alatt fejlődik. Az imágó április végétől j_úliusig
repül, s föleg virágzó fákon, cserjéken, különbözõ ernyõsvirágokon található
Kis légycincér

minor L.

Változatai:

1. A szárnyfedők sárgásfehér foltja hiányzik. ---- -- Eddig ııálunk csak a Zempléni-
hegységhöl került elö ab. rufescens KIESW.

2. Olykor a szárnyfedők vége sötétbarna vagy fekete. ~ Faunaterületünkön is
előfordul (Zempléni-hegység) ab. apicalis PLAY.

/ (1) A pofák a szemek előtt nagyon keskenyek, mert a szemek nagyok,
a rágók tövéhez igen közel erednek (86. ábra: A hímek csápja
is csak 11 ízű (2. alnem: Molorchus s. str.).

8) A szárnyfedők hosszabbak, mint az előtor háta, és elérik vagy túl-
haladják a hátulsó csípők szegélyét (86. ábra: I).

5) Az előtor háta egyenletesen és durván, szórtan pontozott (az egész

--J)

felületük fényes, kiemelkedő sima dudorok nélkül). Fekete, szárny-
fedői barnássárgák, szurokfekete csúccsal, a csápok és láb aik vöröses-
barnák. Szárnyfedői a csúcs előtt harántbemélyedéssel, és a varraton
a pajzsocska mögött is bemélyedt. Felülete szórtan, de finornabban
pontozott, mint az előtor háta 4,5--6,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, kelet felé a Kaukázusig és Kisázsiáıı
át Iránig. Faunaterületünkön elterjedt, de ritka (Budapest, Kalocsa, Dabas,
Öszöd, Siófok, Dunaörs, Sukoró, Pápa, Magyaróvár, Sopron. Bátorliget). Lárvája
irodalmi adatok szerint fenyőfélékben él, de valószínű, hogy más fafajokban is
nıegtalálható, mivel nálunk olyan helyeken is gyűjtötték, ahol közel s távolban
fenyőiiltetvények nincsenek (pl. Bátorliget). A legvalószíııííhb, hogy füzfélékben
fejlődik. A bogár májustól júniusig repül, s többnyire rőzséu található

Kiesenwetteri MULS.

Változata:

1. Olykor szárnyfedői egyszínű sárgásbarnák, fekete csúcsfolt nélkül. ~ Nálunk
ritka (Budapest, Magyaróvár) ab. eastaneipennis REITT.

Az előtor háta sı'írı'in és durván pontozott, korongján sima kiemel-
kedésekkel.

A középső és hátulsó combok töve a bunkóig sárga. lábai egyébként
sötét Vörösbarnásak. Az előtor hátának korongja durván pontozott.
a középen és elöl kétoldalt kiemelkedő dudorai viszonylag nagyok.
simák, fényesek., a töve előtt a harántbenyomat mélyebb. Csápja
karcsúbb, hosszabb, ízei az 5.-től kezdve erősen megnyúltak. az 5.
íz majd másfélszer hosszabb, mint a 4., hátrahajlítva a 6. íz vége
eléri a szárnyfedők csúcsát, a 3. csápíz sokkal rövidebb, ınint az
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T (6)

8 (3

1. Teste fekete vagy sötétbarna, csápjai és lábai vörösbarnák, szárny-
fedői barnás-, vagy vörösessárgák, töve, oldala és vége kissé sötétebb.
ami miatt korongja világosabbnak tűnik. 5--8 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, kelet felé a Kaukázuson át lránig.
Faunaterületünkön elterjedt, a hegy- és dombvidéken gyakori. Lárvája főleg
rózsafélék elhalt ágaiban fejlődik (vadrózsa, szeder, almafa, som, fagyal stb.). Az
imágó májustól júniusig repül, és főleg virágzó eserjéken (galagonya), fákon (ber-
kenye), ernyősvirágokon található (1: minimus SCOP.)

umbellatarum Scu REB.

Lábai egyszínű sötétbarnák, a combok töve sem világosabb. Az
előtor hátának korongja durván és nagyon sűrűn pontozott, dudorai
kicsik, középső dudora gyengén, oldalsó dudorai alig emelkednek
ki, a töve előtt a harántbenyomat gyengébb. Csápja rövidebb.
hátrahajlítva a 6. íz vége nem éri el a szárnyfedők csúcsát, az 5. íz
legfeljebb csak egyharmaddal hosszabb, ınint a 4., a 3. csápíze
majdnem olyan hosszú, mint az 1. Teste fekete, szárnyfedői barnás-
sárgák, a végük sötétebb barna folttal. Csápjai barnásvörösek. 5--
8 mm.

Eddig csak Magyarországról isıneretes (Szeged, ahol a Tisza-parti füzesek-
ben nem ritka). Lárvája fűzvesszõkben fejlödik, s rözséböl nagy számban nevelhetíi
(IV-VI) (: confusus STILLER, maculatus STILLER)

salicicola STILLER
1-

Yáltozataz

1. Szárnyfedői olykor egyszínű sárgásbarnák. - A törzsfajjal együtt fordul elö
(= pallidipennis STILLER non HEYDEN) al). brumıipennis PLAY.

Szárnyfedői sokkal rövidebbek, mint az előtor háta, és rövidebbek.
mint az együttes szélességük (86. ábra: Az előtor háta alig
hosszabb, mint amilyen széles, oldalt erősen kerekített, dudorok
nélkül, felülete nagyon durván pontozott, középen a harántbenyomat
előtt és kétoldalt elöl fényes dudorokkal. A szárnyfedői a végükön
egyenként szélesen lekerekítettek, korongjukon rézsutos benyo-
mattal, elmosódva, szórtan pontozottak. Fekete vagy barnásfekete.
szárnyfedői barnák, korongján sárgás, elmosódott folttal, lábai és
csápjai vörösbarnák. 5--8 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai felének déli
részén; szórványosan található ritka faj. A Kárpát-medencében eddig még nem
találták de a Bécsi-medencében és Csehországban is előkerült, így hazai előfordu-
lásával számolni lehet. Lárvája különböző fenyőfélék száraz ágaiban fejlödik, az
imágó a tápnövény rőzséjén, száraz gallyain található (V~~VI) i

[Marmottani BRIs.]

s 44. nem: Pilenıa J. LEC. t

Testük karcsú, felületük lapos. Fejük megnyúlt., szemeik szélesen és
mélyen kikanyarítottak, homlokuk a szemek között lapos, homlokdudorok
nem alakultak ki. A fejpajzs és a homlok között harántbarázda húzódik, a



5 14-Ü DR. KAs'1.An zoı.'rÁN

pofák keskenyek, halántékuk a szemek mögött elszűkül, és egyenletesen megy
át a nyakba. Csápjaik a test fél hosszát meghaladják, a 3. íz rövidebb, mint a
4. vagy az 5. Az előtor háta elöl-hátul elszűkül, oldalt tompa dudorral, korong-
ján sima dudorokkal. Szárnyfedői laposak, keskenyffkv Pâfhuzamosak Vagy'
kissé hátrafelé fokozatosan elszűkülők, a végük kívül kerekített, a varratszöglet
éles. .A melltő a csípők között keskeny, de végig ér, az elülső csípők ízületi
vápái teljesen zártak. A mellközép nyúlványa széles. A p0Íl'0l'1äI1ak 2. S201-
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88. ábra. Pilema (ıngulamnı Stlıtn.-\'~_\*K (Eredeti)

xénvén sárga szőrkefe van. Combjai bunkósak. a hátulsó lábszárak hosszab-
bak. a többi rövidebb, a hátulsó lábfej 1. íze közel olvan hosszú, ınint a 2.
és 3. együttvéve, a 3. íz kiszélesedett, a tövéig kimetszett.

lde 2 nearktikus és 9 palearktikus faj tartozik. amelyek közül Íllagyarországon csak
.l faj fordul elő.

--- Teste egyszínű fémeszöld vagy kék. a csápok a tőíz kivételével feke-
ték vagy barnák. Az előtor háta olyan hosszú, mint amilyen széles.
korongján kétoldalt és középen a töve előtt sima dudorokkal.
egyebütt durván pontozott. nagyon hosszú. felálló szőrözettel.
Szárnyfcdői durván és sűrűn pontozottak.. fényesek. A Potrohánali
2.. szelvényén széles aranysárga szőrkefe található. Lábai elálló-
hosszú szőrözettel (88. ábra). 7----9 mm.

Előfordul Közép- és l)él-l<Íuró1ı:íbaıı, a Földközi-teııger nıedencéjébeıı, Kis-
.~\zsián át lránig. Faıırıaterületiinköıı a hegy- és dombvidéken elterjedt, helyellliëfif
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nem ritka. l.úr\-'ıija (89. álıra: /\) kiiliˇııılıii'/.ő lonılıosfúk aigiıilıaııı fejlíiılik (líilı-;_f
liˇıigylıelı). .-\z iınágó viráglálogııtó, főleg lıer|aeııy('~ıı. gıılagonyáıı, virzigzıi lolgyoıı
lalállıaló V Vll ffyorıeııs l*`A|ııt. .

( H ` ) angıılatııııı .Sı:ıınA\ı×

4-5. nem: Callimoxys Kı{AA'ı"/.

Testük karcsú és lapos. l*`e_Íiik megnyúlt., szemeik kiállók. finoınan ıwıé-
zettek, nagyon mélyen é` szfilesen kikanyarítottak. Homlokuk keskeny és
lapos, homlokdudoraik (~gészı-in laposak, a fejpajzstól lıarántirányú. hajlott
xarratbarázda választja el. Pofáik a szemek előtt jól fejlettek. halántékuk

ÉP

a szemek mögött elszűkül és fokozatosan megy át. a be-ııgercs nyakba. a n_\ak
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89. ábra. A: Pilema angulatum SCHRANK. B: Dilus fu.ga.ı` OL.. (Š: .-lromifı mosrhatfı I... I).
Anisarthron. barbípes SCHRANK, E: Hylotmpes bajulus 1.... F: Rhopalopzıs clrıfipes FABR. és
G: Lioderus Kallarí REDTB. lárvája (A--B, I). F: DEMELT. (Í. F.: Pl.A\'ı1.s(:sIRov. G: PALM

nyomán)



nincs elválasztva a fejtetőtől. Csápjai hosszúak, a test végét nem érik el, a 3.
íz mintegy olyan hosszú, mint az 1., és rövidebb, mint az 5. Az előtor háta
megnyúlt, elöl befűződött, hátul csak harántul benyomott, oldaldudora tel-
jesen tompa, korongján hosszanti él és kétoldalt nagy, sima dudor emelkedik.
Szárnyfedőik a vállon szélesek, laposak, az elülső harrnadtól hátrafelé erősen
elkeskenyednek, varratuk szétálló, úgyhogy a hártyás szárnyakat sem fedik
be; felületükön a szegély közelében egy tompa él fut végig. A szárnyfedők
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'ı

\

' \

90. ábra. Callimoxys gracílis BRULLÉ C; (Eredeti)

vége hegyes. A melltő nyúlványa keskeny, alacsony, az elülső csípők ízületi
vápái teljesen zártak, a mellközép nyúlványa széles és lapos. Lábai hosszúak,
combjai bunkósak, a hátulsó combok vége eléri a szárnyfedők végét, a hátulsó
lábfej 1. íze olyan hosszú, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz szélesebb, majd a
tövéig osztott.

Ebbe a nembe 2 nearktikus és 1 palearktikus faj tartozik, amely utóbbi faunaterüle-
tünkön is honos.

-- -~~ Teste fekete, valamelyes zöld vagy olajzöld fénnyel, fénylő, a zj`
egyszínű, a Q előtora az elülső és hátulsó szegély kivételével vörös.
Az előtor háta a kiemelkedésektől eltekintve durván, ráncosan
pontozott, szárnyfedői a közepükig durván, de szórtan, majd elmo-
sódva pontozottak. A pontok köze elöl sima, hátrább fokozatosan
erősebben szemecskés, emiatt zsírfényű (90. ábra). 7-ll mm.
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Előfordul Délkelet-Európában és a Kaukázus-.son át Észak-lráııig. Faııııa-
területünkön csak Dél-Szlovákiában (Strazske, Sturovo, Kovacovske, Plastovce),
a Bánságban (Herkulesfürdő, Cserna-völgy), Horvátországban (Ludbreg, Djako-
vár) fordul elő. Magyarországon eddig csak a Börzsöny hegységből (Zebegérıy)
került elő

gracilis BR U LI. F:

46. nem: Dilus SERV.

Testük karcsú, meglehetősen lapos. Fejük hosszúkás, szemeik annyira
mélyen és szélesen kikanyarítottak, hogy majdnem osztottnak látszanak.
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91. ábra. Dilus fugax OL. 2 (Eredeti)

Homlokuk széles és lapos, homlokdudoraik teljesen laposak, a fejpajzstól
nem válnak el élesen. Pofáik a szemek előtt hosszúak, párhuzamosak, halán-
tékuk fokozatosan elszűkül, nyakuk hengeres. Csápjaik a test fél hosszát érik
el, a végük felé gyengén vastagodók, a 3. íz rövidebb, mint az 5., a további
ízek fokozatosan rövidebbek. Az előtor háta hosszabb, mint amilyen széles.
előre- és hátrafelé elszűkül, hátul gyengén befűződött, oldalt kerekített, de
dudor nélkül, korongján sincsenek kiemelkedő sima dudorok. Szárnyfedı'ii
hosszúak, párhuzamosak, szegélyük meredeken lehajló, a végük kívül lekere-
kített, a varratszöglet hegyes fogban végződik. A melltő nyúlványa a csípők
között széles és lapos, az elülső csípők ízületi vápái teljesen zártak. a mell-
közép nyúlványa még szélesebb, lapos. Combjai erősen bunkósak, lábszárai
vékonyak, egyenesek, a hátulsó lábfejei szélesek, 1. íze rövidebb, mint a 2. és
3. együttvéve, a 3. íz mélyen kimetszett.

Ide csak egyetlen palearktikus faj tartozik, amely faunaterületünkön is honos.
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-- --~ Éreesen fénylő fekete vagy bronzbarna, a combok nyele, a lábszárak
töve, valamint a csápízek töve vörösessárga, a 2. és 3. csápíz több..
nyire egészen vörösessárga, a csápostor ízeinek a vége kékesen
fénylő fekete. A fej hosszirányban ránoolt, az előtor korongja dm.
ván és sűrűn, egyenletesen pontozott, a szárnyfedők varratéle
kiemelkedő, felülete igen durván és mélyen pontozott. Felületét
ezüstösszürke lesimuló szőrözet fedi (91. ábra). 5,5*ll mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, keleten az Urálig, valamint a Föld-
közi-tenger medencéjében. Faunaterületünkön csak szórványosan fordul elö és
ritka. Magyarországon eddig csak Siófokról és a Somogy megyei Baláta-tó köz.
nyékéről került elő. Lárvája (89. ábra: B) a seprőzanót (Sarothamnus scoparius)
és a zanótféiék (Cytisus) fás szárában él. Az imágó május -+-júniusban rajzik, s vi;-á-
gokon, főleg kutyatejen található

fugax OL.

47. nem: Aromia SERV.

Testük nagy, széles, meglehetősen lapos, többnyire fémfényű. Fejük
keskeny és megnyúlt, szemeik finoman recézettek, elöl nagyon mélyen és
szélesen kikanyarítottak. Homlokuk a szemek között keskeny, a szemek belső
szöglete előtt púposan kiemelkedő és hosszanti középvonallal, a homlokdudo-
rok oldalt toınpa foggal. Pofáik hosszúak, párhuzamosak, halántékuk átmegy
a széles hengeres nyakba. Csápjaik sokkal hosszabbak, mint a test vagy
valamivel rövidebbek (Q), a 3. íz majd kétszer olyan hosszú, mint az l., bosz-
szabb, mint a a fi. íztől kezdve a külső oldalon minden ízen éles borda van
középen. és mellette élecskével határolt széles bcnyoınat húzódik. Az előtor
háta széles. oldalt. éles tüskével, korongján dudorokkal. Szárnyfedői a válltól
hátrafelé gyengén elkeskenyednek, a végük kissé szétáll., és tompa hegyben
végződik. Felületükön gyakran tompa bordák nyomaival. A melltő nyúlványa
széles. hátul lehajló, az elülső csípők ízületi vápái nem teljesen zártak. A mell-
közép nyúlványa széles (14. ábra: Lábai hos.~`-ızúak, combjai megvastago-
dottak. de csak gyengén bunkósak, lábszárai. de különösen a hátulsók laposak.
a hátulsó lábfej l. íze hosszabb, mint a 2. és 3. egyiittvéve. a 3. íz a közepéig
kikanyarított.

Ebbe a ııeınleıe 8 palcarktikus faj tartozik. amelyek közül fanııaterületünkön l faj
forılııl elő.

--~ Egysziııű fémeszöld vagv kékeszöld. lábai pjai többnyire kékes-
feketék vagy ibolyaszinűek, felül csupasz, alul nagyon finoman.
szürkésen szőrözött. Az előtor háta sűrűn pontozott vagy kissé
ránoolt, szárnyfedői elöl durvábban. hátrafelé finomabban bőrsze-
rűen ráncoltak, nem pontozottak. A hasoldal nagyon finoman és
szórtan pontozott, közöttük a felület recézett és zsírfényű, kivéve
a melltő elülső szegélyét, amely fényes, harántul ránoolt, és a
melltő elülső részét a csípők előtt. amely a hímen egész szélességé-
ben durván ráncolva pontozott, a nőstényen pedig harántirányban
redőzött (92. ábra). 13-34 mm.

Ö Ű) QJN.

Előfordul egész Európálıan Nyugat-Szibériában. valamint a Kaukázus
északi részeben. lmunaterületünkön elterjedt. és főleg az ártéri füzesekben minden-
felé megtalálbató, s helyenként gyakori. Lárvája (89. ábra: C) öreg fűzfák törzsé-
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ben vagy fiatalabb fák ágaiban él, s nagyon káros lehel, mert 'összevissza „fúrja
a törzset. A bogarak májusban jelennek meg, és júlinsig találhatok, főleg a fuzfak
ágain, törzsein ~-- P é z s m a c i n c é r _

moschata L _
-.D ' |

Valtozataı:

1. Teste egvszíııű sötétkék, feketéskék vagy ilıolyáskék. ~ A törzsalak között nem
ri [ka a b. nigrocyanea RI~JIT'l`.
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92. ábra. Aronı-ia mosclzata L.„§ (Eredeti)

2. Teste rézvörös. lábai és csápjai zöldek vagy feketéskékek. ~~~ Gyakori (Z cuprata
REITT., hybrida DREXLER) ab. auctuınnalis WEST\v.

3. Teste fekete, fémeskék fénnyel. *H Ritka (Bátorliget) ab. nigra SCHILSKY

4. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor korongja tükörsinıa. -- Gyakori
ab. laevicollis REITT.

48. nem: Rosalia SERV.

Testük nagy, megnyúlt, felül meglehetősen lapított, párhuzamos szélű.
Fejük széles, szemeik kicsik, a csápok tövénél olyan mélyen és szélesen kika-
nyarítottak, hogy majdnem teljesen osztottak. Homlokuk a szemek között
lapos, csápdudoraik kiemelkedők, előrefelé meredeken lejtősek, középen gyen-
gén benyomott, alig barázdált. Pofáik hosszúak, párhuzamosak, hosszabbak,
mint a szem, halántékuk egybefolyik a nyakkal (14. ábra: B). Csápjaik hosz-
szúak, sokkal hosszabbak mint a test (3), vagy alig haladják túl a szárnyfedők

10 ıx. s.
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végét (S2), az l. íz duzzadt, a 3. íz sokkal hosszabb, mint az 1., olyan lıosszú,
ınint az 5., a 3. íztől kezdve fokozatosan csökkenő mértékben az ízek végén
szőrpamacs van, amely fekete szőrökből áll, míg a csáp nyele lesimuló kékes-
szürke szőrökkel, kivéve a 2 tőízt, amely sötét lesimuló szőrözetű. Az előtor
háta széles, oldalt kerekített, előre és hátra egyaránt elszűkül, oldalt egészen
tompa dudorral, felette a korong magasságában l-~1 éles, fénylő dudorral.
Szárnyfedői szélesek, párhuzamosak, a végük egyaránt lekerekített. A melltő

Ír
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93. ábra. Rosalia ulpfrm l.. Q (l*Šreıleli)

nyúlváııya széles, a csípők végéig éı`. de az elülső csípők ízületi vápái hátul
nyitottak. Lábaik hosszúak, combjaik csak kissé bunkósak. lábszáraik egye-
nesek, oldalt lapítottak. Lábfejeik szélesek, a hátulsó lábfej l. íze kissé hosszablı,
ınint a 2. és 3. iz együttvéve.

A nem 6 fajálıól l indomaláji. l nearktikus és -l palearktiku;-`, amelyek közül lıazaıık-
ban l faj honos.

Testét kékesszürke, hamvas, sűrű, lesimuló szőrözet fedi. a csápok
és ' lábak, valamint a has oldalának szőrözete kékesebb. Az l.

csápíz fénylő fekete, a többi csápíznek csak a csúcsa fekete.<";\ rr. E0Q,
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az előtor hátán csak az oldaldudorok és egy folt az elülső szegélyen
fekete. Szárnyfedőin 1-1 váll mögötti folt, egy széles harántsáv
a közepe mögött, valamint l-l harántos, az oldalszélt is gyakran
elérő folt bársonyosfekete. A szárnyfedők fekete foltjait világosabb,
kékes árnyalatú, vékony szegély keretezi. Rajzolata rendkívül vál-
tozatos lehet (93. ábra). 16--38 nım.

Előfordul Közép- és Dél-Európa hegyvidékén, Eszak-Afrikában, a Szovjet-
unió európai felének délnyugati részében és a Kaukázus hegyvidékein. Faunaterü-
letünkön a Kárpátok bükköseiben általánosan elterjedt, Magyarországon a közép-
lıegységeink magasabb pontjain, valamint a dél-dunántúli dombvidéken szórvá-
nyosan sokfelé megtalálható, de ritka. Lárvája nálunk bükkfák törzsében él, de
déli tartományokban megfigyelték kõrisben, dióban és gyertyánban is. Fcjlődése
több évig tart. Az imágó júniustól augusztusig található farakásokon, öreg, száraz
bükkfák törzsén vagy forró nyári napokon a tápnövényük körül röpclösvc -

O Q ) ~Havası cıncer
alpina L.

Változatai:

Az előtor és a szárnyfedők bársonyos fekete foltjai esetenként rendkívül
változatosak, s eddig több mint 80 változatukat ábrázolták és írták le. A szélső-
séges formák (fekete foltok hiánya vagy a fekete foltok erőteljes összefolyása)
rendkívül ritkák, legtöbbször csak egyes példányokban isrneretcsek, míg mások
a nagy sorozatokból mindig rendszeresen előkerülnek.

A változatok közül Magyarországon eddig csak a következőket gyűjtötték
ab. Heyrovskyi JEŠATKÓ (Abaszentiván), ab. Oblitemta TH. PIC (Bükk hegység
Garadna-völgy, Börzsöny hegység: Jánospuszta), ab. quinquenıaculata TEsT.
(Bükk hegység: Garadna-völgy), ab. pseudoinıerrupta PLAV. (Bükk hegység'
Garadna-völgy, Zempléni-hegység: Hollóháza), ab. parvonozaza REITT. (Tátika,
Börzsöny hegység: Királyháza, Bükk hegység: Lillafüred), ab. prolongata REITT.
(Budapest, Rákos, Bakony hegység: Kőris-hegy, Börzsöny hegység: Királyháza,
Bükk hegység: Ablakoskő-völgy, Garadna-völgy), ab. Bodoni KANABÉ (Bükk
hegység: Lillafüred), ab. multimaculataj TH. PIC (Bükk hegység: Jávorkút, Garad-
na-völgy). A változatok többsége az Eszaki-Kárpátokból került elő. l.Ezírt válto-
zatait a 94. ábra: A-CX szemlélteti: 9

l. ab. quadrimaculata RAGUSA (A): 2. ab. sexlituı-ata ČEP. (B): 3. ab. im-
maculithorax PLAV. (C): 4 ab. Heyrovskyi .IEŠATKŐ (D): 5. ab. deııominata ROU-
BAL (E): 6. ab. triformis ROUBAL (F): 7. ab. Zdenkae KUDLA (G): 8. ab. bipunctata
LACZÓ 9. ab. Drelıeri KABD. (I): 10. forma typica (J, AA-AB): ll. ab. uni-
color PLAV. 12. ab. incredibilis ČEP. (L): l3.ab. trimaculata ČEP. (M): 14. ab.
„Paz-zızz TEST. (N), 15. ah. quzzızinsızız ČEP. (jo), 16. ab. shıiazfaız TH. Pız (P),
17. ab. sexmaculata LEONI 18. ab. auda EP. (R -T): 19. ab. v-notata TH.
PIC (U): 20. ab. quinquemaculata TEST. (V): 21. ab. pseudointerrupta PLAV. (W-
X): 22. ab. paı-vonotata REITT. (Y); 23. ab. pausa BRANcs. (Z); 24. ab. Hajııyi
ČEP. (AC): 25. ab. recurvata REITT. (AD): 26. ab. prolongata REITT. (AE --- AH):
27. ab. biprolongata ČEP. (AI): 28. ab. lineata LACZÓ (AJ -~-AK): 29. ab. multiin-
terrupta ČEP. (AL): 30. ab. Brancsiki LACZÓ (AM --AN): 31. ab. bifasciata
Rzmzız (AO), 82.31,. hzıız ČEP. (AP), 83.81). insvzzznziz ČEP. (AQ), 34. ab.
Štichai SEKERA (AR): 35. ab. Obenbergeri SEKERA (AS): 36.ab. Plavilščikovi
ROUBAL (AT): 37. ab. geminata REITT. (AU); 38. ab. bigeminata PLAV. (AV):
39. ab. Korbeli ROUBAL (AW): 40. ab. conliııeata ČEP. (AX): 41. ab. carpathica
ČEP. (AY): 42. ab. Lacoi TEST. (AZ): 43. ab. armenica PLAV. (BA): 44. ab. Bodoni
KANABÉ (BB): 45. ab. Csikii LACZÓ (BC): 46. ab. Masaryki JEŠATKÓ (BD): 47. ab.
Kyselyi ZOUF. (BE): 48. ab. multimaculata TH. PIC (BF---BH): 49. ab. multi-
pımcta-ta ČEP. (BI): 50. ab. Tanzeri KARDASCH (BJ); 51. ab. Roulıali SEKERA
(BK): 52. ab. Čepelakí PIC (BL): 53. ab. trenéinensis ČEP. (BM): 54. ab. Rieli
TEST. (EN), ss. zh. mami, ČEP. (Bo), 56.81,. sem-zi ČEP. (BP), 57. ah. Fıa.
scheri LAczó (BQ): 58. ab. Wiinsclıiana ROUBAL (BB): 59. ab. Prokši SEKERA
(BS): 60. ab. combinata ČEP. (BT): 61. ab. multisignata ČEP. (BU): 62. ab.: Pici

O
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CSIKI (BV-BW): 63.ab. Kourili KLÍDLA (BX): 64-.ab. Ješatkoi HEYR. (BY);
õs. ab. Kuala: SEKERA (Ez), 66.31,. sem-„ta CRP. (CA), 67. ab. Niıazha KAR-
DASCH (CB): 68. ab. Gelineki ZOUF. (CC~~-- CD): 69. ab. pulchra SEKERA (CE):
70. ab. Reitteri CSIKI (CF): 71. ab. bystricensis ROUBAL (CG): 72. ab. Judeichi
KUDLA (CH): 73. ab. hifcnestrata KUDLA (Cl): 74. ab. Kočii F1.EıscıIEn (CJ):
75. ab. serrata BRANCS. (CK): 76. ab. conflnens CSÉKI (CL): 77. ab. Zoııfali KUDLA
(CM): 78. ab. slovenica ČEP. (CN): 79. ab. ornata CEP. (C0): 80. ab. allıonıaculata
ČEP. (CP): 81. ab. transsylvanica CSIKI (CQ): 82. ab. Masei JEŠATKŐ (CB): 83. ab.
lateıııaculata TH. PIC (CS): 84. ab. connexa REITT. (CT): 85. ab. Wüııschi ROUBAL
(CU); 86. ab. Kautzi GANCLB. (CV---C\V) és 87. ab. Croissandeaui PIC (CX).

49. nem: Anisarthron BEDTB.

Testük Zömök. párhuzamos szélű, felül is kissé domború. Fejük széles,
kerekített, szemeik nagyok, elöl mélyen és szélesen kikanyarítottak. finoman
recézettek. Homlokuk a szemek között széles, lapos, csápdudoraik nagyok,
gyengén domborúak. középen hosszirányban bcnyomottak, előr(z`:felé merede-
ken lejtősek. Pofáik keskenyek, halántékuk fokozatosan átmegy a hengeres
nyakba. Csápjaik lıosszúak, hosszabbak, mint a test vagy elérik a szárny-
fedők végét a 3. és 4. íz nagyon rövid, az 5. m ajd olyan hosszú. mint az előző
22 íz együttvéve (§), vagy a 3. és 4. hosszú ugyan, de az 5. íz nem sokkal rövi-
debb, mint a 3. és 4. együttvévc (15. ábra: A-B). Az állkapcsi tapogatók
végíze kicsi és orsó alakú. Az előt or háta széles, oldalt ívelt, bütyök vagy fog
nélkül. a töve előtt erősebben, elöl gyengébben harántul benyomott. Szá1`ny-
fedői szélesek, párhuzamosak, két és félszcr olyan hosszúak, ınint együttes
szélességük, a csúcsok egyenként lekerekítettek, oldalszegélyük lchajló. A mell-
tőnyúlványa a csípők között keskeny, de végig ér, az elülső csípők ízületi

-«a--«---_--

94. ábra. A-CX: Rosoíia alpina L. szárnyfedőrajzolata. A: ab. qufıdrimaculoto BACUSA, B:
ab. sexlíturata CEP., C: ab. immoculifhorax PL.-W., D: ab. Heyrovskyi JEŠATKÓ, E: ab. denomi-
nata ROUBAL, F: ab. triformis ROUBAL, G: ab. Zdenkae KUDLA, H: ab. bipuncˇtata LACZŐ,
I: ab. Drehefi KARD., J: forma. typica, K: ab. unicolor PLAV., ˇL: ab. incredibilis CEP., M: ab.
trimaculata CEP., N: ab. separaıa TEST., Q: ab. quadrinotata CEP., P: ab. obliterata TH. PIC,
Q: ab. sexmaculata LEONI, R-T: ab. auda CEP., U: ab. :J-notata TH. PIC, V: ab. qu.inqu.emacu.lata
TEST.. W"-X: ab. pseudointerrupta PLAV.,'Y: ab. parvonoıata REITT., Z: ab. pausa BRANCS.,
AA AB: forma typica, AC: ab. Ha`nyi CEP., AD: ab. recurvata REITT., AE-AH: ab. pro-
lpngata REITT., AI: ab. bíprolongata CEP., AJ- AK: ab. líneata LACZÕ, AL: ab. multi_interru.pta
CEP., AM--AN:ˇ ab. Brancsiki LACZÕ, A0: ab. bifasciata REITTEB, AP: ab. bello CEP., AQ:
ab. inot-ecensis CEP., AR: ab. Štichai SEKEBA, AS: ab. Obenbergeri SEKERA, AT: ab. Plafvilšči-
kovi BOUBAL, AU: ab. geminota BEITT., AV: ab. bigeminato PLAV., AW: ab. Korbeli BOUBAL,
AX: ab. conlíneata ČEP., AY: ab. carpathica ČEP., AZ: ab. Lacoi TEST., BA: ab. armerıico.
PLAV., BB: ab. Bodoml KANAEÉ, BC: ab. Csíhii LAczó, BD: ab. Masaryki JEsATKó, BE: ab.
Kyselyi ZOUF., BF--BH: ab. multímaculom TH. PIC,ˇ BI: ab. multipunctata ČEP., B.I:ˇ-ab.
Tanzeri KARDASCH, BK: ab. Roubali SEKERA, BL: ab. Cepelaki PIC, BM: ab. trenčinensis CEP.,
BN: ab. Rieli TEST., B0: ab. montano ČEP., BP: ab. Sekemi ČEP., BQ: ab. Fleischcri LACZÓ,
BR: ab.ˇWün8chiana ROUBAL, BS: ab. Prokši SEKERA, BT: ab. combinata CEP., BU: ab. multi-
signoıa CEP., BV-~BW: ab. Pici Csnu, BX: ab. Kourili KUDLA, BY: ab. Ješoıkoi HEYR.,
BZ: ab. Kudlai SEKERA, CA: ab. decorata CEP., CB: ab. Nitschei KARDASCH, CC ~--CD: ab.
Gelineki ZOUF., CE: ab. pulchra SEKERA, CF: ab. Reineri CSIKI, CG: ab. bystricensis ROUBAL,
CH: ab. Judeichi KUDLA, CI: ab. bífenestrata KUDLA, CJ: ab. Kočii FLEISCHER, CK: ab. serrata
BRANCS., CL: ab. confluens CSIKI, CM: ab. Zoufali KUDLA, CN: ab. slovenica ČEP., C0: ab.
ornata CEP., CP: ab. albomaculata ČEP., CQ: ab. tronssylvanica CSIKI, CR: ab. Maseı' JEŠATKÓ.
CS: ab. latemaculata TH. PIC, CT: ab. connexa REITT., CU: ab. Wünschi ROUBAL, CV--CW/:

ab. Kautzi GANGLB. és CX: ab. Croissandeaui Pıc (HEYROVSKY nyomán)
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vápái hátul nyitottak, a mellközép nyúlványa ék alakú, a mellközép töve
harántul domború. Lábai vaskosak, rövidek, combjai kissé bunkósak és lapí-
tottak, lábszárai egyenesek (E2), vagy a középső és hátulsó gyengén hajlott
(3). A hátulsó lábfej 1. íze rövidebb, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz kiszéle-
sedett és mélyen kimetszett.

Ide egyetlen palearktikus faj tartozik, amely faunaterületüııkön is megtalálható.
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95. ábra. .z-Ínisarthron barbipes SCHRANK j` (Eredeti)

Teste fekete, szárnyfedői vörösesbarnák. a fejet és az előtor hátát
felálló, bolyhos sárga szőrözet fedi. A szárnyfedőkön a szőrözet
elöl felálló és hosszú., majd fokozatosan rövidebb és ferdén lesimuló.
Feje durván, az előtor háta finomabban és sűrűn pontozott, szárny-
fedői elöl durvábban, a közepe felé fínomabban, majd elmosôdva
pontozottak, többnyire elmosódott hosszanti bordák nyomával (95.
ábra). 5,5-~1l,5 mm. e

Előfordul Közép-Európában és Felső-Ülaszországbaıı. Faunaterületünköıı
szórványosan elterjedt, Magyarországon ritka (Budapest környéke, Isaszeg, Erő,
Szeged, Debrecen, Lillafüred, Esztergom, Kőszeg, Sopron, Siófok, Pécs, Nadap).
Lárvája (89. ábra: D) különböző lombosfák törzsében él (szil, dió, juhar, kõris
stb., főleg azonban vadgesztenye). A lárva a fák kéregtelen törzsében a felszín
alatt él és 2 év alatt fejlödik ki. Az imágók június-júliusban' rajzanak, és fõleg
a táprıövényükön találhatók

barlıipes SCHRA N K
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50 nem: Hylotrupes SERV.

Testük megnyúlt, felületük lapos. Fejük zömök, szemeik nagyok, fino-
man recézettek, elöl mélyen és szélesen kikanyarítottak. Homlokuk széles.
kissé domború, csápdudoraik gyengén kiemelkedők, középen hosszirányban
barázdáltak, elöl a fejpajzstól harántbarázda választja el őket. Pofáik jól
fejlettek, halántékuk fokozatosan átmegy a hengeres nyakba. Az állkapcsi
tapogatók végíze kiszélesedett (14. ábra: Csápjaik rövidek, a test fél

96. ábra. Hylotrupes bajulus L. (Eredeti)

9hosszát elérik (5), vagy még rövidebbek (Q), a 3. íz majdnem olyan hosszú
mint a 4. és 5. íz együttvéve, a 4. íz is rövidebb, mint az 5. (15. ábra: C).
Az előtor háta széles korongszerű, felül lapos, oldalt kerekített, dudor nélkül,
a korongján sima kiemelkedésekkel. Szárnyfedői szélesek, párhuzamosak,
kívül lekerekítettek, varratszögletük tompa. A melltő nyúlványa nagyon
széles és lapos, olyan széles, mint az egyik csípő, az elülső csípők ízületi vápái
hátul nyitottak. A mellközép nyúlványa még szélesebb, lapos, a vége lemetszett
(15. ábra: Lábai rövidek, combjai erőteljesen bunkósak, lábszárai egyene-
sek, a hátulsó lábfej 1. íze rövidebb, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz kiszé-
lesedett és nagyon mélyen kimetszett.

Ebbe a nembe 3 faj tartozik, amelyek közül l nearktikus. 1 holarktikus és l faj orien-
tális Faıınaterületünkön l faj honos.

-- -»- Teste szurokfekete vagy barna. finom szürke szőrözettel fedett.
lábai sötétek, Az előtor korongján kétoldalt 1-1 kiemelkedő sima.
fényes dudor van, olykor a középvonal is fényes, közöttük finoman
és sűrűn, elöl és oldalt nagyon durván és mélyen pontozott, felülete
sűrűn, elállóan szőrözött. A szárnyfedők durván, egyenetlenül pon-
tozottak és fényesek, néhány sűrűn szőrös folttal a középen, és a
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szárnyfedők hátulsó harmada többnyire ugyancsak lesimuló szőrö-
zettel fedett. A szőrözet többnyire harántcsíkba tömörül (96. ábra).
8-20 mm.

Holarktikus faj, amelyet épületfával mindenfelé széthureoltak. Faunaterü-
letünkön is általánosan elterjedt. Lárvája (89. ábra: E) fenyőfélékben él, a szabad-
ban korhadó fenyőtörzsekben fejlődik, de a feldolgozott, épületfának felhasznált
gerendákban, lécekben, padlóban stb., a teljesen száraz, egészséges fában is megél.
Atalakulása 2 évig tart, de bizonyos körülmények között több is lehet. A lárva
járatokat rág a fa hossztengelyéhen és épületfában hallatlan károkat okozhat.
Az imágó májustól júliusig rajzik, s a tápnövénye körül található -- H ázi
cincér

bajulus L.

Változatai:

1. Olykor a bogár szárnyfedői barnássárgák és szőrözetük inkább felıéres, szőr-
foltjai sokszor elenyészők. ~» Gyakori (I liıfidus MULS.) ab. scutifer VOET

2. Gyakran a lábak és a csápok barnásak vagy vörösba rnák, a szárnyfedők szőr-
foltjai hiányoznak vagy elenyészők. 2-~ Gyakori ab. puellus VILLA

51- nem: Rhopalopus MULS.

Testük széles és lapcs, többé-kevésbé párhuzamos szegélyű, vagy a
:~`zá1`n}fedőik a végük felé kiszélesednek., a végük lekerekített. Fejük széles,
szenıeik laposak és elöl szélesen és mélyen kikanyarítottak, homlokuk széles
és lapos, csápdudoraik kissé kiemelkedők, előrefelé erősebben lejtősek, a fej-
pajzstól ha1`ántbarázda választja el. Csápjaik hosszúak, a szárnyfedők végét
majdnem elérik (S2), vagy hosszabbak, mint a test a 3. íz hosszabb, ınint
az 1., és olyan hosszú vagy kissé hosszabb, mint az 5. (98. ábra: P-»~Q). Az
állkapcsi tapogatók végíze kicsi, a vége felé fokozatosan kiszélesedik és ferdén
lemetszett. Az előtor háta korong alakú, széles, oldalt lekerekített, dudor
nélkül, felülete lapos. A melltő nyúlványa a csípők között keskeny, kissé ék
alakú, a csípők végét majdnem eléri; az elülső csípők ízületi vápái hátul nyi-
tottak. A mellközép nyúlványa a csípők között széles és lapos, a vége kimet-
szett. Combjai erősen bunkósak és kissé lapítottak, lábszárai kissé hajlottak
és oldalról lapítottak, a hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. együtt-
véve, a 3. íz nem szélesebb, mint a 2., és tövéig kikanyarított.

A mintegy 15 ide tartozó fajból 1 faj nearktikus, a többi palearktikus; ez utóbbiak
közül faunaterületünkön is előfordul 6 faj.

1 (8) A 3-8. csápíz kétoldalt a csúcsukon hegyesen kihúzott (98. ábra: P).

2 Az előtor hátának közepe sima és fénylő, csak finoman és szórtan
pontozott, oldalai durván ráncosan pontozottak. Nagy termetű
fajok, szárnyfedőik rezes, ibolyás, kékes, zöldes fémfényűek.

3 (4) A szárnyfedők elülső fele egyenletesen, durván, féregszerűen ráncolt.
Az előtor hátának oldalai nagyon durván pontozottak, és a középső
sima korong szélei nem élesen elhatároltak. A melltő a 3 esetében
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4 (3)
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sűrűn és meglehetősen durván, szabálytalanul ráncolva, pontozva
szemecskézett, a Q-é lapos, gyéren pontozott, és sűrűn, laposan és
szabálytalanul, gyengén harántirányban ránoolt, fekete. Szárnyfedői
fénylő kék, kékeszöld vagy ibolyás színűek, egyébként a teste fekete.
16 29 mm.

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, Délnyugat-Ukrajııálıaıı. Fauııa-
területünkön szórványosan elterjedt, s csak a terület déli részein fordul elő.
Magyarországon ritka (Budapest, Kalocsa, Keszthely, Pécs, Sopron, Kaposvár.
Debrecen). Lárvája fügefában él, más adatok szerint juharban is megtalálható
(VI-V11)

insubricus GER M.

97. ábra. Rhopalopus clavipes FABR. Š? (Eredeti)

Szárnyfedői az elülső felükben hálószerű, szabálytalan kiemelkedé-
sekkel, ezek között finoman pontozott és fénylő. Az előtor hátának
sima korongja többnyire élesen határolt és alig pontozott. A melltő
a 5 esetében sűrűn pontozott, a Q-é lapos vagy durván harántul
redőzött. Teste fekete, szárnyfedői zöldes ércfényűek vagy élénk-
zöldek, a szárnyfedők vége bronzosan fénylő. 16--24- mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, a Szovjetunió európai felének déli
részein. Faunaterületünkön szórványosan elterjedt és mindenütt ritka, Magyar-
országon nagyon ritka (Bükk hegység, Budapest, Pécs). Lárvája a platánlevelíí
juhar száraz törzseiben, kérge alatt fejlődik. A bogarat a száraz fák elváló kérge
alatt találjuk (VI-VIII) (= hungaricus auct. )

ungaricus HERBST
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5 (2) Az előtor hátának korongja is durván és sűrűn pontozott. Szárny-
fedoik egyszınu feketék.

o (7) Valamennyi combja a tövük kivételével vörös, teste egyébként fekete.
Az előtor háta durván pontozott, felületén néhány sima kiemelke-
déssel, szárnyfedői is durván, sűrűn pontozottak, de felülete mégis
fényes. Az előtor hátának oldalai teljesen lekerekítettek, nem kiál-
lók. 10-14 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, valamint Besszarábiában. Faunateıü-
letünkön szórványosan előforduló ritka faj, főleg a molyhostölgyes állományú déli
fekvésű hegyoldalakon található. Magyarországon ritka (Budapest, Pécel, Mogyo-
ród, Sukoró, Pécs, Szigetvár). Lárvája főleg tölgyben (molyhos tölgy), de má.-z
lomblevelű fákban is megtalálható (gyümölcsfák). Az imágó májustól júliusig
repül, s a tápnövényéről gyüjtbető

spiııicornis AB .

7 (6) Egész teste, a combjai is feketék, felülete fénytelen. Az előtor háta
sűrűn, ráncosan pontozott, kiemelkedő, sima, fényes tükörfoltok
nélkül. Szárnyfedői elöl durván, ráncosan pontozottak, de az első
harmadtól a pontozás finom és nagyon sűrű, majd bőrszerűen rán-
colt, s felületét apró, teljesen lesimuló fekete szőrözet is fedi. Az
előtor hátának; oldalaikissé szögletesenkiállók (97. ábra). 10- 23 mm.
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UH. ábra. A-- B: Semanotus undatııs L., („`~-RD: Phymatodes alni L. ab. biinterruptus PLAV..
li: ab. antir:erecurvams PLAV., F -~ G: ab. Faııconneti PIC, H: ab. apicalis PIC, l~-.liforma typíea
K--' K: ab. infııscatus CIIEVR. szárnyfedőrajzolata L: Callidium violaceum L., M: Palaeocallı-
zlium coriaceum PAYK. melltöve az elülső csípőkkel -- N: Phymatodes lividus Rossi, Ü: Prono-
mru angusta KRIECIIB. mellközepe az elülső csípőkkel -~- P: Rhopalopus irısubricus GERM..
í): Rh.femomtus 'Í.., R: Pronocera. rmgusıa KRIECHB. és S: Lioderus Kollari REDTB. csáptöve
ˇl`: Phymatodes testaceus L. és U: Ph. rufipes FABR. hátulsó lábfeje ---- V: Pronocera angusıu
lxntztzmı. és W: Lioderus Kollari REDTB. állkapcsi tapogatója (A-~B: IÍIEYROVSKY. (`.~ K:

PI.AvıLscsıKov, L---O: HARDE ııyoman, P---W: eredetı)
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Előfordul egész Európában, a Szovjetunió európai felében, a Kaukázusban
és Kisázsián át Iránig és Szíriáig. Faunaterületünkön elterjedt és gyakori, Magyar-
országon a hegy- és dombvidéken, de ártéri erdőkben is gyakori. Lárvája (89. ábra:
F) lornblevelű fákban (tölgy, bükk, fűz, de főleg gyümölcsfák, sőt éger, hárs és
szőlő) fejlődik. Az imágó májustól júliusig főleg száraz fákon, sérült fák kifolyó
nedvén vagy dorongkerítésen sütkérezve található F e k e t e l á b ú fa-
c i n c é r

clavipes FABR.

8 (1) A csápízek csúcsa tompa. nincs hegyes fogban kihúzva (98. ábra:

9 (10) Teste egyszínű fekete, combjai is feketék, felülete zsírfényű. Az
előtor háta durván és sűrűn, ráncosan pontozott, a szárnyfedők na-
gyon sűrűn ráncolva pontozottak, majd finoman bőrszerűen rán-
coltak. Az előtor hátának oldala kissé szögletesen kiszélesedik.
7,5 --V 14 mm.

Előfordul egész Európában, a Kaukázusoıı át Észak-Iránig Kisázsiáıı át
Szíriáig. Faunaterületünkön elterjedt, gyakori faj, Magyarországon is országszerte
előfordul. Lárvája gyümölesfákban, tölgyben, rózsafélékben, gesztenyében stb.
a vékony gallyak kérge alatt él. Az imágó májustól júniusig főleg tápnövényeinelz.
száraz ágain. rőzséjén található

macropus GERM.

10 (9) Teste fekete, de a combjai a tövük és a térdek kivételével vörösek.
Az előtor háta nagyon durván és sűrűn pontozott, gyakran fényes
középvonallal, oldalszegélye enyhe ívben lekerekített. Szárnyfedői
sűrűn ráncolva, majd az elülső harmadtól mind finomabban bőr-
szerűen ráncolva pontozottak, kissé fényesek, felülete szórt. lesimuló.
vörhenyes szőrözettel. 8-13 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában; faunaterületünkön szórványosan sok-
felé megtalálták. Magyarországon ritka (Budai-hegyek, Törökbálint, Isaszeg.
Bükk heff sé : Garadna-völo' , Zem léni-he sé , Siófok, Simontorn a, Ormánd-z:Y8_ _ L-Y P _gY ı'š__ _ _Y__
puszta). Lárvája föleg tölgyben, gesztenyeben, dıoban, egerben, rozsafelekben és
gyümölcsfákban él, a száraz, vékony gallyak kérge alatt fejlődik. Az imágó május-
tól `úliusi0f re ül, s főle a tá növén ein va v rőzsén, ol kor virá _okon is találhatóJ z- P tl P Y ll. Y 2

femoratus L.
V ál to z a t a:

1. Olykor a szárnyfedői gesztenyebarnák. .Eddig csak Szlovákiából ismerjük
(Zólyom) [ab. castaneipennis ROUBALI

52. nem: Pronocera MOTSCH.

Testük karcsú, meglehetősen hengeres. Fejük széles és rövid, szemeik
kissé kiugrók, mélyen és szélesen kikanyarítottak, homlokuk széles, hosszanti
középbarázdával, homlokdudoraik szélesek, laposak, előrefelé lejtősek, a fej-
pajzstól harántbarázda választja el. Pofáik keskenyek, halántékuk a nyakkal
egyforma széles, nyakuk széles, hengeres. Csápjaik vékonyak (98. ábra: R).
a test hosszát elérik, a 3. íz olyan hosszú, mint az 5., és hosszabb, mint az 1.
vagy a 4-. Az állkapcsi tapogató végíze nem nagy, a vége felé gyengén kiszé-
lesedő és kissé ferdén lemetszett (98. ábra: V). Az előtor háta alig szélesebb,
mint a fej, meglehetősen hengeres, hátrafelé erősebben elkeskenyedik, mint
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előrefelé, oldalt gyengén ívelt, tompa dudorral. Szárnyfedői keskenyek, pár-
huzamosak, a végük egyenként lekerekített, oldalszélük lehajló. A melltő
nyúlványa az elülső csípők között keskeny, de végig ér, ízületi vápái hátul
nyıtottak. A mellközép nyúlványa keskeny, ék alakú, a esípőket teljesen elvá-
lasztja (98. ábra: O). Lábaik rövidek, combjaik gyengén bunkósak, lábszáraik
vékonyak. A hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3.
íz keskeny és mélyen kimetszett.

