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A Karpat-medenceben elo ormanyosbogarak nagysaga ( ormany nelkiil
merve) 1 es 22 mm kozott valtakozik, tobbnyire azonban kicsik vagy kozepes
nagysaguak. Fejiik kivetel nelkiil ormanyszeruen megnyult, szamos faj
ormanya szeles, lapos es rovid, masoke viszont keskeny, hengeres es hosszu.
Az ormany tovet a szem eliilso szeletol szamitjuk. Torokkimetszesiik az ormany
also oldalara korlatozodik, toroklemeziik mindig j61 fejlett. Felso ajkukat az
ormany kitin-pancelja mindig eltakarja. Csapjuk terdes, vagyis toize hosszu,
mindig hosszabb a 3. iznel (csupan a Brachycerinae alcsaladba tartu:.:6 fajoke
nem terdes), csapostoruk rendszerint 5-7 rovid izbol all, az utols6 3-4 iz
pedig tojasdad bunk6t alkot. Csapjukat nyugalmi helyzetben ormanyuk
oldalahoz huzzak, ahol az ormany oldahin a toiz befogadasara j61 fejlett,
hosszabb-rovidebb arok huzodik a szem iranyaban. Ez az U.n. csaparok az
Otiorrhynchinae alcsalad fajain az ormany felso oldalan helyezkedik el, ilyenkor a csap tove a csaparokban feliilrol is szabadon lathat6, es a csaparkot
ketoldalt tBbbnyire oblos lemez (pterygium) hatarolja. Elotoruk eliilso szele
a szem tajan sok esetben ivben kihuzott (szemkarej). Labaik rovidek,
erosek, a novenyeken val6 kapaszkodashoz alkalmazkodottak, combjuk belso
elen gyakran talalunk tovist vagy fogat. Labszaruk CSllCSanak belso sarka
(ritkan a kiilso is) fogszeruen kihuzott. Labfejizeik szama 4, karmaik mindig
fejlettek.
Az ormanyosbogarak novenyevo allatok, larvaik is, imagoik is elo novenyek kiiliinbozo
reszeivd taplalkoznak, es csak elenyeszoen kis szamuk taplalkozik korhadekkal. Fajaik
legnagyobb resze tapnovenyenek alland6an ugyanazt a reszet hasznalja fel taplalkozas celjara, sot sok esetben az uj nemzedek is abban fejlodik ki anelkiil, hogy a niivenyt elhagyna,
mas fajok viszont b:iboz6das celjab6l a foldbe huz6dnak. Legtobbjiik fenykedvelo, de vannak
fenyt keriilo fajok is, amelyek csak ejjel jonnek elo, nappal pihennek. Keves fajuk kizar6lag
a fold alatt tart6zkodik, ezek vakok. Mozgasuk lomha. Altalaban ketivarosan szaporodnak,
de nehany fajuk szuznemzessel szaporodik. Ide tartozik a kartevo vincellerbogar (Otiorrhynchus
ligustici L.) is. Az ilyen fajok kiiziil egyesek hidegebb ovezetben szuznemzessel, melegebb
egtaj alatt ketivarosan szaporodnak. Faunateriiletiinkon val6szlnuleg minden fajnak 1 nemzedeke van, de az uj nemzedek eleg gyakran mar ugyanazon ev oszen e!Ojon, taplalkozik, es
csak a hideg ido bealltaval vonul teli szallasara. Egyes fajok kedvezotlen kornyezeti koriilme-
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Larvajuk (I. abra: A) erosen hajlott testalkatu, labatlan, csak feje kitines. Rendszerint
3 vagy 4 vedles utan babozodik. Babja (1. abra: B) szabad bah, azaz a kifejlett imago jellegzetes alakjat j6l erzekelhetoen tiikrozi vissza. A fold .alatt baboz6do fajok babkamrat keszitenek. Fejlodesiik idotartama aranylag rovid, a hazankban elo fajok eseteben altalaban 2-3
h6napot vesz igenybe, legnagyobb resziik imago alakban telel at.

A

B

I. abra. A: Ormanyosbogar larvaja es B: babja (Eredeti)

Egyike a legnagyobb fajszammal rendelkezo csaladoknak. Az egesz vilagon tobb mint
30 000 faja ismeretes, ezek foldiink minden szarazulatan elofordulnak. A Karpat-medenceben
az eddigi kutatasok alapjan tobb mint 1200 faja fordul eiO, koziiliik aranylag sok a mezo. es
erdogazdasagi stb. szempontbol tobbe-kevesbe kartekony.