Ide 2 palearktikus faj tartozik, amelyek közül az egyik faunaterületünkön is előfordul.
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99. ábra. Pronocera angusta KRIECHB. (Eredeti)

-- --- Teste szurokbarna vagy fekete, az előtor háta vörösessárga, olykor
az elülső és hátulsó szegélye feketés, szárnyfedői feketéskék vagy
fcketésibolya színűek, ólomfénnyel. Az előtor háta finoman és szór-
tan pontozott, fényes, szárnyfedői elöl durvábban, hátrafelé fino-
man ráncoltan pontozottak, lesimuló sárgás szőrözet borítja őket
(99. ábra). 8,5-12 mm. `

Előfordul Közép-Európában, faunaterületünkön csak a Kárpátokban
(Keleti- és Déli-Kárpátok), valamint Szlovákiában (Pozsony). Magyarországi elő-
fordulása a nyugati határszélen várható. Lárvája valószínűleg a lucfenyő alsó.
száraz gallyaiban él. Az imágó júliusban repül, és csak lucfenyőn található. Igen
ritka faj

[angusta KRIE(:HB.]
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53. nem: Lioderus REDTB.

Testük karcsú, meglehetõsen lapos, fejük kerekded. kiugró szemekkel.
amelyeknek belső oldala mélyen és szélesen kikanyarított. Homlokuk széles.
hosszanti középbarázdával., csápdudoraik laposak., elöl a fejpajzstôl haránt-
barázda választja el. Pofáik keskenyek, halántékuk a szemek mögött elkeske-
nyedik és fokozatosan átmegy a széles nyakba. Csápjaik vékonyak (98. ábra:
S), a szárnyfedők végét elérik (3), vagy rövidebbek (Q), a 3. íz rövidebb, mint
az 5., de hosszabb, mint a 4. Az állkapcsi tapogatók e kicsi. a vége felé<-Š.(IQ F-Í\ N
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100. ábra. Lioderus Kollari REDTB. (Eredeti)

gyengén kiszélesedik és kissé ferdén lemetszett (98. ábra: Az előtor háta
korong alakú., hátul erősebben befűződött, mint elöl, oldalt ívelt, középen
és előtte egészen tompa dudorral., felül lapos., elöl harántul gyengén bemélyedt.
Szárnyfedői hosszúak, párhuzamosak, a végük lekerekített, oldalszéliik elöl
lehajló, hátul lapos. A melltő nyúlványa keskeny, az elülső csípők ízületi
vápái hátul nyitottak, a mellközép nyúlványa széles, lapos. Combjaik erősen
bunkósak, lábszáraik egyenesek, a hátulsó lábfej 1. íze hosszabb., mint a 2.
és 3. íz együtt, a 3. íz alig szélesebb, mint a 2., majd a tövéig kikaııyarított.

Ide mindössze egyetlen faj tartozik, amely Magyarországoıı is honos.

- »-- Egyszínű vörösessárga. A fej és az előtor háta szórtan pontozott.
fényes, sima kiemelkedésekkel a korongj án. Szárnyfedői a pajzsocska
mögött a varraton és a vállbütykök mögött rézsút benyomottak,
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elöl olyan erősen pontozottak, mint az előtor háta, hátrafelé a
pontozás fokozatosan finomabb, a végen elmosodott. Feluletet
finom, kissé elálló világos szőrözet fedi, szárnyfedői is fényesek
(100. ábra). 9--15 mm.

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, valamint Kisázsián át Szíriáig.
F at r"letünkön szórványosan fordul elő és ritka, Magyarországon is csakann e u
kevés helyről ismerjük (Budapest, Pécel, Isaszeg, Márıabesnyo, ñargesztes, Zırc,
Szár, Pécs). Larvaja (89. abra: G) foleg juhar es szıl, valamınt to gy es gyertyán
karvasta sá ú va y vékonyabb száraz ágaiban a kéreg alatt fejlődik. Az imágó5 8 Š
ınájus--júniusban rajzik, s vagy a tápnövényén, vagy Vlfflt-š0l<0Il Í~fllalh3Í0„ SOÍ
éjszaka fényre is repül _

Kolları REDTB.

54. nem: Semanotus MULS.

Testük széles és lapos. Fejük széles, rövid, szemeik elöl nagyon mélyen
kikanyarítottak, hátulsó szegélyük egyenes. Homlokuk széles, csápdudoraik
laposak, elöl a fejpajzstól harántbarázda választja el, pofáik jól fejlettek,
halántékuk egybeolvad a nyakkal. Csápjaik a test hosszát elérik (§), vagy
valamelyest rövidebbek a 3. és 4. íz közel egyforma, az 5. íz hosszabb (15.
ábra: D). Az állkapcsi tapogatók végíze nagy, baltaszerűen kiszélesedik. Az
előtor háta széles, hátrafelé erősebben elszűkül, mint előrefelé, a töve előtt
gyengén befűződött, középen oldalt tompa dudorral vagy anélkül, korongján
5 fényes és sima kiemelkedéssel, amelyek néha összefolynak. Szárnyfedői
szélesek, laposak, elöl az oldalszegélyiik lehajló, a végük egyenként kerekített.
A ınelltő nyúlványa az elülső csípők között széles és végig ér, lapos, az elülső
csípők ízületi vápái azonban hátul nyitottak. A mellközép nyúlványa még
szélesebb, és ugyancsak lapos (15. ábra: G). Combjai bunkósak, laposak, láb-
szárai egyenesek. A hátulsó lábfej l. íze olyan hosszú. mint a 2. és 3. íz együtt-
véve., a 3. íz a felén is túl kikanyarított..

Ide T palearktikus faj tartozik. amelyek közül faunateríiletiinköıı csak 2 faj fordul elő.

l, (2) Teste fekete vagy szurokbarna, a szárnyfedőkön 22 zegzugos sárgás-
fehér harántesík van, amelyek a varraton megszakítottak: az egyik
a közepe mögött, a másik a közepe előtt, amely utóbbi az oldalszélen
a vállbütyök alatt a tőszegélyig ıneghosszabbított (98. ábra: A-B).
Feje és előtora durván, sűrűn pontozott, az előtor korongján 5
sima, kiemelkedő, fényes dudorral. Szárnyfedői elöl durván. de
szórtan, hátrafelé mind finomabban pontozottak. hosszú. felálló,
sárgás szőrözettel. 7--14 mın. 3

Előfordul Eszak- és Közép-l*]uı`ópál)an. Szibériábaıı, valamint Észak-
Mongóliában. Faunaterületünkön szórványosan elterjedt, ritka faj. Magyarorszá-
gon eddig csak Budapestről, Sopronból és Pécsről került elő. Lárvája (106. ábra:
A) a lucfenyő. a jegenyefenyő, s olykor az erdeifenyő száraz törzsélıen fejlődik.
_~\z iıııágó áprilistól júniusig repül. elsősorban a tápnövéııyéıı található

undatus L.

Íl l Teste fekete, szárn fedői élénksár a színűek közé en 1--1 barnás-Y j 3 _ „ p
fekete, kerek folttal, es fekete vagy nemelykor kékesfekete csúccsal,
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A fej és az előtor nagyon durván, ráncosan pontozott, az előtor
korongjának sima dudorai nagyok és kiemelkedők. Szárnyfedői
durván és szórtan pontozottak, felületük lesimuló szőrökkel fedett.
a szőrözet a sárga alapszínen sárga, a feketén barnás. Az előtor sző-
rözete hosszú és felálló (101. ábra). 7--18 mm.

fl

lfll. ábra. Semanoıus russicus FABR. (Eredeti)

_ Előfordul Kelet- és Délkelet-Európában. Faunaterületünköıı szórványoz-aı.
az Eszaki- és Keleti-Kárpátokban, valamint Magyarországon Sopronban és
Pécsett fordul elő. Lárvája a boróka és az erdeifenyő fájában él. Az imágó már-
ciustól júniusig a tápnövényén vagy kéreg alatt található

russicus FA B R.

55. nem: Palaeocallidium PLAV.

Testük széles, meglehetősen lapos. Fejük kerek és lapos, szemeik fino-
man reeézettek, elöl mélyen és szélesen kikanyarítottak, domborúak. Homlo-
kuk lapos, széles, csápdudoraik nem magasabbak, mint a homlok közepe.
előrefelé lehajló, a fejpajzstól éles barázda választja el. Pofáik jól fejlettek.
halántékuk ugyanolyan széles, mint a hengeres nyak. Csápjaik hosszúak. a
test végét elérik (3), vagy valamivel rövidebbek (S2), a 3. íz kissé hosszabb.
mint a 4., és olyan hosszú, mint az 5. Az állkapcsi tapogatók végíze nagy,
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háromszögű, a vége hegyes, középen a legszélesebb. Az előtor háta korongszerű,
szív alakú, hátrafelé erősen elszűkül, igen durva pontozással és kiemelkedő
dudorokkal. Szárnyfedői hátrafelé kissé elszűkülnek, a végük egyenként leke-
rekített, oldalszélük elöl lehajló. A melltő nyúlványa ék alakú, majdnem a
csípők végéig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak. A mellközép
nyúlványa széles (98. ábra: Combjaik igen erősen bunkósak, lábszáraik

"-.

I. \-._

.z

J

.
` \

102. ábra. Palaeocallidiııın coriaceum. PAYK. §` (Eredeti)

egyenesek, hosszúak, erősek, lesimuló rövidebb és elálló, nagyon hosszú szőrö-
zettel. Lábfejei szélesek, a hátulsó lábfej 1. íze olyan hosszú, mint a 2. és 3.
együttvéve, a 3. íz majd a tövéig kikanyarított.

Ebbe a nembe =1« palearktikus és l nearktikus faj tartozik. amelyek közül faıınateríile-
lüııkön csak 1 faj fordul elő.

Ércesen fénylő feketésbarna, a szárnyfedők világosabbak és zöl-
desen vagy éreesen fénylők. a csápok és a lábak barnák. Feje és
az előtor háta nagyon durván, ráncoltan pontozott, középen a töve
felé kiszélesedő keskeny sáv és kétoldalt változó nagyságú dudor
sima és fényes. Szárnyfedői durván pontozottak, elöl a pontozás
szórt, a közepe felé ránoolt, a végén bőrszerűen ránoolt, felületén
a varraton és a korongon változó nagyságú lapos benyomatokkal
(102. ábra). 8-15 mm.
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Előfordul Észak- és Közép-Európa hegyv_Ídékén, a Szovjetunió európai
részeinek északi és középső felében, Szibériában. Eszak-Mongóliában. Faunaterü-
letünkön a Kárpátok egész területén elterjedt. de ritka, Magyarországon eddig
csak Kőszegről ismerjük. Lárvája (106. ábra: B) lucfenyő és jegenyefenyő kérge
alatt él. A bogár június végétől augusztusig főleg a tápnövényén vagy annak laza
kérge alatt található

coriaceum PAYK.

Változata:

1. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők erősen zöldek és a combok vagy csak
a bunkójuk vöröses. Előfordul a törzsalakkal együtt (Szlovákia: Lubochna)

[ab. aeııeipennis Ml*I.s.|

56. nem: Callidium FABR.

Testük széles és lapos, olykor hátrafelé még ki is szélescdik. ük zömök,
szemeik kiállóak, finoman recézettek, mélyen és szélesen kimetszettek, erősen
kidomborodók. Homlokuk lapos, hosszanti barázdával a kissé kiemelkedő
csápdudorok között. elöl a fejpajzstól élesen elkülönült. Pofáik jól fejlettek..
halántékuk a nyakkal egyforma széles. Csápjaik rövidebbek. mint a test (,j`).
vagy alig hosszabbak. mint a fél test a 3. íz hosszabb, mint a 4.. és olyan
hosszú, mint az 5. Az állkapcsi tapogató végíze nagy; a vége felé kiszélesedő,
a vége ferdén lecsapott. Az előtor háta széles, korong alakú, hátrafelé erőseb-
ben elszűkül. oldalt kerekített, korongján fényes dudorok nincsenek. Szárny-
fedői szélesek. laposak. végük egyenként kerekített, vagy a varratszöglet
tompa. oldalt elöl lehajló. A melltő nyúlványa nagyon rövid, tompa ék alakú
(98. ábra: L). nem éri el a csípők közepét, az elülső csípők izületi vápái hátul
nyitottak. A mellközép nyúlványa széles, a vége lekerekít_et.t. felülete domború.
Combjai erősen bunkósak. lábszárai egyenesek, a hátulsó lábfej l. íze olyan
hosszú. mint a 2. és 3. íz együttvéve. a 3. íz kissé szélesebb, mint a 2., majd a

' L. O'

tövéig kikanvarított.

Ide vagy 14 faj tartozik, amelyek a pıılearktikııs nearktikus régióbaıı élnek. Fauııa-
területünkörı rnindössze 2 faj található.

1 Teste barna. felül fémeszöld ` rezeszöld, majdnem csupasz.
Az előtor háta nagyon finoman sűrűn pontozott. oldalt sűrűn
szemecskés és ráncolt (S2), vagy a korong közepe bőrszerűen finoman
ráncolt és lapos, kétoldalt meglehetősen éles határral, az aláhajló
szegélyig igen durván ráncolva pontozott A szárnyfedőkön
elmosódott hosszanti bordák és harántlécek emelkednek ki, amelyek
durva recézetet alkotnak, csak a szárnyfedők tövi harmada elınosó-
dottan pontozott. 9--15 mm.

---t l\'.'J
“--f

*Í 023
'Q

í`-`_z'3"~<`

Előfordul Észak- és Közép-Európa hegyvidékén, a Kaııkázusliaıı. vaiaıııint
Kisázsián át Szíriáig és Szibériában. Faunateríiletünkön a Kárpátokban elterjedt.
de ritka. Magyarországon eddig csak a Dunántúlon (Pápa, Kőszeg. Sopron) talál-
ták meg. Lárvája (106. ábra: C) főleg lucfenyő és jegenyefenyő törzsében a kéreg
alatt él, de más fenyöfélékben. sõt borókában. bükkben, tölgyben és juharban is
megél. Az imágó májustól júliusig főleg fenyőfélék kérge alatt található

aeneum DE GEER

ll ıx. .'._
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2 (1) Teste kék vagy iholyáskék, a csápok, lábfejek és a has feketésbarnáln
csak az l. csápíz kékes; felülete gyéren szőros. Az elotor hata_nagyon
durván, sűrűn és ráncosan pontozott, korongja emiatt fenytelen
(Q), vagy töve középen egy SZél6S» Párhuzamos Szegélyű f°lt°11
durván pontozott, de közterei fényesek, míggfâgyfibüflt 1{3g)fˇ"0lÍ}_ SŰTŰII,
ráncolva pontozott s fénytelen. Szárnyffidül ŐUIVHH 63 SUIUH P011-
tozottak, fényesek, hosszanti vagy harántlécek nélkül (103. ábra).
8-~18 mm.
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103. ábra. Callidiuın riolaceıını L. (Eredeti)

Előfordul egész Európában és Azsia északi felében Japánig. Faunaterüle-
tünkön a hegyvidéken, főleg a Kárpátokban elterjedt és gyakori. Magyarországon
a hegyvidéki fenyvesekben, egyebütt ritka (Magyaróvár, Siófok, Esztergom. Szár.
Szigetvár, Tihany). Lárvája főleg lucfenyő és jegenyefenyő kérge alatt él, de más
fenyőfélékben, sőt olykor tölgy-, éger-, fűz- és gyüınölcsfák száraz törzseiben
megfigyelték. A feldolgozott vagy beépített fában is gyakran megtalálható. külö-
nösen erdei építményekben, amikor a fát a feldolgozás elött nem hántolták meg.
Az imágó májustól júliusig repül, s főleg a tápnövényén találjuk ~~ K é k k 0-
r o n g c i 11 c é r

violaceum L.

Változata:

l. Színe nem kék, hanem fémfényű zöld. - Előfordul a törzsalakkal egyiili
(Dóval, Késmárk, az Eszaki-Kárpátokban) [ab. virescens STIERL-l
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57. nem: Pyrrhidium FAIRM.

Testük széles és felül lapos, párhuzamos szegélyű. Fejük tömzsi, szemeik
beliil olyan mélyen és szélesen kikanyarítottak, hogy majdnem osztottak,
hátulsó szegélyük egyenes. Pofáik jól fejlettek, halántékuk olyan széles, mint
a hengeres nyak. Homlokuk keskeny, a szemek között kicsi, domború csápdu-
doraik gyengén kiemelkedők, köztük hosszirányban benyomott, a fejpajzstól

. _'
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104-. ábra. Pyrrhidium. sangiıineum L. Ö* (Eredeti)

éles, hajlott harántbarázda választja el. Csápjaik a test fél hosszát meghalad-
ják (Q), vagy majdnem elérik a szárnyfedők végét (Ő), 3. ízük olyan hosszú,
mint a 4., és rövidebb, mint az 5. Az állkapcsi tapogatók végíze nem nagy,
a vége felé kiszélesedik és egyenesen lemetszett. Az előtor háta korong alakú,
kissé szív alakú, a töve felé erősebben elkeskenyedő és kissé befűzött, oldalt
éles dudorral. Szárnyfedői laposak, szegélyük a vállnál behajló, a végük egy-
aránt lekerekített. Az előtor és a szárnyfedők felülete sűrű, nemezszerű szőrö-
zettel fedett. A melltő nyúlványa rövid háromszögű, a csípők közepéig sem
ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak. A mellközép nyúlványa kes-
keny háromszögű, a vége lecsapott, a esípőket jól elválasztja egymástól (15.
ábra: Combjaik erősen bunkósak, lábszáraik egyenesek, lábfejeik széle-
sek, a hátulsó lábfej 1. íze kissé rövidebb, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz
kissé szélesebb, mint a 2., és majdnem a tövéig bemetszett.

Ebbe a nembe mindössze l faj tartozik, amely faunaterületünkön is honos.

Il*
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-- -- Teste fekete vagy barna, szárnyfedői és a potroh vége vörösbarna,
s egész felületüket - a fej kivételével ~ téglavörös, nemezszerű
rövid szőrözet fedi, ami miatt az állat téglavörösnek látszik. Feje
és az előtor háta sűrűn pontozott, az előtor korongján a pajzsocska
előtt többnyire hosszúkás, sima, kissé kiemelkedő folt van. Teste
alul szürkésen szőrözött. A szárnyfedők szőrözete elöl a varrat
mellett a vállbütyök szélességéig harántul rendezett, úgyhogy ott
a szőrözet csíkba fut össze, az előtor korongján kétoldalt a szőrök
csillag alakban rendezettek (104. ábra). 7--12 mm.

Előfordul Közép-Európában és a Földközi-tenger ınedeneéjébeıı. keleleıı
a Kaukázusig és Kisázsián át Iránig. Faunaterületünkön a lomblevelű erdőkben
mindenütt közönséges, tüzifával gyakran lakásokba is behurcolják. Lárvája (106.
ábra: D) lomblevelíí fák, főleg tölgy kérge alatt él, 2 év alatt fejlödik ki. Az imágó
áprilistól júniusig rajzik, s a tápnövényén található, föleg ölfán, száraz kéreg alatt
stb. ~-- Tűzpiros facincér

sanguineum L.

58. nem: Phymatodes MULS.

Testük hosszú és meglehetősen lapos, párhuzamos szegélyű. Fejük széles.
szemeik kiállók, finoman recézettek, elöl olyan mélyen és szélesen kimetszet-
tek, hogy egyes esetekben majdnem osztottak, hátulsó szélük egyenesen
lemetszett. Pofáik jól fejlettek, halántékuk a hengeres nyakba megy át. Hom-
lokuk széles, csápdudoraik gyengén kiemelkedők, elöl harántos barázda választ-
ja el a fejpajzstól. Csápjaik hosszabbak. mint a test vagy a szárnyfedők

ét nem érik el a 3. íz kissé hosszabb. mint az 1.. olyan hosszú, mint a
, és valamivel rövidebb, ınint az 5. Az állkapcsi tapogatók végíze kissé balta

alakú, a vége ferdén lemetszett. Az előtor háta korong alakú. oldalai kerekí-
tettek, dudor nélkül, töve szegélyezett. A szárnyfedői hosszúak. párhuzamosak,
a végük egyenként lekerekített, lapos, oldalszélük a vállon lehajló. A melltő
nyúlványa rövid háromszögű, a csípők közepéig sem ér. s így a esipők legalább
hátul érintkeznek, ízületi vápáik hátul nyitottak (98. ábra: A mellközép
nyúlványa keskeny és Végig ér, vagy rövid, ez esetben a esípők érintkeznek.
Combjaik eröseıı bunkósak, lábszáraik egynesek. a hátulsó lábfej 1. íze karcsú.
hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve, vagy legfeljebb olyan hosszú. ınint a
2. és 3. iz. A 3. iz keskeny. felül mélyen kimetszett (98. ábra: T-U).

c̀m
oo

Ide közel 40 faj tartozik. amelyek a palearktikus és nearktikus régióbaıı hoııosak.
Faunaterületünkön 8 faj fordul elö.

1 ( A hátulsó lábfej l. íze karcsú, lıosszablı. miııt a 2. 3. íz együtt-
véve (98. ábra: T). Az előtor háta lapos. gyéren pontozott és lapos.
fényes kiemelkeflésektől egyenetlen (1. alnem: Ph_\`matOdes s. str.). --
Teste zsírfényű vagy fényes, feje egyenetlenül pontozott. az előtor
háta a korong közepén szórtan, oldalt sűrűn és ráncosan pontozott.
a pajzsocska előtt, Valamint kétoldalt változó alakú sima dudorok-
kal. Szárnyfedői elöl erősebben és szórtan, a váll mögött elnıosódot-
`tan és ráspolyszerűen pontozottak, közöttük recézett, ami miatt
zsírfényű, barnás, ferdén felálló szőrözettel. Színezete rendkívül
változó. A hazai fajok között a legnagyobb (105. ábra). Õ-17 ınm
(átlag l2-1.3 mm).

ÍSO `-...../
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Előfordul egész Európában, a Földközi-tenge_.r medeııeéjébeıı, a Kaukázu-
son át Eszak-Iránig és Kisázsián át Szíriáig, sőt Eszak-Amerikában is. Fauna-
területünkön a loınblevelű erdőkben elterjedt közönséges, tüzifával lakásokba
is gyakran behurcolják. Lárvája (106. ábra: E) főleg tölgyfélék kérge alatt él.
A bogár májustól augusztusig rajzik. s főleg ölfán, száraz gallyakon, száraz fák
elváló kérge alatt található V á l t o Z é l< o ı`ı y k 0 r O n g e i ıı c é r

' testaceus L.
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105. ábra. Phymatodes testaceus L. Ő (Eredeti)

V á l t o z a t a i:

fr: N -Or:-1A. Szárnyfedői egyszínű világosak, sárgásbarnák vagy barnássárgák, özetük
világos:

1. Egyszínű sárgásbarna vagy világos barnássárga, a mellvég rendszerint fekete,
a _z_-Í potroha a 2 utolsó szelvény kivételével fekete, a S?-é mindig világosabb. ---
Meglehetősen ritka (Budapest, Zirc, Öszöd, Pinnye, Debrecen) forma typíca

2. Olyan. mint a törzsalak, de a mellvég oldalai és a hasszelvények vége is barnás-
sárga. -és Ritka (Herkulesfürdő) [ab. fulvobrunneus KANABÉ]

3. Olyan, mint a törzsalak, de a fejtető fekete, olykor a homlok is fekete, vagy
ritkán csak a homlok fekete. -~- Ritka (Lakompak, Nagyenyed)

ab. sulıtestaceus PLAV.



4. Felül világos sárgásbarna, a fejtető olykor fekete, a mellközép és a mellvég
fekete, a combok bunkója és a lábszárak vége sötét, csápja sötét, a tőízek
gyakran gyűrűsek. -- Ritka (Ócsa) ab. melanoceplıalus PONZA

5. A fej nagy része, a mellközé a mellvég fekete, az előtor és melltő sárga,
a Q potroha teljesen sárga, l árgák. ~- Ritka (Budapest, Herkulesfürdõ)

ab. Plavilsthikovi KANABIÍ:
$D\ U.-'zs9..g~ FI!

6. Teste fekete, a potroh vége világos, szárnyfedői sárgásbarnák, lábai sötétek. -~-
Nálunk még nem került elő [ab. lllridllfi PAYK.|

7. Olyan, mint az előző, de potroha teljesen fekete. -- Magyarországon még nem
találták ó [ab. uigricollis MULS.]

8. Feje fekete, előtora és szárnyfedői sárgásbarnák, alul és a lábai feketék.
Eddig nálunk nem került elő ˇ [ab. semiflavus FLEISCH1-:R
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106. ábra. Az Senmnoms undatus L., B: Palaeocallidíum coríaceum PAYK., C: Callidium
aeneum. DE GEER, D.: Pyrrhidium sanguineum L., E: Phymatodes testaceus L., F: Xylotrechus
rustfrus I.. és C: Clylus arietis L. lárvája (A, E, C: PLAVILSCSIKOV, B. C, D, F: DEMELT nyomán)
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9. Teste fekete, szárnyfedői sárgásbarnák, az előtor kétoldalt sárgásbarnáıı szegé-
lyezett, potroha és lábai feketék. -~-A Nálunk még ismeretlen

Íab. marginicollis FLEIs(:HER|

B. Szárnyfedői sárgásbarnák, kékesfekete esúccsal vagy sötét töfolttal:

10. Teste sárgásbarna, a szárnyfedők csúcsa kékesfekete vagy harnásfekete, pol),-
roha fekete vagy barna, a vége világos, lábai sárgásbarnák. -- Mindenütt
gyakori ab. praeustus FABR.

ll. Olyan, mint az elõzõ, de feje többé-kevésbé fekete. Nem gyakori
ab. subpraeustus PLAY.

12. Olvan, mint az ab. praeustus FABR., de a szárnvfedöknek nemcsak a csúcsa,
hanem az egész hátulsó fele fekete, illetve fekeitéskék. - Nálunk még nem
került elö [ab. dimidiatipennis CHEvR.|

13. Felül sárgásbarna, de a fej többé-kevésbé fekete, szárnyfedőinek csúcsa is
fekete, melle és potroha a vége kivételével fekete vagv barna, a combok is
sötétek. - Gyakori abi. combinatus ROUBAL

l-'l-. Olyan, mint az elözö, de a feje egészeıı barnásvörös. ~- Mindenütt gyakori
ab. subcombinatus PLAN.

15. Feje és az előtor háta fekete, hasoldala csak kissé sötét, szárnyfedői sárgás-
barnák, de a töve kék vagy feketéskék. Faunaterületünkön ritka (Bolesó-
Pecho) [ab. Cameranoi BEFFAV|

16. A fejtető fekete, a homlok világos, az előtor háta, a mellközép és mellvég
vörösesbarna, a potroh fekete, de a vége világos, szárnyfedői sárgásbarnák,
de a töve kék, a combok bunkója és a lábszárak vége sötét. ~-- Eddig nálunk
még nem került elö [ab. Kanabei PLAv._|

17. Szárnyfedői kékesibolya színűek, a varrat mellett azonban széles világos sáv
húzódik, vagy a szárnyfedők elülső fele világos, majd fokozatosan sötétedíi.
Feje fekete, a mellközép és a mellvég fekete, conıbjai sárgák, potroha a vége
kivételével fekete. ~ Ritka (Debrecen) ab. fulvolateralis KANABÉ

C. Szárnyfedői kékek, kékesfeketék, ibolyaszínűek vagy zöldes fémfényííek, vilá-
gosan vagy sötéten szőrözöttek:

18. A fej, az előtor, a melltő és mellközép, valamint a lábak és csápok, továbbá
a potroh sárgásvörös, szőrözete világos. --~- Ritka (Budapest, Resicabánya.
Radnót, Siófok)  ab. Trenkai KANABÉ

19. Olyan, mint az előző, de a mellvége fekete. -~ Nem ritka (Debrecen, Siófok.
Karapancsa, Simontornya) , ab. Sziegharti KANABÉ

20. A fejtető és a homlok fekete, az előtor háta, a melltő és a lábak sárgásbarnák,
a mellközép és mellvég, valamint a potroh a vége kivételével fekete, szárny-
fedői világosan szörözöttek. -- Nagyon gyakori ab. similaris KÜST.

21. Olyan, mint az előző, de a szárnyfedők varrata, valamint gyakran Oldalszegélye
is egészen keskenyen barna vagy barnássárga, a pajzsocska is többnyire sárga,
felülete világosan szőrözött. --~ Gyakori ab. fulvipilis J. MÜLI..

22. Feje nagyrészt fekete, elötora sárgásbarna, olykor elmosódott fekete foltokkal.
A melltő világos, a mellközép és a mellvég fekete, potroha a vége kivételével

fekete, a combok bunkója sötét. Ez a legközönségesebb forma
_ al). variabilis l...

23. Hasoldala teljesen egyszínű sárgásvörös, feje és az előtor háta ugyancsak vilá-
gos, de a fejtető fekete, lábai világosak. Ritka (Debrecen, Mezőberény,
Budapest, Szigetszentbalázs) ab. Liehtneckeı-ti KANABÉ

24. Feje fekete, alul és lábai feketék, a potroh vége világos, előtora fekete, de olda-
lai világosak. Gyakori ab. fennicus L.
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25. Feje és előtora szurokfekete, lábai is sötétek, potroha a végén világos, szárny.
fedői szőrözete sötét. -- Gyakori ab- VÍ`0lfl000llig0I' KANABÉ

1

A hátulsó lábfej 1. íze legfeljebb olyan hosszú, mint a 2. és 3. íz
együttvéve (98. ábra: U). `

A szárnyfedők egyszínű barnássárgák, némelykor kékesen vagy
ibolyásan fénylők, vagy a tőszegélyen és oldalt világosabbak, olykor
kékek, de mindig világos harántcsíkok nélkül.

Az előtor hátán nincsenek sima kiemelkedések, felülete egyenletesen
és finoman pontozott, megnyúlt szív alakú (2. alnem: Phymatodellus
REITT.). p-~ Színe kék vagy ibolyáskék, a csápok töve és a lábszárak,
valamint a lábfejek töve sárgásvörös. Szárnyfedői durvábban pon-
tozottak, mint az előtor háta, a pontozás hátrafelé finomabb és a
csúcson elenyésző. Felületét fekete szőrözet fedi. 5,5--8 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai felének déli
részén, valamint Kisázsiában. Faunaterületünkön a hegy- és dombvidéken elter-
jedt, gyakori. Lárvája galagonya és kökény elhalt ágaiban fejlődik. Az imágó
virágzó tölgyön. galagonyán található (lV~~~~Vl)

rufipes FABR.

Az előtor hátán sima kiemelkedések vannak, vagy felülete egyenet-
len és durván pontozott. Szárnyfedői sohasem fémes kék vagy ibolya
színűek, legfeljebb csak részben kékescn fénylők (3. alnem: Phymato-
derus RE1TT.).

Az előtor háta egyeııctleıı és a korongja nıiııdcııiitt durván ponto-
zott, fényes, a pontozás helyenként ráncolt. Feje még sűrűbben.
ráncolva pontozott, szárnyfedői végig sűrűn és tlurxfán pontozottak.
a pontok olykor harántul összefolynak. Teste barna. a csápok,
lábak, szárnyfedők töve, varrata és oldalszegélye világosabb. A mell-
közép nyúlványa hosszú, a középső esípőket clválasztja egymástól.
Felülete hosszú, elálló szőrözettel. 5--9 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Délııyııgat-Ukrajnában és a Kauká-
zus északnyugati részében. Fannaterületünkön ritka, csak szórványosan található.
Magyarországon kifejezetten ritka (Debrecen, Szigetcsép. Kalocsa, Kőszeg). Lár-
vája a boróka elhalt agaiban el. Az imágo ınajnstól júniusig repül

glabratus CHARP.

Az előtor háta többé-kcvésbéjól határolt, kiemelkedő fényes dudorok .
kal, amelyek simák, és csak a közöttük lévő v ség pontozott.I-Ö' '1\"'Í

8 (9) A mellközép nyúlványa a középső csípők között hosszú, a mell-
vegig terjed, s így a középső esípőket jól elválasztja egymástól.
Az előtor széles, hátrafelé erősebben elkeskenyedik, korongján 3-5
dudorral, közöttük a pontozás finom és szórt, de a szegélyén durva
és ránoolt, hosszú, felálló, sárga szőrözettel. Szárnyfedői sűrűn és
durván pontozottak, a pontozás a vége felé elmosódott. felülete
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rézsút felálló, sárgás szőrözettel. Barna vagy fekete, a potroh egé-
szen vagy csak a végén barnássárga, szárnyfedői egyszíníiek, vilá-
osbarnák, gyenge kékes fénnyel, lábai nagyon hosszú pillaszőrökkel.
5--10 mm...°'<f=

Előfordul Közép- és Dél-Európában, valamint a Szovjetunió európai felé-
nek déli részén, továbbá a Kaukázusban. Faunaterületünkön szórványosan elter-
jedt, Magyarországon ritka (Isaszeg, Pécel. Pécs). Lárvája tölgyfajok kérge alatt
él. Az imágó áprilistól júniusig száraz tölgygallyakon található (-ff: abdomiıuılis
BON.)

pusillus FABR.

Változata: .

1. Szárnyfedői sötétebb feketéskčk színűek. viláfios sárffásliarııa vıillakkal.
C' P1

A törzsalakkal együtt fordul elő, Magyarországon Debrccenből ismerjük
ab. lıarbipes l\iÍIsñı`.

9 (8) A mellközép nyúlványa legfeljebb a középső csípők közepéig ér,
i i I IP ; 0 J ı .O IV' a csıpok vege nincs egymastol elvalasztva.I-is FIQ Á

10 (ll) A szárnyfedők pontozása sürú és erőteljes, a pontok közterei kes-
kenyebbek, mint maguk a pontok. Az előtor korongja mélyen, de
csak szórtan pontozott, középen egy kisebb és kétoldalt 1-1 hosz-
szabb sima dudorral. Világosabb vagy sötétebb barna, a fej elülső
része vörösessárga, az előtor háta vöröses- vagy barnássárga. oldalsó
kiemelkedései barnák. A szárnyfedők kékesen fénylő barnák, lábai
többnyire halvány sárgásbarnák. 5-10,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai felének déli
részében, yalamint a Kaukázusban és Kisázsiában, sőt Eszak-Afrikában és az
Egyesült Allamokban is. Faunaterületünkön ez ideig csak az Eszaki-Kárpátokból
(Becko, Trencsén) ismerjük. Lárvája tölgy, szi] és gesztenye ágaiban fejlődik
(VI-.v1ı)

[lividus ROSSI]

11 (10) Szárnyfedői sekélyen és szórtabban pontozottak, a pontok közterei
nagyobbak, mint maguk a pontok, a közterek recézettek, ami miatt
kevésbé fénylők. Az előtor hátának pontozása többé-kevésbé durva.
de szórt, 3-5 dudorral, ferdén felálló szőrözettel. Sárgás vagy Vörö-
sesbarna, többnyire egyszínű, olykor a szárnyfedői gyenge fémes
fénnyel. 7-13 mm.

Előfordul Dél-Európában és Közép-Európa déli részében. a Szovjetunió
európai felének déli részén, beleértve a Krím-félszigetet, valaınint a Kaukázusban.
Fannaterületünkön csak a Bánságban (Herkulesfürdő. Mehádia) és Horvátország-
ban (Ludbreg) fordul elő. Lárvája tölgyfában él (V--VI)

[puncticollis MULs.]

12 (3) A szárnyfedőket világos színű harántcsíkok díszítik.

13 (14) A szárnyfedőkön a pajzsocska mögött nincs felálló szőrcsomó, és
a közepükön egy széles, a varraton megszakított fehéressárga
harántsáv húzódik (4. alnem: Paraphymatodes PLAV.). -- Vörösbarna
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vagy rozsdabarna, a szárnyfedői a világos harántsáv mögött söté-
tebbek. A fej és az előtor háta durván és sűrűn pontozott, az elő-
toron csak a pajzsocska előtt van egy kis, fényes dudor, szárnyfedői
durván és sűrűn, ráncolva pontozottak. 5,5-9 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, valamint Délnyugat-Ukrajnában.
baunaterületünkön a hegyvidéken ritka, és csak szórványosan fordul elő, Magyar-
országon a síkságon és dombvidéken sokfelé található, ahol lárvája szőlőtőkébeıı
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IÜT. ábra. Phynmtodes alıı-,i L. A; (Eredeti)

él. Az imágó május -----»júniusban repül urıijiıscímııs OL.. crythropterus BODNĂR,
melrmopterus BODNÃR)

fasciatus VILLERs

A szárnyfedőkön a pajzsocska ınögött felálló, fekete szőrcsoınó
van. Szárnyfedőin 2 sárga. keskeny harántcsíkkal. Szemei majdneın
osztottak (5. alnem: Poecilium FAIRM.). -- Az előtor háta finoman
és egyenletesen pontozott, sima dudorok nélkül. A szárnyfedői
elöl durvábban és szórtan, az elülső sárga harántsávtól nagyon
finoman, elmosódottan pontozottak és recézettek. Teste fekete,
csápjai, a combok töve és részben a lábszárak, valamint a szárny-
fedők elülső harmada és varrata a hátulsó harántsávig vörösbarna.
a szárnyfedőkön a közepe alatt 1--1 kifli alakú, a csúcs előtt 1-l
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párhuzamos szélű., rézsut kifelé tartó harántsáv sárgásfehér (98.
ábra: I--J). Szárnyfedői finom, lesimuló és rövid, felálló szőrözettel
(107. ábra). 4--6,5 mm.

A Előfordul Európában, a Kríın-félszigeten és Északnyugat-Kaukázusban,
Faunaterületünkön a hegy- és dombvidéken elterjedt és gyakori. Lárvája kőris.
tölgy, juhar, éger, vadrózsa és gesztenye száraz ágaiban él. A bogár főleg virágzó
cserjéken, galagonyán, berkenyên. vadrózsán található (IV VI) A p T ú
háncscincér

alni L.
Változatai:

I. Olykor csápjai és lábai egyszínű vörösbarnák. A törzsalak között gyakori
ab. lırumıipes PLAY.

2. Nagyon ritkán szárnyfedői egyszínű feketék, 2---2 sárgásfehér harántsávxa
(98. ábra: K). Eddig csak a horvát tengerpart vidékéről isınerjük

[ab. infusoatus CHEvR.|

3. Olyan, ınint a törzsalak, de szárnyfedőin a vörösbarna szín kiterjedtelılı. s zı
szárnyfedők vége. valamint a harántcsíkok között sem fekete, hanem csak
barna. -~- Ritka (Munkács, Szigetcsép, Tarcsa. Budapest, Djakovár)

ab. Solci JEšA1`ı<ı'»

4-. Olyan, ınint a törzsalak, de az elülső sárga lıaráııtsáv erősen megrövidiilt;
(98. ábra: E). Ritka (Pálháza, Tard. Kálmáncsa)

ab. aııticerecıırvatus PLA\.

5. Olyan, mint a t.örzsalak, de a szárnyfedők vége a hátulsó sárga haráııtcsíktól
ugyanolyan vörösbarna, mint elöl (98. ábra: H). A Faunaterületünkröl még
nem ismeretes [ab. apiealis PIN

6. A szárnyfedők sárgásfehér harántsávjaí hosszirányban a varrat közelében össze-
kötöttek (98. ábra: F-G). ~~ Nálunk ınég nem került elő

[ab. Fauconneti PI(:|

7. A szárnyfedők sáı-gásfehér harántsávjai kis foltokra tagolódnak (98. ábra:
C--D). -« Magyarországon még nem gyűjtötték
z [ab. biinterruptııs Pı'.A\.|

59. nem: Lioderina GANGLB.

Testük karcsú, meglehetősen lapos, párhuzamos szélű. Szemeik nagyok.
erősen kiállók és domborúak, feltűnően erősen recézettek, belül mélyen kika-
nyarítottak. Pofáik keskenyek, halántékuk sokkal keskenyebb, mint a szem.
és olyan széles, mint a hengeres nyak. Homlokuk széles, a csápdudoraik lapo-
sak, előre- és hátrafelé lejtősek, középen barázda húzódik, a fejpajzstól haránt-
barázda választja el. Csápjaik hosszúak, a szányfedók végét túlhaladják. a
3. íz rövidebb, mint az 5. Az állkapcsi tapogatók végíze kicsi, halta alakú (14..
ábra: D). Az előtor háta nem szélesebb, mint a fej, clöl-hátul gyengén lıefűzött.
oldalt éles dudor nélkül, korongján síma kiemelkedések nincsenek. Szárny-
fedői keskenyek, hosszúak, a végük együttesen lekerekített, oldalszegélyv
lehajló. A melltő nyúlványa nagyon keskeny, pengcszerű, alacsony. Amellközép
nyúlványa széles, ék alakú., a vége szélesen kimetszett. Combjaik gyengén
megvastagodottak, de nem bunkósak, lábszáraik egyenesek. A hátulsó lábfej
1. íze alig olyan hosszú, mint a 2. és 3. együttvéve, a 3. íz majd a tövéig kimet-
szett, keskeny.

Ide csak egyetlen palearktikııs faj tartozik. amely faunaterületíinkön is ıııegtalállıató.
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-- -- Egyszínű barnássárga, csak a szemei feketék. Feje Sűrűll ŐS ráncosan,
előtora finomabban és szórtan, oldalt sűrűn pontozott, fényes, a
szárnyfedői elöl sűrűn és finoman, hátrább elmosódottan pontozot-
tak, a pontok köze recézett, emiatt fénytelenek. Felülete sárgás
lesimuló szőrözettel fedett (108. ábra). 6--8,5 mm.
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Előfordul _~\ıısztriáb-aıı, Szlowákiálıaıı. .iltıgoszláviálıaıı (Bosznia, Hercego-
viıcıa), Görögországliaıı (Attika. lšorfu) és Šllagyarországoıız mindenütt nagyon
ritka, nálunk eddig csak Gyencsıliásról. Szászkabányáról és Pakraeról vannak
ıneglíıizllató adataink. l*Íletını_'ı(lját nem iz~:ınerji`ık. -\ bogár jı'mius~júliusban raj-
zik. s fényre is repül

linearis H.-UIPE

60. nem: Xylotreclıus (ilHE\”ı2.

Testük megnyúlt, hengeres. a válltól hátrafelé clsziikülő. Fejük Zömök.
szemeik enyhén domborúak, belül mélyen kiinetszcttek. Pofáik jól fejlettek,
halántékuk olyan széles, mint a nyak, homlokuk a szemek között hátul széles.
a csápgödrök előtt keskenyebb, a csápdudortık oldalszegélye lécszerű, középen
is van többnyire hosszanti lécekkel határolt kicmelkedése (14. ábra: C). Csáp-
jaik rövidek, a 3. íz hosszabb, mint a 4. és 5. Az előtor háta domború. erősen
kiszélffscdett, oldalt fog vagy dudor nélkül (110. ábra: R-«-T), felülete fino-
mabban vagy durván ráspolyszerű harántszcmcsékkel. Szárnyfedőik a válltól
hátrafelé fokozatosan keskenyednel-1, a végük egyenként lekerekített. A ınelltő
nyúleványa keskeny, de a csípők végéig ér, az elülső csípők hátul kissé nyitot-
tak. /\, mellközép nyúlványa széles, a vége gyengén kikanyarított. Elülső és
középső lábai rövidek, a hátıılsók hosszúak, combjaik kissé bunkósak. lábszá-
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rail; egvenesek valamel estl 't k. A " " ', y apı otta z elulso es középső lábfe'eik szélesek_. J
a hátulsók hosszúak, a hátulsó lábfej 1. íze nagyon karcsú és oldalt lapított
több mint k't . h 9 ' ' ˇ' ' 'ˇ `e szer osszabb a ._.. es 3. ız egyuttes hosszanal, a 3. íz kissé széle
sebb és majd a tövéig kikanyarított.

Ez a nem Dél-A .  . _ g j `, s :mintegy
100 faj tartozik ide. A palearktikus régióból több mint 35 f `t `

merika kivételével majd az egész földkereksé en elter°edt '
_ « g . . aj ismerünk, amelyek közül fauna

területünkön 5 faj fordul elő.

1 (4)

É?
í

^`Í\.-z

109. ábra. Xylotrechus rusticus L. (Eredeti) -

A szárnyfedők alapszőrözete barna, de szürke szőrözetből álló fol-
tocskákkal vagy határozatlan alakú harántsávokkal foltokkal
tarkított.

Az előtor háta hosszabb, mint amilyen széles, oldalt a közepe mögött
Í k'gyengén ıszélesedett (110. ábra: S). A. szárnyfedők ala színe bar-P

nasfekete, de a rajzolat (foltok és keresztsávok) sárga. Teste barna
'b ı f V g I (I H If ıı °arnas ekete »agy fekete, sargasszurke szorokkel behıntett, olykor
a csápok barnásvörösek, a lábak világosbarnák, alul a test szürkés
szőrökkel fedett. Szárnyfedőin elöl a korongon 1--1 folt a k" ', ozepen
1 folt oldalt és 1 a korongon, valamint 2--2 folt a csúcs előtt sárga.
amely világosabb sárgán szőrözött 110. ábra: A . Az el"t h' '( ) o or ataıı
elmosódott hosszanti szőrcsíkokkal. A homlokon élesen kiemelkedő
lécekkel, amelyek elöl hegyben összefutnak. l3-19 mm.
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A szárnyfedők szőrözete egyszínű barnásfekete. a harántcsíkok
élesek. és szőrözetük sárga vagy sárgásfehér.

Az előtor háta egyenletesen, nagyon sűrűn és finoman szeıncsézw
pontozott. Szurokbarna vagy fekete, a csápok és a lábak többnyire
barnák. a combok vége némelykor sötétebb; a szárnyfedők töve a
pajzsocska körül halvány vörösbarna, a szárnyfedők alapszíne a sár-
ga szőrökkel borítottiéles harántcsíkjai alatt sárgás; 1 sárga haránt-
sáv a közepe mögött kissé ferde, 1 harántsáv a közepe előtt ugyan-
így ferde és a varrat mentén messze a pajzsocska irányában meg-
nyúlt; sárga szőrcsomó van még a váll mögött és a csúcson (110.
ábra: F-G). Homloklécei laposak, középen barázdáltak, párhuza-
mosak. Az előtor hátának korongján kétoldalt 1--1 kis sárga
szőrfolttal. 9--14 mm.

Előfordul az Urál hegység és a Volga folyó között, szórványosan a Szovjet-
unió európai részének északabbi részén is, valamint Nyugat-Szibériában. Közép-
Európában (Alpok, Bosznia, Kárpátok) nagyon ritka. Faunaterületünkön eddig
csak Szlovákiából (Ulic, Stakčin) és Kárpátukrajnából ismerjük

[capricornis GEBL.]

V á l t O z a t a: I

1. A szárnyfedők *hátulsó sárga szalagja középen megszakított (110. ábra: H).
Eddig csak Szlovákiából ismerjük (Pasika) [ab. Ješatkoi HEYR.,]

) Az előtor hátának korongja ráspolyszerűen harántul ráncolt és
sokkal durvábban ráncolva pontozott, mint oldalt (110. ábra: T).

A homloklécek élesek, kiemelkedők, a homlokdudorok lécei és a
homloklécek között sűrűn sárga szőrözettel fedett. Az előtor korong-
ján a harántráncok gyengébbek, az elülső és hátulsó oldalán sárga
szőrfolttal. A szárnyfedők külső csúcsszöglete rövid hegyben kihú-
zott, a ferdén lemetszett csúcs a külső szöglet előtt egyáltalán nem.
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vagy alig öblös. A vállbütyök mögötti sárga harántvonal teljesen
vízszintes, az elülső harántcsík a varrat mellett keskeny, a hirtelen
görbület után kifelé tart és széles, a hátulsó harántszalag is széles, a
csúcs sárgaszőrös (110. ábra: 1-L). Fekete, a szárnyfedők szőr-
foltjai alatt az alapszín sárgásbarna, de sárgásbarna még az egész
tőszegély a varrattól az oldalszélig. Lábai Vörösbarnák. 3----20 mm.

ı
.

\

E `.
ı

\

ill. álıra. _\'_\'lotr(>ı`hııs untilope S(`.HÖ\'ll. (lfÍredeti)

lilíifordul Etırópáliıııı. lăeleértve a Szovjetıınió európai felének középső és
(léli részét. a Kaukázııson :it lránig. és lilszak-Alirikálian. Faıınaterületünköıı
szórványosaıı elterjedt és ritka, ;\lagyaror.-'zágıııı eddig csak Sopronból. Nagy-
vázsonyból, Siófokról. Pápáról és liaposgyarnıatról. valamint Šátoraljaújlıekvről
isınerjiik. l.ár\`ája különböző loınblevelű fák sérült vagy száraz ágaiban él (tölgy.
lıárs, nyár. bükk, szil. gyertyán. geszteııye. alma. szilva. szeder, galagonya stb.).
.-\.z imágó június- júliusban repül. s csak a tápnövényén található

arvicola OL.

Vállozata:

1. Olykor a szárnyfedők töve fekete (llU. ábra: M). Ritka (Bükk hegység: Tard)
ab. inbasalis PIL
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8 (7) A homloklécei egészen laposak és elmosódottak, homloka szórtan
és nem elrendezett csíkban szőrözött. Az előtor korongján a haránt-
ráncok nagyon élesek, elülső oldalfoltja nagy, a hátulsó keskeny.,
sárga szőrözet alkotja. A szárnyfedők külső csúcsszögletc éles hegy-
ben kihúzott. A vállbütyök mögötti sárga harántfoltocska rézsútos.
nem vízszintes, a harántcsíkok keskenyek, az elülső harántcsík is
végig egyforma keskeny, a varrat menti része ívelten megy át a
harántcsíkba (110. ábra: N-O). Fekete, lábai is sötétek, csápja
barna. szárnyfedőin a harántcsíkok alapszíne sárga, olykor a paj-
zsocska mellett a tőszegély a vállbütyökig barna; a csúcs sárga szőr-
foltja apró (111. ábra). 8-14 mm.

Előfordul Európában, a Szovjetunió európai részének középső és déli felé-
ben, a Kaukázuson át Eszak-Iránig, és Eszak-Afrikában. Faunaterületünkön a
hegy- és dombvidéken elterjedt, helyenként gyakori. Lárvája kizárólag tölgyfélék
törzsébcn és vastagabb ágaiban él. A bogarat júniustól augusztusig főleg Ölfán
vagy a száraz álló, illetve kidöntött törzsekcn, száraz gallyakon találjuk -~

Fürge darázscincér
antilope SCHÖNH.

" r .\altozata1:

1. Olykor a szárnyfedők vállbütyök mögötti kis lıarántfoltja nagyon ferdén (mint-
egy -15°-ban) elhelyezett (110. ábra: P). Neın ritka, a törzsalakkal együtt
f01`(ll1l elŐ ab. obliquefasciatus PIC

2. A szárnyfedők vállbütyök mögötti foltja teljesen hiányzik (110. ábra: --
Ritka (ıklárizıbesnyő) ab. fasciatus SEKERA

61. nem: Clytus LAICH.

Testük karcsú, meglehetősen hengeres, oldalszélük a válltól hátrafelé
kissé elszúkülő. Fejük zömök, kerekded, szemeik gyengén domborúak, nagyon
finoman recézettek, belső oldalukon élesen és mélyen kikanyarítottak, pofáik
jól fejlettek, halántékuk a szemek mögött gyengén elszűkül, és átmegy a széles
és hengeres nyakba. Homlokuk széles, csápdudoraik laposak, oldalt csak a
csápgödrök szegélyén van éles peremük, a csápgödröktől előrefelé homlokuk
a szemek között teljesen lapos (16. ábra: B). Csápjaik rövidek, a test fél hosz-
szát nem érik el, a 3. íz valamennyi között a leghosszabb. Az előtor háta minden
irányban domború, oldalt kerekített és dudor nélküli. Szárnyfedőik hosszúak,
oldalszélük lehajló, a csúcsa ferdén befelé lecsapott. A mell`tő nyúlványa kes-
keny, de a csípők végéig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak. A
mellközép nyúlványa széles és lapos. Lábaik hosszúak, különösen a hátulsók,
combjaik gyengén bunkósak, lábszáraik egyenesek. A hátulsó lábfej 1. íze
hosszabb, mint a 2---4. íz, a 3. íz gyengén kiszélesedett, és majd a tövéig osz-
IZOÍÍ.

Ide vagy 50 nearktikus' és palearktikus, valamint. néhány orieııtális faj tartozik, ezek
közül a palearktikus régióban 30, faunaterülctünkön pedig fi faj található.

1 (2) Testét csak lesimuló szőrözet fedi, sem az előtor hátán, sem a
szárnyfedők, tövén nincs hosszú és felálló szőrözet. A fej és az előtor
háta durván ráncolva szemecskézett, a szárnyfedők töve kissé dur-
vábban, majd finoman szemecskézett, egész felületét ncmezszerűeıı

12 ıx. s.
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sűrű szőrözet fedi, amely az egész alapskulptúrát eltakarja. A homlok
hátoldalán elöl, a csápgödrök mögött, az előtor elülső és hátulsó
szegélyén kétoldalt, a melltő és mellközép, valamint a mellvég olda-
lán l--1 folt és a potroblemezek vége sárgán szőrös. A szárnyfedők
alapszíne fekete, de a pajzsocska mellett 1--1 elmosódott szélű folt,
valamint a sárga szőrözettel fedett foltok, a barántsávok helye

(_ a

`l"

llfl. ábra. (flytııs tropirııs PANZ. (flredeti)

az alapszínben is barnássárga. szárnyfedők rajzolata: a pajzsocska
mögött a varrat mellett kiinduló sáv a közepe előtt lıarántirányban
kanyarodik, és a szegély mellett előrefelé fut, egy széles, hátrafelé
hajlott harántsáv a közepe mögött é" egy keskenyebb. előrefelé
hajlott sáv a csúcs előtt., valamint egy rézsútos folt a vállbütyök
mögött sárgán szőrös (112. ábra). 10 19 mm.

ff

Előfordul Közép- és Dél-Európában. \`alamiı`ıt Délnyugat-Ekrajııában.
Faunaterületüııkön szórványosan elterjedt és ritka, a dombvidék és az alacso-
nyabb hegyvidék tölgyerdöiben honos. Lárvája föleg tölgyfák törzsélıen él, de
kökényben és almában is megtalálható. Az imágó nıájns~- júniusban repül, és
a tápnövéııyéıı tartózkodik

tropicus PANZ.

Változatai:

Változatait; a 113. ábra: A K szeınlélteti. Fauııaterületüııköıı, s így
Magyarországon is ez ıdeıg a`z 1., 3., 4- 5. és 6. sorszámú változatok fordulnak elõ,
de a többi előfordulása is várható:

O 10
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1. ah. inhasalis PLAV. (A): 2. ab. praescutellaris PIC (B): 3. forma typica
(C): 4. ab. Kelchi BACH (D): 5. ab. interruptus PIC (E): 6. ab. posticeconjunctus
PLAV. 7. ab. posticedivisus PLAV. (G): 8.ab. posticeahruptus PLAV. (H):
9. ab. posticereductus SCHMIDT (I): 10. ab. reductesignatus HEYR. (J): ll. ab.
anticereductus SCHMIDT

2 (1) Az előtor hátán és a szárnyfedők tövén a lesimuló szőrözcteıı felül
még hosszú, felálló szőrözet is Van.

3 (4) A szárnyfedők sötét szőrözete gyér, úgyhogy a felületet nem fedi
be., ami miatt fényesnek látszik. Pontozása gyér és erőteljes, hátra-
felé elmosódottabb és sűrűbb, a pontok köze sima és fényes, afej
és az előtor háta nagyon sűrűn és durván pontozott. Teste fekete,
csápjai és lábai barnák., combj ai sötétebbek. Az előtor hátának elülső
és hátulsó szegélye, a melltő és a mellközép oldala, a mellvég oldal-
lemeze, a potrohszelvények vége, a pajzsocska., 1 váll mögötti rézsú-
tos folt. 1 erősen hajlott és a varrat mentén előre irányuló harántsáv
a közepe előtt, 1 kissé rézsútos harántsáv a közepe mögött és a csúcs
sárgásfehér szőrözettel fedett (113. ábra: L--M). 6--10 mm.

13 ııñâ
A H

U V W

.. if;

\
É KJ Ú
AE AF AG AH Aı AJ

113. ábra. A: Clytus tropicus PANZ. ah. inbasalis PLAV., B: ab. praescutellaris PIC, C: fofma
ıypica, D: ab. Kelchi BACH, E: ab. inıerruptus PIC, F: ab. posticeconjuncıus PLAV., G: ab.
posticedivisus PLAV., H: ab. posticeabruptus PLAV., I: ab. posticereductus SCHMIDT, J: ab.
reductesignatus HEYR., K: ab. anticereductus SCHMIDT; L--M: C. rhamni GERM. forma typica
NT: ah. innormalis PIC, O: ab. Kaszabi HEYR.; P-~R: C. lama MULS. forma typica; S: C. arieıis
L. ab. Carpelani HEYR., T: ab. Clouetí THÉRY, U: ab. quadripunctatus HEYB., V: ab. Kos-
lovskyi PLAV., W: ab. Krupkaí HEYR., X: ab. inconstons KUHNT, Y--Z: forma typica, AA:
ab. Bickhardti PIC, AB: ab. Lederi GANGLB., AC: ab. Heyrovskyí PIC, AD: ab. Chapmanni
Pıc, AE: ah. triangulimaculaıa COSTA, AF: ab. Bourdilloni MULS.; AG: Cyrtoclytus napra
GEHM. ah. inbasalis PLAV., AH: forma typica, AI: ab. Niedlí PODANY, AJ: ab. rufobipuncıatus
HEYR., AK: ab. Vávrai ROUBAL, AL: ab. margineprolongaıus HEYR., AM: ah. decoratus KUDLA
és AN: ab. Lekesı' HEYR. szârnyfedőrajzolata (A-K, S-AF: HEYROVSKY, L-N, P~--» R:

PLAvıLscsıKov nyomán, 0, AG--AN: eredeti)

12'*
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4 (3)

5 (Ő)
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Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Kaukázuson át Észak-Iránig 6,,
Kisázsiában. Faunaterületünkön elterjedt és főleg a dombvidéken gyakori. Lár.
vája a esüdfű (Astragalus) és a zanót (Cytisus) gyökereiben él. A bogár májug-
tól júliusig virágokon található B e n g e - d a r á Z S C 1 H 0 É 1'

rhamni GERM.

Változatai:

1. Olykor a szárnyfedőkön a váll mögötti rézsútos szőrfolt hiányzik (113. ábra:
N), --- Nem ritka ab. ınnormalis Pic

2. A szárnyfedők elülső sárgásfehér harántsávja oldalt megszakított (113. ábra:
Ü). - Ritka (Fiume, Zengg) lab- KRSZIIÍIÍ HEYR.]

3. Olykor a hátulsó combok végének kivételével lábai és csápjai barnásvörösek,
egyebekben olyan, mint a törzsalak. Nagyon gyakori

var. temesiensis GERM.

4 Az előtor háta keskenyebb, hosszabb, ınint amilyen széles, a szárnyfedők váll
mögötti kis foltja apró vagy hiányzik. Előfordul a Bánságban (Herkules-
füı-dö, Mghádia) var. longicollis REITT.

A szárnyfedők lesimuló, fekete szőrözete sűrű, az alapot annyira
elfedi, hogy fénytelennek látszik. A pontozása finom és sűrű, közte
az alap recézett. Az előtor elülső és hátulsó szegélye. a mell oldalán
1-1 folt, a potrohszelvények vége, a pajzsocska. a szárnyfedők csú-
csa és 2 harántsáv sárgaszőrös, ezek köziil az 1. harántsáv a varrat
felé a pajzsocska irányában megnyúlt.

A szárnyfedők váll mögötti kis harántfoltja rézsútos (113. ábra:
P--R.) A csápok egyszínű barnásvörösek. lábai vörösbarnák, de
a combok sötétek. Foltjai és lıaıwiııtsáyjai általában keskenyebbek
és világosabb sárgák xfagy ásszürkék. 8--14 mm.UJ ,',}„2\“Š fi'-2?

Előfordul Közép- és Dél-lıÍıırópálıaı`ı. Yalaınint Délııyugat-Ukrajnában
Faıınaterületünkön a Kárpátokban sokfelé előfordul, de ritka. Magyarországoıı
eddig csak Sopronbél (Víırhely) isıııerjiik. 1.á1`\`-ája fenyőfélék kérge alatt él. első-
sorban lucfenyőben és jegeııyefenyőben található. .X lıogár jú.nius--júliusban
a virágokon és tápnövényén lelhető

lama MULS.

V áltozıl t. a:

6 (5)

1. Olyan, mint a törzsalak, de lábai egy.-zíııíí \."örösi;>arııák, a combjai sem siitčfčli-
Flíifordtıl a törzsalakkal együtt 3]ı_ aggagı-us TRELLA

A szárnyfedők Váll mögötti harántos szőrfoltja teljesen Vízszintes
(113. ábra: Y-Z). A csápok Vége tölibnyire sötétebb. Lábai vörös-
barnák, de az elülső és középső combok olykor sötétebbek. A szárny-
fedők foltjai és harántsávjai többnyire szélesebbek és élénksárga
színűek (114. ábra). 5-14 mm.C'.7\

Előfordul Európában a Kaukáznson át Észak~Iránig és Kisázsiában.
Faııııateriiletüiıkörı a hegy- donıbvidék lakója, elterjedt és gyakori. Lárvája
(106. ábra: G) föleg tölgylıen, de más lomblevelíı fakban (bükk, juhar. gyertya!!-
geszteııye. mfigyflrli. dió. galagoııya .-ıtlı.) is ıııegél. A lárxn 2 évig fejlődik. eleinte
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a kéreg alatt rág járatokat, majd mélyen behatol a fába. Az imágó májustól
júniusig rajzik, farakásokon, száraz'fák törzsén, de virágzó fakon ıs találhato -
Közönséges darázscıncer

I arietis L.

Változataiz

1. oıyıwz s combjai ezesetben (zs kizzfjedızbbzzı feketék. z oyskozi
ab. gazella FABR.

ıf _
U

y/I

 
ži

_
3.

~.lı
ı ._

1

114-. ábra. Clytus arietis L. .Š (Eredeti)

A szárnyfedők rajzolatait a 113. ábra: S--AF szemlélteti; fauııaterüle-
tünkről eddig csak az 5., 6. és 11. sorszámú változatok kerültek elő:

2. ab. Carpelani HEYR. (S): 3. ab. Cloueti THÉRY (T); 4. ab. quadripunctatus
HEYB. (U): 5. ab. Koslovskyí PLAV. (V): 6. ab. Krupkai HEYR. (W): 7. ab. incoıı-
stans KUHNT (X): 8. forma typica Z):9. ab. Bickhardti PIC (AA): 10. ab.
Lederi GANGLB. (AB): 11. ab. Heyrovskyi PIC (AC): 12. Clıapmanni PIC (AD):
13. ab. triangulimaculata COSTA (AE); 14-. ab. Bourdilloni MULS. (AF).
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 62. nem: Cyrtoclytus GANGLB.

Testük karcsú, hengeres, párhuzamos szélű, felületük hosszú, felálló
szőrözettel fedett. Fejük megnyúlt, szemeik vese alakúak, belül kikanyarí-
tottak. Homlokuk a szemek hátulsó szegélyénél széles, domború, a csápgödrök
között keskeny és lapos, csápdudorai csak oldalt, a csápgödrök fölött élszerűek.
Pofáik nagyon hosszúak, halántékuk olyan széles, mint a nyak. Csápjaik
rövidek, a test fél hosszát nem érik el, a 3. íz valamennyi között a leghosszabb.

.»-1,.

\-

"~.-._

115. ábra. Cyrtoclytııs capra GERM. (Eredeti)

Az előtor háta hosszú, domború, oldalt ívelt, a töve felé gyengén befűződött.
Szárnyfedői hosszúak, párhuzamosak, a végük egyenként lekerekített, a paj-
zsocska körül és a varrat mentén benyomott. Felülete sárga foltokkal és haránt-
sávokkal. A pajzsocska háromszögű. A melltő nyúlványa keskeny és lehajló.
az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak. a mellközép nyúlványa széles
és domború. Combjai erősen bunkósak, lábszárai egyenesek, a hátulsó lábfej
1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. együttvéve. a 3. íz felül majd a tövéig kikanya-
1-írott.

Ide 3 palearktikus és dél-ázsiai faj tartozik. amelyek közül 1 a fauııaterületünkön is
honos.

Teste fekete vagy barnásfekete, csápja, lábszárai és lábfejei vörös-
barnák. A homlok kétoldalt elöl, a fejtető, az előtor elülső szegélye
egészen, a hátulsó kétoldalt, a mell egyes pontjai, a potrohszelvé-
nyek vége, a pajzsocska, a szárnyfedők csúcsa, 1 széles harántszalag
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a vége előtt, amely kissé hajlott és erősen ferde, 1--1 hosszú folt
a szegélyen a közepe előtt, 1-1 rézsútos folt a varrat mellett, amely
a közepéig ér és kifelé hajlik, végül 1-«-1 keskeny, a pajzsocskától
kiinduló rézsútos sáv a vállak mögött sárgán szőrös (113. ábra:
AH). A fej és az előtor háta nagyon sűrűn, durván, recézve ponto-
zott, szárnyfedői igen durván, helyenként ráncolva pontozottak..
de a közterek fényesek, hátrafelé a skulptúra finomabb, a végén
bőrszerűen ráncolt (115. ábra). 8.5-A-15 mm.
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116. ábra. A: Cyrtoclytııs capra GERM., B: Plagionotus arcuutus L., C: Chlorophorus ıfarius
0. F. MÜLLER, D: Monochamus sutor L., E: Lamia textor L.. F: Acanthocinus aedilis L. lár-
vája C: Monochamus sutor L. és H: Lrımia texıor L. bábja felülnézetben (A, C: DEMEI.T_

B, D --E: PLAvILscsIKov, -F~-»Hz KEMNER nyomán)
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Előfordul Európa hegyvidékén, de nagyon sporadikus az elterjedése, vala-

mint Szibérián át Koreáig. Faunaterületünkön eddig csak a Kárpátokból került
elõ, ahol sokfelé megtalálták, de mindenütt ritka. Lárváját (116. ábra: A) ez ideig
csak a platánlevelű juharban figyelték meg (VI -VII)

 [oapra GE aM.]

Változatah

A szárnyfedők rajzolata változékony, azokat a 113. ábra: AG«-AN szem-
lélteti. A 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10. sorszámú forma a Kárpátokból is előkerült, a töb-»
binek az előfordulása pedig várható:

1. ab. inbasalis PLAV. (AG): 2. ab. Vávrai ROUBAL (=-= Székessyi CSIKI) (AK):
3. ab. margineprolongatus HEYR. (AL): 4. ab. decoratus KUDLA (AM), 5. ab. Lekeši
HEYR. (AN); 6. forma typica (AH): 7. ab. Niedli PODANY (AI).

8. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők szegélyén nemcsak a sárga szőrökkel
fedett folt alapszíne sárgásbarna, hanem a sárga alapszín a tőszegélyig meg-
hosszabbított. A tövében a pajzsocska mellett is van 1~~-1 sárga folt (113. ábra:
AJ -- Ritka (Tihuca) [ab. rufobipunetatııs HEYIL]

9. Olyan, ınint a törzsalak, de a felület harántsávjainak, foltjainak szőrözete nem
sárga, hanem fehéresszürke. Ritka (Szlovákia: Kralovany, Margecany)

[ab. albofasciatus SEKERA]

10. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők alapszine nem fekete, hanem barna.
«~- Ritka (Szlovákia: Margccany) [ab. Heyrovskyi SEKEIU]

63. nem Plagionotus MULS.

Testük karcsú és hengeres, vagy szélesebb heıjıgt~ı`es. és a válltól hátra-
felé elkeskenyedik. Fejük zömök, kerekített, szemeik gyengén domborúak.
belül szélesen és mélyen kikanyarítottak, pofáik jól fejlettek, halántékuk a
szemek mögött rövid, majd befűződött, és a nyakba ınegy át. Homlokuk a
szemek között keskeny, homlokdudoraik gyengén kiemelkednek. középen
kissé benyomottak, a csápgödrök fölött sincs ék, hátul kis szögletben kihúzott
(16. ábra: A). Csápjaik a test fél hosszát meghaladják, a 3. íz rövidebb. mint
az 5., a csápízek vége erősebben vagy gyengébben egyik oldalukon kissé kihú-
zott (l6. ábra: C). Az előtor háta gömbölyű, szélesebb vagy kissé hosszabb, a
töve előtt gyengén befűződött, oldalt erősen kerekített. Szárnyfedői szélesek.
a válltól hátrafelé erősebben vagy gyengébben elkeskenyednek, a végük fer-
(lén lemetszett, külső csúcsszögletük éles vagy kerekített. A melltő nyúlványa
keskeny és lapos, a csípők végét eléri, az elülső csípők ízületi vápái hátul
nyitottak, a mellközép nyúlványa széles, a vége kimetszett. Lábaik hosszúak.
combjaik bunkósak, lábszáraik egyenesek. A hátulsó lábfej 1. íze sokkal hosz-
szabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve, a 3. íz alig szélesebb, mint a 2., majdnem
a tövéig kimetszett.

Ebbe a nembe 11 palearktikus és 3 nearktikus faj tartozik. Faunaterületünkön 3 faj
honos. `

1 (4) A combokon a lesimuló szőrözet mellett alul még hosszú, elálló.
gyér szőrözet is van. Nagyobb termetű és szélesebb fajok, a szárny-
fedőik a válltól hátrafelé határozottan és feltűnően elkeskenyednek.
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2 (3) Szárnyfedői a csúcson kissé kikanyarítottak., külső csúcsszögletük
hatarozott tompaszögu. Teste sötétbarna, a szárnyfedők töve, a
csapok es a labak sargasbarnak, 3 harántcsik a fejen., az előtor hátá-

1-17. ábra. Plagimıotus dctritus L. .-3 (Eredeti)

iãe@e§@®®@c

J/... K Q'/I'
BC|)5|:(;|-||jKLMN0PQRS

*Q
Iı` \

TUVWXYZAAABAC
118. ábra. A: Plagionotus detritus L. előtorának rajzolatváltozatai -»- B-~~AC: P. detriıııs _l,.
szárnyfedőrajzolata. B~--E: forma typicu, F: ab. Obscurebasalis PIC, G: ab. Theresae PIC. ll:
ab. anticeredurtus SCHMIDT, I: ab. curvaıofasciatus TIPPMANN, J- P: ab. inbasalis PLAY..
Q: ab. Freyi TIPPMANN, R: ab. ornatus PODANY, S: ab. Kulzeri TIPPMANN, T: ab. Špačekı
PLAV., U: ab. Kanabéi PLAV., V: ab. Reithofferi TIPPMANN, W: ab. apicebímaculatus SCHMIDT.
X: ab. Heyrovskyi KANABÉ, Y: ab. Roubali JEŠATKÓ, Z: ab. Székelyi KANABÉ, AA: ab. quadrí-
maculatus KANABÉ, AB: ab. Millekeri KANABÉ és AC: ab. Podanyi HEYR. (A-~AB: HEY-

ROVSKY nyomán, AC: eredeti)
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nak elülső széle és 1 harántesík a középen (118. ábra: A), 4 haránt-
csík a szárnyfedőkön, valamint a csúcsuk és a test alul sűrű sárga
szőrökkel fedett. A szárnyfedők első 2 harántcsíkja a varraton meg-
szakított, és az oldalszélt sem éri el (118. ábra: B-E). Rajzolata
nagyon Változó (117. ábra). 10-~19 mm.

119. ábra. Plagionoıus urcuams L. 3 (Eredeti)

Előfordul Európában, Kisázsián át Iránig a Katıkázıısbaıı. Faunateríi-
letünkön a tölgyerdőkben mindenütt elterjedt és gyakori, tíízifával gyakran ınég
lakásokba is behurcolják. Lárvája főleg száraz tölgy kérge alatt él. A bogár
június-»júliusban rajzik, farakásokon. a tápnövény száraz ágain. törzsén talál~
.ható -Sárgafarú (larázscineér

detritus L.

\-ˇáltozatai:

A rajzolat változatait. a 118. ábra: B -AC szemlélteti. Magyarországon
eddig a következö sorszámú változatok kerültek elő: 1., 6., 12.. 14-.. 16., 17.. 18..
19

1. forma typiea E): 2. ab. obseurebasalis PIC 3. ab. Theresae Pıt:
(G): 4-. ab. anticereductus SCHMIDT (H): 5. ab. curvatofasciatus TIPPMANN (I):
6. ab. inbasalis PLAV. (Ja-P): 7. ab. Freyi TIPPMANN 8. ab. ornatus PODANY
(R): 9. ab. Kulzeri TIPPMANN (S): 10.ab. Špačeki PLAV. (T); 11. ab. Kanabéi
PLAV. (U); 12. ab. Reithofferi TIPPMANN (V): 13. ab. apicebimaeulatus SCHMIDT
(W): 1/Lab. Heyrovskyi KANABÉ (X): 15. ab. Roulıali JEŠATKÓ (Y); 16. ab.
Székelyi KANABÉ (Z); 17. ab. qııadrimaculatus KANABÉ (AA): 18. ab. Millekeri
KANABÉ (AB): 19. ah. Poılanyi HEYR. (AC),
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8 (2) A szárnyfedők csúcsa egyenként lekerekített, a külső csúcsszöglet
is lekerekített. Teste fekete, a, csápok és a lábak sárgásvörösek.,
de az elülső és középső combok bunkója többnyire füstös. A testet
alul-felül sárga foltok és harántsávok díszítik, a fejen 3 harántsáv,
az előtor hátának elülső szegélye, korongján kétoldalt rézsútos
harántsáv, a pajzsocska, a vállbütyök a belső oldalán, a varraton a
pajzsocska mögött és az oldalszegélyén a Váll alatt 1-1 folt, vala-
mint 3 harántsáv, amelyek közül az 1. sem a varratot, sem az oldal-
szélt nem éri el, és a csúcs egy keskeny szegélyt kivéve sárga szőrö-
zettel borított. A mell oldalán foltok, a haslemezeken pedig haránt-
sávok sárgák. A szárnyfedőkön a sárga szőrökkel borított helyek
alapszíne is többé-kevésbé sárgásbarna (119. ábra). 10~22 mm.

Előfordul Európában, a Szovjetunió európaipfelének középső és déli részén.
beleértve a Kaukázust, továbbá Kisázsiában és Eszak-Afrikában. Faunaterüle-
tünkön a tölgyerdőkben általánosan elterjedt és helyenként nagyon gyakori. Lár-
vája (116. ábra: B) elsősorban tölgyben, de más lonıbosfákban is (gesztenye, gyer-
tyán. bükk. fűz) megél. A bogár májustól júliusig rajzik. s főleg farakásokon.
száraz. napsütötte fatörzseken. kivágott. fák rönkjén található - B á r s o n y o s
darázscincér

I-) ıareuatus

F 0

W X

cm 1 Grý saleUAJÉ?
120. ábra. A: Plagiorıotus arcuatus L. ab. mulıiinterruptus PIC, B: ab. Henoni PIC, (I: ali.
Prozhigai PLAV., D: ab. bídisjunctus PLAV., E: ab. substauropolicus PLAV., F: ab. sto.uropol'ícus
PLAV., G: ab. posticedivisus PLAV., H: ab. ~.Reicheı`. THOMS., I: ab. tridivisus HEYR., J: ab.
Plavilščikovi HEMM., K: ab. disjıınctus PLAV., L: forma typíca, M: ab. humeralis MARCU, N:

BÍÍAD ÃE ĂF Ão Aı-ı AK AL AM

ab. algerinus PIC, O: ab. connatus MARS., P: ab. intermptoconnotus SCHMIDT, Q: ab. Pici
PODANY, R: ab. apicalis HAMPE, S: ab. Milliaıi Pıc, T: ab. marıialis Pıc, U: ab. Pognaioni
PIC, V: ab. semiconfluens PLAV., W: ab. Colbeani MARS., X: ab. Buyssoní DAUF.:, Y-- AD:
P. floralis PALL. forma ıypica, AE: ab. Mülleri RADAMOVIČ., AF: ab. Hofferi HEYR., AG: ab.
biimerruptus PIC és AH--AM: m. voriabilis MOTSCH. (A-O, Q-X: HEYROVSKY, Y--AA:

R PLAVILSCSÍKOV nyomán, a többi eredeti)

U
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Változatai:

1. Olykor szőrözete nem sárga, hanem fehéresszürke. -~ Ritka (Trencsén)
[ab. alboaiguatus SEKERA]

Rajzolatváltozatait a 120. ábra: A--X szemlélteti. Nálunk eddig a követ-
kező sorszámú változatok kerültek elő: 4-., 5., 11., 12., 16., 17., 18., 21.

i 2. ab. multiinterruptus PIC (A): 3. ab. Henoni PIC (B): 4. ab. Prozlıigai
PLAV. (C): 5. ab. lıidisjunctus PLAV. (D): 6. ab. substauropolicus PLAV. (E): 7. ab.

*i

»
l

121. ábra. Plagionotus florıılis P.-tLL. 3 (Eredeti)

stauropolicus PL.-tv. (lf): 8. ab. p~ostieedi\`isus Pı-.\V. (G): 9. alı. Reiehei THO_\I.-.
(H): 10. ab. tridivisus lll-JYR. (1): ll. ab. Plavilšéikovi HE_\L\I. (._l):. 12. ab. disjunetus
PLAV. 13. forma typiea (L): 1-l~. ab. lıuıııeralis .\lzxRCt,T (_\l): 15. ab. algerinus
PIC 16. ab. coımatııs MARS. (O): 17. ab. interruptoconnatus SCHMIDT (P):
18. al). Pici PODANY 19. ab. apicalis ll.-HIFI-Z (R): 20. ab. Milliati PIC (S):
21. ab. ıııartialis PIC (T): 22.211). Pagnioni PIC (Ü): 23. ab. semiconfluens PLAY.
(V): 2-l. ab. Colbeani MARS. (W): 25. al). Buyssoni D.-HF.

A középső és hátulsó cc-mlıokat csak lesimuló szőrözet fedi, alul
sincs elálló szőrözet rajtuk. Testük karcsú. keskeny. a válltól alig
keskenyedik, szárnyfedőinek vége egyenként lekerekített, feje egyen-
letesen szőrös, az egész hasoldal sűrűn sárga szőrökkel fedett.
Teste fekete, csápjai és lábai sárgásvörösek, felülete sárga haránt-
csíkokkal: az előtor elülső szegélye és a töve előtt 1 harántsáv, vala-
mint a melltő oldallemezei, a pajzsocska, a tőszegély mögött 1-1
nagy, kerek folt, az oldalszél a vállbütyökig, valamint a csúcs és
3--3 harántsáv, amelyek közül az 1. és a 3. sem az oldalszélt, sem
a varratot nem éri el. A szárnyfedőn a fekete és sárga sávok közel
egyforma szélesek (121. ábra). 8-16 mm.
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Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Kaukázuson át Eszak-Iránig és Kis-
ázsián át Szíriáig, valamint Nyugat- és Közép-Szibériáig. Faunaterületünkön főleg
az alföldön és a dombvidéken nagyon elterjedt, közönséges, sőt kártevő. Lárvája

- a lucerna gyökerében fejlődik. A bogár májustól augusztusig található, főleg
virágzó cickafarkon -- L u c e r n a c i n c é r

` floralis PALL.

Változatai:

1. A csáp 1. íze fekete, combjai pedig barnák, egyebekben olyan, mint a törzsalak.
- Magyarországon közönséges (Z basicornis REITT.) ab. aulicus l..A1CH.

2. Olyan. mint a törzsalak, de a szőrözete felıéressziirke. --- Nem ritka
ab. armeniacus REI'ı"r.

3. Olyan. ınint az ab. fııılimıs LAICII., de szőrözete fehéresszürke. --- Gyakori
ab. araratensis liEIT'ı`.

A szárnyfedőrajzolat változatait a 120. ábra: Y--~-AM szemlélteti: ezek
mind előfordulnak hazánkban is:

-1. fornıa typiea AD): 5. ab. Mülleri AD_A\t()VllÍ3 6. ab. Hofferi
HEYR. (AF): Í. ab. biinterrııptus PIC (AG): 8. 111. variabilis MOTSCH. (AH Al-\l)

64+. ııenı: Neoclytus THOMS.

Testük karcsú. hengeres, hátrafelé elszűkül. Fejük zömök, kerekített.
szemeik vese alakúak, belül csak kissé kimetszettek, pofáik nagyon hosszúak.
előrefelé elszűkülnek, halántékuk a nyakkal egyforma széles. Homlokuk a
szemek között széles, gyengén domború, csápdudoraik a szemek hátulsó sze-
gélyének magasságáig érnek, alacsonyak. Csápjaik elérik a test fél hosszát, a
4. íz sokkal hosszabb, mint a 9., a 3. és 4. íz karcsú, vékony, az 5. kissé rövi-
debb. a 6.-tól megvastagodott, és ízei laposak, rövidebbek (16. ábra: D).
Az előtor háta hengeres, elöl-hátul szegélyezett, elöl-hátul hirtelen elszűkül,
oldalt párhuzamos, felületén ráspolyszerű harántszemcsék Vannak. Szárnyfedői
a vállon sem szélesebbek, mint az előtor, hátrafelé elkeskenyednek, a végük
ferdén lemetszett, és a külső csúcsszegély hegyes. A mellközép nyúlványa kes-
keny. végig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak, a mellközép nyúl-
ványa széles és lapos. Lábai karcsúak, hosszúak, az elülső comb gyengén meg-
vastagodott, a középső és hátulsó erősen bunkós, a hátulsó comb vége hegyesen
kihúzott (16. ábra: H) a lábszárak kiszélesednek, különösen a hátulsók, és
kívül késpengeszerű. A ulsó lábfej 1. íze sokkal hosszabb. mint a 2-~--4.
íz együttvéve, a 3. íz a tövéig osztott.

15" Qh F1'

Ide vagy 70 nearktikus és neotropikus faj tartozik, amelyek közül 1 fajl Európába is
behureoltak, s a horvátországi tengermelléken ıncglıonosodott.

-- - Rozsdavörös, finom, lesimuló sárgásbarna szőrözettel fedett: teste
alul, az előtor elülső és hátulsó szegélye, valamint. a szárnyfedők
töve kivételével sötétebb. Szárnyfedőin a tőszegély és 3 harántsáv
sárgán szőrös (124. ábra: A). Az előtor háta hosszabb, mint amilyen
széles, a középvonalban és a korongon is néhány erősen kiemelkedő,
ráspolyszerű harántszemcsével (122. ábra). 8-- 15 mm.
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Észak-amerikai faj, de a Földközi-tenger medencéjében többfglé előfordul,
helyenként, így az isztriai tengermelléken meg is honosodott. Lárvaja korısben,
tölgyben, dióbaıı stb. fejlődik (VI--VII) (zz eryıhrocephaluë FÁBR-)

[acuminatus FABR.]

É. .Í

i

Í
J'
Í

L'
ll,f

122. ábra. _\"f>ocl_vtus rwııminntııs l<`.-inn. ,j (Eretleti)

65. nem: Chlorophorus CI-IEVR.

Testük karcsú, hengeres., meglehetősen párhuzamos szélű. Fejük kicsi,
sokkal keskenyebb, mint az előtor háta, szemeik vese alakúak, belül mélyen
kimetszettek. Homlokuk hátul széles, elöl lapos. a homlokdudoraik gyengén
emelkednek ki, közöttük a homlok benyomott. Pofáik fejlettek, halántékuk
rövid, elszűkül és a hengeres, széles nyakba megy át. Csápjaik rövidek, legfel-
jebb a test felét érik el, a 3. íz valamivel hosszabb, mint az 5., és jóval hosszabb,
mint az utolsó előtti ízek (16. ábra: Az előtor háta gömbölyű, elöl-hátul
szegélyezett, oldalt dudor nélkül, erősen kerekített. Szárnyfedői hosszúak.
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domborúak., a végük ferdén befelé levágott. A melltő nyúlványa keskeııy,
végig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak, a mellközép nyúlványa
széles, a mellvég oldallemeze keskeny. Lábaik hosszúak., combjaik csak egyen-
letesen és gyengén megvastagodottak. a középső és hátulsó comb vége az ízület
két oldalán alul éles, (lerékszögű (16. ábra: G). Lábszáraik egyenesek, a hátulsó
lábfej 1. íze sokkal hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve, a 3. íz mélyen kimet-
szett (16. ábra: I).

Ebbe a nembe több mint 150 faj tartozik, amelyek az óx-'ilág lakói. ..~\ 25 pzıleıırktikııs
fajból faunaterületünkön 7 faj fordul elő.

1 Teste fekete., de az előtor alapszíne vörösbarna, legfeljebb az elülső
szegélye fekete. Szárnyfedői feketék, szürke szőrözetű harántsávok-
kal.

Čbx 'ÍD2 (3) Az előtor háta a szárnyfedők töve hosszú, felálló szőrözettel
fedettek. Az előtor háta oldalt erősen kerekített, felülete domború.
középen kissé ritkábban, oldalt sűrűn és ráncosan pontozott. lesi-
muló szőrözete gyér. A szárnyfedők vége. egy széles harántsáv a
közepe nıögött és a közepe előtt. szürke szőrözettel fedett. ez utóbbi
előrefelé varrat mentén a tőszegélyig meghosszabbított (124.
ábra: B). ' és lábai sötétek. 7,5-12 mm.(3DJ U1 99 “C5 Q.-J. 92 ıııı

Előfordul Ausztriában. Morvaországbaıı, Dél-Szlovákiában. ;\»lag}'arorszá-
gon és a Balkán félszigeten. Magyarországon csak xerotherm helyeken. puszta-
füves hegyoldalakon. dolomit- és mészkőtalajoıı fordul elő és ritka (Budapest.
Visegrád, Nógrádszakáll, Verőce. Duka-Csörög, Pécel, Úszöd, Esztergom). Á bogár
a dárdahere (Dorycnium) virágján található június-júliusban. Lárváját. illetve
életmódját nem ismerjük (=- nigrípvs KÜST., neo BRULLÉ)

hungaricus SEIDL.

CA? --~. l\.') ~`..../
Az előtor háta és a szárnyfedők töve csak lesimuló szőrözettel fedett.
legfeljebb az előtor hátának oldalán van itt-ott 1-1 hosszabb.
felálló szőrszál. Az előtor háta hengeresebb, olsdalszegélyf' kexfésbé
kerekített, a töve előtt hirtelen elszűkült, felülete nagyon sűrıfiıı és
meglehetős durván ráncolva pontozott, rövid, lesimuló szőrökkel
sűrűn fedett, úgyhogy az alapskulptúra alig látható. Az előtor
szőrözete sárgásfehér, a korongon kétoldalt feketés szőrfolttal. -X
szárnyfedők feketék, fekete szőrözettel, de a csúcs, egy széles lıaráııt-
szalag a közepe mögött és a közepe előtt, amely utóbbi a varrat
mentén a tőszegély foltjáig ér, szürke szőrökkel borított (124, ábra;
C). Lábai és csápjai világosabb barnák vagy Vörösesf~k. siírií szó-
rözettel. 8--12 mm.

Előfordul a Földközi-tenger ıııedeııcéjébgn és Magyarországoıı. \`alaııı.iı_ıl
Erdélyben (Nagyvárad) és a Báııságlıan (Deliblát). Magyaı-országoıı ııagyoıı ritka
(BUŐÜPÜSL PŐÜÜÜ- Lárvája az ÍEÜCÜ (ÜVWÜÍS) gyökereiben él. A bogár j úniııs júli-
usban virágokon (Er_'yngiu.m, Daucııs) található

` trifasciatus FABR.

4 (1) A test alapszíne fekete., az előtor háta is fekete, szőrözete sárga..
fekete foltokkal, illetve sávokkal, vagy fekete, szürkésfehér sávok-
kal, illetve foltokkal.
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5 (10) A test felületét sűrű sárga vagy sárgászöld szőrözet fedi, a szárny-
fedőket fekete harántcsíkok vagy foltok díszítik.

6 (7) A szárnyfedők fekete harántcsíkjai teljesek, a varraton sem sza~
kadnak meg (legalább a csúcs előtti harántsáv teljes, vagy ha az

i is hiányzik, akkor a szőrözete zöldessárga). Felülete zöldessãrga
szőrözettel sűrűn borított, az előtor hátának korongj án széles fekete
harántszalag van. Szárnyfedőin 1-~1 széles, fekete harántszalag

123. ábra. Chl.orophOrus mrius Ü. F. M`t`*I.LER (Eredeti)

húzódik a csúcs előtt és középen. valamint 1--1 C alakú széles.
fekete folt, egymásnak tükörképei a vállon ugyancsak fekete (124.
ábra: I). Az előtor háta sűrűn ráncolva pontozott, de a szőrözet
olyan sűrű, hogy az alapskulptúrát elfedi. Csápjai és lábai barnás-
feketék, a lábszárak vége és a lábfejek fokozatosan vörösödők (123.
ábra). 8--14 mm.

Eıõfmduı Kõzõp- és Da-Euzõpábzzn, a Kauızázw-.On za Észak-Iránig, Ks-
ázsián át Szíriáig és Irakig. Faunaterületünkön a dombvidéken és az alföldön
általánosan elterjedt és gyakori. Lárvája (116. ábra: C) különböző lonıblevelii
fákban (gesztenye, szil, juhar. éger, kőris, akác, gyümölcsfélék. sőt szőlő) fejlődik.
Fejlődése 2-~ 3 évig tart., a lárva napfénynek kitett vastagabb száraz ágakban él.
A bogár viráglátogató, főleg cickafarkon található (\"ˇI~--VIII) „... D í s z e s
darázsciııeér

varıus O. F. MÜLLER
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Változatai:

1. Olykor a csápok és a lábak vörösbarnák, rajzolata olyan, mint a törzsalaké. A
Ritka (Fehértemplom) [ab. damascenus CHEvR.|

2. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor hátának fekete harántcsíkja vagy foltja
hiányzik, vagy 2~3 kis foltra tagolódik. ~ Gyakori (zf: punctaıus BODNÃR)

ab. viridicollis KRAAT7.

3. Rajzolata olyan, mint a törzsalaké, de a szőrözet hamııszürkc vagy szürkésfelıér.
--~ Gyakori ab. incanus PLAV.

A szárnyfedő rajzolatváltozatait a 124. ábra: D--S szemlélteti. A változa-
tok közül Magyarországon az 5., 6.. 7., 8., 9., 14.. 15. sorszámúak fordulnak elő.
a többi előfordulása is várható:

4. ab. supertomentosus PLAV. (D-WE): 5. ab. Dragicevici ADAMOVIČ (F):
6. ab. Clermonti PIC (G): 7. ab. Vávrai JESATKÓ (H): 8. forma typica (I): 9. ab.
ocellatusˇVITALE (J): 10. ab. Mesmini PIC (K): ll. ab. bigeıninatus ROL-FBAL (L):
12.. ab. Cejkai ROUBAL (M): 13. ab. scutellaris PODANY 14«.ab- Kanabéi
HEYR. (0): 15. ab. paulojıınctus PIC (P): 16. ab. combinatus PODANY (Q): 17. ab.
conjuııctus PODANY (R): 18. ab. fontanae HUB. (5).

Í (op) A szárnyfedőket fekete foltok vagy a varraton szélesen megszakított
harántsávok díszítik. A szőrözet szürke, barnásszürke vagy zöldes.

.A i A  i ı J K N

V Ü W V Q
J bl) I l 0

U V )N AB AC AD

igi"Ỳ*Ü

OY
É

:L1

'U 0 É uı '-1

'W -um *-ıqˇ' 1* "ı

AE AF Ao Aı AJ AK AL AHM
l24~. ábra. A: .fVeO(`lytııs ar:fıminatu.s FABR.. PB: Chlorophorus hungariırııs SEIm-., C: (fi. trifiısf_`.~ˇu-
:us FABR., D~~-AE: C. rarius Ü. F. MÜLLER ab. supertomentosusı PLAV..| F: ab. Dragice1`ifrí
ADAMOVILˇZ. G: ab. Clermonti PIC, II: ab. Váıfrai JEŠATKÓ. I: fQ_rnıa. t.__'\'pıÍca, J: ab. oeellatus
VITALE, K: ab. Mesmini PIC, L: ab. bígeminatus ROUBAL, M: ab. (Jeikai ROUBAL, N: ab. seutel-
laris PODANY, 0: ab. Kanabõi HEYR.. P: ab. paulojunctus PIC, ab. combimıtus PODANY.
R: ab. conjurıctus PODANY, S: ab. jontrmae HUB.: T---~V: C. Herbsti BRAHM_form.a typica, W:
ab. bistrisignatus KLAP., X: ab. duplex HEYIL; Y: C. pilosus glabromaculatus GOEZE: Z-MAB:
C. sartor FABR. forma typica, AC: ab. infensus PLAV., AD: ab. progressivus PLAV.: AFI: C.
figuratus SCOP. ab. interruptus KUDLA, AF-~~AH: forma typica. AI---~ AJ: ab. laleroredurtus
PLAV.. AK”--AL: ab. humerofaıeralis PLAV. és AM: ab. latıfasciatus FISCH. szárnyfcdőrajzolata
(D-- E, G»~ S, AE:)-AM: HEYROvsKY. Te-A W, Z~«-Al): Pı.AvıLs(:sıKov nyomán, a többi eredeti)

13 IK. T..



5 194 DR. KAszAB ZOLTÁN IX I

.-„-„„_--_-_-_.....„-__. - -...........,z7V z z

8 (9)

9 (8)

10 (5)

11 (12)

;V_' Í 77 ......J.vfýr _.._. _ ~1zz~ r-WÍ' “" "“"""""“""“"-'**__"' *"“"““"'* *""“"*--°- _ -.--„... ,z

Az előtor hátát egy nagy, és kétoldalt 1~--l kicsi fekete szőrfolt
díszíti. A szárnyfedőkön a csúcs előtt, valamint középen van 1-l
nagy, harántos folt, amelyek a varratot nem, de a szegélyt többnyire
elérik, azonkívül a vállbütyök és egy hajlott hosszanti folt (gyakran
C alakú) a korongon fekete (124. ábra: T-V.). Az előtor skulptúrája
a fekete korongfolton jól látható, igen durván szemcsézve pontozott,
az oldalszélen a zöldes alapszőrözetben kopasz pontokkal, középen
a legszélesebb. Teste karcsú. 8,5--15 mm.

Előfordul Európában, a Kaukázusban, Nyugat- és Délnyngat-Szibériában.
Faunaterületünkön a hegyvidéken elterjedt, Magyarországon szórványosan és
ritkán található (Keszthely, Õszöd, Pápa, Sopron, Magyarkanizsa, Szentlőrinc.
Szeged, Budapest, Debrecen). Lárvája különböző lomblevelíí fák (hárs. tölgy,
szil) vékonyabb ágaiban fejlődik. A bogár június--júliusban található virágokon
(I verbasci FABR. non LINNÉ)

Herbsti B RAH M

Változatai:

1. A szárnyfedők középső fekete foltja hiányzik (124. ábra: A törzsalak
között fordul elő, de nálunk még nem találták [ab. bistrisignatus KLAP.|

\

2. A szárnyfedők középső fekete foltja hosszában osztott (124. ábra: X). -- Ritka
(Ludbreg) [ab. duplex HEYIL]

Az előtor hátát egyszínű, sűrű sárgásbarna vagy zöldesbarna sző-
rözet fedi, korongján nincsenek fekete foltok, felülete nagyon sűrűn,
finoman, ráncolva, kissé ráspolyszerűen pontozott, a töve előtt a
legszélesebb, előrefelé erősebben elszűkül, mint hátrafelé. A szárny-
fedők fekete foltjai kicsik, 1--1 a csúcs előtt, 1--1 középen és 1-1
a korongon elöl és a vállakon fekete (124. ábra: Y). 12--ló mm.

A törzsfaj a Földközi-tenger nyugati medencéjében (Marokkó. Spanyol-
ország), az alfaj Franciaországtól a Balkán félszigetig fordul elő. Faunaterületün-
kön eddig csak a Bánságban (Orsova) és Horvátországban találták. Lárvája
tölgyben, gesztenyében, dióban, fügében, akácban, szőlőben, juharban, gyümölcs-
fákban stb. fejlődik

[pílosus FORSTER ssp. glabrornaculatus GOEZE]

A test szőrözetének alapszíne fekete, és fehér vagy szürkésfehér
szőrcsíkokkal., foltokkal díszített.

Az előtor hátát csak lesimuló szőrözet fedi. A szárnyfedők vállán
nincs fehér szőrfolt. Az előtor hátának tőszegélyét, a pajzsocskát,
a szárnyfedőkön 2 keskeny és hajlott harántcsíkot (melyek közül
az 1. előrefelé a varrat mentén a pajzsocskáig, de oldalt csak a ko-
rong közepéig ér, a hátulsó harántcsík eléri az oldalszélt és a varrat
mellett is az elülső harántcsík magasságáig megnyúlt) (124. ábra:
Z--AB), 1 váll mögötti rézsútos oldalfoltot és a csúcsot, valamint a
mellközép és mellvég oldallemczeit és a potrohlemezek hátulsó
szegélyét kétoldalt sűrű fehéres szőrözet fedi. Az előtor háta szemecs-
kézett, gyéren és finoman szőrözött, a skulptúrát nem fedi be,
meglehetősen gömbölyű. 5,5-~9 mm.
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Előfordul Európa déli felében és Kisázsián át Iránig, valamint Szibériában.
Faunaterületünkön elterjedt és gyakori. Lárvája különböző lomblevelű fákban
(akác, gesztenye, zanót stb.) fejlődik. A bogár június -júliusban virágokon talál-
ható (= ıl/Iulsanti SEIDL.) -- Feketevállú darázseincér

A i sartor FABR.