Az alcsaladok hataroz6kulcsa
I

(2) Csapjuk nem terdes (2. abra: A), toizenek hossza alig kiilonbozik a
2. izetol, rovid es vastag, bunk6ja latsz6lag l izbol all, a 2 utols6
izt csak a csucsan lemetszett l. iz . korongjan lathat6 kor alaku
barazdak jelzik. Rovid testalkatu, kozepes nagysagu, fekete fajok,
szarnyfedoik sokszor majdnem felgomb alakuak, eroteljesen riicskosek
l. alcsalad: Brachycerinae

2

(l) Csapjuk terdes (2. abra: C), toize mindig hosszabb az ostor l. izenel,
bunk6ja mindig j6l hithat6an 4 izbOl all.

3

(4) Testfeliiletiiket feltunoen eros kinovesek es szemolcsok boritjak.
Ormanyuk igen rovid, fejiik csupan kisse megnyult. Elotoruk
oldala a szemiik mogott erosen szogletesen elorenyulik (2. abra: D).
Szarnyfedoik erosen domboruak, vegiik lapitott es lecsapott
( = Eremninae)
2. alcsalad: Thecesternininae

4

(3) Testfeliiletiikon nincsenek eros kinovesek, legfeljebb finomabb vagy
durvabb szemolcsok. Fejiik erosebben ormanyszeruen megnyult.
Elotoruk oldala nem nyulik szogletesen elore.
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5

(6) Godorszeru vagy hosszukas csaparkuk a mindig szeles, lapitott es
rovid ormany felso feliileten, espedig a csucs kozvetlen kozelehen
helyezkedik el. (Azok a fajok, amelyeknek csaparka szinten az
ormany hatoldalan huz6dik, de amelyeknek ormanya hosszu,
vekony, keresztmetszete kor alaku, vagy ketoldalt, es nem alulfeliillapitott, mas alcsaladokhoz tartoznak.) Ormanyuk kiilso szelet
elol a csaparok eles kiilso lemeze, az un. pterygium alkotja. A csap
tove feliilrol j6l lathat6 (2. ahra: E), toize tuler a szem hatulso
szegelyen. Szemiik kicsi, atmeroje kisebb, mint az ormany magassaga. Ormanyuk csucsa rendszerint haromszog vagy felkor alakhan
kimetszett. A frissen kelt peldanyok rag6j a hosszu, sarl6 alaku
fiiggeleke van (2. abra: B), amely azonban csakhamar letorik, es
helyet csak a durva toresfeliilet jelzi
3. alcsalad: Otiorrhynchinae

6

(5) Ormanyuk rovid, szeles (2. ahra: F) es lapitott, de csaparkuk az
ormany oldalan helyezkedik el, vagy pedig az ormany hosszu,.
hengeres es -vekony (3. abra: A).*

7 (10) Ormanyuk rovid, szeles es lapitott.
8

(9) Elotoruk eliilso szegelyen a szemek mogott nincsenek hosszu, eloremeredo serteszorok, legfeljehh mindeniitt egyenletesen rovid, igen
finom szorocskek. Csaparkuk az ormany oldalan helyezkedik el~
es legfeljehb kiilso szele lathat6 feliilrol. Csapjuk toize ritkan er a
szem hatuls6 szegelyen tul
4. alcsalad: Brachyderinae

9

(8) Elotoruk eliilso szegelyen a szemek mogott levo szakaszon a finom
szegelyszorocskeken kiviil hosszu, eloremeredo serteszorok is eszlelhetok (3. abra: B)
5. alcsalad: Tanymecinae.

A

B

c

D

E

F

2. abra. A: Brachycerus foveicollis GYLL. csapja - B: Otiorrhynchus-faj rag6ja sarl6 alaku.
fiiggelekkel- C: 0. ligustici L . csapja - D: Herpes porcellus LAc. feje es elotora oldalrolE: Otiorrhynchus ligustici L. es F: Sitona humeralis STEPH. feje feliilrol (Eredeti)
*A Myorrhininae alcsalad (lasd: 13. sorszam alatt) Magyarorszagon elo egyetlen fajanak
csapiirka szinten az ormany hiitoldalan huz6dik, de szemei annyira feliil fekszenek, hogykozepen majdnem erintik egymast.

1*

10
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(7) Ormanyuk hosszu, hengeres es rendszerint vekony, a Cleoninae
alcsalad egyes nemeinek eseteben azonban meglehetosen vastag.
Ragojuk kiilso elen soha sines sarlo alaku fiiggelek.