125. ábra. Chlorophorııs figumms SCOP. .É (Eredeti)

Változatai:

1. A törzsalaktól abban különbözik. hogy a szárnyfedők 1. harántcsíkja ketté-
osztott (124. ábra: AC). H Gyakori ab. infensus PLAV.

2. Az 1. harántcsíkba a szegély melletti folt is beleolvad (124. ábra: AD). -- Elő-
fordulása várható [ab. progressivus PLAV.]

Az előtor hátát a lesimuló szőrökön felül még felálló szőrök is borít-
ják. Szőrözete sűrű és bolyhos, az alapskulptúrát elfedi, nagyon dur-
ván pontozva szemecskézett, teljesen fénytelen, keskenyebb, oldalt
kevésbé kerekített. A szárnyfedők vállán van 1- 1 hosszúkás, szürke
folt. Az előtor széles tőszegélye kissé szürkés, a szárnyfedőkön a
csúcs, lteljes harántcsík a közepe mögött, valamint az oldalszélen
a váll mögött 1 haránfolt és a pajzsocskától hátrafelé rézsút futó
szalag élénkszürke (124. ábra: AF---AH, 125. ábra). 7--13 mm.

Előfordul Európában, a Kaukázusban, Kišázsiában és Szibériában a Baj-
kál-tóig. Faunaterületünkön főleg a hcgyvidéken elterjedt és gyakori. Lárvája

z
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különböző lomblevelű fákban (szil, tölgy. gesztenye, akác, nyír, nyár, fűz és
különböző gyümölcsfák) fejlödik. A bogár júniustól augusztusig virágzó cserjéken,
ernyősvirágokon található -~ R a j z o s d a r á z s c i n c é r

figuratus SCOP.
Változatait

A szárnyfedők rajzolatváltozatait a 124. ábra: AE-AM szemlélteti,
Magyarországról eddig csak a 2., 4-. és 5. sorszámúakat mutatták ki:

1. ab. interruptus KUDLA (AE); 2. forma typica (AF--AH): 3. ab. latero-
reductıts PLAV. (AI-AJ): 4. ab. humerolateralis PLAV. (AK.~~-AL): 5. ab. lati-
fasciatus FISCH. (AM).

66. nem: Isotomus MULS.

Testük megnyúlt, hátrafelé erősen elkeskenyedő, hengeres. Fejük tömzsi,
szemeik vese alakúak, domborúak, finoman recézettek, homlokukon mélyen
és szélesen kimetszettek. Pofáik hosszúak, párhuzamosak, halántékuk rövid.
kissé befűződött, és átmegy a hengeres és széles nyakba. Homlokuk hátul
széles és kissé domború, csápdudoraik magasak, a kimetszés éles és hátrafelé
kis fogban kihúzott, középen barázdált, előrefelé lejtős. Csápjaik ho zúak.
a test fél hosszát meghaladják, a 3. íz közel olyan hosszú, mint az 5. (16. ábra:

Az előtor háta domború, erősen kiszélesedett, oldalt dudor nélkül. előre és
hátrafelé elkeskenyedett, a tövén gyenge hosszanti középvonallal és a korong-
ján lapos benyomatokkal. Szárnyfedőik hosszúak, hátrafelé elkeskenyednek.
a végük ferdén befelé lecsapott. külső csúcsszögletük széles. A melltő nyúlványa
keskeny, lehajló, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, a mellközép nyúl-
ványa széles, lapos. Lábaik hosszúak, combjaik gyengén és fokozatosan vasta-
godnak, a középsők bunkósak, a lıátulsók combvége eléri a szárnyfcdők K
lábszáraik hosszúak. A hátulsó lábfej 1. íze sokkal hosszabb. ınint a
iz együttvéve, a 3. íz keskeny és mélyen kimetszett. a lıátnlsó combok vége
kétoldalt alul éles szögletben végződik.

C0 CD

HaQ;
(IQ

4:..

lde 5 palcarktikus faj tartozik, amelyek közül fannzıteriiletiiııköıı csak 1 fordıil elő.

~ Teste fekete vagy feketésbarna, a csápok és a lábak yörösessárgák.
a combok bunkója többnyire sötét. Az előtor hátán 1 hosszanti
középső keskeny sáv. valamint 1 kis folt a korong hátoldalán
fehéres, a pajzsocska., valamint a szárnyfedőkön 1-1 folt a váll-
gödrök és a pajzsocska között. 1---1 oldalfolt a szegélyen a vállak
mögött, 1-1 harántfolt a közepe előtt, 1 közös varratfolt a pajzsocs-
ka mögött, 1-1 erősen hajlott folt a hátulsó harmadban és a csúcs
fehérszőrös. Alul a mell oldalai és a potrohlemezek vége fehér. Az
előtor háta nagyon sűrűn és fiııoınan szemecskézett, teljesen fény-
telen, szőrözete nagyon finom. a szárnyfedők lesimuló szőrözete
annyira sűrű, hogy a skulptúra egyáltalán nem látható (126. ábra).
12-22 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. a Krínı-félszigeteıı és a Kaukázusbaıı.
Faunatcrületünkön elterjedt, föleg hegy- és dombvidéki ritkább faj. Lárvája
különböző lomblevelű fák (gyertyán, tölgy, gesztenye, bükk, szil) száraz törzsé-
ben, vastagabb ágaiban fejlődik. A bogár éjszaka aktív, s a tápnövények száraz
ágaiıı, törzseken, farakásokon található N y í r f a - d a r á z s ci n c é r

speciosns SGHNEID.
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Változatai:

1. Némelykor a szárnyfedőkön a fekete alapszíııezetben szürkés szőrök kevered-
nek, úgyhogy a rajzolatot elmosódottá teszik. Előfordul a törzsalakkal együtt
Horvátországban, .Mag_varországon csak átmeneti alak található (Legénd)

var. Gaııglbaueri PH;

I'f 1
Ü:-

“1-~- ı-I~`_*"`
É)

Í- .
z ıi

ii

126. ábra. Isotomus speciosus SCHNEID. (Eredeti)

2. Ülykor a váll mögötti fehér szegélyfolt hiányzik. - A törzsalak között található
ab. inlateralis PH:

3. A szárnyfedők váll mögötti szcgélyfoltja és középső harántfoltja egymással
összekötött, I A törzsalak között ritka [ab. bifasciatus PI..\v.]

(17. nem: Anaglyptus MULS.

Testük karcsú, párhuzamos szélű, hengeres. Fejük széles, szeırıeik vese
alakúak. belül szélesen és mélyen kikanyarítottak. Homlokuk széles, gyengén
domború, elöl lapos, csápdudoraik kissé kiemelkedők, középen barázdáltak.
Pofáik hosszúak, előrefelé gyengén elszűkülnek, halántékuk olyan széles. mint
a nyak. Csápjaik hosszúak, meghaladják a test fél hosszát (S2), vagy a szárny-
fedők végét majdnem elérik (3), a 3. íz hosszabb, mint az 1., és hosszabb, mint
a 4., de olyan, mint az 5. Az előtor háta hengeres, oldalszéle kissé ívelt, a
töve előtt befűződött, oldaldudor nélkül. A szárnyfedők töve meredeken kiemel-
kedik, a válldudor mellett mélyen benyomott, és e benyomat, valamint a
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varrat között erősebben kidudorodik, a vége majdnem lekerekített vagy
ferdén lecsapott. a külső esúcsszöglet kerekített vagy éles hegyben kihúzott.
A melltő nyúlványa keskeny és lapos, a csípők végén lehajló., az elülső csípők
ízületi vápái hátul nyitottak. A mellközép nyúlványa széles. Combjaik bun-
kósak, a combok vége alul kétoldalt lekerekített, lábszáraik egynesek, lábfejeik
szélesek, A hátulsó lábfej 1. íze alig hosszabb, mint a 2. és 3. íz együtt, a 3.
íz mélyen kimetszett (16. ábra: J).

Az eddig ismert több mint 20 holarktikus fajból fauııaterületünköıı 2 faj fordul elõ,

3

127. ábra. ._-Ímıgl}-'plus ın_Ts!í(`us l.. 3 (.lŠı`e(leti')

l A szárnyfeflők külső csúcsszögletı- éles fogban kihúzott. (1. alnem:
„_-ínagl)'ptu.s s. str.). -~ Teste fekete. a csápok vége, a combok töve.
a lábszárak Vége és a lábfejek vörösliıarııák. Szárnyfedőin egy széles
esúcsfolt, egy széles középső haráııtsáv. amely előrefelé a varraton
háromszögben kihúzott, Valamint 1 elmosódott oldal- és váll mögötti
folt., amely rézsútos és a pajzsocska iráııyálıaıı meghosszabbított.
szüıtkésfehér. A szárnyfedőkön a pajzsocska mögötti korong dudora
éles, dúsan, feketén szőrözött. 9-~14 mm.

Előfordul a Földközi-tenger ıııedeııeéjébeıı, faunaterületünköıl eddig csak
a horvát tengermellékről került elő. Lárvája különböző loınblevelű fák száraz
ágailıaıı él (IV ~ VI)

[gibbosus FABFL]
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2 (1) A szárnyfedők külső csúesszöglete tompa, illetve lekerekített (2.
alnem: Cyrtophorus J. LEC.). - Teste fekete, de a szárnyfedők elülső
része belül az 1. harántesíkig, kívül a hátulsó harántcsíkig vörös-
barna. A fejet finom, lesimuló, szürkés szőrözet fedi, az előtor háta
feketén szőrözött, a lesimuló szőrözet mellett gyér, felálló, hosszú
szőrözet is van. A szárnyfedőkön a széles csúcs, egy zegzúgos kes-
keny harántcsík középen, amely a varrat mentén előrefelé meghosz-
szabbodott, egy kisebb, vessző alakú folt a varrat mellett az alsó
harántsáv meghosszabbodásával párhuzamosan, és egy rézsútos
keskeny harántsáv az elülső harmadban, valamint egy szegélyfolt
a váll mögött fehérszőrös. A 3. és 4. csápíz belül a végén éles tüskébe
kihúzott, ízei gyűrűsek. A szárnyfedők pajzsocska mögötti korong-
duzzanata kiemelkedik, de nem éles, és szőrözete is normális (127.
ábra). 9--14 mm.

_Előford`ul Közép- és Dél-Európában, Ukrajnában, a Kaukázusoıı túl, vala-
mint Eszak-Afrikában. Faunaterületünkön a hegy- és dombvidék lomberdeinek
lakója, általánosan elterjedt, gyakori faj. Lárvája tölgyben, juharban, kőrisben.
égerben, gyümölcsfákban stb. fejlődik. A bogár májustól júliusig virágzó fákon.
cserjéken található -- J u h a r - d í s z c i n e é r

mysticus l...

Változata:

1. Olyan. mint a törzsalak, de a szárnyfedők alapszíne fekete. Ugyanolyan
gyakori. mint a törzsalak (--: hieroglyphicus HERBST)

ab. albofasciatus DF. GEER

68. nem: Purpuricenus GERM.

Testük zömök, párhuzamos szélű, hengeres, legalább részben réglavörös
vagy tűzpiros, fekete foltokkal vagy sávokkal. Fejük kicsi, szemeik finomaıı
recézettek. belül mélyen és szélesen kikanyarítottak; a hátulsó szemkaréjok
között a homlok sokkal keskenyebb, mint az elülső karéjok között. Csápdudo-
raik kiemelkedők, a csápgödrök fölött éles szögletbe kihúzottak. Pofáik hosz-
szúak, párhuzamosak, halántékuk sima, a szemek hátulsó szegélyétől gyengén
elkeskenyedve megy át a hengeres nyakba. Csãpjaik hosszúak, a test végét
elérik vagy jóval túlhaladják (3), a 3. íz sokkal hosszabb, mint az 1., és
olyan hosszú, mint az 5. Az előtor háta széles, elöl-hátul gyengén befűzött.
harántul benyomott, oldalt kiszélesedett és olykor éles foggal, felületén egyenet-
lenségekkel. A pajzsocskájuk keskeny háromszögű. Szárnyfedőik szélesek.
párhuzamosak, domborúak., a végük ferdén kifelé lemetszett. A melltő nyúl-
ványa széles, kétoldalt hosszirányban barázdált, a vége meredeken lehajló, az
elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak. A mellközép nyúlványa széles.
Lábaik vékonyak, hosszúak, combjaik sem bunkósak, lábszáraik egyenesek.
Lábfejízeik szélesek, rövidek, a hátulsó lábfej I. íze olyan hosszú, mint a 2.
és 3. együttvéve, a 3. íz mélyen kimetszett. a talp közepén végig csupasz sáv
húzódik .

Az egész földkerekségen elterjedt nembe több mint 4-5 faj tartozik, amelyek közül
16 faj palearktikus. Faunaterülctünkön csak 2 faj honos.
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Az előtor háta annyira finoman és szórtan szőrözött, hogy csupasz-
nak tűnik. Teste fekete, szárnyfedői vörösek, a varraton egy nagy,
közös, megnyúlt tojás alakú folt sem a szárnyvéget, sem a pajzsocs-
kát nem éri el (129. ábra: R). Olykor az előtor háta nem egyszínű
fekete, hanem különböző kifejlődésű vörös foltok tarkítják, máskor
alapszíne vörös, fekete foltokkal. Felülete nagyon durván és sűrűn

...-_..(\J_`L..ˇ*

\
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l28. ábra. Purpuricenus bııderısis GÖTZ .-xj (Eredeti)

pontozott, az előtor korongján alkalmasint sima középdudor és több
lapos benyomat van, oldalain 1-~1 éles fog áll ki (129. ábra: A~J).
13%*-24 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, kelet felé Eszak-Iránig. Faunaterüle-
tünkön elterjedt, főleg tölgyesekben, xerotherın helyeken találjuk. Lárvája főleg
tölgy, gesztenye. bükk, fűz, nyár, valamint gyüınölcsfák száraz, vékonyabb ágai~
ban fejlődik. Az imágó nıájustól júliusig rajzik. gyakran magasan a fák koronáján
vagy a száraz fák törzsén található (I Koehleri auct.) V é 1' e i n c é r

Kaehleri L.
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Yaltozataı:

1. A szárnyfedők fekete foltja olyannyira redukálódott, hogy csak 1 -- -1 hosszúkás
folt. maradt meg belőlük a varrat két oldalán a közepe mögött (129. ábra: Q).
-- Ritka (Debrecen. Győrszentiván) r ab. bilineatus MULS.

2. Az előbbihez hasonló, de a fekete folt még kisebb, a varrattól elkülönült, pont-
szerű (129. ábra: P). --- Ritka (Győrszentiván) ab. bipunctatus VI.l.I.,~\

3. Szárnyfedői egyszínű vörösck (129. ábra: 0). ~ Ritka (Fiume)
[ab. ruber GEoF1«“n.|

lz. Olykor a szárnyfedők fekete. elliptikus foltja a pajzsocskáig ér (129. ábra: S).
Ugyanolyan gyakori. mint a törzsalak ah. litoralis DEPOLI

5. Ritkán a szárnyfedők fekete foltja nemcsak a pajzsocskát, lıanem a csı'ıc.~=-
szögletet is eléri (129. ábra: T). Ritka (Budapest)

ab. apiceniger l)EPOL1

6. Egyes példányokon a fekete folt kiterjedtelıb. és a pajzsocskát is körülöleli
(129. ábra: U). -- Ritka (Debrecen) ab. Mariae WˇEING.

.-Í'.. Olykor a szárnyfedők fekete foltja széles, és csak az oldal- és tőszegély maradt
vörös (129. ábra: V). -~-- Nem gyakori (Budapest, Horvátország)

ab. cinctus \“1Ll.z\

8. Olyan, mint az előző, de csak a szárnyfedők' oldalszéle vörös (129. ábra: W).
- Ritka. nálunk még nem találták lgab. aethneıısis Bmlsll

@@@ 99 Ü
. A B C D E

/""“`*""““'-"

.99. S T U V W X

129. ábra. A--«J: Purpuricenus Kaehleri L. és KWN: P. Kachleri L. ın. globulícollís MULS.
előtorának rajzolatváltozatai - 0-AX: P. Kaehlerí L. szárnyfedőrajzolata. O: ab. ruber
GEOFFR., P: ab. bipunctatus VILLA, Q: ab. bilinealus MULS., R: forma typica, S: ab. litomlis
DEPOLI, T: ab. apiceniger DEPOLI, U: ab. Marine WEING., V: ab. cinctus VILLA, W: ab. aethncn-

sis BAssı és X: m. globulicollis Mi'-Ls. (PLAvıLscsıKov nyomán)
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9. Nagyritkán szárnyfedői teljesen feketék. -- Eddig csak Dalmáciából (Meleda)
ismerjük [ab. carbonarius REı'ı`T.i|

10. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor hátának oldalai lekerekítettek, erősebben
íveltek, csak gyengén kiugró oldalbütyökkel (129. ábra: K-N). Teste több-
nyire kisebb és keskenyebb, színezete olyan, mint a törzsalaké, de a szárny-
fedők fekete foltja nagyobb, a pajzsocskát eléri (129. ábra: X), az előtor háta
vörös foltokkal, vagy az egész eleje vörös. -- Előfordul a Bánságban és Horvát-
országban, Magyarországon Csömörről van adatunk

m. globulicollis MULS.

ı

Az előtor háta felálló, hosszú, barnás szőrökkel sűrűn fedett, a
szőrözet azonban a felület durva skulptúráját nem fedi el. Teste
fekete, szárnyfedői vörösek, a közepétől a csúcsig és a csúcs maga
széles sávban fekete (130. ábra: P--Q). Az előtor háta elöl és hátul
feketén szegélyezett (130. ábra: B, D). Felülete nagyon durván és
sűrűn, ráncolva pontozott, az előtor hátán középen erősebben.
kétoldalt a töve előtt gyengébben, és a korongon is gyengébben
kiemelkedő, ami miatt felülete egyenetlen. Oldaldudorai élesek
(128. ábra). 10-20 mm.

Előfordul Közép- és _Dél-Európában, a Szovjetunió európai részének déli
felében, a Kaukázuson át Eszak-Iránig, Kisázsián át Szíriáig, valamint Eszak-
Afrikában. Faunaterületünkön a síkság és domhvidék lakója, az Alföldön és az
Alföldet szegélyező dombvidéken elterjedt, helyenként nem ritka. Lárvája irodal-
mi adatok alapján tölgyben, bükkben, gyümölcsfákban él. A bogár főleg fészkes-
virágzatú növényeken található június-júliusban - B í b o r c i n c é r

budensis GÖTZ

ii-/j
A B C

P Q R S

HH alıra A 9 O: Purpuricerıus budcnsis GÖTZ előtorának és P--S: szárnyfedőinek rajzolat-
valtofataı A, C: ab. urıgaricus HERBST, B, D: forma typica, E: ab. perversus PLAV. Ffl-G: ab
trmotaıus HEYR., H: ah. Karamani HEYR., I: ab. Novaki HEYR. J---N: ab. punctiger APF..
U ab rı mis BRULLÉ, forma typica, R: ab. bitlisensis TH. PIC és S: ab. caııcasicus

Tn. Pıc (A---H, J-S: Pı.AvıLscsıKov nyomán, 1: eredeti)
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Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor háta egyszínű fekete (130. ábra: O).
A törzsalak között nem ritka ab. affinis BRULL17;

2. Olyan, mint a törzsalak, de a fekete előtor hátán 1--1 oldalfolt van elöl és 1
középfolt a pajzsocska előtti bütykön (130. ábra: ~--~~ Nem ritka

` ab. Karamani HEYR.

3. A fekete előtor hátán elöl vörös harántsáv és a pajzsocska előtt kis vörös folt
van (130. ábra: 1). Ritka (Kalocsa. Pécel, Kaposvár, Sárbogárd)

ab. Novaki HEYR.

4. Az előtor háta a hátulsó felében fekete, elöl vörös. a vörös sávban 1 »- 1 fekete
oldalfolt van, vagy a hátulsó fekete rész középen előrefelé megnyúlt (130. ábra:
F«G). - Ritka ab. trinotatus HEYR.

5. Az előtor háta vörös, de hátulsó szegélye keskenyen vagy szélesen fekete
(130. ábra: A, C). ~~ Ez a forma a leggyakoribb. és általánosan elterjedt (: htm-
garıcus auct.) ab. ungariens HERBs'ı`

6. Az előtor hátának elülső fele fekete. hátulsó fele vörös (130. ábra: -- Ritka.
nálunk még nem találták [ab. perversus PLAV.|

7. Olykor a szárnyfedők fekete foltja a pajzsocskáig meghosszabbodott (130. ábra:
S). Az előtor rajzolata változó. -»- Ritka, nálunk eddig nem gyűjtötték

[ab. eaueasicus TH. PIC]

8. Hasonló a törzsalakhoz, de a szárnyfedők fekete foltja hátul a csúcson sokkal
kiterjedtebb (130. ábra: R). Az előtor színezete változó. - Ritka, előfordulása
nálunk is lehetséges [ab. bitlisensis TH. PIC]

9. Az előtor háta fekete, a közepe előtt kétoldalt 1-~1 vörös folttal (130. ábra:
J-N). A szárnyfedők fekete foltja olyan, mint a törzsalaké, vagy párhuzamos,
a csúcsa keskenyedő, s a vörös szegély végig ér, de a csücsszöglet fekete. ~-
Ritka (Legénd) ab. pımctiger APF.

3. alcsalád: Lamiinae

Többnyire nyúlánk és hengeres, ritkábban Zömök és hengeres, vagy
lapított, igen apró, többnyire közepes vagy nagy termetű fajok. Közös saját-
ságnk, hogy fejük függőlegesen lefelé áll (hypognath), a tapogatók végíze a
csúcsa felé hegyesedő (131. ábra: J, 4-. ábra: J), és az elülső lábszárak belső
oldalán rézsútos barázda fut végig (4. ábra:

Főleg a trópusokon fajokban rendkívül gazdag csoport, amelynek fajai az ázsiai-
afrikai területeken nagy forınagazdagságban bontakoztak ki. Faunaterületünl-iön 26 ııembe
tartozó 86 fajt tartunk nyilván. ˇ

y A nemek határozókulcsa

1 (28) Az előtor hátának oldalai középen hegyesen csücsökben kihúzottak
(132. ábra: A).

2 (9) Az 1. csápíz megvastagodott, és külső oldalának csúcsa előtt ívelt
élecske húzódik, amely félkör alakú mezőcskét határol (131. ábra:
B--D).
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3 (4-) Az elülső csípők ízületi vápái hátul szélesen nyitottak (131. ábra:
H) (1. nemzetség: Monochamini). -- Nagy tõrmfitűz hengeres te3tű=
hosszu csápú fajok (K Monochammus auct.) _

69. nem: Monochamus GUER.

4- (3) Az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak (131. ábra: 1) (2. nemzet-
ség: Lamiini).

5 (6) A szárnyfedők a varraton nem nőttek össze, s a hártyás szárnyak
is jól fejlettek 70. nem Lamıa FABR.

6 (5) A szárnyfedők a varraton összenőttek, s hártyás szárnyai emiatt
csökevényesek vagy hiányosak.

7 (8) Az 1. csápíz sokkal rövidebb, mint a 3. (131. ábra: D). Nagy termetű,
szárnyfedőin bársonyos fekete foltokkal 71. nem: Morimus SERV.

8 (7) Az 1. csápíz olyan hosszú, vagy kissé hosszabb, mint a 3. (131.
ábra: C). Kisebb termetű, szárnyfedőin kis, bársonyos fekete fol-
tokkal (z Herophila. MULS.) 72. nem: Dorcatypus THOMS.

9 (2) Az 1. csápíz külső oldalának vége előtt nincs élecske által határolt
mező (131. ábra: A, 132. ábra: J--M).

10 (15) Az elülső csípők ízületi vápái oldalt szélesen, ék alakban nyitottak.
a bemetszés csúcsa eléri az oldallemezek szegélyét (131. ábra: E).
az elülső csípők sarkantyúja (trocbantinusa) emiatt jól látható.

/1 ý 7 , »
\

l 1  .) ç "`\

l ' 1 \ * _ '> t)
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zW 1
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131. ábra. A: Acemthoderes clıwipes SOHRANK, B: Lamia textor L., C: Dorcatypus tristis FABR.
és 1): Morimus funereus MULS. csáptöve ~~ E: Dorcadion decipiens GERMAR, F: Acanthocinus
aedílis L. és G: Accmthoderes clavipes SCHRANK előtora Oldalnézetben az elülső csípőkkel --
H: ll/Ionochamus sutor I.. és I: Lıınıia tcxtor L. előtora alulnézetben --- J: Lamia textor L. áll-

kapcsi tapogatója (J: HARDE nyomán, a többi eredeti)
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11

12

13

14

15
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Hártyás szárnyuk csökevényes vagy gyengén fejlett, szárnyfedőik
hosszúkás tojásdadok, nem párhuzamosak, testük hengeres
nemzetség: Dorcadionini).

(12) A csápokat hosszú, elálló szőrök fedik (132. ábra: K). Az előtor hátá-
nak oldaltüskéje apró és tompa [73. nem: Parmena SERV.]

(11) A csápokat nem fedi hosszú, elálló szőrözet (132. ábra: J).

(14) A fejpajzs középső része jóval előbbı`e kihúzott, mint az oldalszéle,
s emiatt. a rágók tövénél előbbre fekszik (132. ábra: G). A fejpajzs

a felső ajak közt nincs fénylő ízületi hártya
74. nem: Doreadion DAL,\ı.

Cbs CD

(13) A fejpajzs elöl egyenesen lemetszett, középső része a rágók tövének
magasságában fekszik (132. abra: A fejpajzs es a felso ajak között
fénylő ízületi hártya van 75. nem: Neodorcadion GANGLR.

(10) Az elülső csípők ízületi vápái oldalt alig nyitottak vagy teljesen
zártak (131. ábra: F--G). Testük párhuzamos szélű. lapított vagy
hengeres. hártyás nyuk jól fejlett (4. nemzetség: .»'.lcan.thOcin.inÍ).fn N Q;\ 'H'

(17) Az 1. csápíz körte alakúan megvastagodott, a vége előtt a legszéle-
sebb. a csúcsán ismét elkeskenyedik (131. ábra: Az elotor hata-
nak oldaltiiskéje nagy és középen elhel.yezett., a korongon kétoldalt

is
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132. ábra. -:\: .'1I.Orıo(.`ham.us sutor L., B: Saperda currharias 1..., (Š: .-lcmıthorfirıus aedilis 1...
D: Liopus rıebulosus L., E: Exocentrus`ad8per8us MULS. és F: Pogon-Ochaerus fasciculotus Mt?I.s.
előtora felülnézetben G: Dorcadion decípiens GERM. és 11: Neodormrlion bilineamm GERM.
feje elölnézetben 1: Mesosa curculiOn.Oídes L., J: Dormdion deıripiens GERM. K: Parmerm
balteus tmifaseiatus ROSSI, L: Aconthorinus oedílis lÍ.. és M.: Exocentrus adspersuzs MULS. csáp-

töve (G. H: reszbcn HARD!-3. I: PICARD ııyoman. a többi eredeti)
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17

18

19

20

21
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23

24

25
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27

(20)

(2

(2

(2

(16)

(21)

(19)

(13)

(23)

(22

5)

4

7)

(26)

kiemelkedő dudorokkal. A szárnyfedők vége a csúcson lemetszett.
Combjai bunkósak. Teste hát-hasi irányban lapított

76. nem: Acanthoderes SERV.

Az 1. csápíz a vége felé fokozatosan vastagodik meg, nem körte-
szerű (132. ábra: L-M).

A csápízeket csak lesimuló rövid szőrözet fedi (132. ábra: L).

Az előtor hátán 4 sárgás, szőrözettel fedett dudorodás látható (132.
ábra: C). A csápok a testnél kétszer (Q) hosszabbak, vagy még
hosszabbak (5). A hasoldalon a szőrözet között csupasz foltok van-
nak 77. nem: Acanthocinus GUÉR.

Az előtor hátán nincsenek szőrös durorok (132. ábra: D). A csápok
a testnél csak kissé hosszabbak. A hasoldalon a szőrözet között
nincsenek csupasz foltok (= Leiopus auct.)

78. nem: Liopus SERV.

A csápízeket a rövid lesimuló szőrözeten kívül hosszú, elálló szőrök
is borítják (132. ábra:

Az előtor hátán nincsenek dudorodások, és oldaltüskéje a közepe
mögött elhelyezett, kissé hátrafelé hajló (132. ábra: A szárny-
fedőket rövid, lesimuló és hosszú, felálló szőrök borítják, de szőr-
panıacsaik nincsenek; a csápok egyszínűek, nem gyűrűzöttek

79. nem: Exocentrus MULS.
A

Az előtor hátának oldaltüskéje a középen elhelyezett és egyenesen
kifelé irányul (132. ábra: A csápízek többnyire gyűrűzöttek.

A szárnyfedőkön fekete szőrpaınacsok vannak. Az előtor hátán
sima és fénylő dudorokat figyelhetünk meg (132. ábra: F) (:: Pogo-
nocherus auct.) 80. nem: Pogonochaerus ZETT.

A szárnyfedőkön nincsenek szőrpamacsok; az előtor hátán nincsenek
sima és fénylő dudorok.

Az előtor háta szélesebb, mint amilyen hosszú (133. ábra:
Combjaik bunkósak. A szárnyfedők mintegy két és félszer olyan
hosszúak, mint amilyen szélesek a vállon (: Hoplosia auct.)

81. nem: Oplosia MULS.

Az előtor háta négyszögű, olyan hosszú, mint amilyen széles (133.
ábra: L). Combjaik nem bunkósak. A szárnyfedők hosszúak és
keskenyek, több mint háromszor olyan hosszúak, mint amilyen
szélesekavállon (2: Deroplia BEDEL) 82. nem: Stenidea MULS.
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28 (1) Az előtor hátának oldalai egyenesek vagy íveltek, de hegyes esücsök
nélkül (132. ábra: B).

29 (34) A csápízek száma 12 (5. nemzetség: Agapanthiini).

30 (31) Teste szélesebb, csápja erőteljesebb, jól megkülönböztethető ízek-
kel, hosszú, felálló szőrözettel az ízek belső oldalán. A hátulsó
combok Vége eléri a potroh 2. szelvényének a végét.

83. nem: Agapanthia SERV.

31 (30) Teste nagyon karcsú, csápjai igen vékonyak, az ízek határa alig
látható, belül csak szórtan, finoman, de olykor hosszan szőrözött.
A hátulsó combok Vége a 2. potrohszelvény Végét sohasem éri el.

32 (33) A 3 csápja kétszer, a Q-é másfélszer olyan hosszú ,mint a test. az
ízeken alul nincsenek pillaszőrök. A 3. csápíz csak kissé hosszabb,
mint az 1. (133. ábra: A). A hátulsó lábfej 1. íze rövid, a 2. olyan
hosszú, mint a 3. (133. ábra: C). A szárnyfedőkön finom, lesimuló.
sűrű szőrözet van, a pontok közterei is szórözöttek

84. nem: Calamobius GUÉR.

33 (32) A 5 csápja kissé hosszabb, a SE-é rövidebb, mint a test. az ízf-ken
alul hosszú pillaszőrök vannak. A 3. íz majd kétszer olyan hosszú.
mint az 1. (133. ábra: B). A hátulsó lábfej 1. íze hosszú, karcsú.
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133. ábra. A: Calamobius filum Rossi és B: Theophilea cylindricollis PIC csáptöve - C: Cain-
mobiusfílum ROSSI, D: Theophilea cylindricollis PIC, E: Anaesthetis testacea FABR. és F: Saperda
carcharias L. hátulsó lábfeje - G: Saperda similis LAICH. és H: Menesia bipunctata ZOUBK.
feje és elótora felülnézetben -- I: Tetrops praeusta L. és J: Oberea oculaıa L. feje oldalnézetben
-- K: Oplosia fennica PAYK., L: Stenidea Genei ARAG., M: Phytoecia nigripes VOET és N: Tetrops
pmeusta L. elõtora felülnézetben -- 0: Saperda carcharias L., P: Stenostola ferrea SCHRANK.
Q: Pilemia hirsuıula FBÖL., R: Oberea oculata L., S: Phytoecia nigripes VOET és T: Teırops

praeusta L. karma (Eredeti)
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N

a 2. íz sokkal hosszabb, mint a 3. (133. ábra: D). Szárnyfedőik kissé
fémfényűek, csak egészen rövid és nehezen látható, kissé felálló
szőrözettel, a szőrök a pontokból erednek, a pontok közterei csupa-
szok - 85. nem: Theophilea PIC

A csápízek száma 11.

Az 1. csápíz külső oldalának csúcsa előtt élecske által határolt
mező van (132. ábra: I) (6. nemzetség: Mesosini). - Testük zömök,
hengeres, hosszú csápú. Felületük tarka szőrözettel (K Aplocnemia
STEPH., Haplocnemia GEMM. & HAR.) 86. nem: Mesosa LATR.

Az 1. csápíz külső oldalának Vége előtt nincs élecske és mezőcske.

A karmok tövében nincs fogacska (133. ábra: O) (7. nemzetsé
Saperdini).

(ÍÍQ

A karomíz valamennyi lábon karcsú, bőven kétszer olyan hosszú.
mint a 3. íz (133. ábra: E). Kicsi, hengeres testű, barnás színű
(z: Anaesthetuzs BACH) 87. nem: Anaesthetis MULS.

A karomíz Valaıneıınyi lábon rövid. sohasem éri el a 3. lábfejíz
hosszának kétszeresét (133. ábra:

A fej nem, vagy alig szélı`*sebb, ınint az előt.or háta (133. ábra:
A szárnyfedők Vége együttesen lekerekített. A pofák ugyanolyan

szélesek, ınint a halánték a szemek mögött. párhuzamos szélűek
és hosszúak. Lábai a testiikkel egyszínű sötétek

88. nem: Saperda FABR.

fej a szemekkel együtt sokkal szélesebb, mint. az előtor háta
(133. ábra: H). szárnyfedők vége rézsút befelé lemetszett vagy
gyengén kikanyarított, tompa külső szög1et.tel. A pofák rövidek.
előrefelé elszűkülnek, emiatt elöl sokkal keskenyebbek, mint a
halánték a szemek mögött. A pajzsocska hófehér szőrözettel. Lábai
sárgák, teste fekete 89. nem: Menesia MULS.

A karmok tövében éles fogacska van. vagy a karmok különböző-
képpen behasítottak (133. ábra: P-T) (8. nemzetség: Phytoecini).

Az előtor hátának töve előtt nincs harántbarázda (133. ábra:
M). A 2. csápíz alig vastagabb, mint a 3. íz. A szemek nem, vagy
csak kivételesen kettéosztottak (133. ábra: J). Testük 6 mm-nél
nagyobb, szárnyfedői nem sárgák, fekete csúccsal.

A hátulsó combok vége túlterjed a 2. haslemez végén. A potroh
legfeljebb olyan hosszú, mint a fej és a mell együttesen. Teste
rövidebb, többnyire a szárnyfedők hátrafelé elszűkülnek.
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45 (48) A szárnyfedők oldalszélei párhuzamosak vagy a csúcs felé elkeske-
nyednek, de sohasem szélesednek ki a csúcs előtt.

46 (47) A szárnyfedők foltosan szőrösek. A rágók vége széles és kéthegyú.
Teste zömök, szemei nem osztottak 90. nem: Pilemia FAIRM.

47 (~16) A szárnyfedők egyenletesen szőrösek. A rágók vége hegyes, egyetlen
fogban végződnek, vagy ha kéthegyűek, akkor szemei osztottak.
Többnyire karcsúbb fajok (L: Phytaecia auct.)

91. nem: Phytoecia MULS.

48 (45) A szárnyfedők oldalszélei eleinte párhuzamosak, de a végük előtt
határozottan kiszélesednek és a csúcs lekerekített

92. nem: Stenostola MULS.

49 (44-) A hátulsó combok vége nem éri el, vagy nem terjed túl a 2. haslemez
végén. A potroh hosszabb, mint a mell és a fej együttvéve. Párhuza-
mos testű, karcsú fajok 93. nem: Oberea MULS.

50 (43) Az előtor hátának töve előtt harántbarázda húzódik (133. ábra:
N). A 2. csápíz majdnem olyan vastag, mint az 1., de vastagabb.
mint a 3. A szemek kettéosztottak (133. ábra: 1). Teste kicsi, 6 mm-
nél nem hosszabb, a szárnyfedők többnyire sárgák, fekete csúccsal,

v 2 94|). nem: Tetrops STEPH.

69. nem: Monochamus GUÉR.

Testük nagy, megnyúlt, párhuzamos szélű, vagy hátrafelé többé-kevésbé
gyengén elkeskenyedik. Fejük nagy, pofáik hosszabbak, mint a szem haránt-
átmérője, párhuzamosak, elöl szögletesen kiugrók. Homlokuk a szemek hátulsó
karéjánál keskenyek, elöl viszont szélesek és laposak; a csápdudorok erősen
kiugrók. köztük a fej benyomott. Csápjaik kissé hosszabbak, mint a test
vagy annál kétszer is hosszabbak (3), az 1. íz külső oldalán a csúcs előtt élecske
által határolt mező van; az 1. íz vastag, a 2. íztől kezdve vékony. Az előtor
háta harántos, középen oldalt 1--1 éles tüskével (132. ábra: A). Szárnyfedői
a tövükön szélesek, végük együttesen lekerekített, vállszögletiik kiu.gró. A
melltő nyúlványa széles, lapos, hátul lehajló, majdnem a csípők végéig ér.
az elülső csípők ízületi vápái hátul nyitottak (131. ábra: H), oldalt háromszögú
rés van, úgyhogy az elülső csípők sarkantyúi (trochantinusai) láthatók. Lábaik
hosszúak, combjaik sohasem bunkósak, lábszáraik egyenesek, a középső láb-
szárak külső élén sörtékkel határolt kiugrás van. Lábfejeik rövidek, szélesek.

Ebbe a nemlie több mint 150 faj tartozik, amelyek közül 70 etiópiai. 15 ııearktikus.
30 indoınaláji és vagy 20 palearktikus. Faunaterületünkön 4 faj fordul elő.

1 (2) A szárnyfedők közepe előtt rézsútos, sekély bcmélyedés van. A
pajzsocskát sűrű fehéressárga szőrözet borítja, amely a hosszanti
középvonal mentén nem osztott. Fekete, gyengén barnás ércfényú.
fényes. A szárnyfedőin nincsenek szürkés szőrfoltok, vagy legfel-

I4 ıx. õ.
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3 (1)

3 (6)

4. (5)

5 (4)

Da. KASZAE ZOLTÁN IX.

jebb csak elenyészők, főleg a harántbenyomat mögöt (3), vagy a
felületén szürkéssárga szőrfoltok vannak, amelyek többnyire 2
harántsávba tömörülnek. A szárnyfedőket gyér, kissé felálló
hosszabb barnás szőrözet borítja, amely azonban az alapskulptúrát
nem fedi el. 15--32 mm.

\fi\

U3

Előfordul Közép- és Észak-Európa hegyvidéki feııyveseibeıı. valamint a
Skandináv államokban. Faunaterületünkön főleg a Kárpátokbaıı elterjedt.
Magyarországon ritka (Kőszeg, Sopron, Pécs). Lárvája jegenyefenyőbeıı. lucfenyő-
ben és más feııyőfélékben is ınegél. A lárva mélyen behatol a fatestbe. s ezzel a fát
műszakilag károsítja. Fejlődése több évig eltart. Az imágói általában június végé-
től szeptemberig rajzaııak, többnyire kivágott fenyőtörzseken, rönkökön. az ár-
nyékos oldalon vagy fekvő törzsek alján tartózkodınıak ,Vlulsunri Fiaıol...
hybridus PETBI) ~ N a g y fe n y v e s ei ıı e é r

sartor LATR.
Változata:

l. Olyan, mint a törzsalak. de a 3. csápíz részben vörösbarna. - ,Eddig csak
ıı Keleti-Kárpátokban találták (Apsiııec) lvar. Fleischeri HEYR.]

A szárnyfedőkön nincs a közepe előtt rézsútos beınélyedés. A paj-
zsocska sűrű szőrözete a hosszanti középvonal mentén egészen vagy
részben osztott. A 'rnyfedők szőrözete nagyon apró és lesimuló
szőrökből áll, a szőrözet. a fehéres foltokon é másutt. is teljesen
lesimuló.

U: N QD

fn

nyfedőik egész hosszukban durván pontozottak. a tövükön
szemcsézettek.
CD N QD\ *1

A pajzsocska szőrözete egész hosszában középen siına vonallal
kettéosztott. Fekete, gyengén fényesen fénylő, a szárnyfedők nagyon
finom porszerű barnás szőrözettel, és itt-ott fehéressziirke szőrfol-
tokkal (Qý), vagy az előtor hátán 2 világosabb szőrfolttal. és a szárny-
fedők is szétszórt, nagyobb, sárgásfehér szőrfoltokkal. amelyek 3
harántsáv mentén sűrűbben tönıörülnek., csápja is fehéren gyűrűs

(l34. ábra). 18%-30 mm.

Előfordul csaknem egész Európa hegyi fenyveseiben és Észak-Európában,
valamint Azsiában, keleten Japánig. Faunaterületünkön a Kárpátokban elter-
jedt és gyakori, Magyarországon csak a Kőszegi-hegységből, Sopron környékéről
és Pécsről ismerjük, ahol fenyvesekben találták: egyéb lelőhelyekre (Budapest.
Magyarkanizsa) fával hurcolták be. Lárvája (116. ábra: D, bábja: G) főleg luc-
fenyőben él, de más fenyőfélékbcn is megtalálható, 2 vagy több évig fejlődik.
Az imágó júniustól augusztusig rajzik. főleg friss vágású rönkökön található
Kis fenyvescincér

sutor L.
Változatai:

l. Olykor a hímek szárnyfedőiıı egyáltalán niııeseııek fehéres szőrfoltok. - Neil:
ritka ~ab. pellio GERM. -Í

2. A nőstények szárnyfedőin olykor a fehéres szőrfoltok 3 haráutsávban tömörül-
nek. » A törzsalak között fordul elő (:fuscom.acula.tu-s PETRI) h

ab. maculosus YOET .-_'

A pajzsocska szőrözete csak a tövén osztott, a sima osztóvonal
a középig ér. Bronzosan fénylő fekete, szőrfoltjai okkersárgák.
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sárgák. szürkésfehérek vagy fehéresek, a csápok és a lábak vöröses-
barnák. A szárnyfedők alapszőrözete barna vagy barnássárga, ez
a szőrözet nagyon finom, sűrű és lesimuló, a korongon 2-3 haránt-
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' 134. ábra. .-Uonochamus sutor L. 3 (Eredeti)

csíkba tömörült fehéres vagy sárgás szőrfoltokat találunk. Az előtor
háta főleg a szegélyén hosszirányban sárgán szőrözött. 15-25 mm.

Előfordul Délnyugat-Európában és Algírban, keleten a Kárpátokig. Fauna-
területünkön a törzsalak csak a Káı-pátokban található. Lárvája a fekete- és erdei-
fenyõben, kaı-vastagságú ágakban él. Az imágó júliustól szeptemberig rajzik, főleg
széldöntött törzsek vastagabb ágain található

[galloprovincialis OL.]
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Változata:

l. Csápjai és lábai feketék, egyebekben olyan, mint 3 töfésalak- Délkfflffl-
Európában főleg ez az alfaj fordul elő: Magyarországon ıs a l)u_nántúl több
pontján (Sopron, Nova, Tihany) és Gödöllő környeken megt.alalta_k _

ssp. pıstor GERM.

6 (3) A szárnyfedők csak a tövükön erősebben pontozottak, és kissé
szemcsézettek, hátrafelé a pontozás finom es szort. A szarnyfedok
és az előtor háta számos sárgás szőrfolttal, köztük azonban bárso-
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135, ábra. Lamitı. textor l-.. _; (Eredeti)

nyos fekete szőrfoltokkal. A csápdudorok belső szöglete élesen kiemel-
kedik. A pajzsocska sárgás szőrözete középen sima vonallal kette-
osztott. 13--18 mm.

Előfordul Közép-}?lurópában és Szibériában; ritka faj. Faunaterület.ünköı`ı
a Kárpátokban elterjedt. Magyarországon eddig csak Kőszegről ismerjük. Lárvája
csak a luefenyőbcn és az erdeifeııyőbeıı fejlődik, a 3---1 cm vastag ágakban vá)
járatokat. Az imágó úııiııs júliusbanrajzik

saltuarius GEBL.

70. nem: Lanıia FABR.

Testük nagy, széles, erősen domború, párhuzamos szélű, hátul lekerekí-
tett, s a varratszöglctük is tompa. Fejük nagy, széles, homlokuk elöl a szemek
között széles és domború, a hátulsó szemkaréjnál keskenyebb, benyomott.
csápdudoraik nagyok, kiemelkedők, középen benyomottak. Szemeik keske-
nyek, mélyen és szélesen kikanyarítottak. Pofáik szélesek. párhuzamosak.
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olyan hosszúak, mint a szem legnagyobb harántátmérője. Csápjaik nıajdnern
elérik a test hosszát (3), vagy rövidebbek (S2), az 1. íz vaskos, külső végén
harántléccel határolt kis mezőcske van; a 3. íz olyan hosszú, mint az l.,tés
hosszabb, mint az 5. vagy a 4-. (131. ábra: B). Az előtor háta harántos. elöl-
hátul befűzött., oldalt 1-1 éles foggal. A pajzsocska félkör alakú, szőrözete
középen osztott. Szárnyfedői középen nem nőttek össze, hártyás szárnyai
is jól fejlettek, felületük elöl durvábban, hátrább finomabban szemcsés. A
melltő nyúlványa keskeny, ` hátul lehajló, a csípők ízületi vápái hátul zártak
(131. ábra: I), oldalt háromszögben nyitottak, a mellvég meglehetősen rövid,
nem hosszabb, mint a középső csípők hosszátmérője. Lábai vaskosak, combjaik
egyenesek. a középső lábszárak külső élén erősebb, a hátulsón gyengébb fekete
szőrökkel jelzett él fut az közepe után. Lábfejeik szélesek., az utolsó előtti íz
valamennyi lábon alul hosszában végig osztott.

Ide egyetlen palearktikus elterjedésű faj tartozik. amely fauııaterületüııköıı is honos.

-- -- Fekete, barna molyhos szőrözettel fedett. szárnyfedői szenıcsézet-
tek és hátul ráneoltak. felületüket néhány sűrűbben molyhos vilá-

bb szőrfolt (líszíti (135. ábra). 14-~32 mm.-'IQO fn 93

Előfordul csaknem az egész észak-palearktikus tájban. Európától Szibérián
át Japáuig. Faunateriiletünköıı az Alföld az ala(`sonyal)l) hegy- és doınbvidék
lakója. mindenfelé elterjedt és helyenként gyakori. Lárvája (llö. ábra: E, bábja:
H) fűz- és nyárfélék törzsébcn. gyökértáján, tčiblnıyire a föld alatti lörzsrészlaeıl
és magukban a vastagabb gyökerekben él. Fejlőtylése 2 évig tart. ,_\ hogarak
már kora tavasszal megjelennek, a rajzásuk júliusig tart, lonıha ıııozgásúak,
többnyire a talajon találhatók tápnövényeik közelében, vagy az zılııesıyıııyıılib
cserjék levélzetén: alkonyatkor és éjjel aktívak T a k á e c i n e é r

textor L .

71. nem: Morimus SERV.

Testük nagy, széles, zömök, szárnyfedőik a közepüktől hátrafelé elszű-
külnek, felületük elöl lapos, a szárnyfedők szegélye szélesen lehajló, vállszög-
letük erősen kiáll. Fejük nagy, széles, homlokuk elöl lapos, hosszában középen
barázdált. pofáik hosszúak, szélesek, párhuzamosak, szélesebbek, mint a nyak.
A homlok a hátulsó szemkaréjok között lapos és keskeny. A csápdudoraik
kiállók, vastagok, középen széles benyomat választja el őket egymástól.
Szemeik keskenyek, elöl szélesen és mélyen kimetszettek, finoman recézettek.
Csápjaik másfélszer-kétszer hosszabbak., mint a test `(Ő`), vagy csak a szárny-
fedők végéig érnek Az 1. íz vaskos, külső oldalán a csúcs előtt élecske által
határolt mező van., a 3. íz sokkal hosszabb, mint az 1., és hosszabb, mint akár
a 4. vagy az 5. (131. ábra: D). Az előtor háta harántos, oldalt középen l--l
háromszögű. hegyes foggal, felülete ráncolt. Szárnyfedői a varraton összenőttek.,
hártyás szárnyaik csökevényesek, a mellvég nagyon rövid. A szárnyfedők
felületén fénylő, sima szemcsék vannak. A melltő nyúlványa széles és lapos,
végig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt háromszögben
nyitottak. Lábaik vaskosak, combjaik nem bunkósak, a középső lábszárak
külső oldalán éles, fekete szőrökkel jelzett szöglet van. Lábfejei szélesek, lapo-
sak, az utolsó előtti íz talpa végig osztott.