11 (12) Csaparkuk meredek vagy laposabb ivben az ormany also oldalara
kanyarodik, es mindig a szem also szelenek a magassaga alatt
vegzodik. Ormanyuk vagy vastag es a csucsan kiszelesedo, vagy
vekony es keresztmetszete kor alaktL Eliilso csipoik az elomell
hatulso szelehez kozelebb fekszenek, mint az eliilsohoz. Tobbnyire
nagy, erosen hosszukas, ritkan (Lm·inus) rovid testalkatu fajok,
szarnyfedojiik csucsa neha hegyesen kihuzott
6. ale salad: Cleoninae

12 (11) Csaparkuk egyenes, rendszerint egyenesen a szem fete iranyul,
vagy legfeljebb a szem also szelenek a magassagaban vegzodik.

13 (14) Szemeik laposak, a homlokon fekszenek, es egymast kozepen majdnem erintik (3. abra: C). Csaparkuk az ormany hatoldalan foglal
helyet, csapjuk az ormany kozepe tajan izesiil, az ormany ezen a
helyen pupos
7. alcsalad: Myorrhininae

14 (13) Szemiik oldalt allo, csaparkuk az ormany oldalan fut vegig, elol
l

legfeljebb keskeny szele lathat6 feliilrol.

15 (16) Csapjuk az ormany csucsahoz kozel izesiil (3. abra: D), ormanyuk
vege gyengen kiszelesedik, es csaparkuk keskeny kiilso szele az
ormanyto kozeleben feliilrol j61 lathat6. Karmaik a toviikon szahadok
8. alcsalad: Hyperinae

16 (15) Csapjuk tohhnyire az ormany kozepe tajan izesiil (3. abra:]E),
csupan a Cossonus CLAIRV. nem fajainak

A

B

c

D

c~aptove

kozeliti meg

E

3. abra. A: Lixus ascanii L. feje feliilrol - B: Tanymec!lS palliat!lS FABR. feje es elotora oldalnil
- C: Myorrhinus albolineatus FABR., D: Phytonomus variabilis HERBST es E: Calandra
granaria L. feje feliilrol (Eredeti)
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jobban az ormany csucsat; e fajok ormanya a csucsan lapatszeruen kiszelesedik, az Eremotes
OLL. nem . fajainak az ormanya
viszont igen rovid, nem hosszabb a szelessegenel. Ormanyuk
hosszu, hengeres, csaparkuk teljesen oldalt all6, feliilrol egyaltalan
nem latszik. Karmaik szabadok vagy a toviikon osszenottek.

w

17 (18) Valamennyi labszaruk csucsanak a kiilso sarkan tovisszeru sarkantyu van (4. abra: A), csupan a Sphaenophorus nem fajain
talalunk a belso sarkon 1-1 tovist; ezeknek a fajoknak eliilso
labszarat azonban feliil eroteljes pontsorok leeekre osztjak. Karmaik
mindig szabadok
9. alesalad: Calandrinae
18 (17) Valamennyi labszaruk csueO>anak legfeljebb a belso sarkan van 1-1
tovis, vagy egyiken sines, eliilso labszaruk felso feliileten ninesenek eroteljes pontsorok. Karmaik szabadon allok vagy toviikon
osszenottek.
19 (20) A kozepmell oldallemezei nagyok, felhuz6dnak a hatoldalra is,
ugyhogy az eloter hatuls6 sarka es a szarnyfedok valla kozott jol
lathatok (4. abra: B)
10. alesalad: Ceutorrhynchinae
20 (19} A ki:izepmell oldallemezei kiesik, feliilrol nem lathat6k, esupan a
Cureulioninae alcsalad Curculionini nemzetsegehez tartoz6 fajok
oldallemeze lathat6 meg kisse feliilrol, de ezek a fajok altalaban
nagyobbak, szarnyfedoik ri:ividek, erosen haromszi:ig alakuak, a
szeles vallt6l a esucs fele erosen elkeskenyednek.
21

(26} Csapostoruk 6 vagy 7 :izbOl all.

22

(25) Hatuls6 combjuk nem megvastagodott, ugr6labuk nines.

23 (24) Ormanyuk egyenlo vastagsagu, a esucsa fele nem keskenyedik el
(kiili:ini:isen oldalnezetben j6l megfigyelheto belyeg). Potrohuk

B
c
E
A
4. abra. A: Calandra granaria L. eliilso labszara - B: Ceutorrhynchus macula-alba HERBST
kozepmelle - C: Tychius jl1ivus BoH. feje oldalrol - D: Mecinus-faj es E: Nanophyes-faj
comhja es tompora (Eredeti)
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2. haslemeze hatul egyenes, hatrafele ketoldalt nem csucsosan
megnyult
11. alcsalad: Curculioninae
24 (23) Ormanyuk, kiilonosen oldalrol nezve, a csucs fele erosen elkeskenyedik (4. abra: C). A potroh 2. haslemeze ketoldalt csucsosan hatrafele megnyult
12. alcsalad: Tychiinae
25 (22) Hatuls6 combjuk erosen megvastagodott, ugr6labuk van
13. alcsaliid: Rhynchaeninae
26 (21) Csapostoruk 4 vagy 5 izbOl all.
27

(28) Tomporaik kicsik, szorosan hozzasimulnak a combok tovehez,
ugyhogy azoktol alig kiilonboztethetok meg (4. abra: D). Combjuk
belso elen legfeljebb 1 fog van. Pajzsocskajuk jol lathat6. Sziirnyfedoik t0ve nem rovatkolt
14. alcsalad: Mecininae

28 (27) Tomporaik nagyok, a combokt61 jol elkiiloniiltek (4. abra: E).
Combjuk belso elen t0bbnyire 1 nagyobb fog es elotte 1-3 kisebb,
eles fogacska lathat6. Pajzsocskajuk nem lathat6. Szarnyfedojiik
t0ve surun es finoman rovatkolt
15. alcsalad: Nanophyesinae

l. alcsahid: Braehycerinae

Kozepes es nagytermetu ormanyosbogarak, hatoldaluk fekete vagy
barna, sokszor azonban piszkosbarnas kereggel bevont, amely kiilonosen a
riicskosen szemolcsozott feliilet melyedeseiben tapad meg. Ormanyuk rovid
es vastag, feliillapitott, csaparkuk a szem eliilso szegelyehez kozel az ormany
oldalan huzodik, feliilrol nem lathat6. Csapjuk latsz6lag 9-izes, rovid es vastag,
nem terdes, elso izei is csak kevessel hosszabbak, mint amilyen szelesek, a
tobbi rendszerint harantos. Bunk6ja 1 lathat6 izbol all, ennek csucsa rezsutosan lemetszett es kehelyszeru obleben iil az utols6 2 csapiz. Szemiik oldalt
helyezkedik el, sokszor a fej oldalaval egyiitt magasan kiemelkedik. Elotoruk
szelesebb, mint amilyen hosszu, eliilso szegelye egyenesen lemetszett, vagy
karejosan, ritkan szogletesen elore ivel. Hatoldalan eros hosszanti bordak
es mely arkok vagy godrok talalhat6k, oldala rendszerint csucsosan kiszelesedik. Pajzsocskajuk rejtett. Szarnyfedoik tobbnyire igen rovid tojasdadok
vagy gomb alakuak, erosen domboruak, es rajtuk erosebben vagy gyengebben
kiemelkedo szemolcsok, kinovesek es arkok vagy godrok hosszanti sorai
huzodnak. Az elotor es a szarnyfedok skulpturaja az egyes fajokon beliil is
igen valtozekony. Labaik erosek, aranylag hosszuak, karmaik a toviikon
nincsenek osszenove.
Az egesz vilagon 8 nemhez tartoz6 mintegy 320 fajukat ismerjiik, amelyek legnagyobb
resze Del-Afrikaban el, kisebb resze a tr6pusi Afrikaban; a Fiildkiizi-tenger kiirnyeket csak
nehany faj eri el. A Karpat-medenceben csak 1 nemiik fordul elo.
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1. nem: Brachycerus OLiv.
A nem altah1nos jellege, valamint helyegei egyeznek az alcsalad helyegeivel.
A nemnek osszesen majdnem 300 faja ismeretes. A Karpat-medenceben elo 5 faja
koziil Magyarorszag teriileten eddig csak l faj jelenletet allapitottak meg, a tobbi, koztiik
az igen jellegzetes testalkatu B. undulatus FABR. (7. abra: B) Horvatorszagban el.

5. abra. Brachycerus foveicollis GYLL. (Eredeti)

1

(2) Elotoranak a szemkareja jol fejlett, szogletes (6. ahra: B). Szemgodre teljesen a fej oldalan fekszik, folotte csak nagyohh szemolcs~
szeru dudor all ki. Hatszogletii elotoran szamos godorszeru pont
13.that6, 2 hosszanti Ieee gyenge, csak a to kozelehen dudorodik ki
erosehhen; az elotor oldalai kozepen haromszog alakuan megnyultak. Szarnyfedoinek a skulpturaja valtozekony, tohhnyire a varrat
menten a nagy szemolcsok tavolahh allanak egymastol, mint amilyen szeles 1-1 szemolcs, a 2. kozterecske sima, vagy ritkahhan szinten szemolcsozott, a 3. helyen egymast erinto es kisse rendetlen
sorhan elhelyezkedo nagy szemolcsok lathatok, a tohhi kozterecske
eros en domhoru es szemolcsszeruen tagolt (5. a bra). 7-13 mm.
Kelet-mediterran faj. Magyarorszagon a nyilt, sztyeppszerff teriileteken el,
de nem gyakori. III-VI. (= muricatus FABR.)

foveicollis

GYLL.