Ide 11 palearktikus faj tartozik, amelyek közül faunaterületünkön csak 2 faj fordul elõ.
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1 (2) Szárnyfedőin 2-2 bársonyfekete, nagy, harántos vagy négyszögű,
többnyire szabálytalan alakú folttal, az 1. folt a mellvég magasságá-
ban, a 2. a hátulsó negyedben. A fényes szemcsék között az alap
szürkés, lesimuló szőrözettel fedett. A szemcsék közterecskéi álta-
lában szélesebbek, mint maguk a szemcsék. A szárnyfedők oldal-
széle szélesen lekerekítve fut a csúcsig, a vége együttesen lekere-
kítettnek látszik, a varratszöglet azonban kimetszett. Oldalnézet-
ben a szárnyfedők vége ívesen lehajló (136. ábra). 20--38 mm.

Í'

yš

136. ábra. ll/Iorinıus fıınereus MULS. (Eredeti)

Előfordul a mediterrán faunaterület északi felében Spanyolországtól a Bal-
kánig és a Kárpát-medencében. Faunaterületünkön az alacsonyabb hegyvidéken
elterjedt, különösen középhegységeink loınblevelű erdeiben helyenként gyakori.
főleg déli fekvésű ritkás hegyoldalakon vagy erdőszegélyeken. Lárvája nálunk
főleg öreg bükk és tölgy rönkjeiben a gyökerek között él. A bogarak június -július-
ban bújnak elő, öreg fák törzsén, kivágott rönkökön olykor nappal is láthatók, de
főleg alkonyatkor és éjjel aktívak G y á s z c i n c é r

funereus MULS.

Változata:

1. A szárnyfedők szemcséi ııagyobbak, ezért. a köztük levő szőrözött közterecskék
általában keskenyebbek, mint maguk a szemcsék. A hátulsó bársonyfolt haránt-
szalag alakú, és az oldalszegélyt szélesen eléri. Előfordul a Balkán félsziget
északnyugati részében Horvátországig. Faunaterületünkön még nem gyűjtötték

` [ssp. Gangllıaueri REı`ı`T.]
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2 (1) A szárnyfedőkön csak elmosódott, barna foltok vannak a bársony-
foltok helyén, vagy teljesen hiáııyozhatnak is. A felület szemcsé-
zete sokkal durvább és sűrűbb, oldalszéle kevésbé ívelten, erősebben
elkeskenyedő, emiatt a szárnyfedők hegyesebbnek látszanak. Oldal-
nézetben a szárnyfedők a közepüktől kezdve majdnem laposan,
alig ívelten lejtősek a csúcsig. 20--38 mm.

Előfordul a Fekete-tenger nıedencéjének északi felében és a szigetekeni
északon Tirolig és keleten a Balkán félszigeten, valamint Erdélyben. Ez utóbb,
helyről egyetlen régi adatunk van (Gyulafehérvár), amely újabb megerősítésre
szorul. Lárvája öreg lomblevelíí fák gyökerei között él, főleg bükk- és tölgyfélék-
ben található

[aspeı SUr.z.]

72. nem: Dorcatypus THOMS.

Testük zömök, széles és meglehetősen domború, elöl sem lapos. A váll-
bütyök kiugró ugyan, de az oldalszéle egyenletesen lehajló, a közepéig gyengén
kiszélesedő, a vége együttesen lekerekített, a varratukon összenőtt, emiatt
hártyás szárnyaik is csökevényesek. Fejük nagy, zömök, homlokuk széles.
elöl domború, a szemek belső szegélye mellett széles és lapos árok húzódik.
Szemeik keskenyek, szélesen és mélyen kikanyarítottak. A csápdudorok lapo-
san kiemelkedők, középen a homlok benyomott. Csápjaik vaskosak, az l.
íz olyan hosszú, vagy valamivel hosszabb, mint a 3., a végének külső oldalán
élecske által határolt mezővel, a 3. íz sokkal hosszabb, mint akár a 4. vagy
az 5. (131. ábra: C). A Ő* csápja eléri a szárnyfedők végét, a Q-é rövidebb.
Az előtor háta harántos, oldalt 1--1 éles foggal. Szárnyfedői egyenlőtlenül
és elmosódottan ráncoltak, elöl kissé szemecskézettek. Lábaik vaskosak, a
középső lábszár külső oldalán a közepe mögött rézsútos bemélyedéstől határolt
erős. de tompa fog van. Lábfejeik rövidek, szélesek. A melltő nyúlványa közé-
pen meglehetős keskeny, hátrafelé kiszélesedik, az elülső csípők ízületi vápái
hátul teljesen zártak. oldalt széles háromszögben nyitottak. A mellvég nagyon
rövid.

Ide mindössze 3 faj tartozik. amelyek mind Európában élnek. Faunaterületünköıı csak
l faj fordul elő.

-- --~ Fekete, de a test felületét sűrű, barna, nıolyhos szőrözet fedi. Min-
degyik szárnyfedőt 2-2 fekete bársonyfolt díszít, az elülső folt
kisebb és az első harmadban, a hátulsó nagyobb és harántos a 3.
potrohszelvény magasságában elhelyezett. Olykor a szárnyfedők
vége előtt is vannak még apróbb fekete foltok (137. ábra). l2~-~~~-26
mm.

Előfordul Dél-Európában és Közép-Európa déli felében. Faunaterületiin-
kön a Dunántúlról (Sopron környéke, Kőszeg, Mecsek hegység, Szekszárd), Erdély-
ből (Nagyenyed), a Bánságból (Herkulesfürdő, Orsova), valamint Horvátország-
ból ismerjük. Lárvája irodalmi adatok szerint fügefában, eper-fában, fűzfélékben
és ciprusban, az öreg fák gyökerei között fejlődik

tristis L .
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Változatai:

1. A szárnyfedők elülső fekete foltja 2 2 kicsi foltra osztott. Előfordul a törzs-
ëllfik RÖZÖIL [ab. divisus Pl(;|

2. A szárnyfedők mindkét fekete foltja különbözőképpen osztott. Előfordul
a törzsalakkal együtt [ab. interrııptus Pic]

3. A szárnyfedőkön a 2 --- 2 bársonyos folton kívül a csúcs előtt is vannak kis fekete
foltok. -- A törzsalak között gyakori [ab. postiealis PIC]
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137. ábra. Dorcatypus ırislis L. .f` (Eredeti)

4-. A szárnyfedőkön a 2 bársonyos folt között a korongon számos apró fekete folt
van. --~- Eddig csak Dél-Tirolból ismerjiik. de másutt is előfordulhat.

` [ab. multimaculatus HEYR.]

5. A szárnyfedők foltjai mint. a tipikus alakon. de az előter hátán is van bársonyos
folt. - Ritka (ab. Gennadii BYQYET]

6. A szárnyfedőkön az elülső fekete folt hiányzik: -~ Ritka
[ab. obliteratus P10]

73. nem: Parmena SERV.

Testük kicsi, zömök, szárnyfedőik hosszúkás tojásdadok, r k együt-
tesen lekerekített, a varratukon összenőtt, röpképtelenek, vállcsucsok nélkül
Fejük széles, szemeik aprók, durván recézettek, szélesen és mélyen kikanya-
rítottak, a szemek alsó és felső lebenyét nagyon keskeny híd köti össze. Hom-
lokuk széles, a fejtetőn lapos, elöl domború, a csápdudorok laposak. Csápjaik

112
z.4*

C'D\ (IQ ;::
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olyan hosszúak, vagy alig hosszabbak, mint a test (6), vagy sokkal rövidebbek
(S2): az 1. íz duzzadt, rövidebb, mint a 3., a 3. hosszabb, mint a 4., és sokkal
hosszabb, mint az 5. (132. ábra: Az előtor háta hengeres, oldalt középen
tompa dudorral. Szárnyfedői rendezetlenül pontozottak, lesimuló finom sző-
rözettel, olykor felálló hosszú szőrözettel is. A szárnyfedők erősen domborúak.
a lehajló oldalszegély végig széles. A melltő nyúlványa keskeny, a csípők
mögött kiszélesedik, az elülső csípők íziileti vápái hátul és oldalt is teljesen
zártak. Lábaik rövidek, vastagok, a lábfejeik szélesek.

Ide mindössze 4 mediterrán faj tartozik, amelyek közül 2 faj, illetve azok alfaj-ai fauna-
területünkön is előfordulnak.

V* .-za*if

süˇ-'-1**'

-.ı,

._'

138. ábra. Paramena balıeus L.`ssp. unifasciatus ROSSI 3 (Eredeti)

1 (2) Felületét kettős szőrözet borítja: nagyon finom és sűrű, rövid.
lesimuló szőrözet, és elálló, nagyon hosszú ritkásabb szőrözet. Az
elálló hosszú szőrözet a csápokon és a lábakon is megfigyelhető.
Teste barna vagy vörösbarna, a szárnyfedőket egyenletes szürke.
lesimuló szőrözet borítja. Az előtor háta és a szárnyfedők is durván.,
helyenként ráncolva pontozottak. Csápjai nem gyűrűzöttck. 5--
10mm.

Előfordul Dalmáciában és Horvátországban. A törzsalak Dél-Európában
szorvanyosan sokfelé megtalálható. Lárvája irodalmi adatok szerint az Euphorbiu
Wulfenii gyökcreiben él

[puhescens DALM. ssp. hirsuta KÜsT.g]

2 (1) A test felületének elálló szőrözete nagyon rövid és gyér, nem fel-
tűnő, a lesimuló szőrözet viszont sűrű és a skulptúrát is eltakarja,
emiatt felülete fénytelen. A csápok ízei a tövükön szürke szőrgyűrű-
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vel. Testebarna vagy vörösbarna, a fejet és az előtor hátát sárga
molyhos szőrözet fedi. A szárnyfedők közepén széles sötétbarna
sáv húzódik, amelyet elöl-hátul cikcakkos világosabb szőrszalag
határol; az alapszőrözet elöl és hátul is sárgás tónusú. Az előtor
háta finoman és elmosódottan, szárnyfedői durván, de gyéren pon-
tozottak (138. ábra). 5-9 mm.

A törzsalak a nyugat-mediterrán faunaterület európai részében él, míg
a nálunk is előforduló alfaj Dél-Tiroltól Olaszországon, a Balkán északi felén át
a Kaukázusig található. Faunaterületünkön Horvátországban és a Bánságban
fordul elő, Magyarországon még nem találták meg. Lárvája a repkény vastagabb
ágaiban fejlődik

[balteus L. ssp. urıifasciatus ROSSI]

74. nem: Dorcadion DALM.

Testük zömök, széles, szárnyfedőik többnyire megnyúlt tojásdadok, a
vállon keskenyebbek, mint középen, a csúcs felé elkeskenyednek, a végük egyen-
ként lekerekített és a farfedőt nem takarják be egészen. A hártyás szárnyak
különböző mértékben csökevényesek, röpképtelenek. A válldudortól több-
nyire tompa él húzódik hátrafelé, oldalszélük szélesen lehajló. Fejük nagy,
széles, szemeik laposak, keskenyek, mélyen kikanyarítottak. Pofáik előrefelé
elkeskenyednek, homlokuk domború, középen hosszant gyengén benyomott.
csápdudoraik laposak. A fejpajzs elülső széle jobban kihúzott, mint a rágók
töve, a felső ajak és a fejpajzs között nincs fénylő ízületi hártya (132. ábra:
G). Csápjaik vastagok, rövidek, a Q-é fél testhosszúságú, a 3-é hosszabb. Az
1. íz vaskos, külső oldalán sem él, sem élecske által határolt mező nincs, a
3. íz rövidebb, mint az 1., és hosszabb, mint a 4., a 4. pedig hosszabb, mint
az 5. (132. ábra: J). Az előtor háta harántos, oldalt 1--1 éles foggal. A melltő
nyúlványa keskeny, végig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt
háromszög alakban nyitottak (131. ábra: E), úgyhogy a csípők sarkantyúi
(trochantusai) láthatók. A mellvég nagyon rövid. Lábaik erősek, zömökek.
vastagok, a középső lábszárak külső élén tompa szöglet van, lábfejeik szélesek.

Ide több mint 350 faj és ennek sokszorosát kitevő alfaj és változat tartozik. A nem
fajai a mediterrán terület európai részébçn, Kisázsiában és a szomszédos területeken, Dél-
kelet-Európában, a Kaukázuson át Közép-Azsiáig fordulnak elő. Közép-Azsia különösen gazdag
fajokban. Közép-Európában, s így hazánkban is kevés faj él; ez a terület már kívül esik a
Dorcadionok fő elterjedési körzeteitől. Mivel valamennyi faj röpképtelen, az egyes fajok elter-
jedése többnyire kis területre korlátozódik. Magyarországon mindössze 6 faj fordul elő. A fauna-
területünkről kimutatott D. fuliginator L., D. equestre LAXM. (és ennek alfaját, a ssp. trans-
svlvanicum GANGLB.-t), a D. nudum KÜST., D. femoratum BRULLÉ és a D. elegans KRAATZ
fajokat a következő kulcsokba nem vettük fel, mert a Kárpát-mede ncében nem fordulnak elő.

l (4) Szárnyfedőik csaknem csupaszok, legalábbis a varraton nincs
szőrsáv, vagy ba van is, az jelentéktelen. Nagy termetű, karcsú
fajok.

2 Az előtor korongja durvábban pontozott, közte finoman szemecské-
zett, emiatt felülete kevésbé fénylő, a korong hosszában nincs közép-
ső barázda. Teste nagyobb, szélesebb, szárnyfedői többé-kevésbé
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jól fejlett tompa vállbordával, ami miatt felülete elöl kevésbé hen-
geres. A szárnyfedők oldalszegélyén nem húzódik szőrcsík. Egyszínű
fekete, tompa fényű. 15-26 mm.

Ausztria keleti részétől a Pannón-medencén át Romániáig, Bulgáriáig és
Macedónián át Albániáig elterjedt. Faunaterületünkön az alacsonyabb hegy- és
dombvidéken megtalálható, az Alföldön azonban ritka. Lárvája fűgyökerek között
él. A bogár kora tavasszal jelenik meg. s száraz, füves hegy- és domboldalakon,
kötött talajú alföldi réteken található (IV A VI) - F e k t e. g y a l o g c i n c é r

aethiops SCOP.

139. ábra. Dorcadíon Scopolii HERBST Ő* (Eredeti)

Változatai:

1. Szárnyfedői erősen fénylők, alig pontozottak. « Lajta-hegység (Mammersdorf)
[m. lucidum TIPPMANN]

2. Szárnyfedői sötétbarnák vagy feketésbarnák. ~ Ritka (Budapest, Pilismarót.
Öszöd) ab. brunneipenne TIPPMANN

3. Szárnyfedői feketék, de a csúcsi rész vörösbarna. - Ritka (Lajta-hegység:
Mammersdorf) [ab. rufoapicatum TIPPMANN|

4. Olyan, mint az előző, de a varrat is vörösbarna. ---- Ritka (Mecsek hegység:
Pécs) ab. rufosuturatum TIPPMANN

ÉD. Szárnyfedői finoman ráncoltak. -~ A törzsalakkal együtt fordul elő (Budapest.
Szeged) m. Kudlai HEYR.

6. A szárnyfedői, de főleg a feje és az előtor háta nagyon finom és sűrű, lesimuló
barna szőrözettel fedett, amely a szárnyfedők korongjáról könnyen lekopik, de
a szegélyén és a végén jól látható. -- Ritka (Budapest, Solymár, Inárcskakucs.
Zalavár, Magyaróvár, Vácrátót) . ab. tomentosulum BREUN.
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Az előtor háta nagyon durván, egyenetlenül pontozott, középen
hosszában árokszerűen benyomott., mellette kétoldalt többnyire
alig pontozott fényes mező húzódik. Teste karcsúbb, csak ritkán
egyszínű fekete, szárnyfedői elöl is erősen hengeresek, a váll és a
varrat között olykor hosszanti, tompa bordák nyomaival. A szárny-
fedők szegélyén keskenyebb-szélesebb szőrcsík van. Feje és elötora
fekete, szárnyfedői, 1. csápíze., lábai a fekete lábfejek kivételével
vörösbarnák,, melle sötétebb, hasa világosabb barna (140. ábra: A).
16-22 mm.
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140. ábra. Az Dorcadion fulırum SCOP. 3, B: D. fuhfum Cerı`a.f> J. FRIV. éj* (Eredeti)

Előfordul a Cselı-medencében, Ausztria keleti felében. a Kárpát-rııedencıä
ben a Kisalföldön és a Nagyalföld nyugati felében. Magyarországon fõleg a domb-
vidék agyagos talaján gyakori, helyenként közöııséges. A Nagyalföld peremterii-
letein a szikeseken egy alfaja helyettesíti. Lárvája fűgyökerek között él. Az imágó
április közepétől június végéig található B a r n a g 3-' a l O g c i n c é r

fulvum SCOP.

Változatait

1. Olyan, mint a törzsalak, de csápjának nemcsak a tőíze, hanem az ostora is
barna. H- Ritka ab. brunneícorne PODANY

2. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői egyszínű barnák és nem vörösbarnák.
A törzsalak között a Lajta-lıegységben (Maınmersdorf) találták

[ab. urıiforıııebrunneunı TIPPMANN]

3. Színezete olyan, mint. a törzsalaké, de szárnyfedői többé-kevésbé erősen rán-
coltak. --~ Ritka (Budapest) (= rugipenrıe TIPPMANN)

m. coriaceipeune HEYR.



IX. CERAMBYCIDEE 3, c1Nc1f:REK - 5 221

4. Olyan, mint az m. coriaceípenne HEYR., de a szárnyfedők szegélyén széles
fehéres szörsáv fut. - Előfordul a Lajta-hegységben (Mammersdorf)

[ab. rulırobrunneum TIPPMANN]

5. Olyan, mint az m. coriaceipenne HEYR.. de a szárnyfedői feketék és oldalukon
fehéres szörsáv is van. - Eddig csak a Lajta-hegységben találták (Mammers-
dorf) (2 atrum TIPPMANN) [ab. atrorugipenne BREUN.|

6. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedőkön a varrat mellett és a szegélyén
fehéres szörsáv van. Olykor az elötor és a fej középvonalában is fut keskeny
szörsáv. -- Nálunk a törzsalak között gyakori ab. subsuturale BREUN.

7. Olyan, mint az ab. subsuturale BREUN., de a szárnyfedőkön még 1 ~11 elmosó-
dott háti és vállcsík is húzódik. --e Nálunk ritka (Simontornya)

ab. subcoınpletelineatum BRELFN.

8. Olyan, mint az ab. subcornpletelineatımı BREUN., de az előtor hátán széles
középső hosszanti fehér szörsáv húzódik, a szárnyfedők sűrűbben és erőtelje-
sebben a csúcsig pontozottak, a vállszalag szélesebb, a hátszalag és a varrat-
sáv jelentősen szélesebb, a szárnyfedők közepe mögött egymással összefoly-
nak. - A törzsalak között ritka (T: latealboıűttatum BREUN.) j

m. frontale MULS. 8: REY

9. Olyan, mint az elözö. de a szárnyfedők egész alapja finoman, fehéresen szőrö-
zött. -~- Ritka ab. laevetomentosum BREUN.

10. Olyan, mint. a törzsalak, de a szárnyfedők töve sötétbarna; gyakran az 1. pot-
rohszelvény teljesen és a 2. széle is barna. -- A törzsalak között nálunk gyakori

ab. nigrobasale BREUN.

ll. Olyan, ınint az ab. nigrobasale BREUN., de a sötétbarna tőszegélyt a váll
mögött 1-l rézsútos és hajlott vörös szalag választja el, a varrat a szárny-
fedök közepén túl feketén színezett. ~- Eddig csak a Lajta-hegységből (Mam-
mersdorf) ismeretes [ab. Gitulinkae TIPPMANNI

12. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői a csúcsok kivételével és a potroh is
sötétbarna. ~~- Gyakori ab. nigripenne FLEISCHER

13. Olyan, mint az ab. nígripenne FLEISCH., de mindkét szárnyfedőn a feketés-
barna alapon 2--2 hosszanti vöröses csík húzódik. ~~ A törzsalakkal együtt
fordul elö. de ritka (Lajta-hegység: Mammersdorf) e

[ab. Bözsinkae TIPPMANN]

14. Olyan, mint az ab. nigripenne FLEISCH., de mindkét szárnyfcdö korongján
l-»l nagy, ovális, világosvöröses folt van. ---- Nem gyakori (Lajta-hegység:
Mammersdorf) (z Breuningi TIPPMANN, nec HEYR.)

[ab. Tippmanniaııum BBEUN.i|

15. Olyan, mint az ab. nigripenne FLEISCH., de az 1. csápíz sötétbarna. --- Ritka
(Jászberény, Sárkeresztúr) ab. obscuriscapus BRELEN.

16. Olyan, mint az ab. Obscuriscapus BREUN., de a combok es a labszarak is feke-
ték vagy sötétharnák. Nem ritka (2: Kulzeri TIPPMANN)

ab. olıscuripes BREIFN.

17. Olyan, mint az ab. nigripemıe FLEISCH., de szárnyfedői egészen feketék, az
1. csápíz' és a lábak vörösbarnák. -»~~ Ritka (Lajta-hegység: Mammersdorf)

[ab. Freyi TIPPMANN]
18. Atlagosan kisebb, sokkal karcsúbb, mindig teljesen fekete, fényes, gyéren

pontozott; az 1. csápíz és a lábak is feketék. Az előtor oldalsó bütykei toınpák
és rövidek (140. ábra: B). l5~--18 mm_ Eddig csak a nagyalföldi Apajpııszta
(Dömsöd mellett) messze kiterjedt szikes pusztáin találták. A máshonnan
származó példányok a törzsalak fekete abcrrációinak bizonyultak. Egyes szer-
zök szerint ez a forma faji rangot érdemel, mások viszont még alfajként sem
ismerik el. Mi a szikes pusztákra jellegzetes ökológiai alfajként tárgyaljuk -
Pusztai gyalogcincér ssp. Cervae J. Fmv.
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Szárnyfedőiken legalább a varrat mellett határozott és sűrű szór-
csík húzódik, de általában még egyéb szőrcsíkok is tarkítják. illetve
a felülete sűrűn szőrözött.

Szárnyfedői élesen határolt bársonyfekete és fehéresszürke sávokkal
(142. ábra: A). A varratszegély keskenyen, fehéresen szegett, 1-1
széles hát- és vállcsík, valamint a széles, lehajló oldalszegély fehé-
resen szőrözött; a háti fehér szórcsík a csúcs elött megrövidült, az
előtor középvonalában, a fejtető és a homlok közepén, a szemek
szegélyén fehéres csík fut, amelyek a fejtetőn 1-1 és a homlokon
1-1 bársonyos fekete foltot zárnak közre. Csápjai és lábai feketék
vagy sötétbarnák. Felültén az alapskulptúra a sűrű szőrözet miatt
nem látható (139. ábra). 10--13 mm.

Ausztria keleti felétől Morvaországon, a Kárpát-medencén, Jugoszlávia
északi részén át Bulgáriáig elterjedt. Magyarországon föleg a dombvidéken és az
alföldön elterjedt, helyenként, nagyobb száraz legelőkön gyakori (IV -VI)
(2: ııngaricus GMEL., con`ıfe.\iicOlle KÜST.) -~-- N y o l c s á v o s g y a lo g C i n c é r

Scopoliı HERBsT
Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak. dc a fehér háti szőrcsík a szárnyfedők vége előtt a váll-
esíkkal egyesül (142. ábra: B). Nálunk ez a forma még gyakoribb, mint
a törzsalak ab. lineatum FABR.

2. Olyan, mint az ab. lineaturn. FABR., de a csápok és a lábak vörösbarnák. --
Ritka (Isaszeg, Budapest, Veszprém, Nagyharsány) ab. rufinipes BRELTN.

3. A szárnyfedők külső háti fekete szőrsávja a világos váll- és hátcsík között
nagyon keskeny, mert a világos sávok kiterjedtek, és a köztér nagyrészt sárgás~
fehéren szőrözött (142. ábra: C). ~ Ritka (Budapest)

ab. intercalarepubens BREUN.

4-. A szárnyfedők és az előtor, valaınint a fej sötét szőrözete fekete helyett barna
vagy sötét vörösbarna, a világos szőrcsíkok a varratsáv kivételével sárgás-an
szőrözöttek, a világos varratsáv mellett sötét alapon sötétbarna foltokkal
(142. ábra: D). Ritka (Lakompak, Győr, Esztergom, Budapest, Szeged.
Szentes) ab. flavidovittatum BREUN.

5. Olyan, ınint az elöző, de a szárnyfedők alapszőrözete sárgásbarna. a világos
szőrözet pedig fehér. ~ Előfordul a törzsalakkal együtt, de ritka

ab. fulvipenne BREFN.

A szárnyfedőkön a varratszegély többnyire éles szegélyű. a többi
világos sáv általában vagy ki sem fejlődött, vagy elınosódott. de
legtöbbször a szegély szórsávja nem éles szegélyű, azonkívül a sötét
alapszínezet többnyire nem fekete, vagy a felületet a szőrözet nem
fedi el, s emiatt a test fényes.

A szárnyfcdők alapszőrözete sohasem aıınyira sűrű, hogy a skulp-
túrát elfedné., többnyire csak a varratsáv és a szegély szőrözött.
köztük a korong fényes (142. ábra: A fej és az előtor háta nagyon
durván pontozott, az előtoron hosszanti bemélyedéssel, szárnyfedői
durvábban és szórtan, hátrafelé elmosódottan, a csúcs előtt sűrűn.,
elmosódottan ráncolva pontozottak. A vállszögleten belül hosszanti
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benyomás húzódik, amelyet kívül tompa él határol. Teste fekete, az l.
csápíz és a lábai vörösbarnák, felületén a szárnyfedők keskeny varrat-
sávja és a keskeny lehajló oldalszegély fehéren szőrözött, azonkívül
a csúcs előtt a megrövidült vállcsík előtt a nyoma is kivehető (141.
ábra). ll-17 mm.

Ausztria keleti részétől. a Cseh-ınedencétől a Kárpát-rnedencén, Romá-
nián, a Balkán félsziget északi részén és Bulgárián át Ukrajnáig elterjedt. Magyar-

.f .f- `

1 .

23:2;

fi
Ã' ^ it B

14-l. ábra. Dorcadion pedesıre PODA. A: -je, B: 32 (Eredeti)

országon mind az alacsonyabb hegy- és dombvidéken, mind az alföldi füves tér-
ségeken egyaránt előfordul és nagyon gyakori, helyenként tömegesen lép fel
(IV~-VI) --r Kétsávos gyalogcincér

pedestre PODA

Változatai:

l. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedőkön a varrat és az oldalszegély között
nyoma sincs a megrövidült vállcsíknak (142. ábra: A törzsalak között
nálunk igen gyakori (2 rufipes FABR.) ab. suturale VoF.'a`

2. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői ráncoltak. -- Ritka (Zalavár)
m. Zeufali TrPPM.~tNN`

3. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők végén a ınegrövidült vállesík és hát.
szőrsáv nyoma kivehető (14-2. ábra: G). -- Majdnem ugyanolyan gyakori, ınint
a törzsalak ab. apieebivittatum BREUN

4. Az előzõhöz hasonlít, de a szárnyfedők vállcsíkja és háti szőrsávja teljes vagy
majdnem teljes, de köztük a szárnyfedők nem szörözöttek, fényesek (14-2. ábra.
J). Ritka ab. alısolntum BREUN
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5. Olyan, mint a törzsalak S2-e, de a szárnyfedők a fehéres varrat- és szegélysáv
között finoman, sötét vörösbarnán szőrözöttek, váll- vagy hátcsík nyoma nél-
kül (142. ábra: -- Ritka (Magyaróvár, Fót) ab. fuscipeııne BREUN.

6. Olyan, mint az ab.fuscipenne BREUN., azaz a szárnyfedők finoman szőrözöttek,
de a csúcs elött a megrövidült vállcsík vagy a hátszalag is látható (142. ábra:
1). ---~ Nálunk gyakori ab. rlıficornc PIC

7. Olyan, mint az ab. fuscipenne BREUN., de a vállcsík és a háti szőrsáv teljesen
kifejlett, az utóbbi a csúcsot nem éri el, és a vállcsíkkal sem egyesül (142. ábra:

_ A törzsalakkal együtt fordul elő, de annál sokkal ritkább (= molitor
REDTB., nec FABR.) ab. austriacum GANGLB.

8. Olyan, mint az ab. ausıriacum GANGLB., de a háti szőrsáv a csúcs előtt a váll-
csíkkal egyesül (142. ábra: L). -- Ugyanolyan gyakori, mint az előző

ab. gogium THOMs.

9. Átlagosan kisebb, l0--l4 mm, a szárnyfedők finomabban és szórtabban pon-
tozottak, a váll- és hátborda kevésbé kiugró. Színezete olyan, mint az ab.
suturale VOET esetében, azaz a szárnyfedői fényesek, csak a keskeny varrat és
oldalszegély fehér szőrös. - Előfordul _a Nagyalföldön Dömsöd mellett, Apaj-
puszta szikes legelőin, a D. fulvum SCOP. ssp. Cervae J. FRIV. társaságában

ssp. Kaszabi BREUN.

8 (7) A szárnyfedők alapszőrözete mindig nagyon sűrű, úgyhogy a skulp-
túrát elfedi, ami miatt teljesen fénytelenj Legtöbbször a varratsáv
élesen határolt, sokszor a varrat- és oldalszegély között világos sávok
nem alakultak ki, vagy azok elmosódottak.

9 (10) A szárnyfedők széles tojásdadok, válluk lekerekített, felületük dom-
ború, egyenletesen ívelt, csak a vállszöglet mellett a tövében benyo-
mott, de az oldalszegélyt a vállon nem keretezi hosszanti tompa
léc. A szárnyfedők varratszegélyc, az előtor és a fej hosszanti közép-
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H2. ábra. A: Dorcadion Scopolii HERBST forma ıypica, B: ab. lineatum FABR.. C: ab. intfr-
efılarepııbens BREUN., D: ab. flavidovittatum BREUN.; E: D. pedestre PODA ab. sutujrale VOET.
F: forma lypiclı, G: ab. apicebivittatum BREUN., H: ab. fuscipenne BREUN., 1: ab. ruficorne
Pic. J: ab. absolutum BREUN., K: ab. austriacum GANGLB., L: ab. gogium THoMS.; M: D. are-
narium Mülleri 1)F.PoLI forma typica, N: ab. Meyeri DEPOLI; O: D. arenarium. abraptum GERM

ab. relebiıicum .l. MÜLL. és P: ab. lemniscamm KÜST. szárnyfedőrajzolata (Eredeti)
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10 (9)

11 (12)

15 ıx.

vonala fehéresen szőrözött, a szárnyfedők oldalszegélyének fehér
szőrözete keskeny és a korong felé többnyire nem élesen határolt
(14-2. ábra: A szárnyfedők korongjának molyhos szőrözete
feketésbarna, a vállszöglet mellett a benyomásból kiinduló fehéres
folt vége elmosódott. l3-~18 mm.

A törzsalak Krajnában és Dalınácia északi részében elterjedt. Más alfajai
Olaszországban és a Balkán félszigeten élnek. Horvátországban és a dalmát.
tengerparton, valamint a Velebitben, faunaterületünk határán több forma fordul
elő, amelyeket nehéz egymástól elkülöníteni

[aerenarium SCOP. ssp. Mülleri DEPOLI]

Változatai:

1. Olyan, mint a ssp. Miilleri DEPOLI, de lábai Vőı`ősbarı`ıák. Isztriában és a
dalmát tengerparton fordul elő [ab. Beszédesi DEPOLIJ

2. Olyan, mint a ssp. lifülleri DEPOLI, de a szárnyfedők és az előtor, valamint
a fej alapszőrözete nem sötét barnásfekete, hanem fénytelen barna. Horvát-
országban elterjedt [ab. liburnicıım DEPOLI]

3. Olyaıı, mint a ssp. .ll-Iiilleri DEPOLI, de a vállgijdörből kiinduló fehéres széles sáv
teljes vagy majdnem teljes (142. ábra: -- Horvátországban gyakori

[ab. Meyerí DEPoLı_|

4. Olyan, mint a ssp. .llülleri DEPOLI, de kisebb, 1013 mm. -V Dalmácia északi
részén honos [m. (lalmatinum MÜLL.]

Általában kisebb termetű, a szárnyfedők alapszőrözete sötét feketésbarna,
csápjai. lábai vörösbarnák, a szárnyfedők vállgödréből kiinduló fehér szőresík
az első negyedben kettéágazik és elenyészik. ~- Előfordul a Velebitben és Dal-
máciában [aerenarium SCOP. ssp. ahruptnm GERM.]

5.

6. Olyan, mint a ssp. albruptum. GERM. (14-2. ábra: O), de lábai és csápjai feketék. -
Előfordul a Velebitben [ab. velebitieum J. MÜLL.]

Éz. Olyan, mint a ssp. abmptum GERM., de a fehér Vállesík széles teljes, s egy
ebből kiinduló keskeny háti szőrszalag is majdnem teljes (142. ábra: P). ~~~ Nem
ritka [ab. lemniscatıım KÜST.]

Szárnyfedői keskenyebbek vagy szélesebbek, de többé-kevésbé pár-
huzamosak, kiálló vállszöglettel és erőteljes vállbenyomattal, amely
legalább a szárnyfedők közepéig terjed. Emiatt felülete nem egyen-
letesen domború, hanem elöl laposabb, az oldalszélt a korongtól
1-~1 meglehetősen jól határolt tompa vagy élesebb szegélyborda
különíti el.

A szárnyfedők szegélybordája éles, a hátulsó negyedben azonban
elmosódik, a vállbarázda szélesen és mélyen benyomott, esak az
utolsó harmadban sekélyesedik el; ezt a barázdát befelé meglehetősen
kiemelkedő tompa borda szegélyezi. A váll erősen kiáll. Szárnyfedői
a 3 esetében is zömökebbek, a középen kissé kiszélesedők, a
esetében kissé hasasak. Teste fekete, csápjai és lábai is sötétek,
hasa és a lábai finoman szürkés szőrözettel fedettek. Szárnyfedőin
a varratsáv szürke, a lehajló oldalszegély szürke, barna szőrök-
kel kevert, a vállbarázda szürkésbarna, köztük az alap sötétbarna.,

O
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12 (11)

13 (14)

14 (18)

aranyos fénynyel, a varrat ınentén hosszában fekete foltok sora-
koznak, melyek hosszirányú sávot is képezhetnek,,azonkívül a háti
borda belső oldalán is vannak fekete foltok. l4-~18 mm. A

Előfordul a Keleti-Kárpátoktól Bukovinán, Ukrajııán át a Kaukázus északi
részéig, 'valamint irodalmi adatok szerint Szlovákiában (Divin) is. Ez utóbbi adat
még megerősítésre szorul, lehet, hogy behureolt példányokról van szó. A fajnak
számos változata él Dél-Ukrajnában, ezeket azonban faunaterületünkről nem
mutatták ki

[holoseriee um KRYN

A szárnyfedők szegélybordája tompa, a vállbarázda sekély. vagy a
hímeken alig jelzett, a vállszöglet kerekített, sokkal kevésbé kiııgró.
Szárnyfedői a 3 esetében karesúbbak, a Q sem hasas.

Az előtor hátának Oldaldudorai tompák, a korong közepe meglehe-
tősen lapos. A Ő” válla keskeny, nem szélesebb, mint az előtor, nagyon
karcsú, oldalszegélye a váll mögött kissé befűződött, a Š? szélesebb.
de szintén kissé párhuzamos szélű. Teste fekete, a lábszárak töve
vöröses. Az alapszőrözete sötét feketés aranyosbarna. széles és
élénk színű világos varratszegéllyel, az előtor korongján és a fejen
hosszanti középvonallal. A szárnyfedők oldalszegélye is fehér. ezen-
kivül a világos varratszegélyt a korong felé bársonyos fekete csík
keretezi. l2~-15 mm.

Ez a faj eddig esak Erdélyből, a Bánságból, valamint a Ha\'asall`oldrčil és
Moldoválıól ismert. Az Erdélyi-medencél)en nem ritka (11 frisıis PETRI)

[Murrayi l{ÜsT.]

Változatai:

1. Olyan, ınint a törzsalak, de esápja barna. A törzsfajjal együtt fordul elő
(Déva) [ab. nıimicum PODANYI

2. Olyan, ınint a törzsalak “_Í,<`t-e, de az előtor és a szárnyfedők alapszőrözete vilá-
gosabb vörösesbarna, a vállesík és a háti szőresík világosabb szürkésfelıér. fel-
tiínően fejlett. ~~-- Ritka [ab. Mmılamluni P`r(:_]

Az előtor hátának oldaldudorai nagyok, éles hegyben kihúzottak.
a korong közepe domború. Válla jobban lekerekített. szélesebb.
oldalszéle a váll mögött a j esetében sem befűződött, kevésbé kar-
esú. Fekete, lábszárai, valamint combjai vörösbarnák. Hasoldala.
lábai szürkés szőrökkel fedettek, a felület alapszőrözete sötétbarna.
a varrat, az előtor és a fej középvonala, valamint a szárnyfedők
lehajló keskeny oldalszegélye fehéres szőrökkel fedett, a homlokon
és a fejtetőn 2-2, az előtor korongján a választóvonaltól jobbra-
balra sötétebb, majdnem feketés folttal, szárnyfedői 1--1 szélesebb.
de nem élesen határolt vállesíkkal és 1--1 keskeny háti szőrszalag-
gal; ezek barnás színűek, és bennük sötétebb foltok vannak. A világos
varratszegélyt a korong felé bársonyosfekete foltok vagy szabály-
talan sáv keretezi. ll--14 mm.
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Előfordul Podóliától Délnyugat-Ukrajnáig, valamint a Kárpát-ıııedeııeıë
ben. Nálunk csak a Nagyalföldön és a vele összefüggő peremterületeken fordul
elö, így a Bánság északi részén (Arad, Titel). Irodalmi adatok Szlovákiából is
említik, de ez egyáltalán nem hihető. Leggyakorilıb az alföldi lıonıokos legelökön;
csak homoktalajon található

deeipiens lihlml.
V á l t o z a t a i:
I. Olyan, ınint a törzsalak, de a combok, a lábszárak és az 1. csápíz is vörös-

barna. A Ugyanolyan gyakori, mint a törzsalak ab. .laqueti PH;
2. Olyan, ınint a törzsalak, vagy lábai és a csápok 1. íze vörösbarna, de a váll-

és hátcsík sárgásfehér, emiatt majdnem ugyanolyan feltiiııő, mint ıı varratsáv.
A törzsalakkal együtt fordul elö, de nem gyakori

al). dislinetevitlatuııı .lll{l~.L;-Pi.

3. Olyan, mint a törzsalak Lj:-e, de hosszúkás ovális, a szárnyfedői crőselıben dom-
borúak, oldalt jobban kiszélesedettek, válla kevésbé kiugró. A hasoldal szőrö-
zete sűrűbb, az előtor korongjának és a szárııyfedőknek alapszőrözete barna
vagy vörösbarna, valamennyi szárnyfedőesík fehéressárga vagy szalnıasárga,
a háti szőrcsík a vállsávval hátul nincs összekötve. Nem ritka femineum
BREUN.) ab. subfemineum BREIJN.

-l. Olyan, ınint az ab. subfemineum BREUN.. de a háti szöresík a vállsávval a esúcs
elött összekötött. ---- Gyakori ab. eonflııeııtimım RR_F.I_-N.

75. nem: Neodoreadion GANGLB.

Testük zömök, ugyanolyan, mint a Dorcadion nem fajaié, s attól csak
abban különbözik, hogy a fejpajzsuk elöl egyenesen lemetszett a pofák
elülső szegélye, azaz a rágók töve egy vonalban van a fejpajzs * .epével
(132. ábra: Az 1. csápíz erősen duzzadt, hosszabb, ınint a 3. íz. _. z előtor
hátának oldalsó fogai nagyon élesek, s kissé hátrafelé irányulnak. Szárnyfedői
tojásdadok, válluk lekerekített, maga a váll oldalt tompa élszerű, belül a tövén
benyomott.

~ı ıãx

v->ČÍÍ
líla Q

Ide 9 faj tartozik, amelyek legnagyobb része a Balkán félszigeten és Kisázsiálıaıı fordul
elő, 1-l faj ismeretes még Olaszországból és a görög szigetekről. Faunaterületíinkön mind-
össze l faj található.

-- -- Fekete, a test felületét sűrű, barna, ınolyhos szőrözet fedi, a csápok
és a lábak világosabb vagy sötétebb vörösbarnák. A szárnyfedők
oldalszegélye szürkésfehér, mindegyik szárnyfedő közepén egy kes-
keny, de éles szegélyű fehér esíkkal. A széles és elmosódott váll-
barázdában elmosódott Ezegélyű, s az alapszőrözetnél csak kissé
világosabb csík fut, amely a közepe mögött már elenyészik (143.
ábra). ll--14 mm.

Dél-Magyarországtól Románián, Jugoszlávián, Bulgárián át Észzık-Göriig»
országig és Korfu szigetéig fordul elő. Magyarországon ritka, s csak a déli ország-
részeken (Csongrád, Bács, Baranya, Somogy megye) fordul elő, legészakiblı lelő-
helye a Sopron megyei Lakompak ~- Kétsávos földieineér

bilineatum GERM.
V á l t o z a t a i:
I. Olyan, mint a törzsalak, de lábai világosvörösek. Gyakori

ab. rubripes BREUN.

2. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedőkön nyoma sincs a váll melletti hosz-
szanti szőresíknak. ~-~ Nem ritka ab. apieenudum PODANY

15"
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3. Olyan, mint a törzsalak, de a világos vállesík teljesen kialakult, s mivel ugyan.
olyan színű, mint az oldalszegély, kevésbé feltűnő. mint a hátı hosszanti csík.
A törzsalakkal együtt fordul elo, de nem gyalwri

ab. humerovittatum BREVN.

4. Olyan, mint a törzsalak, de a felület alapszőrözete barnássárga, a szárnyfedők
hátulsó harmada világosszürkén szőrözött, a háti fehér csík kevésbé feltűnő. -
Ritka ab. flavotomentosum BRELN
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143. ábra. .?'Veoflor(:f.ı(liorı. bilirıeurunı. C-I@;R.\I. j` (lfiredeti)

5. Olyan, ınint a törzsalak, de a szárnyfedők alapszőrözete többé-kevésbé egy-
színű világos sárgásszürke vagy febéresszürke. ._-\ szárnyfedőkön a háti fehér
csík teljesen hiányzik. Ritka (\agyszel`ıen) [ab. unicolor CSIKI]

76. nem: Acanthoderes SERY.

Testük zömök, széles és lapos. Fejük széles, elöl feltűnően lapos, fejpaj-
zsuk egyenesen lemetszett, pofáik hosszúak, párhuzamosak. Homlokuk a
hátulsó szemkaréjok között hosszában gyengén barázdált., csápdudoraik lapo-
sak. Csápjaik majdnem elérik a test végét vagy hosszabbak az 1-
esápíz a tövén befűződött, a közepe előtt a legszélesebb, a végén ismét elkes-
kenyedik (131. ábra: A), a 2. íz sokkal hosszabb, mint amilyen széles, a 3.
íz valamennyi ız között a leghosszabb. hosszabb, mint a 4., es sokkal hosszabb.
mint az 5. Az előtor háta harántos, oldaldudorai éles fogban kihúzottak.
korongjukon a közepük előtt 1~-1 dudorral. Szárnyfedőik a vállon a legszéle-
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sebbek, hátrafelé elkeskenyednek, a csúcsuk lemetszett, felületük durván,
szórtan pontozott. A melltő nyúlványa széles, lapos, végig ér, az elülső csípők
ízületi vápái hátul zártak, oldalt háromszög alakban nyitottak (131. ábra: G).
A mellközép nyúlványa a csípők között nagyon széles. Lábaik rövidek, comb-
jaik nagyon erősen bunkósak, valamennyi comb tövi része keskeny, lábszáraik
egyenesek, a középső lábszár külső szélén a disztális harmadban tompa fog
van.
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144. ábra. Acanthoderes clavipes SCHRANK Ő* (Eredeti)

Ide közel 100 faj tartozik, amelyek zöme az Üjvilágban elterjedt. Az Óvilágban mind-
össze 4 faj képviseli, amelyek közül 2 palearktikus; ezek egyike faunaterületünkön is lıonos.

-- ~~ Fekete, az 1. csápíz töve és 1-1 keskeny gyűrű a közepén és a
csúcsán, valamint a 3. íztől kezdve a csápízek töve fehéren szőrös.
Felületét tarka, szürkésfehér és barnássárga, valamint bársonyfekete
molyhos szőrözet fedi. A szányfedőkön a sötét szőrfoltok 3 világosabb,
zegzugos harántcsíkot különítenek el (144. ábra). 10-16 mm.

Előfordul csaknem az egész palearktikus régió lomblevelű erdökkel fedett
területein, fauııánkban a hegy- és dombvidéken elterjedt, gyakori. Lárvája bükk.
dió, som, tölgy, hárs, nyír, fűz, nyár, eper és alma kiszáradt törzsében, a kéregben
és a kéreg alatt él. Fejlödése 2 évig tart. Az imágók általában június .júliusban
rajzanak, s ölfán, száraz fatörzsek oldalán találhatók --- T a r k a ci n c é r

clavípes SGHRANK
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77. nem: Acanthocinus GUÉR.

Testük .karcsú vagy zömök, meglehetősen lapos, feltűnően hosszú csápú
cincérek. Fejük viszonylag kicsi, sokkal keskenyebb, ınint az előtor háta.,
poíáık előrefelé kissé elkeskenyednek, hosszúak, a fejpajzsuk elöl egyenesen
lemetszett, homlokuk elöl gyengén domború, hátul keskeny és lapos, a esáp-
dııılorok kıssé kiállók. A F2 csápja is sokkal hosszabb, mint a test, a ,Í csápja
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lLl«5. ábra. ,.-Íeurıtlmeınus (zvrIili.s L. (Eredeti)

pmlig Il ~5-szöı` olyan bosszú, ıı 3. íztől ;;,`yı'iı`űzöt_t, a 3. íz hosszabb, mint a
fl. vagy az 5. (132. ábra: L). Az előtor háta harántos, oldalt kissé a közepe
'ııiögőtt hegyes foggal (132. ábra: C), fvliilctén a közepe előtt 2 ~-2 kis bütyök-
kcl, anjıelyek többnyire szőrösek. Száı`nyf(-*dől párhuzamos szélűek, a Végiili
cgyı:ııkén`lz; lekerekített., lapos, l'ıfliilete szenıesésen pontozott. A melltő nyúl-
\~`ány'ıı lapos és Végig ér, az eliils('i esíjıők íziileti vápái hátul zártak, Oldalf
1`ı'+sszc`rı"íen nyitolxllak (131. ábra: V). *\ 'Í utıeılső lıát-» és lıaslffnıe'/.ı~ tojócsőszerı'ieı1
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megnyúlt. Lábaik rövidek, combjaik bunkósak, lábszáraik vékonyak, a középsíí
lábszárak külső oldalán egészen tompa szöglet van. A hátulsó lábfej l. íze
olyan hosszú vagy hosszabb, mint a 2. és 3. egyiittvéve (148. ábra: A a--B).

Ide mintegy 25 faj tartozik, amelyek közül 15 palearktikus és 10 ııearktikus. Fııııııa-
területiinkön 3 faj fordul elő, egy 4-. faj előfordulása pedig várható.

1 ( [Q
\../

:I ıl)

3 fo)

-4 (5)

5 (4)

A szárnyfedőkön 4« éles, apró szőrpamacsokkal díszített. borda emel-
kedik kí, amelyek elöl megrövidültek., és a tőszegélyt nem érik el.
hátul pedig részben egymással összekötöttek, és a csúcsot nem érik
el. Teste fekete., szürke és barna szőrfoltokkal, a szárnyfedők közepe
mögött kissé rézsútos sötét harántcsíkkal. ll-~14 mm.

' Előfordul Közép-Európa hegyvidéki fenyveseiben, faunaterületüııkön. az
Északi- és Keleti-Kárpátokban. valamint Horvátországban és a Bánságban.
Magyarországoıı még nem gyűjtötték, de előfordulása biztosra vehető. Lárvája
különböző fenyőfélék kérgében fejlődik. Az imágők éjszakai állatok, júniııs
augusztusban rajzanak

[retieulatus REDTB

A szárnyfedőkön nincsenek szőrpamaesokkal díszített kiemelkedő
bordák.

A hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. íz egyiittvéve (148.
ábra: B). Kisebb, karcsúbb fajok, a szárnyfedők majdnem háromszor
olyan hosszúak, mint amilyen szélesek együttvéve. A .ff csápja leg-
feljebb háromszor olyan hosszú, mint a test.

Az előtor hátán nincsenek a középvonal előtt harántsorban elhelye-
zett sárga szőrfoltok. A lábfejízek nem gyűrűzöttek, egyszínű söté-
tek. Szárnyfedőin elöl középen egy nagyobb, valamint a közepe
táján a korongon 2 alig jelzett, és a közepe mögött ismét 2 erőtelje-
sebb fekete szőrpamacs Van. Egyebekben a barnás test szürke szőrö-
zettel fedett, a szárnyfedőkön az elülső harmadban egy teljesen
elmosódott... a közepe mögött elöl élesen, hátul elmosódottan határolt
széles, rézsutos, sötét szalaggal, azonkívül elmosódott sötétebb fol-
tokkal a csúcs előtt is. 9-12 mm.