4 8
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(I) Elotoninak eliilso szegelye egyenesen lemetszett, vagy legfeljebb
gyengen ivelt (6. abra: A). Rovid, zomok fajok, szarnyfedoik
feliilrol nezve rovid toj as alakuak, olda:lai eros en iveltek (7. a bra: A).

3

(4) Elotoranak 2 hosszanti Ieee tavol all egymastol, a ketto kozott
hosszu, meglehetosen eros kozeplee huzodik, amely azonban sem
a esuesat, sem a tovet nem eri el (6. abra: D). Szemgodre lemezszeruen a homloka fole emelkedik. Elotora surun es igen durvan,
godorszeruen pontozott. Szarnyfedoin 3 sor gyeren allo nagy szemoles lathato, minden szemoles hatul (sertetlen peldanyokon)
surun szorozott. 7-15 mm.
~Iediterran faj; a Kaukazusban is e!Ofordul. A Karpat-medenceben Horv-atorszagban es allit6lag a Banatban is gyujtottek

[lutosus GYLL.k

4

(3) ElOtoranak 2 hosszanti Ieee egymast erosen megkozeliti, kozottiiininesen kozeplee, legfeljebb a kozeptajon van rovid hosszanti
rane (6. ahra: C). Elotora durvan pontozott vagy raneolt, hosszant]
Ieeei vegig parhuzamosak. Szemgodre erosen a homloka fole emelkedik. Szarnyfedoinek skulpturaja rendszerint sok~al durvahb, es
szemolesei nagyobbak, sokszor biityokszeruek. Altalaban j oval
kisebb, mint az elozo faj. 7-12 mm.
Mediterran faj. Faunateriiletiinkon eddig szinten csak Horvatorszagban
talaltak

[ algirus FABR.]

,c

B

D

6. abra. A: Brachvcerus a.lgirus FABR. es B: B. foveicollis GYLL. feje es elotora oldalr6l c:. B. algirus FABR. es D: B. lutosus GYLL. elotora (Eredeti)
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2. alcsah1d: Thecesternininae
Kozepes termetu, rovid, eros en dombor:U faj ok, feltunoen hasonlitanak
a Brachycerus-fajokhoz. Fejiik csak gyengen megnyult, orm{myuk j6forman
nines. Kis szemiik melyen a fej oldalan iil. Csapjuk terdes, toize aranylag
rovid, kiilso oldala lapitott, bunk6ja 3 izbol all. Homlokuk lapitott. Elotorukon
eros kinovesek vannak, oldala a szem mogott haromszog alakuan elorenyulik.
Pajzsocskajuk nem lathat6. Szarnyfedoik egymassal osszenottek, felgombszeruek, a vegiik fele lapitottak es meredeken lecsapottak. Labaik erosek,
aranylag hosszuak, combj aik nem erosen megvastagodottak, belso oldaluko:a
nines fog. Labszaraik vegig majdnem egyforroa vastagok, csucsukon nincsenek tovisek vagy fogak. Vastag labfejeik elso 3 ize rovid, a 3. iz is csak gyengen kiroetszett, nero ketkarejos, utols6 ize hosszabb; szabadon all6 karmaik
erosek.
Osszesen 4 nembe sorolt 10 meditern1n elterjedes{i fajuk ismeretes; koziiliik 1 nem
1 fa.ia hazankban is elOfordul.

l. nem: Herpes

BEDEL

A nero jellerozese egyezik az alcsaladeval.
Az eddig ismert 3 mediterran elterjedesu faja koziil 1 faunateriiletiinkon is elofordul.

Alapszine fekete, de feliiletet piszkossziirke bevonat takarj a.
Horolokan ketoldalt 1-1 eros szemolcs foglal helyet. Elotoranak
a korongjan 2 par, a csucsa fele erosen kiszelesedo szarvacska
lathat6, az l. par az eliilso szegelyen, a 2. a kozepe elott helyezkedik
el. Az elOtor oldalanak eliilso harroadaban 1-1 majdnero vizszintesen elall6, a csucsa fele nero kiszelesedo szarvacska lathat6,
feliiletenek tobbi reszet eleg surun all6 roagas szemolcsok boritjak
(2. abra: D). Szarnyfedoin 3-3 sor nagy biityok huz6dik, a kozottiik

A

B

7. ahra. A: Brachycerus algirus FABR. es B: B. undulatus FABR. testenek korvonalai (Eredeti)
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levo kozterecskeken gyerebben all6 kisebb szemolcsok talalhat6k,
kiilonben sima. 6-8 mm.
Mediterran elterjedesu faj.
(Pest m.) gyujtottek. lgen ritka

Magyarorszagon eddig csak

Csalapusztan

porcellus

LAC.

3. alcsalad: Otiorrhynchinae
Kozepes nagysagu ormanyosbogarak, csak kis resziik apr6 termetu.
Ormanyuk rovid, vastag, feliil rendszerint lelapitott. Godorszeru vagy hosszukas csaparkuk az ormany hatoldalan huz6dik, ugyhogy a benne izesiilo csap
tove feliilrol szabadon lathat6. A csaparkot kiviil rendszerint magas, kisse
oblos lemez, a pterygium hatarolja. Ez a lemez azonban sokszor nem fejlodott
ki, kiilonosen akkor, ha a csaparok godorszeru. Csapjuk terdes, toize mindig
lenyegesen hosszabb az ostor elso izeinel, es mindig tuler a szem hatuls6 szegelyen, bunkoj a rendszerint 4 izbol all. Szemiik kicsi, keskenyebb az ormany
magassaganal. Ormanyuk csucsa rendszerint haromszog vagy felkor alakuan
kimetszett. A frissen kelt peldanyok rag6jan hosszu, sarl6 alaku kinoves
van (2. abra: B), amely azonban csakhamar letorik, es helyet csak a durva
toresfeliilet j elzi.
Az egesz foldkereksegen eddig mintegy 4500 faja ismeretes, espedig a legtobb a palearktikus regi6ban. A Karpat-medenceben 245 faj fordnl elo, ezek nagy resze a magashegysegek
lak6ja. Magyarorszagon eddig 93 fajt mutattak ki.

A nemek hataroz6kulcsa
l

(10) Karmaik szabadon all6k, a toviikon nem nottek ossze (9. abra: B).

2

(9) Szemiik a fej felso szelehez kozelebb fekszik, mint az als6hoz.

3

(8) Csapbunk6juk l. ize hosszabb a 2.-nal. A csaparok pterygiuma a
legtobb esetben erosen fejlett. A hatuls6 csipok egymast6l igen
tavol allnak, kozel az ut6mell szelehez (1. nemzetseg: Otiorrhynchini).

4

(7) Ormanyuk az erosen fejlett es szeles pterygiumuk, valamint au
ormanyto kozott osszeszukiil, az ormany oldalai feliilnezetbez
tehat homoruak (2. abra: E).

5

(6) Szemiik j6l fejlett. Ormanyuk csucsa hiiromszog alakuan vagy
felkorosen kimetszett vagy bemelyedt. Elotoruk tObbnyire rovidebb
a szelessegenel, szarnyfedoik tojas alakuak, rendszerint meglehetosen szelesek, oldaluk ivelt. Alapsziniik fekete vagy sotetbarna
1. nem: Otiorrhynchus GERM.

6

(5) Szemiik nines vagy csak csokevenyes. Ormanyuk csucsan sem
kimetszes, sem bemelyedes nines. Elotoruk hosszabb a szelessegenel.
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Szarnyfedoik keskenyek es hosszuak. Alapsziniik sarga vagy voroses
[2. nem: Troglorrhynchus SCHMIDT]
7

(4) Csaparkuk kiilso szelen nines pterygium, ezert ormanyuk a csucsan
nem is szelesedik ki, oldalai feliilnezetben parhuzamosak vagy
gyengen kipuposodnak, kivetelesen igen gyengen homoruak (8. abra:
A). Fenyes feliiletiiket finom szorok es nem sertek boritjak, pikkelyeik nincsenek. Elotoruk a kozepen majdnem olyan szeles, mint
a szarnyfedoik. Szemiik kicsi, kerekded, nem tojasdad
3. nem: Stomodes ScHONH.

8

(3) Csapbunkojuk 1. ize nem hosszabb a 2.-nal. Csaparkuk kerekded
vagy kisse hosszukas, pterygiumuk gyengen fejlett. Ormanyuk
csucsa melyen kimetszett, oldalainak also elei parhuzamosak, vagy
a csucs fele gyengen osszefutok. Hatulso csipoik kozelebb allnak
egymashoz, kozel az utomell szelessegenek a kozepen foglalnak
helyet. Elotorukat es szarnyfedoiket rendszerint pikkelyek es szorok
vagy sertek takarjak (2. nemzetseg: Ptochini. Magyarorszagon
nincsen kepvis eloje).

9

(2) Szemiik a fej oldalanak a kozepe tajan foglal h elyet. Csapjuk
igen rovid es vastag, valluk kisse szogletes vagy lekerekitett,
ritkan szelesebb az elotor tovenel. Feliiletiiket sertesorok es pikkelyek boritjak, de sokszor piszkos szinii lepedek takarja. Csaparkuk
az ormany oldalan huzodik, de nagy reszben feliilrol is lathato: a
Trachyphloeus GERM. nem egyes fajai, lasd a Brachyderinae alcsaladnal.