Előfordul a Balkán félszigeten és a Keleti-Alpokban; magyarországi elő-
fordulása a nyugat-dunántúli hegyvidéken nagyon valószínű. Lárvája lucfenyő
és más ,fenyőfêlék (erdei- és feketefenyő) ágainak kérge alatt él

[Henschi RE1TT.]

Az előtor hátán a közepe előtt harántsorban elhelyezett sárga szőrfol-
tokkal. A lábfejízek töve szürkén szőrös, a végük fekete. Szárnyfedői-
ken nincsenek fekete szőrpamacsok. Teste barna vagy barnásfekete.
sűrű szürke szőrözettel fedett, szárnyfedői fekete vagy sötétbarna fol-
tokkal, amelyek a tövén és a közepük mögött harántszalaglıa tömö-
rulnek (146. ábra). 9-~l1mm.

Előfordul Eszak- és Közép-Európábaıı, valamint Szilıériában és Japánban.
Faunaterületünkön a Kárpátok vonulatában elterjedt és nem ritka, Magyarorszá-
gon szorvanyosan fordul elő és ritka (Sopron, Magyaróvár, Siófok, Budapest,
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Berhida, Kelebia). Lárvája az erdei- és feketefenyő, valamint a lucfenyő száraz
ágaiban, törzsében él. A lárva a fatestben fejlődik. Az imágó alkonyatkor és
éjszaka rajzik, s a fényre is repül. A nappalt a fatörzsek oldalán, ágakon, a kéreg-
hez simulva rejtekhelyén tölti (VI --VIII)

griseus FABR.

(1 A hátulsó lábfej l. íze nem hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve
(148. ábra: A). Teste nagyobb, szélesebb, zömökebb, a szárnyfedők
mintegy kétszer olyan hosszúak, mint az együttes szélességiik.
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146. ábra. .«~1canıhOcin.us griseus FABR. ,Í (liretleti)

,, ./I

`\
-`\
'\.
\?

Teste világos vagy szürkésbarna. szürke molyhos szőrözettel fedett.
amelyet a szárnyfedőkön 2 keskeny, sötétebb rézsútos harántcsík
szakít meg, ezek közül az elülső többnyire elmosódott. A csápok
ötször (._§`), vagy kétszer olyan hosszúak, mint a test (145. ábra).
13-19 mm. l 1

Előfordul Európa és Eszak-Azsia fenyveseiben. faunaterületünkön a Kár-
pátokban közönséges, Magyarországon a telepített fenyveseinkben is sokfelé meg-
található, főleg a Dunántúlon. Lárvája (116. ábra: F) a fenyőfélék között nemigen
válogat, főleg öreg fák rönkjeiben, törzseiben a kéregben él, fejlődése 2 évig tart:
bábját a 3. ábra: A szemlélteti. Az imágó a kéregben telel át, de olykor már ősszel
kibújik, s úgy telel át laza kéreg alatt vagy korhadékban, s már kora tavasszal
megjelenik. A fő rajzási ideje április --- D a li á s ci n e é r

aedilis L.
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Változata:
1. A szárnyfedők sötét harántcsíkjai teljesen hiányoznak. --- Ritka (Kaposvár.

Várvölgy) ab. obliteratus PIC

T8. nem: Liopus SERV.

Testük kicsi, nem valami karcsú, kissé lapított, párhuzamos szélű.
Fejük viszonylag kicsi, pofáik hosszúak, előrefelé gyengén elkesekenyednek.
homlokuk elöl domború, széles, hátul a szemek között keskeny és lapos, a
csápdudorok között a homlok benyomott. Szemeik durván recézettek, dom-

`* *
\ /\\ _ /z

\\
147. ábra. Liopus ncbulosus L. 8 (Eredeti)

borúak. Csápjuk a testnél sokkal hosszabb, csak finom lesimuló szőrözettel
fedett, az 1. íz a közepétől a tövéig fokozatosan elkeskenyedik, a 3. íz valamivel
hosszabb, mint a 4., és jelentősen hosszabb, mint az 5. Az előtor háta harántos,
oldaldudora a középvonal mögött van, hegyes és hátrafelé irányul (132. ábra:
D). Szárnyfedői párhuzamosak, a végük egyenként lekerekített. A melltő
nyúlványa meglehetős keskeny és alacsony, végig ér, az elülső csípők ízületi
vápái hátul zártak, oldalt is zártak. Lábaik rövidek, combjaik bunkósak,
lábszáraik majdnem egyenesek, a középső lábszár külső élén tompa fog van.

Az eddig ismeretes több mint 60 fajból 12 faj palearktikus, a többi Amerikában és
Afrikában fordul elő. A palearktikus fajok közül nálunk is él 2.
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1 (2) Világosabb vagy sötétebb barna, a csápízek a 3. íztől kezdve a
tövükön vörösbarnák, a csúcsuk felé sötétebbek, egészen feketék.
Az előtor oldaltüskéje messze a középvonaltól a töve felé helyezkedik
el (148. ábra: N). Felülete fehéresszürkén és barnásfeketén tarkítva
szőrözött. Szárnyfedőin 2 jelentéktelen sötét harántcsíkkal, az elülső
a varrat mentén megszakított. Az előtor háta szórtan. mélyen pon-
tozott (147. ábra). 6-~9.,5 mm.

Előfordul Eszak- és Közép-Európában, faunaterületünkön főleg a hegy- és
dombvidék lomberdeiben, ahol általánosan elterjedt és gyakori. Lárvája a legkü-
löbözőbb lomblevelíí fákban, különösen azonban bükkben, gyertyánban, dióban,
mogyoróban, juharban, szilben, tölgyben, nyírben, valamint főleg különbözö
gyümölesfákban él. Különösen kéreg nélküli ágakat kedvel, amelyek nyirkosak és
korhadásnak indultak. Az imágó kora tavasztól nyár közepéig rajzik, s a táp-
növény száraz gallyain található G e s z t e i n c é r

nebulosus L.

Változatah

1. A szárnyfcdők elülső sötét harántcsíkja foltokra osztott. 1-- Nem gyakori
ˇ ab. unifasciatua PIC

2. A szárnyfedők sötét haı-ántcsíkjai és foltjai teljesen eltűntek, illetve elmosó-
dottak, egész felülete csaknem egyszínű szürke szőrözettel fedett. - A törzs-
alak között fordul elő, de ritka (Székesfehérvár) ab. dissimilis PIC

2 (1) Egész teste fekete, csápjai és lábai is feketék. Csápízei a tövükön
fehéren gyúrűzöttek. Az előtor hátának Oldaldudorai a középvonal-
hoz közel elhelyezettek. Felülete a sűrű sötét szőrözet miatt fény-
telen fekete, szárnyfedőin a középen és a csúcson széles szalagban
fehéren szőrözött, a fehér alapban kis, fekete foltokkal (148. ábra:
R). 6--8 ınm.

Előfordul Európa északi felében, faunaterületünkön az Északi-Kárpátok
ban és Magyarországon Hajmáskér és Szeremle környékén. A lárva irodalmi ada-
tok szerint hársfában fejlődik, de életmódjáról semmi biztosat sem tudunk

pıınctulatus PAYK.

79. nem: Exocentrus MULS.

Testük apró, meglehetős Zömök és kissé lapított, egész felületüket.
különösen a csápokat és a szárnyfedőket a lesimuló finoın szőrözet mellett
felálló, sörteszerú hosszú szőrök is fedik. Fejük kerek, széles, pofáik rövideb-
bek, mint a szemek elülső lebenyeinek a hossza, fejpajzsuk elöl gyenge ívben
teljes szélességében kikanyarított, homlokuk elöl kissé domború. hátul vala-
melyest benyomott, csápdudoraik laposak. Mindkét ivar csápja hosszabb.
mint a test, az 1. íz rövidebb. mint a 3., a 3. hosszabb, mint a 4.. és a 4. hosz-
szabb, mint az 5. (132. ábra: Az előtor háta harántos, oldalszegélyén a
középvonal mögött 1-1 éles, hátrafelé irányuló tüskével (132. ábra:
Szárnyfedői párhuzamos szélűek, a végük lekerekített, varratszögletük is
tompa. A melltő nyúlványa alacsony, a csípők között nagyon keskeny, végig
ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt majdnem zártak, a csípők
nagyok, középen majdnem érintkeznek. A mellközép nyúlványa keskeny ék
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alakú, a középső csípők hátul majdnem érintkeznek. Lábaik rövidek, combjaik
vastagok, bunkósak, lábszáraik vékonyak és egyenesek. A hátulsó lábfej
1. íze alig olyan hosszú, mint a 2. és 3. íz együttvéve.

Ide több mint 120 faj tartozik, amelyek nagy része a trópusi Afrikában és Ázsiában él.
\ palearktikus régióban mindössze 10 faj fordul elő, amelyek közül 4 Magyarországon is meg-
található.

1 (2) A szárnyfedőket 3-4 sorban elhelyezett fehéres szőrfoltocska díszíti,
ezek között pedig nagyobb, sörtét viselő pontok sorakoznak. A 3.
csápíz alul-felül egyaránt hosszú, elálló, sörteszerű szőrökkel. Vilá-
gosabb vagy sötétebb barna, a szárnyfedők közepe mögött. zegzugos
sötét harántsáv húzódik. 4,5-8 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, valamint a Szovjetunió európai felé-
nek déli részén és a Kaukázusban. Faunaterületünkön elterjedt, a hegy- és domb-
vidék lomberdeiben gyakori, sőt alföldi lomberdőkben is megtalálható. Lárvája
különböző loınbosfák ágaiban fejlődik, mint amilyenek a tölgy, nyír, éger, bükk,
valamint a gyertyán: elsősorban napfénynek kitett szegélyfák száraz ágaibaıı
találhatók. Az imágó június -júliusban rajzik, s lehullott rőzsérı, fák száraz ágaiıı
tartózkodik Nyírfa-rőzseeineér

adspersııs MULS.

2. (1) A szárnyfedőkön nincsenek sorokban elhelyezett fehéres szőrfoltok,
hanem csak a világos szőrözetú sávokban csupasz pontok. A 3.
csápíznek csak az alsó oldalán vannak elálló, hosszú, serteszerü
szőrei, felül csak apró, lesimuló szőröket találunk.
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 populnea L. és AA: Š. quercus CHARP. szárnyfedőrajzolata (Eredeti)
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3 (6) Szemei finoman recézettek., kicsik, a pofák a szemek elülső sze-
gélye előtt szélesebbek, mint a 3. csápíz vastagsága. A szárnyfedők
csupasz pontjai kevésbé feltűnőek, gyakran alig kivehetők.

4:- 'Ji ) A szárnyfedők sötét barántcsíkja a közepe mögött elöl élesen, hátul
elmosódottan határolt., elöl az oldalszél mellett hosszúkás barna
folttal, amely a válltól a szárnyfedők közepéig ér; a sötét harántfolt
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149. ábra. Exocentrus lusitamıs L. (Eredeti)

a Varratnál keskenyebb. mint a középen. Teste vöröses vagy sárgás-
barna., a szárnyfedők elejét és végét sziirkésfehér szőrözet borítja
(149. ábra). 4~6 mm.

Előfordul Európától Szibériáig. faunaterületünl-ıön is elterjedt. fõleg a hegy-
és dombvidéken gyakori. Lárvája (151. ábra: A, bábja: E) kizárólag hársfában
fejlödik, mégpedig vagy az élő fa elhalt ágaiban, vagy földön lıeverõ száraz, kor~
hadó gallyaklıaıı. Az imágó májustól júliusig található a tápnö\'éı1}` száraz gallyain

lusitanus L.

5 (4) A szárnyfedők sötét harántcsíkja mind elöl., mind hátul élesen hatá-
rolt. és széles keresztsáv alakú. a csúcs előtt is van 1-1 elmosódott
szélű sötét folt. sőt a pajzsocska mögött is és az oldalszélen is. Teste
barnásvörös. a szárnyfedők világos szőrözete sárgásfehér. 4-6 mm.

Előfordul liözép-Európa keleti felében, faunateriiletünkön a Kárpátok
ívében sokfelé megtalálható. Magyarországon ritka, eddig csak Budapest mellett
(Háros-sziget) gyűjtötték. Lárvája száraz fűzágakban fejlődik. életmódjáról azon-
ban semmi bizoııyosat sem tudunk. Az imágó júniusban rajzik

Stierlini GANGLB.



IX. CERAMEYEIDAE CINCÉREK 5 237

6 (3) Szemei durván recézettek, nagyobbak, emiatt pofái keskenyebbek,
s a szemek elülső szegélye előtt a pofák nem szélesebbek, mint a
3. csápíz. A szárnyfedők csupasz pontjai feltűnőek, sorokba rende-
zettek, a sötét harántszalag elöl-hátul egyaránt élesen határolt,
széles, a csúcs előtt és elöl az oldalszegélyen nincs sötét folt. Teste
barna, a szárnyfedőket a sötét szalag kivételével fehéresszürke
szőrök fedik, a sörtét viselő kopasz pontok mind elöl, mind a csúcs
elõtt jól kivehetők. 4,5-6 mm.

Előfordul Délnyugat-Európától Délkelet-Európáig. Faunaterületünkön el-
terjedt, Magyarországon azonban meglehetősen ritka (Tihany, Pét, Alcsút,
Simontornya, Sukoró, Kistétény, Budapest, Kalocsa, Pécel, Bátorliget). Lárvája
szi] és tölgy száraz ágaiban, gallyakban fejlődik. A bogár májustól júliusig rajzik,
lámpafényre is repül

punctipennis M ULS.

80. nem: Pogonochaerus ZETT.

Testük kicsi, zömök vagy megnyúltabb, meglehetősen domború, a váll-
tól hátrafelé fokozatosan elkesekenyedő. Felületét többnyire csak lesimuló
szőrözet fedi, de vannak fajok. amelyek ezenkívül hosszú, merev szőrökkel.,
vagy a szárnyfedőik szőrpamacsokkal is fedettek. Fejük kerek, domború sze-
mekkel. a pofák a szemek előtt hosszúak, párhuzamosak vagy előrefelé elszű-
külnek. Homlokuk elöl domború, a hátulsó szemkaréjok között lapos, a csáp-
dudorok kiállók és köztük a homlok gyengén benyomott. Csápj aik olyan hosz-
szúak vagy alig hosszabbak, mint a test, az 1. íz durvább, orsószerű, a 3.
íz valamivel rövidebb, mint a 4., és sokkal hosszabb, mint az 5. Az előtor háta
harántos, oldalt középen 1--1 éles dudorral (132. ábra: F), korongján is fényes,
tompa bütykökkel. A szárnyfedők rövidek és szélesek, hátrafelé elkeskenyed-
nek, végük lemetszett, lekerekített vagy kimetszett, és a külső szöglet fogban
kihúzott (148. ábra: C--F), felületén bordák nyomaival és bütykökkel. A
melltő nyúlványa széles, lapos, a esípőket jól elválasztja egymástól, végig ér,
az elülső csípők ízületi vápái hátul és oldalt is teljesen zártak. A mellközép
nyúlványa széles, hátrafelé kissé elszűkül. Lábaik rövidek, vaskosak, combjaik
kissé bunkósak. Lábfejeik szélesek, a hátulsó lábfej 1. íze nem hosszabb, mint
a 3.

Ide több mint 50 faj tartozik, amelyek a holarktikus régió lakói. A palearktikus régió-
ban 22 fajt tartunk nyilván, ezek közül hazánkban- 5 faj fordul elő. A határozókulcsba még
további 2 fajt felvettünk, mivel azok a peremterületeken előfordulnak, s lehetséges, hogy
előbb-utóbb nálunk is előkerülnek.

1 (8) A szárnyfedők a csúcson kikanyarítottak, ésilegalább a külső csúcs-
szögletük fogszerűen kihúzott (148. ábra: C-D) (1. alnem: Pogono-
chaerus s. str.).

2 (3) A szárnyfedő csúcsán nemcsak a külső szöglet, de a varratszöglet is
fogszerűen kihúzott, a varratfog azonban sokkal kisebb (148. ábra:
C). A 4. csápíz .a tövétől mintegy a feléig fehéren szőrös. Az előtor
fényes, hosszanti középső kidudorodás nélkül. A szárnyfedők belső
bordája 3 többé-kevésbé jelentős fekete szőrcsomóval. Teste fekete

9
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a térdek, lábszárak és lábfejek részben, valamint a csápízeknek
legalább a töve, a szárnyfedők vége, az előtor hátának elülső és
hátulsó szegélye és a feje elöl vöröses. Szárnyfedői (148. ábra: S)
a tövükön feketék, majd. egy széles, hátul zegzugos szegélyű sávban
hófehérek, a szárnyfedők hátulsó fele barna alapon fekete pettyes
(150. ábra). Õ-7 mm.
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.l."`ı(l. áliıra. Pogoııorhaffrus híspidulııs PILL. & MITTERP. __? (Eredeti)

Előfordul Észak- és iliözép-Európálõaıı. a Kaukázus vidékén és Madeira
_-zigetén. Faunaterületünkön mindenfelé elterjedt. de főleg a hegy- és dombvidél-K
lomberdeiben található, nem gyakori. Lárvája különböző lomblevelii fák véko-
nyabb ágaiban, gallyaiban fejlődik, így tölgyben. ınogyoróban, bükkben, hársban.
rezgő nyárban, alınafában, kecskerágólıan. ostorınénfálıan stb. Fejlődése 2 évig
tart. Az imágó áprilistól júliusig rajzik. de meleg őszi napokon az új generáció
tagjai is már megjelenlıetnek. amelyek aztán imágó alakban tele.lnek át. A boga-
rak a tápnövényük száraz ágairól gyiijthetők (fa bidentatus THOMS.) N é g y-
tövises ecsetcineér

hispidulus PILL. & MITTERP.

A szárnyfedők belső varratszöglete nem fogszerűen kihúzott, hanem
lekerekített vagy rézsút befelé lecsapott (148. ábra: D).

A szárnyfedők belső bordáján a közepe mögött 2--Í2 fekete szőr-
pamacs van, a tő mögötti dudor erőteljes és az is szőrpamacsot
visel; mögötte a rézsútos bemélyedés erőteljes. Az előtor hátán
2 fényes bütyökkel, középen kiemelkedő bütyök nélkül, felülete
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a fénylő bütykök kivételével hosszirányban sűrűn ráncolt. Fekete.
a térdek, valamint a lábszárak töve és 1--1 gyűrű a végük előtt.
továbbá a combok töve vöröses, csápjai barnásvörösck, szárnyfcdőin
(148. ábra: T) a válltól a szegélyig a rézsútos benyomatban barna-
foltos, a belső borda részben, valaınint a csúcs ugyancsak vöröses
foltokkal. A csúcs a hátulsó szőrpamacstól, valamint a .rézsútos
benyomat fehéressárga szőrözettel. 4--6 mm.

Előfordul majdnem_ egész Európában keleten a Kaukázusig, északon a
Skandináv-félszigetig, és Eszak-Afrikában is. Faunaterületünkön nagyon elter-
jedt, közönséges, ınégis főleg a hegy- és dombvidéken gyakoribb. Lárvája (151.
ábra: B) a legkülönbözőbb lomblevelű fákban és cserjékben, azok 3 em vastag
ágaiban fejlődik, mégis főleg a következő fákban a leggyakoribb: tölgy, szil, dió.
hárs, gyertyán, különböző gyümölcsfák, továbbá borostyán, vadrózsa, kökény.
galagonya, kutyabenge, mogyoró, kecskerágó és ostorménfa. Az imágó kora tavasz-
tól júniusig található a tápnövénycinek száraz ágain (= pilosus FABR.) K é [-
tövises ecsetcincér

hispidus L.

A szárnyfedők belső bordáján a közepe mögött 3--5 fekete szőrpa-
macs van. Nagyobb termetű fajok.

A szárnyfedők töve mögött 1-1 kiemelkedő bütykön fekete szőr-
pamacs van. Testét rövid, lesimuló szőrözet fedi, csak a csápízek
alul hosszabban sörtézettek. A lábak, a fej és az előtor csak itt-ott
1-1 hosszabb szőrszállal; a szárnyfedőkön nagyon gyéren ferdén
felálló sörték is vannak, ezek azonban nem hosszabbak, mint a
felálló pamacsszőrök. Teste barna, a feje és az előtor korongja inkább
fekete, szárnyfedőin (148. ábra: U) széles, fehér szőrsáv van, amely
a közepe előtt rézsút élesen határolt, előrefelé elmosódott. A 4.

'píz tövétől majd a feléig fehéresen szőrözött. 7-9 mm.C3 rn 9-D

Előfordul Délkelet-Európában, nyugaton Alsó-Ausztriáig. Faunatcrüle-
tünkön eddig csak Erdélyből (Brassó), valamint a Bánságból (Herkulesfürdő)
ismerjük. Lárvája jegenyefenyő száraz ágaıban él. Hazai előfordulására számítani
lehet

[Eugeniae GANGLB.]

A szárnyfedők töve mögött nincs éles dudor, sem szőrpamacs.
Testét a lesimuló finom szőrözeten kívül sűrű, felálló, nagyon hosz-
szú szőrök is borítják, ez a szőrözet főleg a csápokon és lábakon.
valamint a fejen és az előtor hátán feltűnő. Teste barna, a szárny-
fedőkön (148. ábra: V) elöl - hátul is csak oldalt - élesebben hatá-
rolt, fehéresszürke, rézsútos szalaggal, egyébként a lesimuló szőrözet
barna, szürke szőrökkel kevert, ami miatt felülete; világosnak
tűnik. A 4. csápíznek csak a töve világosan szőrözött. Az előtor
hátán a töve előtt a középvonalban is van 1 fénylő bütyök. 4,5--
8 mm.

Előfordul Dél-Európában, Dél-Tirolban és faunaterületünkön a horvát-
országi tengermellékcn. Lárvája fenyöfélék száraz gallyaiban é'. Valószínű, hogy
nálunk is előkerül

[Per-roudi MULS.]
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8 (1) A szárnyfedők csúcsa egyenesen lemetszett, lekerekített, sem kulső
csúcsszöglctük, sem varratszögletük nem hegyben kihúzott 148
ábra: E--F) (2. alnem: Pityphilus MULS.).

9 (12) _W* FA N Qvı *"l

10 (11) A szárnyfedők a közepük előtt egy kissé rézsútosan futó fehér sza
laggal, amely hátul élesen határolt és feketén szegélyezett, az oldal-
szegélyt eléri és oldalt a tőszegélyig fehér (148. ábra: Elol a
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rézsútos benyomat mély, a benyomat és a tőszegély között a bütyök
erőteljes, de nincs rajta pamacs. Szárnyfedői erősen domborúak,
hátul lejtősebbek, bordái a váll mögött is élesek. A fejtetőn a szemek
hátulsó szegélye mögött 2 kis barna szőrfolt van. Teste barnásvörös
vagy barna, az előtor hátán 2 nagy csupasz és fénylő dudor van,
a pajzsocska fekete, de középvonala fehér, szárnyfedői a fehér oldal-
folt kivételével fehéres és sárgás szőrökkel fedett; a szőrözet apró
foltokat képez. 4,5-7 mm.

Előfordul Észak- és Dél-Európában, valamint a Kaukázusban, Kisázsiában
és Szibériában, keleten egészen Szahalinig. Faunaterületünkön elterjedt, de nem
gyakori, főleg a hegy- és dombvidéken található. Lárvája különböző fenyőfélék
(Pinus), különösen a lucfenyő száraz ágaiban fejlődik. A bogarak imágóként tclel-
nek át, és kora tavasszal, már márciusban megjelennek. A rajzásuk júniusig tart.

fasciculatus DE GEER

A szárnyfedők rézsútos fehér foltja nagyon ferde, csak középen
határolt élesebben, a szegélyt el sem éri, és a vállborda mentén
elmosódott, a szárnyfedők korongján 1--1 nagyobb fekete folttal
a fehér szalag mögött (148. ábra: A rézsútos benyomat elöl seké-
lyebb, az elülső bütyök a tőszegély mögött inkább kerek, és rajta
többnyire határozatlan alakú, pamacsszerű sűrű szőrözet van.
Szárnyfedői sokkal laposabbak, hátul a csúcs felé laposan lejtősek.
szőrözete egyenletesebb, világosabb, kevésbé foltos. A szárnyfedők
bordái gyengén fejlettek, A fejtetőn a szemek mögött nincs sötét-
barna szőrfolt. 4-6 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európában. Faunaterületünkön szórványosan
sokfelé megtalálható. Magyarországon ritka (Sopron, Veszprém, Balatonlelle.
Porva, Budapest). Lárvája fenyőfélék száraz gallyaiban él

decoratus FAIRM.

A szárnyfedők csúcsa előtt mélyen beszúrt nagy pontok vannak.
ez a pontozás alig sekélyebb, mint a korongon. A fej és az előtor
háta lesimuló fehéresszürke szőrökkel fedett, a szárnyfedőkön a
közepük előtt 1-1 nagyon ferde, hátul élesen határolt, s nagy fekete
folttal szegélyezett fehéresszürke sávval, amely azonban az oldal-
szegélyt nem éri el, és a varrat felé is kissé clmosódik. A szárnyfedők
csúcsa egyenként ferdén befelé lemetszett, emiatt a külső csúcs-
szöglete majdnem derékszögű, a varratszöglet azonban tompa.
4--5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában. Faunaterületünkön is elterjedt.
szórványosan sokfelé megtalálható, de Magyarországon határozottan ritka (Buda-
pest, Hidegkút, Sopron, Sátoraljaújhely, Dömös, Dobogókő). Lárvája miııd
fenyőfélékben, mind lomblevelíí fák vékony, száraz ágaiban fejlődik (tölgy, szil.
nyír, gesztenye stb.). Az imágó már március végén megjelenik, rajzása júniusig
tart

ovatus GOEZE
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81. nem: Oplosia MULS.

Testük zömök, párhuzamos szélű, meglehetősen lapos. Fejük kerekıJed.„
szemeik nagyok., kissé domborúak., pofáik a szemek elülső szegélye előtt sokkal
rövidebbek, mint az elülső szemkaréj hosszának fele. Homlokuk elöl alig
domború, széles és rövid, hátul keskeny és kissé benyomott, a csápdudorok
gyengén kiemelkedők, közöttük a homlok benyomott. Mindkét ivar csápja
hosszabb.. mint a test. az l. íz duzzadt., orsó alakú, a 3. sokkal hosszabb. mint
az I., hosszabb, mint a 4. vagy az 5. Az előtor háta harántos., oldalt valamivı-l
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152. ábra. Uplosíu feıınim PAYK. 3* (Eredeti)

a közepe mögött 1-- 1 éles, kifelé irányuló tüskével. korongján feltűnő dudorok
nincsenek (133. ábra: Szárnyfedőik hosszúak. párhuzamosak, végük egyen-
ként lekerekített, felületük meglehetősen lapos, finom lesimuló szőrözettel.
A melltő nyúlványa keskeny, végig ér. az elülső csípők ízületi vápái hátul
zártak., oldalt széles háromszög alakban nyitottak. A mellközép nyúlványa
párhuzamos. Lábai vaskosak, combjai bunkósak. lábszárai egyenesek. a hátulsó
lábfej 1. íze alig olyan hosszú. ınint a 2., és 3. íz együttvéve.

Ido mindössze 2 tartozik. az egyik nearktikus. a másik palearktikus. Ez utóbbi
famıaterületünkön is honos.

-- --- Fekete, fehéresszürke szőrökkel fedett, a szárnyfedők alapszőrözete
barna, de feketésbarna és sárffa szőrfoltokkal tarkított (148. ábra:D

Y). A szárnyfedők alapszíne a közepe mögött egy harántcsíkban
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és a széles vége rozsdabarna., de az elülső felében is vannak szabály-
talan alakú, olykor kiterjedtebb, s a középső szalaggal is összefüggő
világos foltok. Csápja lesimuló szőrökkel fedett, alul hosszú, elálló
szőrözettel, az 1. és 2. iz fekete, a 3.-tól az ízek töve szürkén szőrö-
zött. A lábszárak vége, a lábfejek a 2. íz végétől feketén szőrözöttek
(152. ábra). 10--13 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, Franciaországban és a Szovjet-
unió európai felében. Faunaterületünkön elterjedt, de ritka. Magyarországon eddig
csak Budapest környékéről és Siófokról vannak adataink. Lárvája (151. ábra: C,
bábja: F) a hárs, bükk, mogyoró. berkenye vastagabb ágainak száraz kérgében él.
Az imágó május ----júniusban rajzik. és a tápnövényének száraz ágain található.

fennica PAYK.
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153. ábra. Stenidea Geneí ARAG. Ő* (Eredeti)

Változatai:

1. A szárnyfedők alapszíne egyszínű fekete, mind a csúcs, mind a korong fekete.
a szőrözet a harántcsík helyén sűrűbben szürke. - Nem ritka

ab. uııiformisgrisea Scnurnr

2. A szárnyfedők alapszíne a csúcson fekete, a közepe mögött vöröses haránt-
csíkkal. Szőrözete sűrűbb és meglehetős egyenletesen szürke, a középső haránt-
csík rnogott feketés csíkkal - Gyakori ab. Delahoni RElNE(_`.K

82. nem: Steniılea MULS.

Testük karcsú, meglehetős hengeres, párhuzamos szélű. Fejük gömbölyű,
szemeik nagyok, durván recézettek, pofáik rövidek, előrefelé elszűkülnek.
Homlokuk elöl széles, kissé domború, hátul lapos, csápdudoraik nagyok, a
homlokon középen benyomottak. Csápjaik hosszúak, a test végét elérik vagy
túlhaladják. Az 1. íz orsó alakú, a 3. íz olyan hoszú, mint az 1. vagy az 5.,

16"
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de sokkal rövidebb, mint a 4.; az ízeket alul elálló szőrök is fedik. Az előtor
háta keskeny, hengeres (133. ábra: L), oldalt a közepe mögött 1--1 kicsi,
de hegyes foggal, korongján tompa kiemelkedésekkel. Szárnyfedői hosszúak,
keskenyek, a végük ferdén befelé lemetszett, külső csúcsszögletük tompa.
A melltő nyúlványa széles, hátul lehajló, az elülső csípők ízületi vápái hátul
zártak, oldalt széles háromszögben nyitottak. A mellvég hosszú. Lábaik
rövidek, combjaik nem bunkósak, lábszáraik meglehetős egyenesek., külső
oldalukon hosszú, sűrű szőrözettel. A hátulsó lábfej 1. íze rövidebb, mint a 2.
és 3. együttvéve. '

Ide 10 ethiópiai és 6 palearktikus faj tartozik, amelyek közül faunaterületünkön 1 faj
honos.

- - Vörösesbarna, felül foltokban szürkés, a fej és az előtor háta sárgás,
de oldalt világosabb sárgásfehér szőrözettel. A szárnyfedők szőrözete
helyenként foltokba tömörült, a csápízek vége a 4. íztől kezdve
feketés (153. ábra). 6,5-9mm.

Előfordul Közép-Európa déli részében és a Kaukázusban. Faunaterüle-
tünkön a tölgyesekkel borított alacsonyabb hegy- és domboldalakon található, de
ritka. Lárvája főleg szegélyfákon, a Coraebus fasciatus OL. nevű díszbogár lárvá-
jának gyűrűzése miatt elhalt vékonyabb, száraz ágakban él

Genei ARAG.

83. neın: Agapanthia SERV.

Testük karcsú, hengeres, meglehetős párhuzamos szélű; feltűnően hosszú
csápú cincérek. Fejük négyszögű, a homlok vertikálisan fekszik, széles, majd-
nem lapos, pofáik hosszúak, előrefelé gyengén elszűkülnek, a fejtető a szemek
között lapos, csápdudoraik nagyok, a középen benyomás választja el őket
egymástól. Szemeik mélyen és szélesen kikanyarítottak. Csápjaik hosszúak,
ízeinek száma 12; az 1. íz a tövétől a csúcsig fokozatosan vastagodik, a 3. íz
sokkal hosszabb, mint az l. vagy a 4. és az 5., az ízek többnyire gyűrűzöttek.
Az előtor háta hengeres, oldalt hegyes fog nélkül (148. ábra: 0--Q), legfeljebb
tompa dudorral. Szárnyfedői hosszúak, keskenyek, a végük lekerekített vagy
lemetszett, olykor egyenként kihúzott (143. ábra: G--H). A melltő nyúlványa
az elülső csípők közt keskeny, alacsony, de végig ér, az elülső csípők ízületi
vápái hátul zártak, oldalt széles háromszög alakban nyitottak. Lábaik rövidek,
combjaik nem bunkósak, lábszáraik egyenesek. A hátulsó lábfej 1. íze olyan
hosszú, mint a 2. és 3. együtt, karmaik egyszerűek.

Ide több ınint 50 faj tartozik, amelyek mind a palearktikus régió lakói. Faunaterüle-
tünkön 7 faj fordul elő.

1 (2) Az előtor hosszabb, mint amilyen széles, keskeny, hengeres (148.
ábra: 0), csápjai egyszínűek, ízei nem gyűrűzöttek, a szemek alsó
lebenyc nagyon kicsi, emiatt pofái igen hosszúak. A szárnyfedők
vége egyenként kihúzott (148. ábra: G), a közepe felé jelentősen
kiszélesedett, elöl a vállakon is hengeres (1. alnem: Agapanthiola
GANGLB.). -- Fémfényű kék vagy zöldeskék, a pajzsocskát és a
melloldalakat fehér, molyhos szőrözet fedi. Felülete majdnem csu-
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2 (1)

8 (4)

pasz, csak a szárnyfedőkön van nagyon rövid, felálló, gyér szőrözet.
A fej és az előtor háta finoman és sűrűn, a szárnyfedők nagyon dur-
ván és sűrűn, helyenként ráncolva pontozottak (154. ábra). 5,5-
11 mm.

Előfordul Délkelet-Európában, keletre az Urálig, délen a Kaukázusig, vala-
mint Dél-Szibériában és Turkesztánban. Faunaterületünkön nagyon szórványo-
san található, kizárólag egyes xerotherm helyeken, sztyepvegetáeıóba n. Altalaban

154. ábra. Agapaznthia leucaspis STEV. (Š (Eredeti)

nagyon ritka, csupán a Budai-begységben a Sas-hegy természetvédelmi területén
gyakori. Egyebjitt (Esztergom, Simontornya, Székesfehérvár, Tapolca, Kalocsa)
nagyon ritka. Eletmódjáról, lárvájáról semmi bizonyosat nem tudunk. Az imágó
a sztyeprétek növényzetén május -júniusban található

leucaspis STEV.

Az előtor háta harántos négyszögű, legfeljebb olyan hosszú, mint
amilyen széles (148. ábra: P--Q), többé-kevésbé sűrű, hosszú szőrö-
zettel (leginkább a középvonalban és hátoldalt a szegélyén). A csáp-
ízek általában a 3. íztől kezdve gyűrűzöttek, sokszor a végükön
szőrbojt is van. A szemek alsó karéja nagyobb, emiatt a pofák is
rövidebbek. Szárnyfedői párhuzamosak, a közepük felé nem széle-
sednek ki, elöl a vállaknál nem hengeresck, a végük nem kihúzott
(148. ábra: (2. alnem: Agapanthia s. str.).

Teste élénk színű fémeskék, zöldeskék vagy zöld, szőrözete fehéres,
de a pofákon és a pajzsocskán fehér, a szárnyfedőkön ferdén felálló
és meglehetős hosszú. A csápízek töve a 3. íztől kezdve fehéren
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szőrözött. A fej és az előtor háta finomabb kerek pontokkal sűrűn
pontozott, szárnyfedői durván és többnyire harántirányban ráncolva
pontozottak, a vége előtt elmosódottan szemecskézettek. 6-- 12,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Kaukázusban, Kisázsiában, Szibé-
riában és Szovjet Közép-Ázsiában, valamint Észak-Afrikában. Faunaterületün-
kön a síkságon és a dombvidéken, valamint az alacsonyabb hegyvidéken elterjedt,
sőt gyakori. Lárvája különböző lágyszárú növények szárában él (Echíum, Medi-
cago, Salvia, Scabiosa stb.). Fejlődése 1 éves. A lárvák a növények szárában fúr-
nak járatokat, s bábozódni a talajba húzódnak. Az imágók május-júniusban
száraz rétekeıı, sztyepterületeken a tápnövényeik levélzetén találhatók cvarım
HERBST.)- Kék bogáncscincér

violacea FABR.
V áltozatai:

l. A fej és az előtor háta nem kék, hanem fekete. Ritka (Kéleshalom, Nagy-
salló) (2: chalybaea MULS.) ab. Mulsanti PLAY.

2. Nemcsak a fej és az előtor háta, de még a szárııyfedők töve is fekete. ~~~ Ritka
(Kéleshalorn, Siófok) ab. Keili HEYR.

3. Olyaıı, mint a törzsalak, de a nıell oldallemezeit sűrű fehér szőrözet fedi; gyak-
ran az előtor hátának oldalszegélye, sőt középvonala is fehéren szőrözött. ~
Nálunk ıneglclıetős ritka (Sopron, Zirc. Siófok, Budapest, Pákozd, Villány)

In. intermedia GANGL8.

A test alapszíne sötét féınfényű fekete, szőrözete sárga. szürkés,
vagy ássziirke.ff) Q;\ "'l 'ÍÍQ

A szárnyfedők varratszegélye ugyanolyan színű szőrözettel borított.
mint egyebütt, nem fehér vagy sárgásfehér. A szárnyfedők a végükön
lekerekítettek.

A mell oldallemezei ugyanúgy szőrözöttek, mint a mell többi része.
a szőrözet ott sem sűrűbb, és nem alkot fehér csíkot.

'73 QD\ l"1A 3. csápízet fehér vagy ga szőrözet fedi. csak a vége (utolsó
ötöde) fekete.

fifix F1 (IQ ms ffl 'ffA csápízek tövének alapszíne sárga vagy s örös, a vége fekete.

A szárnyfedők élénk sziirkéssárga szőrözete az egész felületükön
egyenletesen elosztott. A pajzsocska, az előtor hátának középvonala.
oldalszegélyei, a fejtető középvonala és homloka élénk sárga szőrök-
kel sűrűn fedett. Teste a többi fajokhoz viszonyítva zömök. Csáp-
ízei a 3. íztől sárgán gyűrűzöttek, az ízek vége, különösen a 3-5.
hosszabb fekete szőrökkel. Előtora nagyon durván, szemecskésen
pontozott, a szárnyfedők elöl durván, hátrafelé fokozatosan fino-
mabban pontozottak, elöl szemecskések. 13-26 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. a Szovjetunió európai felének déli
részén, a Kaukázusban, Kisázsiában és Szíriában. Faunaterületünkön az Alföldön
és a peremterületeken, a dombvidéken található, de ritka. Lárvája a Verbaseunı
Lychnizis szárában fejlődik. A bogaı-at május-júniusban a tápnövényén találjuk
(ft. (ısphodeli auct., nec LATR.) . _

Kırbyı GYLL.
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10 (9) A szárnyfedők sárga vagy szürkéssárga szőrözete foltokba tömöriil,
és nem egyenletesen elosztott, eıniatt a szőrözete márványos. A paj-
zsocska, az előtor háta és a fej hasonlóan szőrözött, mint az előző

_ fajé. Teste karcsúbb, A csápízek világos szőrözete nem sárga, hanem
szürkésfehér. A fejtető és az előtor háta durván, ráncolva pontozott.
a szárnyfedők pontozása is sokkal sűrűbb, helyenként ránoolt, hátra-
felé finomabb, de sűrű (155. ábra). 12-21 mm.
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155. ábra. Agapamhia Dohli. RICHT. ,j (Eredeti)

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai felének középső
é_s déli részein, a Kaukázusban,'Kisázsiában és Szíriában, valamint Szovjet Közép-
Azsiában és Nyugat-Szibériában. Faunaterületünkön elterjedt, főleg az Alföldön
és a dombvidéken gyakori. Lárvája (151. ábra: D) Carduus-fajok szárában él.
A fejlődés legalább 1 évig tart, az imágó május --júniusban rajzik, s a tápnövé-
nyének szárain, levelein, olykor virágján található ( líneotocollis DON.) is
Sárgagyűriis bogáncscincér

Dahli RICHT.

ll (8) A csápízek tövének alapszíne a fehéren gyűrűzött részeken is sötét.
legfeljebb egészen a töve kissé vöröses, sötét alapon fehéren szőrö-
zött. Fémfényű fekete, sárga molyhos szőrözettel fedett, a szárny-
fedőkön a szőrözet márványos foltokba tömörül, a pajzsocskaÍr

az előtor hátának közepe és oldalai élénkebb sárga szőrözettel.
A fej és az előtor háta sűrűn, de nem nagyon durván pontozott, a
szárnyfedők pontozása durvább., hátrafelé fokozatosan finomabb.
helyenként összefolyo. 10-~22 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, a Szovjetunió európai felében. a
Kaukázusban és Nyugat-Szibériában. Faunaterületünkön általánosan elterjedt és

Í I
ıközönséges. Lárvája különböző lágyszárú növények száraban el (Anthriscus, Arıge
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12 (7)

lica, Carduus, Cirsium, Chaerophyllum, Hemcleum, Eupatorium, Senecio és Urtica).
Az imágó május elejétől július végéig a tápnővényein vagy azok virágain található

lineatocollis DON., angusticollis GYLL.) -- F e h é 1' g y ii r ű s b o g á n c s-
cincér

villosoviridescens DE GEER

A 3. csápíz fehéren szőrözött és fekete, csupán a töve (első hatoda)
szürkén szőrös, a többi csápíz első harmada vagy fele fehéres.
Kékesen fénylő fekete, szórtan sárga szőrözettel fedett, a szárnyfedőë
kön ez a szőrözet foltokba tömörül. A pajzsocska, az előtor hátának
és a fej középvonalának, valamint az oldalszéleknek és a hasnak a
szőrözete sűrűbb. A fej és az előtor háta durván és ráncosan ponto-
zott, a szárnyfedők pontozása csak kissé durvább, mint az előtoré.
hátrafelé fokozatosan elfinomodik. 15-~23 mm.

Előfordul Dél-Európában, a Szovjetunió európai részének déli felében.
a Kaukázusban és Algériában. Faunánkban ritka, Magyarországon eddig csak
Budapest környékéről, Pécsről és Kaposvárról ismerjük. Lárvája az Onopordum
és az Aconitum szárában fejlődik. Az imágó május-júniusban a tápnövényein
található (= Boeberi FISCH.-W.)

cynarae GERM.

13 (6) A mell oldallemezeit sűrű fehér vagy sárgásfehér, molyhos szőrözet

14 (5)

fedi, a mell többi reszet es a potroh haslemezeit finom szürke szorö-
zet borítja. Fekete, a szárnyfedők kékes fémfényűek. A csápízek
alapszíne fekete, a 3. íznek csak a töve (hosszának ötöde) szürkésfehér
szőrökkel fedett, a többi íz bazális fele szürkésfehér. A pajzsocskát,
az előtor és a fej középvonalát, valamint az előtor oldalait sűrűbb
sárga szőrözet fedi, a szárnyfedők szőrözete meglehetősen gyér és
egyenletes. A fej és az előtor háta sűrűn, de nem nagyon durván
pontozott, nem is ráncos, a szárnyfedők a tövükön erőteljesen.
de nem ráncolva pontozottak, a közepe mögött a pontozás már csak
olyan erős, mint az előtor hátán. 10-15 mm.

Előfordul a Balkán félszigeten, Dél-Ukrajnában és Nyugat-Szibériában.
faunaterületünkön Szlovákiában, Erdélyben és Magyarországon. Jellegzetes
sztyepfaj, így elterjedése is nagyon szórványos. Nálunk egyedül a Budai-hegység
ben (Sashegy, Farkasvölgy, Kis-Svábhegy, Máriarenıete) található nagyobb szám-
ban. Lárváját, tápnövényét nem ismerjük (V-VI)

maculicornis GYLL.

A szárnyfedők varratszegélye világosabban szőrözött, mint a korong.
fehér vagy sárgásfehér, mivel a szőrözet a varrat mentén keskeny
sávban sűrű, míg a korongon szórt. Fekete, a szárnyfedők sötét-
zöldes vagy kékes ércfényűek. A test felületét és a csápok alsó olda-
lát hosszú, elálló, fekete szőrök fedik, a szárnyfedőkön a felálló
fekete szőrök közt lesimuló, rövid szőrök is vannak. Az előtor és a
fej középvonala, a pajzsocska, az előtor oldalszéle sűrűbben sárga
szőrökkel borított, csápja fekete, az ízek töve elmosódottan szürkén
gyűrűzött, a csáp alul hosszú pillaszőrökkel fedett. 6-12,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Észak-Afrikában, Kisázsiában Iránig,
Szíriában és a Kaukázusban. Faunaterületünkön elterjedt, a hegy- és dombvidé-
ken gyakori. Lárvája különböző lágyszárú növények szárában él (Chrysanıhemum,
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Eupatorium, Heracleum, Senecio, Vabriana). Az imágó a tápnövényein vagy Cir-
.sium és Carduus virágokon, levelein található (V-VII) ~-- S á v o s b o g á n c s-
(: i n C é r

cardui l..

Változatai:

1. A szárnyfedőkön a fehér varratsáv hiányzik. Teste általában kisebb. -- A törzs-
alak között nem ritka (= marginalıs MULS.) ab. nigroaenea MULs.

2. Szárnyfedői kékesfeketék, a fehér varratsáv hiányzik. Csápjai rövidebbek, csak
gyengén fehéresen gyűrűzöttek. - Ritka (Budapest) ab. Peragalloi MLILR.
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156. ábra. Calamobius filum ROSSI Ő* (Eredeti)

84. nem: Calamobius GUÉR.

Testük rendkívül karcsú, hengeres, párhuzamos szélű. Fejük felülnézet~
ben majdnem szélesebb, mint az előtor háta, a homlokuk elöl a szemek között
széles, hátracsapott, s a fej emiatt a csápdudoroknál csúcsosnak tűnik. A hátulsó
szemkaréjok keskenyek, köztük a fejtető keskeny, lapos, a csápdudorok között
a homlok barázdált. Pofáik olyan hosszúak, mint a szem átmérője. Csápjaik
nagyon hosszúak, vékonyak, 12-ízesek, legalább kétszer olyan hosszúak, mint
a test, az 1. íz hosszú., a 3. íz csak kissé hosszabb, mint az 1., és sokkal hosszabb.
mint a 4. vagy 5. (133. ábra: A). Az előtor háta hengeres, hosszabb, mint ami-
lyen széles, párhuzamos szegélyű. A szárnyfedők keskenyek, hosszúak, párhu-
zamosak, a végük egyenként gyengén kihúzott, a varrat kiemelkedik és két-
oldalt gyengén benyomott. Felülete sűrűn, lesimuló szőrökkel fedett. A melltő
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nyúlványa keskeny és lapos, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt
széles háromszög alakban nyitottak. A mellközép nyúlványa ék alakú. Lábai
rövidek, a combok nem bunkósak, lábszáraik nem hosszabbak, mint a láb-
fejeik, valamennyi lábfej 1. íze viszonylag rövid, nem hosszabb. mint a 2.
és 3. íz együttvéve (133. ábra: C).

.Ebbe a ııembe egyetleıı palearktikus faj tartozik, amely faunaterületüııköıı is honos.

~ Ölmosan fénylő fekete, rövid, szürke szőrökkel fedett. Szőrözete
a homlokon és az előtor hátának középvonalában, valamint kétoldalt
és a pajzsocskán, továbbá a szárnyfedők varratán és oldalszegé-
lyén sűrűbben tömörül, s emiatt világosabbnak látszik. A fejtető és
az előtor nagyon sűrűn, helyenként ráncolva pontozott. szárnyfedői
elöl durván, hátrafelé fokozatosan finomodva pontozottak, de
még a csúcs előtt is durvábban pontozottak, mint az előtor, felülete
a pontozás közeiben is szőrös (156. ábra). 5--11 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, valamint a Kaukázusban. Faunaterü-
letünkön nagyon ritka és szórványosan előforduló faj. Magyarországon eddig csak
Budapestről. Sopronból és Balatonlelléről ismerjük. Lárvája gabonafélék szárá-
Iıaıı él

filum Rossı

85. nem: Theophilea PIC.

Testük nagyon karcsú, hengeres, párhuzamos szélű. Fejük széles, felül-
ről nézve gömbölyű. szélesebb, mint az előtor háta, mivel a nyaktól a halán-
ték felé kiszélesedik. Homlokuk elöl hátracsapott, kissé domború, a hátulsó
szemkaréjok között keskeny, lapos, a csápdudoraik kiállók. közöttük a hom-
lok benyomott. Szemeik kicsinyek, az elülső karéj domború. a hátulsó nagyon
keskeny. (Ísápjaik a test hosszát kissé vagy jelentősen túlhaladják, de nem
feltűnően hosszúak: 12-ízesek. Az 1. íz rövid, a 3. majd kétszer olyan hosszú.,
mint az 1.. és majdnem olyan hosszú, mint a 4. és 5. íz egyiittvéve (133. ábra:
B). Az előtor háta hengeres. sokkal hosszabb, mint amilyen széles, oldalai
párhuzamosak. Szárnyfedői hosszúak, keskenyek, a válltól hátrafelé alig ész-
lelhetően kissé kiszélesednek, a végük előtt a legszélesebbek, a csúcs egyenként
kihúzott, a varratnál a végük nem ér össze. Egész hosszukban a varrat élszerűen
kiemelkedik. mellette mindkét szárnyfedő hosszan, laposan benyomott. A
melltő nyúlványa keskeny. végig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak.
oldalt széles háromszög alakban nyitottak. Lábaik vékonyak, meglehetős
karcsúak, lábfejeik sokkal hosszabbak, mint a lábszárak. Valamennyi lábfej
l. íze karcsú. a hátulsó lábfejen hosszabb, mint a 2. és 3. íz egyiittvéve (133.
ábra: D). ˇ

ltle mindössze l palearktikus faj tartozik. amelyet. Magyarországról is kimutattak.