10

(1) Karmaik a toviikon osszenottek (9. abra: C).

11 (12) Szemiik a fej oldalanak a kozepen, vagy meg annal is lejjebb iil.
Csaparkuk az ormany oldalan huzodik, egy resze azonban gyakran
feliilrol is lathato: a Trachyphloeus GERM. nem nehany faja, lasd
a Brachyderinae alcsaladnal.

B
A
c
8. abra. A: Stomodesgyrosicollis BoH .. B: Peritelusfamiliaris BoH. esC: Brachysomus echinatus
BONDS. feje (Eredeti)
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12 (ll) Szemiik a fej felso szelehez all kozel.
13 (24) Szarnyfedoik tojasdadok vagy felgomb alakuak, vallaik teljesen
lekerekitettek (9. abra: A).

14 (19) EIOtoruk es szarnyaik fenyesek, kopaszak, vagy legfeljebb gyerebb
vagy suriibb szorozettel boritottak, pikkel yeik nincsenek. Csaparkuk hosszukas, hatul ellaposodo. Hatulso csipoik az utomell
oldalatol tavol, t ehat egymashoz meglehet osen kozel allanak
(3. nemzetseg: Nlylacini). ~~

IS

(16) Aranylag nagy fajok (9-ll mm). Labaik erosek, siiriin szorozottek.
Hatuls6 labszaruk csucsa rezsutosan lemetszet t , es apr6 sertekkel
szegelyezett. Elotoruk igei1 siirun es finoman pontozott. Egesz
hatoldalukat siiru, testhez simulo szorozet fedi. Combjaik belso
elen fog van
[4. n em: Elytrodon ScHONH.]

16 (15) Joval kisebb fajok (2 ,5 - 4 mm). Labaik karcsubbak, labszaraikon
cs ak gyeren elszort szorok talalhatok. Combjaik egyszeriiek vagy
csak ritkan fogazottak. Homlokukon nin csen ek ho ssz anti rancok.
17 (18) ElOtoruk mindig jollathatoan szortis, a szortik az elotor korongjan
is harantiranyban h elyezkednek el. Sziniik fekete. A Magyarorszagon el5fordul6 fajok szarnyfedoi majdnem felgomb alakuak, finom,
testhez simul6 szortizettel; a varrat m enten tobbnyire siiriibben
szortis feheres sav huz6dik. Ormanyuknak a hata egyenes
5. nem: Mylacus ScHONH.
18

U7)

Elotoruk korongja r endszerint alig lathatoan szortizott, a szorok
igen rtividek, felcillok ; ha hosszabbak, akkor n em harantiranyban
helyezkednek el , hanem a kozepe ment_en szele s savban hatrafele

I
'

A

8

c

D

9. abr a. A: JHvlacus rotundutus FABR. testenek kiirYonalai - B: Otiorrhynchus ligustici L.
szabadon all6 ~s C: Peritelus familiari s BoH. iisszenott karma - D: Phyllobius oblongus L.
t est enek kiiryonalai (Eredeti)
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iranyulnak. Rendszerint sarg.is fajok. Szarnyfedojiik tojasdad,
szorozetiik altalaban gyer, igen rovid felall6, csak kivetelesen
surubb, meglehetosen hosszu, felall6 szorokkel (0. mollinus BoH.);
varratuk menten soha sines feheres szorsav. Sok fajuk ormanyat
a homlokt6l mely nyereg valasztja el
6. nem: Omias ScHONH.
19 (14) Hatoldalukon az esetleges szorokon kiviil miudig pikkelyek is
talalhat6k.

20 (23) Csaparkuk godor alaku, neha hosszukas, de feliilrol ilyenkor is
egesz terjedelmeben lathat6 (8. abra: B). Szarnyfedoiken soha
sinesenek vastag, elall6 sertek, legfeljebh suru felall6 szorok. Csapjuk toize tuler a szem hatuls6 szegelyen. Combjaik belso elen nines
fog.
21

(22) Hatoldalukat olyan surun takarjak a sziirkes es barnas pikkelyek,
hogy a kitin-feliilet nem, vagy esak alig lathat6; a pikkelyek kozott
rovid sertek is lathat6k. Hatuls6 csipoik nagyon tavol allnak egymast6l, majclnem az ut6mell oldalszegelyeig tol6dnak el, az ut6melt
oldallemezet a kozeplemeztol nem valasztja el eles varrat (4. nem.
zetseg: Peritelini)
7. nem: Peritelus GERM