Teste fényes fekete, szárnyfedői kékesfeketék, a fej és az előtor háta
alig látható finom szőrözettel; a szárnyfed ők szőrözete gyér, szürkés-
fehér. Csápja fekete, alul hosszú pillaszőrökkel fedett. A fejtető
és az előtor háta nagyon sűrű és finom pontozással, az előtor hátán
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a pontozás helyenként ráncolt. A szárnyfedők pontozása nagyon
durva és sűrű, végig egyenletesen erős, felülete a pontozás közeiben
csupasz (157. ábra). 7-10 mm.

Előfordul a kisázsiai Örményországban, valamint a Kaukázusban (Kraszna-
dar és Luganszk), továbbá a Donyec-medencében (Vorosilovszk) és Magyarorszá-
gon. Hazánkban a Villányi-hegységből (Siklós és Villány), valamint a Bakony
hegységből (Zirc) került elő, rendkívül ritka. Eletmódjáról. lárvájáról semmit seııı
tudunk

cylindricollis Pic
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157. ábra. Theophilea cylindricollis PIC 3 (Eredeti)

86. nem: Mesosa LATR.

Testük zömök, széles, erősen domború, párhuzamos szélű. Fejük elölről
nézve négyszögű, szemeik kicsinyek, teljesen osztottak, finoman recézettek.

” Í Í Í
N ~ı

ııaz alsó lebeny sokkal nagyobb, mint a felso. Pofaik szelesek, hosszuak, a sze
mek átmérőjénél sokkal hosszabbak., homlokuk a szemek között benyomott.
Csápjaik hosszúak, a nőstényeké valamivel, a hímeké sokkal hosszabbak.
mint a test. Az 1. íz vastag, a töve felé elvékonyodik, a külső oldalon a vége
előtt egy él által határolt mezőcske van rajta, felülete szemecskés. A 3. íz
hosszabb, mint az 1., és hosszabb, mint a 4. vagy 5. (132. ábra: I). Az előtor
háta harántos négyszögű, oldalt bütyök vagy fog nélkül. Szárnyfedői szélesek.
rövidek, a végük lekerekített, a varratszöglet lekerekített. Felületét molyhos,
lesimuló szőrözet fedi. A melltő nyúlványa meglehetősen széles, a csípők vona-
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lát követve lehajló, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt széles
háromszög alakban nyitottak. Combjaik csak kissé bunkósak, lábszáraik
vékonyak, lábfejeik rövidek, a hátulsó lábfej 1. íze nem hosszabb, mint a 3.

Ide közel 60 ázsiai és palearktikus faj tartozik, amelyek közül faunaterületünkön csak
2 faj fordul elő.

“É-_*„*Q

-`i`
ilf

ős,
' . 1

1

Iı .
\ 1 .

\

158. ábra. Mesosa cu.rculion.oides L. (Eredeti)

P-Í
/'*'-

ÍRÓ ) Az előtor háta oldalt határozottan szemcsézett. A mellközép középen,
a csípők elülső szegélyének magasságában előreálló tompa dudorral.
Az előtor és a szárnyfedők sárga keretes fekete szemfoltokkal (1.
alnem: ll/Iesosa s. str.). -- Fekete, de lesimuló szőrökkel sűrűn fedett,
a csápok a 3. íztől kezdve barnák, az ízeket alul hosszabb szőrözet
fedi. Az előtor hátát 4, a szárnyfedőket 2-2 sárgán keretezett
fekete bársonyfolt díszíti, amelyek közül az elülső szárnyfedőfolt
változatos alakú, a szárnyfedőkön ezeken kívül még néhány válto-
zatos alakú sárga szőrfolt is van. Lábai is tarkán szőrözöttek (158.
ábra). 10--17 mm.

Előfordul Európában, északon Svédország déli részéig, nyugaton Angliáig,
keleten a Kaukázusban, Kisázsiában és Szibérián át Koreáig. Faunaterületünkön
elterjedt és a hogy-, valamint dombvidék lomblevelű erdeiben gyakori. Lárvája
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különböző lomblevelű fák (tölgy, szil, juhar, hárs, dió, fűz, éger, nyár, bükk,
gyertyán, gesztenye és akác) száraz törzseiben a kéreg alatt él; fejlődése 2 ~~-3 évig
tart. Az imágó május *június hónapokban rajzik, többnyire ölfán, száraz rönkö-
kön, fatörzsek oldalán, vastagabb száraz gallyakon található S z e m f o l t o 8
c i n c é r

curculionoides L.

-

Változatai:

1. Az előtor fekete, bársonyos foltjai külön-külön hosszirányban összefolytak egy-
mással. - Ritka (Budapest) ab. tokatensis PIC

2. Olykor a szárnyfedők elülső fekete bársonyfoltja hiányzik. -- A törzsalak között
található ab. biloculata PIC

2 Az előtor háta oldalt durván pontozott. A mellközép előreugró
dudor nélkül. Az előtor háta és a szárnyfedők tarkán színezettek,
sárga keretes bársonyfoltok nélkül (2. alnem: Aphelocnemia STEPIL).
- Teste fekete, a csápok a 3. íztől kezdve barnák, a 3. íztől kezdve
a tövük szürke gyűrűvel, a fej és az előtor sárga szőrökből alkotott
foltokkal. A szárnyfedők tarkák, elöl a váll mögött 1~1 erősen rézsú-
tos., közepéig érő folttal, s hátul a hátulsó harmadban egy zegzugos
keskeny sáv fekete szőrökkel fedett. Oldalt középen 1--1 nagy,
háromszögű, elöl feketén, hátul sárgán szegélyezett fehér folttal:
a szárnyfedők vége is inkább márványosan sárgán szőrözött. 9-
14 mm.

Előfordul Európában, északon Svédországig, a Kaukázusban és Eszak-
Afrikában. Faunaterületünkön elterjedt, a hegy- és dombvidék lomblevelíi erdei~
ben gyakori. Lárvája különböző lomblevelíí fák (tölgy, bükk, dió, gyertyán.
mogyoró, alma, szilva, éger, fűz, gesztenye stb.) elhalt ágaiban a kéreg alatt él,
fejlődése 2~3 évig tart. Az imágó kora tavasszal, már áprilisban megjelenik,
rajzása júniusig tart. A bogarak a fa koronájában, az elhalt ágakon tartózkodnak,
s onnan gyííjthetők - Ködfoltos cincér

nebulosa FABR.

87. nem: Anaesthetis MULS.

Testük párhuzamos szélű, hengeres. Fejük keskenyebb, mint az előtor
háta, szemeik finoman recézettek, mélyen kikanyarítottak. Homlokuk elöl
széles, kissé domború, hátul lapos, a csápdudoraik a szemek mellett kiugrók.
de egyebütt teljesen lapítottak, a homlok közöttük lapos, illetve kissé benyo-
mott. Csápjaik majdnem elérik a test hosszát, az 1. íz vastag, a töve felé hir-
telen elvékonyodik, rövidebb, mint a 3. íz, a 3. alig hosszabb, mint a 4., de
sokkal hosszabb, mint az 5. Az előtor háta hengeres, négyszögű, oldalai kissé
íveltek, de kiugró fog vagy bütyök nélkül. Szárnyfedői párhuzamosak, a végük
együttesen lekerekített, vállszögletük kiugró, a töve a váll és a pajzsocska
között erősebben kiemelkedő, a varrat a pajzsocska mögött benyomott. Felü-
lete lesimuló szőrökkel fedett. A melltő nyúlványa keskeny, de végig ér, sőt
hátrafelé szélesebb, lehajló; az elülső csípők ízületi vápái hátul teljesen zártak,
oldalt háromszög alakban nyitottak. A mellközép nyúlványa széles és lapos,
párhuzamos. Lábaik rövidek, a combok a közepük előtt megvatagodtak, láb-
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száraik egyenesek. Lábfejeik rövidek és szélesek, a hátulsó lábfej 1. íze alig
hosszabb, mint a 2., a karomíz bőven kétszer olyan hosszú, mint a 3. (133. ábra:E).

Ide 4 palearktikus és 2 pápua faj tartozik, aınelyek közül fannaterületünkön l faj
fordul elő.

-~ Fekete, szárnyfedői barııássárgák. A fej finoman, az előtor háta és
a szárnyfedők durván pontozottak, finoman lesimuló sárgás szőrö-
zettel. Alul nagyon finoman pontozott, csak a mellvég oldala durva,
szórt pontokkal (159. ábra). 5-10 mm.
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159. ábra. Anaestheıis testacea FABR. j (F.rede.ti)

Előfordul Európában. a Kaukázusban. Kisázsiában és Szíriábaıı. Fauna-
területünkön főleg a hegy- dombvidék loınberdőiben elterjedt, és nem ritka.
Lárvája (161. ábra: A) tölgy. gesztenye, vadgesztenye, de más lonıblevelii fák
(éger, nyár, fűz) száraz, vékony ágaiban 2 évig fejlődik. Az inıágó ınájus-június
ban rajzik. alkonyatkor repül, egyébként tápnövéııye száraz ágain található

testacea FABR.
V áltozata:
1. Az előtor háta ugyanúgy, mint a szárııyfmlők, lıarnássárgák. A törzsalak

között ritka (Peszér) ab. rufeseens B.-QEICKM.

88. nem: Saperda FABR.

Testük hosszú, többnyire párhuzamos szélű vagy a válltól hátrafelé
kissé elkeskenyedő. Fejük olyan széles, mint az előtor háta (133. ábra: G),
szemeik nagyok, finoman recézettek, mélyen kimetszettek. Homlokuk elöl
lapos, széles, felül keskeny és középen barázdált, pofáik párhuzamosak, rövi-
dek vagy hosszúak, csápdudoraik laposak. Csápjaik a szárnyfedők végét
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majdnem elérik, 1. ízük vastag, a végük külső oldalán nincs él és mezőcske,
rövidebb, mint a 3., a 3. íz hosszabb, mint a 4. vagy 5. Az előtor háta négyszögű,
oldalt tüske vagy bütyök nélkül, majdnem párhuzamos, hengeres. Szárnyfedőik
hosszúak, a vállon a legszélesebbek, hátrafelé fokozatosan és gyengén elkeske-
nyedők, a végük lemetszett, együttesen lekerekítettek, vagy külön-külön tompa
szöglethen kihúzottak (148. ábra: I-M). A melltő nyúlványa keskeny és ala-
csony, hátul lehajló, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt három-
szög alakban nyitottak. Lábaik rövidek, combjaik nem bunkósak, a lábszárak
külső élén nincs fog. A hátulsó lábfej l. íze sokkal hosszabb, mint a 2., és a
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160. ábra. Saperda carcharias L. j (Eredeti)

3. íz szélesebb, mint a 2., mélyen kimetszett, a 4. íz egyharmaddal hosszabb,
mint a 3. (133. ábra: Az 5. haslemez hosszabb, mint az előzők.

Ide közel 40 faj tartozik, amelyek a palearktikus és nearklikus régióban honosak. l*`auna~
területünkön 8 faj fordul elö.

1 (4) A homlok a csápok töve között mélyen barázdált és benyomott.
A szárnyfedők számos kicsi, csupasz, mély, élesen határolt, és olykor
elöl szemcsével ellátott pontokkal, amelyekből ferdén felálló,.hosz-
szú, sötét szőrök erednek. Nagy] testű fajok (1. alnem: A.no.erea
MULS.).

2 (3) A szárnyfedők egyenként kis hegyben végződnek (148. ábra: I).
Az utolsó csápíz egyöntetűen szürke szőrökkel fedett, a megelőzők
a végükön feketén gyűrűzöttek. A szárnyfedők tövén, a pontok elülső
szegélyén kis szemcse áll ki. Fekete, szürkéssárga vagy sárga moly-
hos szőrözettel. A 6 szárnyfedői a váll mögött gyengén öblösek
(160. ábra). 22-~31 mm.



5256 ___ __ DR. KAszAE zoLTÁN IX.

Előfordul Európában, a Kaukázusban és Szibériában. Faunaterületünkiin
az Alföldön, főleg ártéri erdöségekben, valamint a dombvidéken elterjedt, de csak
helyenként gyakori. Lárvája nyárfélékben él, s föleg telepített nyárfásokbaıı
nagyon káros lehet. Az imágó az ivarérettségig levelekkel táplálkozik, majd a "_
a fák tövében, a kéreg repedéseiben helyezi el petéit. A peték általában áttelelnek.
és csak a következő tavasszal kezdik meg fejlődésüket. Mélyen befúrják magukat
a fatestbe, s abban 15-H 25 cm hosszú járatokat mélyítenek. A járat végében
június --július hó folyamán bábozódnak be. 2 ~-3 heti nyugalmi időszak után ki-
fejlődik a bogár, és újabb két hét múlva elhagyja a bábbölcsőt. A fejlődési ciklus
2 ~« 3 évet vesz igénybe. Az imágó júliustól szeptemberig rajzik, főleg a tápnövény
levélzetén, ágain, a törzseken található, és fényre is repül - N a g y n y á r f a-
c ı n c e r A

carcharias l..
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l()l._ ábra. A: Arıaestlıetis testacea FABR., B: Saperda similis LAICH., C: S. populrıea L. és
Í): S. scalaris L. lárvája ~~~ E: S. populnea L. bábja hátoldalról, F: S. scalaris L. bábja has-

oldalról (A r-D: DEMELT, Ez--F: KEMNER nyomán)
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Változata:

1 Feliiletének szőrözete fehér vagy fehéresszürke. A törzsfaj között nem ritka
ab. griseseens M lf Ls.

A szárnyfedők csúcsa egyenként lekerekített (148. ábra: J). Az utolsó
csápíz. épp úgy, mint a többiek, gyűrűzött. a tövén szélesen fehéres-
szürkén, a hegyén feketén szőrözött. A szárnyfedők pontozása a
tövén is egyszerű. Fekete, szürkessarga szorözettel fedett. Az elózo
fajnál kisebb, karcsúbb. l5--21 mm.
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162. ábra. Saperdrı popıılıım L. -j (Eredeti)

Előfordul Észak- és Közép-Flurópálııııı. valamint Nyugat-Szi_bériál_ıaıı.
Faunaterületünkön sokfelé elterjedt. de ritka. Magyarországon is ritka (Budapest
Pécs. Kőszeg, Bátorliget). Lárvája (161. ábra: B) a keeskefiiz vékonyabb, sim_;
kérgíi ágaiban fejlődik. Az imágó június--»júliusbaıı tápnövényén található

similis LAICH

A homlok a csápok töve között lapos. legfeljebb gyenge hosszanti
barázdával, de köztük a homlok nem benyomott. A szárnyfedők
pontozása egyszerű (2. alnem: Saperda s. str.).

A szárnyfedők csúcsa egyenként lekerekített (148. ábra: K). felü-
letük durván és sűrűn pontozott.

A haslemezek oldalán nincsenek nagy. csupasz, kerek foltok. A
szárnyfedők közepén egymás mögött zegzugos vonalban 4.«--5 sárga
szőrfolt van (148. ábra: Z). Fekete vagy barnásfekete, gyengén
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fémesen fénylő., szőrözete szürkéssárga és gyér, az előtor hátának
közepén keskeny, kétoldalt szélesebb sárga molyhos szőrsávval.
Alul a szőrözete sűrűbb, sárgás, csupasz pontokkal. Szárnyfedői
nagyon durván pontozottak, a pontokból hosszabb, sötét szőrök
állnak ki (l62.' ábra). 8-14 mm.

Előfordul csaknem az egész Európában és Eszak-Afrikában, a Kaukázus-
ban, keleten Szibérián át Koreáig, és 2 alfaja Eszak-Amerikában. Faunaterületüıı-
kön sokfelé elterjedt és gyakori. Lárvája (161. ábra: C, bábja: E) különbözö nyár-
és füzfajokban él. Altalában 2~~6 éves fiatal fákban vagy öregebb fák vékonyabb
hajtásaiban 2 évig fejlödik. A Q a peterakás elött fejjel lefelé állva patkó alakú
sebet rág a fa kérgén, és abba 1 petét helyez el. Ez a seb gubacsszeríi képzödınényt
okoz, körülnövi a petét, és a fiatal állat elöször ebböl táplálkozik. A lárva csak
késöbb nyomul be az ág belsejébe és okoz az ágon duzzanatot. Az imágó májusi
júniusban jelenik meg, s többnyire a tápnövény vékony ágain található K i s
ııyárfacincér

populnea L.

Változatai:

l. Felületének szőrözete és a szárnyfedők molyhos foltjai fehéresek. és nem szürkés-
sárgák. Faunaterületünkön eddig csak Munkácsról ismeretes -. salicetsii
STEV.) [ab. salicıs ZETT.)

2. A szárnyfedők molyhos szörfoltjai közül csak a csúcs elötti folt maradt ıneff.
a többi hiányzik. Előfordul az Alacsony-Tátrában [ab. Kavani ROLÍBAIÍJ

3. A szárnyfedőkön csak 2--2 sárgás szőrfolt van, a többi hiányzik. Ritka
(Budapest) ab. quadripunctata PODANY

il-. A szárnyfedők sárga szörfoltjai hiányoznak. - Magyarországról még nem került
elo [ab. Bickhardti SATTLER |

A hasleınezek oldalán 1--el kerek, nagy, bemélyedt és csupasz folt
van. A szárnyfedőkön csak 3 --3 hosszúkás, az oldalszélhez közelebb
és zegzugos Vonal mentén elhelyezett sárgás folt van (148. ábra:
AA). Fekete, felül szürkésen, alul sárgásan szőrözött, a potroh egész
felülete sok csupasz ponttal. Az előtor hátán kétoldalt és folytatásá-
ban a fejen a szemekig keskeny, de éles szegélyű szőrsáv húzódik.
Szárnyfedői sokkal finomabban pontozottak, a pontozás hátrafelé
fokozatosan finomabb. 14+--16 mm.

Eddig csak Görögországból, Boszniából, Hcrcegox-'inából. Dalınáciából és
lioınáııiából ismeretes. Faunaterületünkön a Bánságban (Orsova: Allion-hegy) és
llorvátországlıan a Muraközben (Ludbreg) fordul elíi. Az irodalom Magyarország-
ról is említi (közelebbi lelöhelyadat nélkül), valószínű azonban, lıogy ezek az ada-
tok a lıánsági előfordulásra vonatkoznak. Rendkívüli ritkaság. Lárvája való-
színiíleg molyhos tölgyben él. de életınódjáról semmit sem tudunk

quercus CHARP.

A szárnyfedők csúcsa együttesen lekerekített vagy tompán lemet-
szett (148. ábra: L~M). Felületük, különösen a csúcs felé, finoman
vagy elmosódottan pontozott.

9 (1,2) A csápízek szürkék, az ízek vége feketcgyűrűs.
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A szárnyfedők feketék és fekete szőrözettel fedettek, de a varrat
és a vele összefüggő 5 kampós kiszélesedés („létrafok”) (l. a tősze-
gélyen, 5. a csúcs előtt), a csúcsszegély és néhány folt az oldalszél
mellett (1 kerek folt az oldalszél mellett a csúcs előtt., l keskeny
folt a szegély mellett a 4. és 5. „létrafok” magasságában. l nagyobb,
ovális folt valamivel a közepe mögött a korongon, 1 folt a 3., 1 folt
a 2. „létrafok” magasságában a szegélyén, valamint 1 kerek folt a
korongon a tőszegély mögött), valamint a vállszegély zölılf-ssárga

s. af„É

l63. ábra. Srıperrfıı smlıırís l.. j (lfirerleli)

molyhos szőrözettel fedett. llgyaııilyen szinü az előtor és a fej is.
de az előtor hátának korongja és l ---l folt oldalt. valtanıint a fejlıettčı'
és a nyak fekete. Teste alul egysziııii sárgászöld sz('iri"ı7.el1tı-| fedett
(163. ábra). 13-20 mm.

Elöforclııl Észak-. Közép- és Délkelet-lflıırópálıaıı, ıı Kaukázıısbaıı- _IÍÍsz;ık-
Iránig. Szibériában és Algériálıan. Faıınateriiletíinkön a hegy- és dorıılıviılékeıı
elterjedt. de nem gyakori. l_.úrvája (161. ábra: D. bábja: F) különlıözö loınblevclı'i
fákban fejlödik (dió. bükk, tölgy. szil, éget. fűz, nyír, nyár. mogyoró. kiilčiıılıíizfí
gyümölesfák), nálunk föleg cseresznyefában. lčlltéröen az elöző fajoktól, csak az
elhalt. száraz ágakban vagy törzsekbeıı él. Fejlödése l évig tart. Az iınágó
májustól júliusig rajzik, a 6; a fényre is repül. a 'Ü tápnövényeinek tíirzséıı vagy
ágaín található - I. é t r a c i ıı e é r

scalaris L .

Változatai:

.A szárnyfedők rajzolatváltozatait a 164. ábra: A----BH szemlélteti. Ezek
a törzsfajjal együtt fordulnak elö. de általában ritkák. A redukált rajzolatú és
összefolyó sárga foltokkal díszített formák egyaránt nagyon ritkák. Nálunk gyako-
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rinak csak az ab. subıypice PODANY, az ab. Proksi. PODANY, az ab. decadens PODANY
és az ab. Pici PODANY nevezhető. Magyarországon eddig a következõ sorszámú
változatok kerültek elö: 1., 2., 3., 7., 8., -IÜ., 13., IB., 20.. 24., 26., 28., 29., 38., 42.

l. forma typica (A): 2. ab. incompleta PODANY (B---C): 3. ab. subtypica
PODANY (D); 4. ab. punctulata PODANY (E): 5. ab. subpuııctulata PODANY (F --G):
6. ab. Roubali NIEDL 7. ab. connexa HEYR. (I): 8. ab. conjuncta PODAI\i\'
(J): 9. ab. Kurentzovi PODANY (K): 10. ah. subconnexa PODANY (L): ll. ab. falai-
eonjuncta PODANY (M.); 12. ab. irregularis PODANY (N): 13. ab. pseudoapicalis

. (f
1 ip' ; p \ l l \ \ y 1

l ( \ l l
\ l `l Í z \ \\ \\ ` A ` 1

` i ` ( l l

-O"i"ˇ'-W"M >ii zO(ıw :OIBii2 0 wCı'0 
_r- _"- - 0 

7:-
- P-

Š3 mgz sftrrOL-

\

` ` w\ yi „
= \. z 1

\ ` ip . . l

1
lz . » ~ 4 f5 .Q »Q (1 l K ı` A _/'

T U V W X Y Z AA
T . t t . . . FJ \-×

p W Á \ l l ll \ *Í i

1 } U l y l l \ ll,![ K y ` ı E .

„ ly ll I
i ` Í " . z s A, ııı y `

L.. ˇ f_ L/AE AF AG AH Aı A1 AK AL AM AN AO AP AQ As

k
AT Au Av. Aw Ãx ÃY Az EA Es ac ED EE EF ac EH

164. ábra. ..-\-~-AABH: Saperdu. scalaris L. szárııyfedíírajzolata. Az förmu t_\--*pina C: ab. in-
sompleta PODANY, D: ab. sublypica PODANY, E.: ab. pmırmlam P()D.~\?\*Y. F G: ab. subpımctu-
late. PODANY, H.: ab. Roubali NIEDL, l: ab. connexrı HEYR., J: ab. (`Onjum`ta PODANY, K: ali.
Kuren.tzoı.`i PODANY, L: ab. subcorııızfnra PODANY, M: ab. falsı`conjun.cta PODAI\"Y. N): ah. írregu-
laris P()DA3.\íY. Ü: al). pseufloapicalis l\ˇRt'PKA, P: ab. (ıpicnlis PODANY, Q: ab. nıoraı`i(`a PODA1\í\'.
R: ab. Przn.im'. PODANY, S: ab. Selierui P0l)AN\". T: ab. rıpÍ(`ei.m`lusa HEYR.. LÍ: ab. quasiapiı`e-
inclusrı PODANY, BV: ab. rıpiceconjmıcta. PODANY, VV: ab. digitalis PODANY. X: ab. gemilis i\IEDl-.
Y: ab. hunıffralis PODANY, Z: ab. Prolfsi PODANY. .,«\..-Ă: ab. dirísa PUDANY. AB: ab. decadens
PODANY, .-'\C: ab. Debatissi PODANY. Al): ab. Ryzskfıv P(ılı.-\I\;Y. AE: ab.jiılsisubconnexa PODANS.
AF: ab. pulrhrfı PODANY, AG: ab. líneosa. PODANY. All: ab. ,]iešntl.`OıÍ PODANY. Al: ab. subješat-
ícoi PODANY. AJ: ab. qı.-.asísıılıtypiea PODANY. AK: ab. confusn NIEDI.. Al.: ab. -4mnassOı`i
PODANY, AM: ab. (lirisf)}ııı.n.eı(ı.ta PODANY, AN: ab. Pici PODANY. AO: ab. bidı`vı`.sa PODANY.
AP: ab. Plrı.ı:il.sthílı'f(ıı`i PODANY, AQ: ab. diıfiso(`onjumfta P(ıDA1\;Y. ÁR AS: al). Winlfleri
PODANY. ÁT: ab. (_iÍPrep(ın-ovi PODANY, Áll: ab. Podanyí KA!-RZ.. EXV: al). nıultipurıctrıta PODANY.
Avi/A: ab. rıígriııfı PUDANY, AX: ab. Übenbergerí POD.AI\“ı~'. AY: ab. tripıınclata PODANY. AZ:
ab. llir»yror.<:k_vi P(ıı)ANY. BA: ab. Breııningi PODANY, BB: ab. prırdalis PODANY. BC: ab. chlu-
`ınen.sis l*0ı)ANy. BD: ab. ıfonıbinata PODANY, BE: ab. aterrima PODANY, BF: ab. Klinrzigí
l'ı'ınAN`z'. BH: ab. pau.pr'ra PODANY és BH: ab. Ffstellm* 'Vlt?LS. (PODANY nyomán, ınódosítva)
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11 (10)

1:2 (9)

13 (14)

KRIEPKA (0): 14. alı. apicalis PonAı\`Y (P): 15. ab. moravica PODANY (Q): 16. ab.
Panini PODANY (R): 17. ab. Sekerai PODANY (S): 18. ab. apiceinclusa H!-LYR. ('l`):
19. ab. quasiapiceinclusa PODANY (li): 20. ab. apiceconjuncta PODANY (V): 21.. ab.
digitalis PODANY (W): 22. ab. gentilis -N`1I~:DL (X): 23. ab. hunıeralis P`()l)ANY (Y):
24. ab. Prokši PODANY (7.): 25. al). divisa PODANY (AA): 26. ah. decadens Poıızwıte'
(AB): 27. ab. Debatissi PODANY (_.z\(_`.): 28.2111. Ryzskae Pol)AN\.' (.\.lJ); 29. ab.
falsisubconnexa PODANY (AE): 30. ab. pulchra PODANY (AF): 31. ab. lineosa
PODANY (AG): 32. ab. Ješatkoi PODANY (AH): 33. ab. subješatkoi PoD..i\\ (A 1):
34. ab. qnasisubtypica PODANY (AJ): 35. ab. confusa NTEIDL (AK): 36. ab. Atanas-
sovi PODANY (AL): 37. ab. divisopunctata PODANY (AM): 38. ab. Pici Poı)A?\`Y
(AN): 39. ab. lıidivisa PODANY (,f\0): 41'). ab. Plavilsthikovi PUDANY (AP): flflˇ. ab.
divisoconjuncta PODANY --12. ab. Winkleri PODANY (AR AS): --(L3. ab. Cere-
panovi PODANY (AT): 44. ab. Podanyi IxˇAsz. (.z\l.J): 45. ab. multipunetata PODANY
(AV): -16. ab. nigrina PODANY (AW): 47. ab. Ülıenbergeri PODANY (AX): =1-8. ab.
tripunctata PODANY (AY): 49. ab. Heyrovskyi PODANY (AZ): 50. ab. Breuningi
PODANY (BA): 51. ab. pardalis PODANY (BB): 52. ab. chlumensis P0l)_t~_\'Y (BC):
53. ab. coınbinata PODANY (BD): 54. ab. aterrinıa PODANY 55. ab. Kliıızigi
PODANY (BF): 56. ab. paupera PODANY (BG): 57. ab. Estellae MULS. feııestrfım
REINECK) (BH).

A szárnyfedők szőrözete sárgászöld, közepükön egyvonalban elhe-
lyezett 5-5 fekete foltocskával, oldalt középen és a vállon fekete
vonalkával, valamint apró fekete pettyel az oldalszél mellett., jóval
a váll mögött. Az előtor hátát 8 fekete petty díszíti (4 az elülső.
4 a hátulsó szegély mellett: 2--2 az oldalszélen és 2---2 a közép-
vonal mellett), olykor 1 foltocska a középen is jelentkezik (165.
ábra: A). A szárnyfedők oldalszéle erősen lehajló, és a korongtól
többnyire él választja el (ez az él fekete). 12 --20 mm.

Előfordul Eszak- és Közép-Európában, a Kaukázusban. Szilıériábaıı és
Algériában. Faunaterületünkön elterjedt, de ritka. Magyarországon is csak kevés
helyről ismerjük (Budapest, Ujpest, Dabas, Kalocsa, Debrecen, Bátorliget, Makó.
Sopron, Komárom). Lárvája csak a rezgő nyár törzsében él, különösen olyan
helyeken, amelyeket a Xylotrechus rusticus L. támadott ıneg. Fcjlődése 1 A- A 2 évig
tart. Az imágó júniusban a tápnövénye körül rajzik., és napközben a leveleken
húzódik meg, fényre is repül

perforata PALL.

Változatai:

1. A test szőrözetének a színe élénk sárgászöld. -~ Előfordul a törzsalakkal együtt..
de ritkább (Kalocsa, Maglód) ab. Rudolphi CEDER.

2. Szőrözete halvány szürkésfehér. - Nálunk gyakoribb, mint a törzsalak (Bátor-
liget, Debrecen, Budapest, Ujpest, Budafok, Kalocsa) ab. alhclla REYYT.

A csápok feketék, az ízek csak alul zöldesek, és csak az elülső csáp-
ízek gyűrűsek némelykor.

A kékeszöld molyhos szőrözettel sűrűn fedett szárnyfedőkön egye-
nes vonal mentén 4--4 fekete folt van elhelyezve. Az előtor hátán
oldalt 1_l, a töve előtt 1-1 fekete folt van, gyakran a középvonal
is kissé fekete (165. ábra: B). Alul ugyanúgy szőrözött, mint a felü-
lete, a haslemezek oldalán nincsenek fekete foltok. 13-18 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, valamint a Kaukázusban és a
Szovjetunıo európaı felének déli részében. Faunaterületünkön elterjedt, és főleg
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az alacsonyabb-hegyvidéken nem ritka. Lárvája a rezgő nyár és a hárs törzsé-
ben és vastagabb ágaiban fejlödik, amelyek szárazak ugyan, de még van kérgük.
Az imágó június-júliusban rajzik, fényre is repül

octopunctata SCOP.
Változatai:

1.A felületének szőrözete sárgászöld, egyebekbeıı olyan, mint a törzsalak. -.-
Ritka (Kalocsa) ab. aıırata BREUN.

2. Felülete sárgászöld, de a szárnyfedőkön a csúcs előtti fekete folt hiányzik.
Ritka (Budapest) ab. sexııotata Pon.-im'

3. A felület szőrözete szürkésfehér, másként olyan, ınint a törzsalak. ~- Gyakori
(Budapest, Várgesztes, Bezi. Balatongyörök, Bükk hegység: Garadna-völgy)

ab. grisea PODANY

0.0

..

li! l')' Ă. '

`ÍOO 8-* 'Š'.f.." ıı\\ ıiffi 01.4540
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163. ábra. AX: Superdu perforfıtfz l)z\l'.ı..: B: S. ortopumflım SCOP.: C: S. punctata L.: D: _)Ien.esi-ff
hipunctam Z01.='BR.fornıa typíca. E: ab. quudripun-Exam Mlts., F: ah. Niedli SEKEBA, G: ab.
1-,on.colorípı>.mııˇs ROUBAL, H: ab. scxpanclfıta DEMELT, I: ab. ortopunctata DENES, J: ab. Sekera:
l)ENE;:=. K: ab. .Dcrıesi SEKERA, L: ab. Lekesi SEKERÁ. M: ab. Podanyi SEKERA, N: ab. con-
juncw SE;KI~;R.-A, 0: ab. Heyrovskyi- DLZNES, P: ab. Koroureki DF.3\;'ES, ab. ıhoracim SEKERA.
R: ab. hmneralis ŠEKERA és S: ab. Prokesí DENES előtor- és szárnyfedőrajzolat változatai ~~~
'l`: Saperda punctam. 1.. ab. unipu-nıftam SEKERA, U: ab. parunıpunctatrı SEKERA, V: ab. antite-
tripımı:mta SEKERA, Wˇ: ab. upiı`eıınipııııct.ata SEKERA, X: ab. (ı.picep1u1.ctam. SEKERA, Y: ab.
npiccnudu. SLIKERA, Z: ab. incompletoides PODANY. AA: ab. preapicalis P1.AV.. AB: apicebí-
Pıınctata SEKERA, AC: ab. anıicedi-visa SEKERA, AD: ab. mcdiodivisa SEKERA, AE: ab. anztice-
ı.-orıjuncm SEKERA, AF: ab. medioeonjuncm SEKERA, AG: ab. posticeconjuncta SEKERA, AH:
ab. biconjuncta SEKERA és A1: ab. linorııa SEKERA szárnyfedőrajzolata -- AJ: Saperda punctam
I.. ab. Poflfınyi SEZKERA és AK: ab. Niodli. SEKERA elötora (A--S: eredeti. T--AK: PODAKY

nyoıııán. ım'ı(lositva)
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fl. Felülete szürkésfehér, de a szárnyfedők csúcs előtti fekete foltja hiányzik.
Nem ritka (Budapest, Gödöllő, Várgesztes) ab. Gílmouri Pon.-x_\'\

D. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők oldalszegélye mellett fekete vonal
fut. Ritka (Máriabesnyő) ab. laterolineata SI-:KF.R.\

6. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők csúcs előtti fekete foltja hiányzik.
Nem gyakori (Budapest, Kolozsvár. Herkulesfürdő) W

ab. scxpunctata l<`1.1-:IS<:HEn

14 (13) A kékeszöld ınolyhos szőrözettel sűrűn fedett szárııyfedőkön 6 - (1
kis fekete folt van, amelyek nem egyenes vonal mentén helyezked-
nek el. A 2 szárnyfedő elülső 3 és hátulsó 3 foltja 1;--1 kört képez.
Az előtor hátán a korongon négyszögben 4 és oldalt 1--1 folt van
(165. ábra: C). A potrohlemezek oldalán 1~--1 nagy. kerek, fekete
foltot találunk. 1.2--17 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. valamint Észak-Al`rikál.ıa1ı. .Fauna-
területünkön elterjedt, de ritka (Budapest környéke. Pécs. Kőszeg, Sopron.
`.V[agyaróvár. Kalocsa, Csepel). Lárvája kizárólag szilfában fejlődik, többnyire csak
kiszáradt vagy beteg fák törzsében található. Az imágó május----júniusban talál-
ható. fényre is repül t

punetata 1-.

Yáltıızııtai:

1. _-X felületének szőrözete szürkéssárga vagy ziziirkéf'-'fel'ıér_ egyebekl)cı1 olyan. mint
a törzsalak. Ritka (Gyulaj, Fcketcerdő) ab. galliea PI(:

2. Olyan. mint a törzsalak, de színezete araııyoszöld_ a szárnyfedőkön rózsáf-
fénnyel. -- Nálunk még nem találták [ab. micans PODANYI

3. Az előtor fekete foltjai hiányoznak. Magyarországról még ismeretlen
[ab. Kohouskyi SI-:KERAFI

4. Ăz előtor töve előtt 2 fekete folt hiányzik (165. ábra: AK). Nálunk ınég nem
találták |ab. Niedli SEKERA1

3. Az előtor elülső szegélye mögött 2 fekete folt hiányzik (165. ábra: AJ).
Előfordulása nálunk is várható [ab. Podanyi S1+:Kl~:R-x]

-X szárnyfedő rajzolatváltozatait a 165. ábra: T _\1 szemlélteti. Ezek közül
_\^lagyaı-országon még egy változatot sem gyűjtöttek. bár clőfordnlásnk valószínű.

6. ab. unipunctata SEKERA (T): 7. ab. parumpuııctata SEKERA (U): 8. ab
anticetripunctata SEKERA (V): 9. ab. apiceıınipunctata SEKERA (\V): 10. ab. apice-
punctata SEKERA 11. ab. apicenuda SEKERA (Y): 12. ab. incompletoides
PODANY (Z): 13. ab. preapicalis PLAV. (AA): 14. ab. apicehipunetata SEKERA (AB):
15. ab. antieedivisa SEKERA (AC): 16. ab. mediodivisa SEKERA (AD): 17. ab. antice-
conjurıcta SEKERA (AE): 18. ab. medioconjuncta SEKERA (AF): 19. ab. postiee-
conjuncta SI-:KERA (AG): 20. ab. biconjuncta SEKERA (AH): 21. ab. lineata SEKERA
(A1)

89. nem: Menesia MULS.

.ff
1-1-ı

523-,-*_.°`

Testük kicsi, keskeny, párhuzamos szélű, hengeres. Fejük ki adom-
ború szemekkel együtt szélesebb, mint az előtor háta (133. ábra: pofáik
rövidek, előrefelé elkeskenyednek, Homlokuk elöl kissé domború széles,
a fejtetőn keskeny és lapos, csápdudoraik teljesen laposak, helesiınulnak a
homlokba. Csápjaik hosszabbak. mint a test, az 1. íz olyan hosszú, mint az
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5.. a 3. íz a leghosszabb, a 4. íz is hosszabb, mint az 5. Az előtor háta hvııgeres,
elöl-hátul nagyon gyengén lıefı'izött„ oldalt kissé dOmlıorú„ de fog vagy bütyök
nélkül. Szâirnyfetlőik hosszúak., párlıuzamosak., a végük kissé ferdén lıefelé
lemetszett, tompa külső szöglsettel. Egész felületét lesimuló és nagyon finom,
azonkívül hosszabb„ felálló szőrözet tlíszíti. A melltő nyúlványa keskeny, hátra-
l`elé kiszélesedik és Végig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul teljesen zártak„
oltlalt széles lıároıııszöglıeıı nyitottak. Lábai rövitleëk. lábfejei rövidek és szé-
lesek. a hátulsó lábfej 1. íze sokkal hosszabb. mint. a 2., 113. íz., szélesvlılı. mint
a 2 ıélyen kiınetszett: a karmok egyszerűek.Š fD\ ff: ıııi

.-\z eıltlig isıılert Ó palearklikus és ofiı-ııtális fajliıól 1 faj faııııaterületüııköıı is (_-líiforılııl.
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166. áljıı`a. .lIı>.rıı*sı`(ı bipııııruıtıı ZOUBK. 3* (Eretleti)

~« -~~~ Feketın a csápok 11 3. :íztől kezıl\fe barnák. a lábak hal\`áı1§*sá1`gák.
Az előtor hátának közép`\`onalát„ a pzıjzsoeskát. ~~1 harántos ovális
pettyıft a szárnyfeclők csúcsa előtt (105. ábra: D)„ a homlok elejét,
a melloldalakat és a potrohszelvények lıátnlsó szegélyét sűrű. fehér
molyhos szőrözet (líszíti. A fej és az előtor háta finom-aıı. a szárny-
fedői (lnıwˇán pontozottak. (le a pontozás a szãı`ı1yfe(lők végén finom
és szórt (166. ábra). 5-a-7 mm.

iııl

lfilčífortlııl Ílilszak-_ Riizélı- és Í)él-Európábatı, faııııaterületüul-Löıı zı Kárpá-
toklmıı. szórváııyosıııı és ritkán. Magyarországoıı nagyon ritka (Baja). Lárvája
a kııtyıılıenge (Frangıılu, ulnus) és más bengefajok, valaınint ıı fűz vastagabb ágai-
lıan fejlõılik. Az iıı`ıá;_z<'ı májııs Vjúniuslıaıı jelenik ııéıeg, s legtöbbször a t:ípnö\`éı1`_\`
ágaiıı tarlózluıflik

bipunctata ZOUB K.
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Yaltozataı:

A szőrözet okozta rajzolatváltozatokat a 165. ábra: D -S szeııılélteti.
A változatok közül Magyarországoıı eddig még egyet. se gyűjtöttek, de előfordu-
lásuk lehetséges.

1. ab. concoloripennis ROUBAL (G): 2. ab. Niedli SEKERA (F): 3. forma
typica (D): 4-. ab. quadripunetata MULS. 5. ab. Heyrovskyi DENES (O): 6. ab.
Prokesi DENES (S): 7. ab. Sekerai DENF.s (J): 8. ab. sexpunetata DEMI-:LT (H):
9. ab. Ktıcoureki ÜENES (P): 10. al). humeralis SEKERA (R): ll. ab. Denesi S1-JKER.-\
(K): 12. ab. Lekeši SEKERA (l_.); 13. ab. Podanyi SEKERA (M): 14|. ab. octopunctata
DET~:Es (I): 15. ab. thoracica SEKERA (Q): 16. ab. eonjuncta SEKERA

További változfıtok:
ll". Olyan, ınint a törzsalak, de a fejtetőn is van 2 kis fehér szőrfolt. -- Ritka

[ab. Perrisi .\/lL`Ls.J
18. Ülyaıı. ınint a törzsalak, de a csáp 3. ízének töve \`čiı`ös, a többi íz barnás-

vörös. Ritka (Csehszlovákia: Treben) [ab. ruficornis DENES]

19. Olyan, ınint a törzsalak. de a szárnyfedők nem feketék, hanem barna színűek.
Eddig csak ..-Xusztriából került elő (Bécs mellett, Bisamberg)

[ab. brunnea PODANY]

“1

90. nem: Pilemia l*“AIR.\fI.

Testük zömök, széles, a válltól hátrafelé gyengén elkeskenyedő, hengeres.
Fejük keskenyebb, vagy legfeljebb olyan széles, mint az előtor háta, szemeik
a esápgödröknél nagyon mélyen kikanyarítottak, az alsó szemlebeny erősen
domború, majdnem kerek, a felső szemlebeny lapos és keskeny. Pofáik rövidek.
előrefelé elkeskenyednek, homlokuk elöl széles és kissé donıború, a fejtetőn
keskenyebb. majdnem lapos, olykor barázdált.. a csápdudorok nem emelkednek
ki. belesimulnak a homlokba. A rágók vége kéthegyű. A csápok rövidek, vas-
tagok, a test fél hosszát meghaladják (Q), és a szárnyfedők végét a 5* esetében
sem érik el. Az l. íz duzzadt. olyan hosszú, mint a 3., a 3. íz hosszabb, mint a
4. vagy az 5. Az előtor háta harántos, oldalt ívelt, tüske vagy bütyök nélkül.
Szárnyfedőik a vállon szélesek, hátrafelé keskenyedők, a végük ferdén befelé le-
metszett. külső csúcsszögletük tompa vagy hegyes. Feliiletük sűrűn, moly-
hosan szőrözött, de a szőrözet nem egyenletes. A melltő nyúlványa keskeny és
alacsony, végig ér, az elülső csípők ízületi vápái zártak, oldalt nyitottak. Lábaik
rövidek, a középső lábszárak külső oldalán tompa szöglet van, lábfejeik széle-
sek. A hátulsó lábfej 1. íze rnajdnem kétszer olyan hosszú, mint a 2., a 3. íz
gyengén kiszélesedik, a 4. íz kétszer olyan hosszú, mint a 3., a karmok t`o'vébeıi
széles lemez vagy éles fog van (133. ábra:

A fl- palearktikus fajból faunateriiletünkön 2 faj honos.

P3 \_.-fl A csápok feketék, szőrözete is egyszínű szürkéssárga, legfeljebb
az ízek csúcsán elmosódottan sötétebb. Teste fekete, felületét sár-
gás, lesimuló és foltokba tömörülő szőrözet fedi. Az előtor hátán a
szőrözet hosszanti középvonalba tömörül. A lesimuló szőrözet mel-
lett sötét, felálló és gyér, hosszú szőrözetet is találunk (167. ábra).
8-15 mm.

Előfordul Közép-Európában, a Balkán félszigeten és Kisázsiában, Ukraj-
nán át Turkmérııáig, valamint a Kárpát-medencében, ahol azonban ritka. és csak
szórványosan található xerotherm lelőhelyeken. Magyarországon az Alföldön., a
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Középhegység déli peremterületeirı gyűjtötték (Bndapest, Pécel, Isaszeg, Dabas.
Siófok, Öszöd, Kalocsa, Debrecen, Tokaj). Lárvája a ınacskahere (Phlomis tube-
rosa) szárában él. Az imágó május ---júniusban a tápnövényén található

hirsutula FRÖL

2 (1) A csápízek élesen gyűrűzöttek, a 3. íztől a tövük szürke, a végük
fekete, sokszor az ízek tövének alapszíne vöröses. Az előtor hátán
gyakran vannak harántos vörös foltok. Teste fekete, gyenge fémes
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l67. ábra. Pilemia. hirsııtıılu. FRÖL. (Eredeti)

fénnyel, felületét szürkésfehér. lesimuló 'és foltokba tömöriilő
szőrözet fedi. Elálló hosszabb szőrök csak a fejen és az előtor hátán
találhatók. A világos szőrözet az előtor hátán hosszanti keskeny
sávba tömörül. 9--13 mm.

Előfordul Dél-Franciaországban. a Balkán félszigeten és Kisázsiábaiı.
Magyarországon Erdélyben. Nálunk ritka (Mezőkovácsháza,Pécs, Simontornya).
Tápnövénye irodalmi adat szerint az Anchusa Barrelieri; ez a növény nálunk
pnsztafüves és sziklafiives lejtőkön, löszpusztákon élő ınészkedvelö, dombvidéki.
pontusi-mediterrán faj. _f\ bogár ınájııs~-ejúniıısban a tápnövényén :található
(T: anchıısfw Friss) -

tigrina _\llt`Ls.

91. nem: Phytoecia MULS.

Testük nyúlánk vagy zömök, a válltól hátrafelé többnyire gyengén kes-
kenyedő. Fejük olyan széles, vagy kissé szélesebb, mint az előtor háta. a csáp-
dudorok között lapos, elöl kissé domború és széles; szemeik nagyon mélyen
kikanyarítottak vagy osztottak (169. ábra: A-B), finoman recézettek. csáp-
dudoraik nem emelkednek ki. A rágók vége hegyes, nem behasított. Csápjaik
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majdnem elérik a szárnyfedők végét (3), vagy rövidebbek (28): az 1. íz a vége
felé megvastagodott, olyan hosszú, mint a 3. íz, a 3. íz valamivel hosszabb,
mint a 4., és jóval hosszabb, mint az 5. (169. ábra: C-D). Az előtor háta harán-
tos (133. ábra: M), oldalt bütyök vagy fog nélkül, korongján olykor csupasz
kiemelkedésekkel. Szárnyfedőik a vállon a legszélesebbek, hátrafelé elkeske-
nyednek, a végük rézsút befelé lemetszett, külső csúcsszögletük többnyire
éles. Felületiik egyenletesen szőrözött. A melltő nyúlványa keskeny, végig ér.
az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt szélesen nyitottak. Lábaik
rövidek, a középső lábszárak külső élén tompa szöglet van. Lábfejeik rövidek
és szélesek, a hátulsó lábfej 1. íze sokkal hosszabb, mint a 2., a 3. íz kissé szé-
lesebb, mint a 2., mélyen kikanyarított, a karomíz majd felével hosszabb, mint
a 3., a karmok hasítottak, vagy a tövükben éles fog van (133. ábra: S).

Ide több mint 160 tartozik, amelyek nagy része palearktikus, és csak néhány faj
fordul elő az etiópiai régióban. Faunaterületünkön 13 faj honos. Valamennyi faj lárvája
különböző lágyszárú növények szárában fejlődik.

1 (20) Szemeik mélyen kikanyarítottak. de nem teljesen kettéosztottak
(169. ábra: A).

2 (3) Az 1. csápíz külső oldalán éles léc húzódik (169. ábra: C) (1. alnem:
Cardoria MULS.). -~ Feketés, a csápok, a lábak és a szárnyfedők.
valamint az előtor háta néhány folt kivételével barnásak. Felületét
finom szürkésbarna, lesimuló szőrözet borítja, a pajzsocska és egy
folt az előtor korongján a pajzsocska előtt sűrű, fehér szőrökkel fedett.
Az előtor háta szív alakú (169. ábra: G), elöl olyan széles, mint a
szárnyfedők töve, alig láthatóan pontozott, szárnyfedői egyenetleniil
és szórtan pontozottak. 8-14 mm.

Előfordul a Bécsi-nıedencétől a Kárpát-medencén át Ukrajnáig és a Balkán
félszigeten át Kisázsiáig és Órményországig. Magyarországon szórványosan fordul
elő, főleg sztyepterületeken, sziklafüves lejtőkön (Budapest: Sas-hegy, Pécel.
Esztergom, Legénd, Siófok, Balatonendréd, Zamárdi, Ságvár, Kaposvár, Pécs).
Lárvája, életmódja ismeretlen. Az imágó áprilistől júniusig fiiféléken található

scutellata FABR_

Változata:

1. Előtora teljesen. fekete, szárnyfedői is feketésbarnák. ~- Előfordul a törzsalak-
kal együtt ab. olıscurieolor PIC

3 (2) Az l. csápíz külső oldalán nem emelkedik ki éles léc (169. ábra:
D). A

4 (9) A szárnyfedők lehajló oldalszegélye a vállon. és olykor a vállszöglet
is sárga (2. alnem: Musaria THoMs.).

5 (8) Feje sárgásvörös, fekete pcttyekkel.

6 (7) Az előtor háta sárgásvörös, korongján a közepe előtt 4, a töve előtt.
3 kiemelkedő fekete folt van, az elülső és hátulsó szegély nem fekete.
csak oldalszegélye, illetve a melltő oldala fekete (169. ábra:
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A fejtetőn az előtor elülső szegélyétől gyakran fedetten 3, és a hom-
lokon a csápdudorok között 3 kis fekete folt van. Szárnyfedői
feketék, csak a vállszöglet alul sárga, felülete lesimuló szürkéssárga
szőrözettel sűrűn fedett, de a lehajló szegély szőrözete a válltól a
csúcsig fekete, emiatt a szárnyfedők szegélye feketének, felülete
szürkének tűnik. Lábai sárgák, lábfejei feketék, az elülső comb vége
alul, a középső alul-felül, és a hátulsó köröskörül fekete. Potroha
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168. ábra. Phytoecia .árgus FRÖL. 3)* (Eredeti)

sárga, az 1. és a 2. szelvény a szegélye kivételével fekete, a 2- utolsó
szelvény többııyire teljesen sárga, olykor fekete folttal. A középső
és hátulsó lábszár vége is kissé fekete (168. ábra). 10-21 mm.

Előfordul Ausztriában, Dalmáciában és a Kárpát-medencében. Nálunk
főleg az Alföldön és a dombvidéken elterjedt, de ritka (Budapest környéke, Pécel.
Csepel, Káposztásmegyer, Dunaharaszti, Cinkota. Peszér. Kecskemét, Kalocsa.
Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár, Sukoró. Siófok, Sátoraljaújhely). Tápnövénye a
pusztafüves, sziklafüves lejtőkön, hoınokpusztákon előforduló változó gurgolya
(Seseli varium)

Argus FRÖL.
Változatai:

1. A homlok közepén a csápgödrök között egy kis fekete folt hiányzik --~ Ritka
(Csepel) ab. inscripta PLAV.

2. Olyan, mint a törzsalak. de az előtor 2 ~12 oldalsó fekete foltja hosszirányban
összekötött egymással (169. ábra: L). A- Eddig csak a Keleti-Kárpátokból
(Máramaros) került elő [ab. Prokši HEYR.]

7 (6) A sárgásvörös előtor hátának elülső- és hátulsó szegélye szélesen
fekete, korongfoltjai nagyok, és a tőszegély előtti 3 folt a fekete
szegéllyel összekötött, legfeljebb a középső tőfolt áll szabadon



QIX. ct-;RA.\1sYcIııAE (.ıN(:F:nEK 5 269
._._..í„í-„...„.... ._.....-..-. .- _ ..._ .. _. _ „.. . .. . ...._ _ -

(169. ábra: M--N). A fej fekete foltjai is nagyok, a fejtető foltjai
a nyakon összekötöttek. Lábai és potroha ugyanúgy színezett.
mint az előző. de a középső conıb töve erősen, a hátulsó comb töw
gyengén fekete., a combok végén a foltok nagyobbak, a középső
és hátulsó lábszár végén a fekete színezódés kiterjedtebb. A szárny-
fedőkön a széles oldalszegély ugyanúgy feketén szőrözött, mint az
előző fajon, felülete szürkéssárga vagy szürke. 8-14 mm.

Előfordul a Pirenensoktól Németországon, Csehszlovákián át Magyar-
országig. Hazánkban ritka (Budapest, Sukoró, Siófok. Gyenesdiás). Tápnövényét
nem ismerjük. az imágó Potentilla-fajokon található (V ---VII) (T: ."l`ı`chyi HEYR.)

rubropunctata GOEZE
' J OYaltozataı:

1. Ă középső hoınlokfolt. a fej középvonalában a fejtető középső foltjával van
összekötve (169. ábra: 0). Ritka (Siófok) ab. eonfluentevittata BRELYN.

2. Ülyaıı. ınint az előző. de az egész potroh fekete és a lábszárak a tövük kivéte-
lével tıgyaııesak fekete. \*álunk még nem találták [ab. obscurior PIC]

3. Feje 2 kis lıoınlokfolt kivételével fekete. az előtor is nagyrészt fekete. ----
Hagyarországoıı még ismeretlen [ab. nigresceııs PIC]

8 (Š) Feje teljesen fekete. előtora vörösessárga., de köröskörül feketén
szegélyezett., es korongján 2 fekete petty van. Szárnyfedői feketék.
a vállszöglet azonban sárga. Combjai. lábszárai egyszínű sárgás-
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169. ábra. Az Phytoveia scuzellrıta FABH. és B: Ph. coeruleseens SCOP. feje oldalııézetlmıı
C: Ph. seutellata FABR. és D: Ph. Argus FRÖL. csáptöve Ez Ph. uneinam REDTB. és F: Ph.
molybdaena DALM. hímjének potroha oldalnézetben G: Ph. scuıellata FABR., H: Ph. eirgıılıı
CHARP., I: Ph. pusıulata SCHRANK és J: ab. brevenotatfı PIC elčítora K: Ph. Argus FŠÖL.
forma typıcfı, L: ab. Prokši HEYR., N: Ph. rubropunctat(ı GOEZE forma tvpica és O; zıl_ı_

confluentevittata BREUN. fejének és előtorának rajzolata (Eredeti)
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vörösek, lábfejei feketék. Melle fekete, potroha sárgásvörös, de
az l. és 2. szelvény közepe fekete. A fej és az előtor durván és sűrűn.
pontozott, a szárnyfedők a vállon durván, hátrafelé finomabban
pontozottak. A szárnyfedők felületét finom, lesimuló szürkéssárga
szőrözet fedi, a mell szőrözete hosszú, sárga és sűrű (170. ábra).
9,5-16 mm.

Előfordul Spanyolországtól Európán át Szibériáig Szíriáig. A Kárpát-
ınedencében elterjedt, Magyarországon is gyakori, főleg a dombvidéken és az
alacsonyabb hegyvidéken, Tápnüvénye az aranyos baraboly (Chaerophyllum
aureum) és a széleslevelíí bordamag (Laserpitium. latifolium), valamint a völgy-
csillag (Asırantia major), a lárva ezek gyökereiben él (171. ábra: A). Az imágó
májustól júliusig a tápnövéııyén található (na: bãpu.n.ctuıu PILL. & MITTERP..
affinis HABR.)

-wnigripes Y OET

Változatai:

1. Olyan, ınint a törzsalak, de a szárnyfedők szőrözete fekete. Nálunk sokkal
gyakoribb, mint maga a törzsalak (If nigrohirm .l. .\”li"l.l... rıígropubescens PI(;
nec REITT.) ab. subaurata P11;

2. Olyan, mint az előző, a szárnyfedők szőrözete fekete. de az előtor hátának
korongja nagyrészt fekete. -- Nálunk még nem gyí.ijt.iitték

[ab. Milliati PIC]

3. Olyan, ınint a törzsalak, a szárnyfedők szőrözete szürke. de az előtor hátának
korongja középen jórészt fekete. Náluıık is előfordulhat

[ab. nigrina Pic]

4-. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor lnitának korongja tiibbé-kevésbé barna. ~
Magyarországon még nem gyiíjtiitték [ab. compacta PIC]

9 A szárnyfedők válilszöglete nem sárga (3. alııenı: Plıytoecia s. str.).

10 (17) Az előtor háta és a potroleı egvszíııű sötét.

11 (16) A test alapszíne fekete, f<-liilete sziiı`késfel~;vle vagy szürke
szőrözettel fedett.

"13 Qix F! ÜQ Qãx U3*

12 (13) Lábai feketék. csak az elülső lábszár lıasuldala sárgás. A hímek
elülső csípőin kicsi, a hátulsó esípőin eı`őseblı fogacska van. Teste
fekete, felületét sűrű szürkésfehér szőrözet fedi. A pajzsocska. az
előtor hosszanti középvonala és a mell oldalai sűrííbben és világo-
sabban szőrözöttek. A fej és az előtor háta sűrűıı és durván ponto-
zott, a szárnyfedők pontozása elöl szintén duı`\'a. de szórt, hátrafelé
finomabb. ()~12 mm.

Előfordul Eszak- és Kíjzép-lšlurópábaıı, a Szovjetunió európai felén át
Szıberıáıg és a Kaukázusban, Orményországban és a Balkán félszigeten. Fauna-
területiinkőn a síkságon és dombvidéken elterjedt, nem ritka. Tápnővényei külön-
böző Chrysanthemum-, Artemisia- és Solidago-fajok. Az imágó májustól júliusig
a tápnővényein található

nigricornis FABR.
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13 (12)

14 (15

Yáltozatai:

. Olyan, mint a törzsalak, de elülső lábszára egészen vagy csak a tövén vöröses.
Gyakori, nálunk a törzsalaknál gyakoribb ab. solidaginis BACH

. Olyan, mint a törzsalak. de a felület szőrözete zöldessárga, a pajzsocska, az elő-
tor középső és 2 oldalsávja sűrűbben sárgásaıı szőrözött. s-- Gyakori (--= ırı-
sıríga REITT.) ah. julii MULS. & Goıı.

U

170. ábra. Phvtoecia. niflri es VOET -V* lfiredeti. õ P J

Legalább az elülső combok vége sárga, vagy valamennyi combja
a tövük kivételével sárgás .<.'O: H 5:9:

(N QD\ U1 <'.O: V-Š OZ CD

Q

Valamennyi combja a tövük kivételével sár Teste fekete.
lesimuló szürke szőrözettel sűrűn fedett, a pajzsocska, az előtor
hosszanti középsávja, a homlok a csápok töve előtt és a melloldalak

sárgás szőrözettel. Az elülső lábszár csaknem teljesen világos.
a középső és hátulsó lábszár barnás, a lábfejek fekct.ék. A fej és az
előtor háta sűrűn pontozott, szárnyfedői elöl durvábban pontozot-
tak, mint az előtor háta, a pontozás hátrafelé fokozatosan finomablı.
5-~~ 12 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. keleten az lirálig, délen a Kaukázu-
son át Kisázsiáig. Faunatcrületünkön mind a síkságon. mind a hegy- doıııbvidé-
ken elterjedt, közönséges. Lárvája (171. ábra: B; bábja: F) a pasztinak (Pastı`naru
sutiva). a sárgarépa (Daucus carom) és hasznos földitömjén (Pinıpiııella saxifragrı)
szárában és gyökértörzsében él. Az imágó :május-»júniusban a tápnövéııyeiıı
található ephippium FABR. )

icterica SCH A L1..

15 (14) A középső és hátulsó combok feketék, az elülső comb töve fekete.
a vege a közepétől sárgásvörös. Az elülső lábszárak a végük kivé-
telével sárgásvörösek. Fekete, finom szürke őrözettel fedett, azW N
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/ˇ"f\':`ffif:-"ǰčíj/íz{..__,,z,.. _ ,.`_-_-IV

`Y._

"-_ '-

r. _ ig } (K i li/

.'_ _-_ . - .___ ` L- Í _ _

k;)..",')) »__
. _×-21 1 *(1 my) A ' ( k.__„._. / )f

_ ' _ <

-K;-'“ˇ;

_ „\-_
,.v'-»_-__.««“

. -\; '.

- -

f-
.ˇ,

A

L
.._. «;..~<

ef..f<
` ".+
ill il f -ll

,._~ Í_-f;-- A _ - _ * _ __ 7 7 7 _ 7 rf-`*ÍÍı~' '--L-' _ __ Ír. _ _v*f_"“ f__ v*_ 77:11 - ----*-- '7-77' “'- ' ' "-*AT-' '_---~>~- -'_'-Í; I 7 ---»_ --_-__*

előtor hátán 1 sáv a középen, a pajzsocska és a melloldalak szőrözete
fehér. A fej és az előtor háta sűrűn pontozott, a szárnyfedők a tövü-
kön is alig erősebben pontozottak, mint az előtor háta, hátrafelé
a pontozás fokozatosan finomabb és szórtabb, a szárnyfedők korong-
ján egy tompa él fut végig. A hímek hátulsó csípőiből 1--1 éles
fogacska áll ki. 6--11 mm.

Előfordul majdnem az egész Európában, Szibériában és Kisázsiában.
Faunaterületünkön a nem leggyakoribb faja, mind a síkságon, mind hegy- és
dombvidéken közönséges. Lárvája különböző ernyősvirágú növények, főleg azon-
ban a csemegebaraboly (Chaerophyllum bulbosum), erdei turbolya (Anthriscus sil-
vestris), völgycsillag (Astrantia major), sárgarépa (Daucum carota) és medvetalp
(Heracleum) gyökereiben él. Az imágó április végétől júliusig a tápnövényein
található

cylindrica L.
Változata:

1. Olykor a középső combok végének belső oldaláıı kis vöröses folt van. ---- A törzs-
alak HCIÍI Íltka ab_ pannonica HE§z'R_

A test alapszíne élénk fémfényű, fémes kékeszöld vagy kék, olykor
lilás. Az elülső combok a tövük kivételével és az elülső lábszárak a
végük kivételével sárgásvörösek. A csáp tőízei és a lábai is fémes
színűek. Testét finom, lesimuló, szürkésfehér szőrözet fedi, de a fej
és az előtor, valamint a szárnyfedők hosszú, világos, felálló szőröi
zettel fedettek. A fej és az előtor nagyon sűrűn pontozott, a szárnv-
fedők pontozása elöl durvább, mint az előtor hátán., hátı-afelélzı
pontozás kissé finomabb. A Q* utolsó haslemeze középen mélven
benyomott; a hátulsó csípőkön sokszor alig észrevehető. ınáskoıijól
fejlett fogacska van. 6-12 mm. A
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ll): Übererı oculata L., Ez Tetrops praeusta L. lárvája --- 1*: Phytoecıa ıcterıca SCHALL. lıalıjıeı

nldalnézethen (A F: DEMELT, D: Scnsnr, E: KEMNER nyomán)
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Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai felének déli
részén, a Kaukázusban, Kisázsiában, Szíriában és Egyiptomban. Faunaterüle-
tünkön mindenfelé elterjedt és közönséges. Tápnövényei különböző keresztesvirágú
növények, mint amilyenek a vadrepce (Sinapis arvensis), a rekenyő (Rapisırum
perenne), sebforrasztó Zsombor (Sisymbrium Sophia). A lárva a növények gyökér-
törzsében és a szár földközeli részében fejlődik. Az imágó május -~-júniusban a táp-
növényén található (= rufimana FABR.)

coerulea SCOP.

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de színe tiszta fémeszöld. ---- Gyakori
ab. gilvimana MÉN.

2. Olyan, mint a törzsalak, de a homlok és a fejtető, valamint az előtor korongja
feketéskék, a homlok elülső része, a halánték és a nyak oldala, valamint az elő-
tor oldalai és a szárnyfedők lilás ibolyakék színűek. - Ritka (Kaba)

ab. nigroeyanea HEYR.

17 (10) Az előtor hátán sárgásvörös folt van, és ugyanilyen színű a potroh
vége is. A combok is a tövük és a térdeik kivételével nagyobbára
jórészt sárgásvörösek.

18 (19) Az előtor hátán a sárga folt kerekded, a közepe előtt elhelyezett,
lapos (169. ábra: Az előtor háta csak kissé szélesebb, mint ami-
lyen hosszú, sűrűn pontozott, de a pontozás hosszirányban nem rán-
colt. Teste fekete, lesimuló szürkés szőrökkel fedett, az elülső com-
bok a közepüktől és az elülső lábszárak szinte teljesen sárgásvörösek,
a középső és hátulsó combok a széles tövük és keskeny térdük kivé-
telével vörösessárgák. A potroh utolsó haslemeze és a megelőző szel-
vény vége kétoldalt sárgás. 6,5-12 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai felének középső
és déli részén át Szibériáig és Kazahsztánig. Faunaterületiínkön elterjedt és nem
ritka. Lárvája különböző dudvanövények gyökereiben és szárának alsó szakaszá-
ban fejlődik, mint amilyenek az Achillea, Artemisia, Daucus és Chrysantfıemum-
Az imágó május--júniusban a tápnövérıyek levelein található

virgula CHARP.

Változatai: _

1. Olykor az előtor háta a vörös foltnál erősebben kiemelkedik és közepe nem
pontozott. - Előfordul Magyarországon is, de közelebbi lelőhelye ismeretlen

ab. cyclops KÜST.

2. Egyes esetekben a potroh utolsó szelvénye is fekete, legfeljebb kétoldalt van
1-1 kis vöröses folt. _ Nálunk még nem találták [ab. Bravarıli PIC]

3. Olyan, mint a törzsalak, de szőrözete sűrűbb, szürkésfehér, az előtor hátán
középen szőrcsík fut végig. -- Magyarországról még nem ismeretes

[ab. grisea PIC]

19 (18) Az előtor hátán a sárga folt hosszúkás tojásdad, az elülső és hátulsó
szegélytől közel egyforma távol van (169. ábra: I), középen az előtor
ormósan kiemelkedő. Az előtor háta sokkal szélesebb, mint amilyen
hosszú, oldalai erősen íveltek, felülete nagyon sűrűn és hosszirány-

13 IX. 5.
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ban ráncolva pontozott. Teste fekete, szárnyfedői gyenge álmos
fénnyel. A lábak színe Olyan, mint az elõzõ faj esetében. A potroh
utolsó haslemeze sárgás (172. ábra). 6-9 mm.

Előfordul Köz_ép- és Dél-Európában, a Kaukázuson át lránig, Kizsâzsiában,
Ukrajnán át Közép-Azsiáig és Marokkóban. Faunaterületünkön elterjedt és közön-
séges. Tápnövényei különbözõ cíckafark- és margitvirágfajok. Az imágó ápriliõtõl
júliusig tápnövênyein található. A lárvák ıı növények gyökereiben fejlődnek, és
,eienerăeiójuk egyéves posegamı PILL. & NÍITTERP., lineola FABH.)

pustulata SCHRA N K
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Válleozataız

l. Olyan. mint ıı törzsalali. de ıı .-záı`ıı}`Í`odíik féıııe.×`kčk l`éıı\`ííel\. .\'lag\-`arnrszá-
gon ıııégz nem találták lal). coeruleata BREl'N.]

2. Olyan, mint 8.1 törz:-aalzık. (le az uifılsó elötti pulrolıszel\`őıı“_\` hát- ez-= lıııõlcıııeze
sárgásvÖrösi~'. Ritka (Budapest. MaQ\~"arı'wár)

zılı. parterufoabdominalis BR1=:L':\'.

3. Olyan, mint a törzsalak, de ıı ızoııılwk ııa;_>;y rčszlıeıı {`el<c~tı'>l<. Ălagyfarország-
ról nem ismerjük [ab. õlıgcuı-ipes PIC]Š ze

-fl-. Ülyan. mint a türzsalal-K, de a közčpáí ős lıátulsó lálıszárzık rêszlıeıı sárgásak.
Ritka (Budapest, Nadap) ıılı. maceıloııica PIC

5. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor lıátáııak sárgás foltja nagyon apró (169.
ábra: J). A törzsalak között nem ritka ab. brevenotata PIC

6. Olyan, mint a törzsalak. de az előtor hátának sárgás foltja nagyon apró: sárgás--
vörös még az elülső comb vége, az elülső lábszár töve és a farfedõn egy kis folt.

- Magyarországról meg nem ismeretes [ab. parvimacula ROUBALI
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20 (1)

21 (22)

22 (21)

23 (24)

IB*

Szemeik teljesen kettéosztottak (169. ábra: B) (4. alnem: Opsilia
MULs.).

A rágók vége kéthegyű. A test alapszíne fekete., de felületét lesimuló,
sűrű zöldeskék szőrözet fedi. A fejtető két oldalán, az előtor hátának
középvonalában és kétoldalt l-l sáv, Valamint a pajzsocska sző-
rözete sűrűbb és világosabb. A fej és az előtor szórtan pontozott,
a szárnyfedők tövének pontozása alig erősebb, mint az előtoré.
hátrafelé pedig fokozatosan finomabb. A szárnyfedők egyenként
lekerekítettek. A csáp alul szürkén, felül feketén szőrözött. 8-
14 mm.

Eıõfofduı Észak-Afrikában Mamkkõzõı Aıgëriáig. egész Da- és Kzızëp-
Európában, a Kaukázusban, Kisázsiában és Szíriában. Faunaterületünkön álta-
lánosan elterjedt és közönséges. Tápnövénye a kígyószisz (Echium vulgare). zı
közönséges ebnyelvűfű (Cynoglossum Officinale), különbözõ cickafarkfajok (An-
chusa) és a gyöngyköles (LithOspermum). A lárva a tápnövények szárában él. Az
imágó májustól júliusig a tápnövényeken található (f: virescens FABR.) -
Kígyósziszcincér '

coerulesceııs SCOP.
Változatai:

1. Olyan, ınint a törzsalak, de szőrözete szürkéskék. Magyarországon ritka
(Budapest, Cinkota) ab. cobaltina CHEVR.

2. Olyan. mint a törzsalak, de a felület szőrözete sárgászöld. ~e~ Nem ritka
I ab. flavieans MULS.

3 . Olyan, mint a törzsalak, de a szőrözete szürke. -~- .\*agyOn gyakori
ab. griseseens CHEVR.

4 . Olyan, mint a törzsalak, de a felület szőrözete szürkés rózsaszín. Nálunk
még nem került elő [ab. Dufourei AURIX-'.]

5. A felület szőrözete szürkésfekete. ~- Gyakori ab. Obscura Bals,

6 . Olyan, mint a törzsalak, de a szőrözet élénk féınfényű zöld színű. - Magyar-
országon még nem került elő [ab. Martlıae BREt'N.]

A rágók vége egyszerű heggyel. Teste fekete, fémfénnyel, vagy
I Í I fi I Oı Í IP ıı ııhatározottan femes szınu kek, felulete gyeren szorozott.

Fekete, acélkék fénnyel, az előtor négyszögű, durván és sűrűn pon-
tozott, a pontok egymástól jól elkülönítettek. A fej pontozása fino-
mabb, és a homlokon szórt, a szárnyfedők a tövükön durván és
sűrűn, hátrafelé ritkábban és finomabban pontozottak. A Ő* 1. és
2. haslemezének végén a középen nagy, hátrafelé hajló kampós
fog áll ki (169. ábra: E), amely oldalnézetben még a felragasztott
példányokon is jól látható. A felület szőrözete finom és szürke, a
pajzsocska, az előtor hátának középvonala és kétoldalt 1-l sáv
kissé dúsabban szőrözött, emiatt világosabbnak látszik. 6~9 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Ukrajnában és Bulgáriában. Magyar-
országon az alacsonyabb hegyvidék és dombvidék lomblevelű erdőiben, erdei tisz-
tásokon, erdöszegélyeken elterjedt, de nem gyakori. Tápnövénye a Lithospvrmıım
és Cerinthe. Az imágó május--júniusban a tápnövényeiıı található

uncinata RE DTB.
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24 (23) Élénk fémfényű zöld vagy kék, nagyon finoman, fehéresszürkén
szőrözött. Az előtor háta hosszabb, mint amilyen széles, különösen a
3 esetében; nagyon durván és sűrűn pontozott, a pontok részben
ráncokat alkotnak., összefolynak egymással, A homlok pontozása
alig finomabb, de szórtabb, szárnyfedői még durvábban és sűrűn
pontozottak. A hímek első 2 haslemezén nincsenek kampók (169.
ábra: 4,5----7 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Eszak-Afrikában, Dél-Ukrajnában,
valamint Iránbaıı. Faunaterületünkről sok irodalmi adat van, de ezek nagy része
téves, és az előző fajra vonatkozik. Magyarországról egyetlen hitelt érdemlő lelő-
helye ismeretes: Balatonendréd. E faj Közép-Európában már nagyon ritka, és
csak szórványosan fordul elő, délen gyakori. Tápnövényei különböző lágyszárú
növények, mint amilyenek a Cerimhe, a Lithospermum és a Cynoglossum, sőt egye-
sek szerint még a Papaıfer rhoeas is. Az imágó május --júniusban a tápnövényein
található

molybdaena DALM.

92. nem: Stenostola MULS.

Testük keskeny., nyúlánk, párhuzamos szélű, de a szárnyfedők a közepü-
kön túl ívelten kissé kiszélesednek., majd a végükön tompán kerekítettek.
Fejükikissé (Q) vagy jóval szélesebb (3), mint az előtor háta. szemeik mélyen
kimetszettek., erősen vagy gyengén domborúak (Q), pofáik a szemek előtt
rövidek, mert a szemek nagyok (3), vagy pedig hosszabbak, mert a szemek
kisebbek (Q) és előrefelé elszűkülnek. Homlokuk elöl széles, gyengén domború.,
hátul lapos és keskeny, a csápdudorok alig emelkednek ki a homlok síkjából.
Csápjaik hosszúak, vékonyak., a szárnyfedők végét túlhaladj ák; az 1. íz duzzadt.
olyan hosszú, mint az 5., a 3. íz nagyon hosszú., sokkal hosszabb. mint a 4.
vagy az 5., a csáp alul pillaszőrös. Az előtor háta hengeres, oldalt bütyök
vagy fog nélkül. A szárnyfedők vége egyenként lekerekített. A melltő nyúlvá-
nya nagyon keskeny és alacsony, úgyhogy a csípők érintkeznek egymással:
az elülső csípők ízületi vápái hátul és oldalt is, de itt széles háromszög alakban
nyitottak. A mellközép nyúlványa ugyancsak nagyon keskeny. A farfedő
vége a S2-en hirtelen lehajló. Lábaik vékonyak, rövidek.,de ahátulsó comb sokkal
hosszabb, ınint a többi, a 4. haslemez tövét eléri. Lábszárai is vékonyak, a
középső lábszár külső oldala élszerű. A hátulsó lábfej 1. íze kétszer olyan hosszú.
ınint a 2., a 3. íz szélesebb, nagyon mélyen kimetszett. mindegyik karom két-
hc-vgyií, de a belső hegyek rövidebbek (133. ábra: P).

Az eddig ismert 13 palearktikus fajból fannaterületünkön 2 faj fordul elő.

1 Szárnyfedőik kissé érceszölden ragyogó feketéskék színűek, erősen
fénylők, durván pontozottak. A mellvég oldallemezének fehér szőr-
szegélye ke skeny. Felülete finom, lesimuló fehéresszürke szőrözettel.
a fej, az előtor háta és a szárnyfedők töve sűrűbben, vége felé rit-
káb ban felálló, hosszú szőrözettel fedett. A pajzsocska, az előtor
oldalán 1 -1 hosszanti sáv, a szemek szegélye többnyire sűrűbb
fehér szőrözettel borított. 10-13 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, valamint a Kaukázusban. Fauna-
területürıkön elterjedt, Magyarországon a hegy- és dombvidéken található. de
meglehetős ritka (Budapest, Esztergom, Zirc. Siófok, Pécs). Lárvája különböző



IX. OERAMBYCIDAE -_ cn\`ı:E`;REk 5 277
___ ...._ .....- .._.__..._. .Z-1.. -i - - -f _ -.~- -- i-ıı-H---ıı--I-w-1 ---»-<-- - ~ -~ ---ı-ı--~--z-.-. .-.-„-ı„ı._„-- .„-.. ._ . ..„..._...---.--... _., ,... __,,..,.... . __. .,.....,„.,_,._„., ,_,_,_ l...-...-A-......-ı--.. ._.._- _.- . _

lomblevelű fák, de főleg hárs vastag ágaiban, törzsében fejlődik. Az imágó május-
tól júliusig a tápnövényeın található (2: nigripvs FABR., ferrea PANZ., BEITT..
KUHNT. GANGLB, nec SCHRANK) dubia LAICH

2 (1) A szárnyfedők ólomszürke színűek, alig van kékes fényük, ponto-
zásuk finomabb, egyenletesebb, fénytelen. A mellvég oldallemezei-
nek fehéres szőrszegélye széles. Felületét sűrű fehéresszürke, lesi-
muló szőrözet fedi. a fej és az előtor háta. valamint a szárnyfedők
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173. ábra. Stvnoszola ferrea SCHRANK -3 (Eredeti)

töve hosszú, felálló. sötét szőrökkel, a szárnyfedők felálló szőrözete
rövid. A pajzsocska, az előtor hátoldalán 1-1 előrefelé elmosódó
sáv, a homlok és a szemek szegélye hosszabb űrűbb fehér szőrö-
zettel (173. ábra). 10-13 mm.

Előfordul Közép-Európában, a Szovjetunió európai felének déli részébeıı
és a Kaukázusban. Faunaterületünkön elterjedt, gyakoribb, mint az előző.
Magyarországon mind a sikságon, mind a hegy- és dombvidék lomberdeiben :neg-
található. Lárvája (171. ábra: C) különböző lomblevelű fákban, mint hárs, fűz
(Salix aurita és S. caprea), gyertyán, mogyoró, nyár, dió, szil, valamint gyümölcs-
fákban fejlődik, főleg azonban a hárs lehullott. vastagabb ágaiban található. Az
imágó áprilistól júniusig a tápnövényei levélzetén, száraz ágain gyűjthető (zf:-~ nigri-
pes GANGLB.. REıTT._ KUHNT. nec FABR.) H á r s fa c i n c é r

ČD\ U3 U)

ferrea SCHRANK
.r

93. nem: Oberea MULS.

Testük hosszúra nyúlt, keskeny, párhuzamos szélű, hengeres. Fejük
Olyan széles, mint az előtor háta, szemeik mélyen kimetszettek (133. ábra:
J), de a legkeskenyebb helyen is olyan szélesek. mint a 3. csápíz töve, finoman
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recézettek és meglehetős laposak. Homlokuk elöl széles és domború, a csáp.
gödrök között benyomott, a fejtetőn keskeny. Pofáik többé-kevésbé hosszúak,
előrefelé elkeskenyednek, a fejpaj zs éles harántvarrata nem éri el a pofák végé-
ııek a vonalát. Rágóik vége hegyes. Csápjaik nem érik el a test hosszát, az 1,
íz rövidebb, mint a 3., a 3. hosszabb, mint a 4. vagy 5. Az előtor háta négyszögű,
hengeres, oldalai majdnem párhuzamosak, fog vagy bütyök nélkül, töve előtt
harántbenyomattal. Szárnyfedőik hosszúak, párhuzamosak, a végük ferdén
befelé lemetszett vagy majdnem lekerekített, felületük finom lesimuló szőrö-
zettel és durva, helyenként sorokba rendezett pontokkal. A melltő nyúlványa
a csípők közt keskeny, mögöttük háromszögű lapban kiszélesedik. Az elülső
csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt nyitottak. A mellközép nyúlványa
többé-kevésbé keskeny, de a esípőket jól elválasztja egymástól. Lábaik rövidek,
a hátulsó combok vége a 2. potrohszelvény végét nem haladja túl, combjaik,
lábszáraik vastagok, erőteljesek, lábfejeik szélesek. A hátulsó lábfej 1. íze
sokkal hosszabb, mint a 2., a 2. majd olyan hosszú, mint a 3., a 3. mélyen kimet-
szett; a karmok tövében belül tompa vagy éles fog van (133. ábra: R).

Ide mintegy 250 faj tartozik, amelyek nagy része Délkelet-Ázsia lakója. A palearkti-
kuınban mintegy 50 faj fordul elő, amelyek közül faunaterületiinkön csak 6 faj honos.

1 (8) A szárnyfedők lehajló oldalszegélye a vállon sárga. Szemeik nagyok.
ennélfogva pofáik rövidebbek, s a szemek alsó szegélye a rágók
tövéhez közelebb fekszik. A rágók külső oldala szabályosan ívelt.
rágói rövidek és szélesek. A felső ajak fénylő, elöl hosszú szőrökkel
(1. alnem: Oberea. s.str.).

2 (7) Az előtor háta sárga (175. ábra: K-»-N), feje fekete, a test alul nagy-
részt vagy teljesen és a lábai sárgák.

3 Szárnyfedői a pajzsocska körül teljesen feketék, csupán a lehajló
tőszegély a váll és a pajzsocska között sárga. Előtora, hasa, lábai
teljesen sárgák, az előtor hátán 2 kerek, fekete petty van (175.
ábra: A szárnyfedők sűrű fehéresszürke szőrözettel, amelyek
a mély, durva pontokat esupaszon hagyják. A sárga testrészek
szőrözete is sárga (174. ábra). 15-21 mm.

Előfordul csaknem az egész Európában és Szibériában, valamint a Kauká-
zusban. Faunaterületünkön főleg a síkságon és dombvidéken, ártéri füzesekben
elterjedt, gyakori. Lárvája (171. ábra: D) különböző fűzfajok vastagabb ágaiban

törzseiben fejlődik, generációja 1-2 éves. Az imágó június-~-júliusban a táp-
ııövény fiatal hajtásain és levélzetén található -- V Ö r ö s n y a k ú fű z c i n c é r

ocıılata L.

Változatai:

1. Olykor az előtor hátának 2 fekete foltja hiányzik. - Előfordul a törzsalak
között, de ritka (Budapest, Kalocsa, Nagymihály) ab. inoculata HEYD.

2. Olykor az előtor hátán a normális 2 folton kívül még 2 kis folt van. - Nálunk
még nem gyűjtötték [ab. quadrimaculata DONISTH.]

4 (3) A szárnyfedők töve a pajzsocska körül és a pajzsocska sárga. A has-
oldal nem egyszínű sárga.
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5 (6)

6 (8)

Az előtor hátán kétoldalt a töve előtt és középen is van 1--1 kis
fekete folt (175. ábra: L). A mellközépen a csípők előtt, a mellvég
oldallemezének belső sarkában 1-1 kis folt, azonkívül a potroh
első 3 szelvényének közepe, valamint az utolsó haslemez vége fekete.
A szárnyfedők szórtan és finomabban pontozottak, felületét finom,
lesimuló szürke szőrözet fedi. 16-18 mm.

174. ábra. Oberea oculata L. (Eredeti)

Előfordul Közép- és Dél-Európában, az Urál hegységben és Nyugat-Szibériá-
ban. Faunaterületünkön főleg a Kárpátok területén elterjedt, Magyarországon csak
Debrecenből ismerjük. Lárvája különböző Lonícem-fajokban (L. caprifolium, L.
tatarica, L. xylosteum) fejlődik. Az imágó májustól júliusig tápnövényeinek fiatal
hajtásain található

pupillata GYLL.
Változatai:

1. Olykor az előtor hátán a pajzsocska előtti fekete folt hiányzik (175. ábra: M).
-- Nálunk gyakoribb, mint a törzsalak ab. binıaculatoides BREUN.

2. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők pajzsocska melletti sárga foltja a
korongon hátrafelé, majd a szárnyfedők közepéig megnyúlik, a varrat azonban
fekete. ~ Ugyancsak gyakori ab. luteonotata PIC

3. Olykor az előtor hátának fekete foltjai majdnem teljesen hiányoznak. csak kis
barna foltok vannak a helyükön. --- Nálunk még nem kerult elo

[ab. alsatica PIC]

Az előtor háta egyszínű sárga, nincsenek rajta fekete foltok (175.
ábra: N). A lábszárak vége és a lábfejek, valamint egy nagy, három-
szögű folt a mellvégen és a potroh vége teljesen fekete. A szárnyfedők
tövében a sárga folt a pajzsocska körül háromszögű és keskeny.
Szárnyfedői durván pontozottak, szőrözete nagyon gyér és fekete.
12--16 mm. _
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Előfordul Észak-Olaszországban, Dalmáciában, Horvátországban és
Magyarországon a Duna-«Tisza közén (Kalocsa, Hajós), valamint a Bánságbaıı
(Temesvár, Gerebenc), de mindenütt ritka. Lárvája a kecskerágó és a fűz ágaiban
él, de életmódját nem ismerjük kielégítően. Az imágó májusfljúniusban a táp-
növényein található (1: melanura GREDL.)

pedemontana CHEVR.

7 Az előtor háta és egész teste fekete, csupán lábai egyszínű sárgák.
a szárnyfedők lehajló oldalszegélyc a vállon kicsi sárgás folttal.
azonkívül a pajzsocska két oldalán a szárnyfedő nagyon keskenyen
sárgán szegélyezett (175. ábra: O). Szárnyfedői durván pontozottak.
a pontok a szárnyfedők közepén majdnem szabályos sorokba ren-
dezettek, felületét gyér barnás szőrözet borítja. 11-~14 mm.

Előfordul csaknem az egész Európában. a Krínı félszigeten és a Kaukázus-
ban. Faunaterületünkön elterjedt, Magyarországon a hegy- és dombvidéken honos.
Tápnövénye a mogyoró, de más lomblevelű fákon is megél (dió, gyertyán, éget.
szil), a mogyoró egyéves hajtásait kedveli leginkább: a a peterakás előtt a fiatal
hajtást meggyűrűzi, és a gyűrüzött rész alá helyezi petéjét. Az ág vége a gyűrűzés
miatt leszárad és letörik. Fejlődése többnyire 2 évig tart. Az imágó májusban
jelenik meg, s júliusig rajzik, nappal többnyire a nıogyorólevelek fonákján talál-
ható - A Mogyorócincér

linearis l..
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175. ábra. A: Überea erythrveephala SCHRANK ab. Theophilei PIC, B C: ab. Ílffontandoni PIC.
D: ab. Planeti PIC, E-H: ab. discomaculata BREUN., I: ab. hungarica PIC és J:_foTma typica
fejének és előtorának rajzolata -- K: Oberea Oculata L.; L: O. pupillata GYLL. forma typica.
M: ab. bímaculatoides BREUN.; N: 0. pedemontana CHEvR.; O: 0. linearis L. forma typıˇca és
P: ab. Iimlmm MULS. előtorának és szárnyfedőtövének rajzolata Q: Tetrops Starki CHEVR.

és R: T. praeustn L. szárnyfedőrajzolata (Eredeti)
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Változata:

1. A szárnyfedők lehajló oldalszegélyén egy nagyobb, hosszúkás folt sárga (175.
ábra: P). Ugyanolyan gyakori, mint a t.örzsalak ab. limbata MULS.

Szárnyfedői teljesen feketék, a lehajló oldalszegély a vállon sem
sárga. Szemei kisebbek, következésképpen a pofák hosszabbnak
tűnnek, s a szemek alsó szegélye a rágók tövétől messzebb esik.
Rágóik oldalt öblösek, és csak a végük hajlott. A felső ajak fény-
telen., pontozott, csak rövid szőrökkel fedett (2. alnem: _~'1ma.u.ro-
swma J. MÜLL.).

A szárnyfedők belső fele szabálytalanul vagy szabálytalan sorok-
ban finomabban pontozott. Az előtor háta középen a legszélesebb,
előrefelé kissé jobban elkeskenyedik, mint hátrafelé. Teste fekete,
feje többé-kevésbé kiterjedten vörös, de a csápok töve között feke-
te és elmosódottan barna. Előtora fekete, lábai sárgák, hasa fe-
kete, de a pqtroh utolsó l-2 haslemeze és az előző szelvények ol-
dala sárga. Altalában nagyobb termetű. 13---19 mm.

Előfordul Délkelet-Európában, nyugaton u Bécsi-ıııedencéig. észzıkoıı zı
Kisalföldig, tehát Szlovákiában is megtalálható. Magyarországon a nagyobb folyók
mentén és az Alföldön elterjedt, helyenként gyakori. Tápnövénye az .Euplıorbin
palustris, lárvája a növény szárában él. Az imágó május -júniusban a tápnövé-
nyén található

euphorbiae GER.\r.
V á l t o z a t az

l. Feje egészen fekete. --- Sokkal gyakoribb, minlı a törzsalak
ab. lıistrionis PH:

A szárnyfedők belső fele szabályosan, erőteljesebben rovátkásaıı
pontozott. Az előtor háta majdnem négyszögű, az elülső szegélye
nem keskenyebb, mint a hátulsó. Teste fekete, az előtor háta a
törzsalak esetében fekete, feje teljesen vörös, csak a csápdudorokon
van 1-1 fekete folt (175. ábra: J). Lábai sárgák, potroha fekete.
de a potrohvég és az oldalak sárgák. A szárnyfedők felületét sűrű
fehéresszürke szőrözet fedi, az előtor és a szárnyfedők töve elálló,
hosszú szőrözettel. Termete átlagosan sokkal kisebb és karcsúbb.
9--14 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Kaukázusban, Kisázsiában és'Dél-
nyugat-Szibériában. Faunaterületünkön mindenfelé közönséges, mind a síksagoıı.
mind a hegy- és dombvidéken elterjedt. Tápnövényei különböző kutyoatjejfajok.
fõleg azonban az Euphorbia cyparissias. Lárvája a növény szárában fejlodık. Az
imágó májustól júliusig a tápnövényein található. -- P ı r o s f ej u k u t y a-
tejcincér

erythrocephala SGHRANK

Változatai:

l. A fej és az előtor háta egészen fekete. - Meglehetősen ritka (= nigriceps. MULS..
neo WHITE) fib. Mlllsafltl PLÁ\".

2. A fej és az előtor fekete, de az előtor hátán középen vörös folt van (175. ábra
I . -- , , d lc" l bb' l lőh l m ismeretes) Magyarországról írták le e 026 6 6 6 Sie U0 ab. hungarian PIC
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3. Feje vörös, az előtor háta is teljesen vörös. 7 Ritka (Trencsén) (2 bicolor
REICHE, nec MEG.) [ab. Reiehei PLAv.]

4. Feje vörös, az előtor háta is vörös, de az elülső és hátulsó szegélye fekete (175.
ábra: A). Gyakori (2-<= forma typica auct.) ab. Theophilei PI(;

5. Feje vörös, az előtor háta fekete, nagy harántos, zegzugos szélű vörös folttal
(175. ábra: D). Ritkább ab. Planeti Pic

6. Feje vörös, az előtor háta fekete, középen kis kerek, kétoldalt 1-----1 harántos
vörös folttal, vagy az előtor hátán több kisebb vörös folttal (175. ábra: E-H).
---- Gyakori ab. discomaculata BREUN.

7. Feje vörös, az előtor háta fekete, középen nagy, harántos vörös folttal, és két-
oldalt is 1--~-1 vörös folttal (175. ábra: B~---C). ~ Gyakori

ab. Montandoni P11.:

94. nem: Tetrops STEPH.

Testük apró, megnyúlt, párhuzamos sfzélű, nagyon dúsan szőrözött.
Fejük olyan széles, mint az előtor háta, szemeik teljesen osztottak (133. ábra:
1), az alsó szemrész nagy, kiugró, kerekded, erősen boltozott, a felső kicsi.
vese alakú, alig domború. Pofáik sokkal keskenyebbek, mint a szemek, rövidek,
előrefelé elszűkülnek. Homlokuk elöl széles, alig domború, a csápok között
lapos, hátul keskeny és majdnem lapos. A csápdudorok nem emelkednek ki
a homlok síkjából. Csápjaik elérik vagy túlhaladják a test hosszát. Az 1. íz
olyan hosszú, mint a 3., a 3. alig hosszabb, mint a 4. vagy az 5. Az előtor háta
harántos (133. ábra: N), hátul befűződött. oldalt ívelt, de sem bütyök, sem
fog nincs rajta. Szárnyfedői párhuzamosak, a végük kissé ferdén befelé lemet-
szett, felületük sűrűn és durván pontozott, lıosszú szőrözettel. A melltő nyúl-
ványa keskeny, de végig ér, az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, oldalt
nyitottak. A mellközép nyúlványa széles és párhuzamos. Lábaik rövidek. a
hátulsó combok vége a 2. hasszelvény végét nem éri el. A hátulsó lábfej 1.
íze oldalról kissé összenyomott, majdnem kétszer olyan hosszú, mint a 2.
íz, a 3. íz erősebben kiszélesedett, a tövéig kimetszett, a karmok tövében széles
fog van (133. ábra: T).

Ebbe a nenıbe 10 faj tartozik, aınelyek a palearktikus és nearktikus régió lakói. A 4 pale-
arktikus fajból faunaterületünkön 2 faj fordul elő.)

f~.'J1 ) Szárnyfedői az oldalukon és a csúcson is nagyon durván pontozottak.
Szőrözete fehéres, mindig nagyon hosszú és sűrű. Valamennyi lába
egyszínű sárga. Teste fekete, szárnyfedői barnássárgák, a csúcsuk
szélesen fekete vagy barna, az oldalszegély a válltól a ınajdnem fekete
csúcsfoltig sötétbarna vagy fekete (175. ábra: 5--6 mm.

Előfordul az Alpesektől a Kárpát-ınedencén át a Kaukázusig. valamint
Dél-Európa középső részén. Faunaterületünkön szórványosan sokfelé megtalál-
ható, Magyarországon ritka (Budapest. Visegrád. Alcsút, Siófok). Lárvája külön-
böző lomblevelű fák (kőris stb.) vékony ágaiban él. Az imágó áprilistól júniusig
a tápnövényeinek lcvélzetén található

Starki CHEVR.
Változatai:

1. Szárnyfedői egészen sötéllıarııák vagy feketék. Ritka (Rozsnyó)
[ab. gilvipes FALD.]
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2. A szárnyfedők sötét oldalsávja hiányzik, csak a csúcs fekete. -- Előfordul az
Adriai-tenger mentén Isztriábang irodalnıi adatok szerint Magyarországon i.-3
előfordul, sőt gyakori (tölgyön), de ezek az adatok mind a következő fajra
vonatkoznak [ab. pseudopraeusta .l. MÜIJ.. l

A szárnyfedők pontozása, főleg az oldalakon és a csúcs felé, fino-
mabb, szőrözete is általában kissé rövidebb. Az elülső lába sárga.
aközépső és hátulsó láb nagyrészt fekete vagy barna. Teste fekete,
szárnyfedői sárgák, a végük fekete (175. ábra: R) vagy barna (176.
ábra). 3 --5 mm.
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176. ábra. Tetrops praeusm [... I (klretleti)

Előfordul Európában, a Kaukázusban, Kisázsiában és Eszak-Afrikában.
.lfaunateriiletünkön általánosan elterjedt és közönséges. Tápnövényei a legkülön-
bözőbb gyümölcsfák, mint amilyenek a szilva, alma, körte, de megtalálható
galagonyán, kökényen, zelnicemeggyen, rózsafajokon, kecskerágón; a mi viszo-
nyaink közt gyakori tölgyön, szilen, hárson is. A lárva (171. ábra: E) a vékony
gallyakban fejlődik; bábját a 3. ábra: C szemlélteti. Generációja 1--2 éves. Az
imágó áprilistól júliusig tápnövényeinek levélzetén. virágján található ~ N é g y-
s z e m ű c i n c é r

praeusta l..

Változatai:

l. Szárnyfedőin a fekete csúesfolt hiányzik. Ritka (Magyaróvár, Újszeged)
í ab. inapicalis Pn:

2. Olykor szárnyfedői sötétbarnák vagy feketék. -- A törzsalak között fordul elő.
de ritka (Fenyőháza, Szklenofürdő, Resieabánya, Retyezát). Magyarországon
még „sm találták - [ab. nigra RRAATZI
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MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
készülő füzetei:

XIV. kötet (Diptcra 1.) 1. fíizı-te:
Dr. Mihályi Ferenc: Kétszárnyúak -- Díptera (Általános bevezetés)

XVIII. kötet (A1-achnoidea) 16. füzete:
Ur. Mahunka Sándor: Atkák. XII. -- Acari XII.

XXII. kötet (Mammalia) 2. füzete:
Dr. Szunyoghy János: Rovaxcvők - Insectioora



MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA
eddig megjelent füzetei:

(A sorozat l--100. füzetênck adatait lásd a 101. füzethez mellékelt tájékoztatóban

Dz. M«fz„„ı«ı sam: Auzak V. _ Ami v.
xvın. ızõızzı (Amhzzzzızızz) 1. fıızzzz, 76 oızızı, 41 ám (1970. V111. 81.)

Dr. Gosmény Lăııló: Bagolylcpkék I. - Noetuidae I.
xvı. mz: (Lzpıdopım) 11. fiızzız, 151 01.111, 118 ábra (1970. IX. ls.)

Dr. Endrődi Sebő: Ormãnyoıbogarık V. -- Curculionidııe V.
X. kötet (Coleoptera V.) 8. füzete, 167 oldal, 60 ábra (1971. X. 15.)

Dr. Erdő! Jónefz Fémfürkészek VIII. - Chalcidoideıı VIII.
XII. kötet (Hymenoptera II.) 9. füzete, 252 oldal, 89 ábra (1971. X. 15.)

R. Dr. Stiller Jolán: Szájkoszorűı cııillóaok -- Peritrícha
I. kötet (Protozoa) 11. füzete, 245 oldal, 148 ábra (1971. X. 30.)