22 (21) Testfeliiletiik pikkelyezese j6val gyerebb. Hatuls6 csipoik kozelebh
allnak egymashoz, az ut6mell oldalszegelyetol tavol izesiilnek.
Az ut6mell olclallemezet a kozeplemeztol eles varrat valasztja el
(5. nemzetseg: C_vclopterini)
8. nem: Argoptochus WEISE
23 (20) Csaparkuk az ormany oldalan huz6clik, nem godor alakti, hanem
hatrafele ellaposoclo, feliilrol, kiilonosen elol, a kiilso szele j6l lathat6, teljes terjedelme azonhan nem (8. abra: C): a Brachysomus
STEPH. nem nehany faja (pl. B. echinatus BoNSD., B. setiger BoH.),
lasd a Brachyclerinae alcsalaclnal.
24

( 13)

v alluk

szogletesen kiugr6, rendszerint j oval szelesebh az elotor
t0venel (9. ahra: D). Combjaik belso elen tobbnyire fog talalhat6.
Feliiletiik ti:ihbe-keveshe surun pikkelyezett (6. nemzetseg: Phyllobiini)
9. nem: Phyllobius ScHONH.
l. nem: Otiorrhynchus GERM.

Kozepes termetu ormanyosbogarak (10 ahra). Sziniik tobhnyire fekete, neha csapjaik es lahaik- legalabb reszben- vorosek vagy barnak; testiik kopasz
vagy tobbe-keveshe s{iru pikkelyezessel, esetleg szoriikkel boritott. Elotoruk
aranylag kicsi, szarnyfedoik szelesebb vagy keskenyebb tojas alakuak. Ormanyuk szeles, lapos, aranylag rovid, csucsan a pterygiumok j6l fejlettek, ezert
csucsa kiszeleseclik: olclalai a kiszelesedett csucs es az ormanyto kozott feliilrol
nezve homoruan iveltek, csucsa haromszog alakuan kimetszett vagy lapitott,
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az igy keletkezett h{uomszog alaku teret gyakran lececske hatarolja. Csapjuk
karcsu, hosszu, toize mindig tiller a szem hatuls6 szegelyen. Szemiik kicsi.
Labaik erosek, combjaik belso elen sokszor talalhato 1-1 fog, mas fajokon
azonban nem.
A nemnek eddig tobb mint 1000 faja ismeretes, kiiziiliik a Karpat-medenceben tobb
mint 160 elOfordul. Magyarorszagon eddig 59 fajt mutattak ki, tovabbi 25 faj kimutatasa
pedig varhat6. Egyes fajok elterjedesi teriilete igen sziik, neha csak egy-egy hegyseg teriiletere

10. abra. Otiorrhynchus multipunctatus

FABR.

(Eredeti)

korlatoz6dik. A legtiibb faj polifag, imag6ik a niivenyek leveleit, larvaik a gyiikereket fogyasztjak; a magashegysegekben elo fajok imag6i gyakran kovek alatt tart6zkodnak. Gazdasagi
szempontb6l csak keves fajnak van jelentosege.

1 (178) Szarnyfedoik kozterecskei a csucs kozeleben is egyforman laposak
vagy csak kisse domboruak, a 3. kozterecske nem emelkedik ki
hordaszeruen, es nem vegzodik a csucs elott biityokben (11. ahra: A).
~

(163) Eliilso labszaruk csucsan legfeljebb csak a belso sarok eles, tovisszeru, a kiilso ivesen lekerekitett vagy tompaszogu (11. abra: C).

3 (12) Mindket szarnyfedojiikon 12-12 pontsor talalhat6. A 7. barazda
kozvetleniil a vallbiityok alatt kezdodik. Minden comhjuk fogatlan (1. alnem: Dodecastichus STIEHL.).
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(5) Szarnyfedoinek vastag szorei femes csillogasuak. Fekete, labai a sotetebb terdek es labfejek kivetelevel vi:iri:isek, csapjai barnasfeketek.
Testet tobbnyire meglehetosen surun all6 femes csillogasu szori:ik
boritjak, amelyek az elotoron legnagyobb reszben harantiranyban
helyezkednek el, a szarnyfedoki:in pedig helyenkent surubben ti:imi:iriilt szorokbol all6 foltokat alkotnak. Ormanycsucsan a kimetszes
sekely es nem elesen hatarolt. Elotoranak a korongjan kiilonbi:izo
nagysagu lapos szemi:ilcsi:ik eszlelhetok, a szemi:ilcsi:ik ki:izi:itt surun
es finoman pontozott, oldalainak a skulpturaja sem lenyegesen
durvabb. Szarnyfedoinek ki:izterecskeit szinten szabalytalanul elhelyezkedo hasonl6 szemolcsi:ik diszitik, ezek a szarnyfedok csucsa
fele kisse erosi:idnek; a nosteny szemi:ilcsei altalaban erosebbek,
a him utols6 haslemezen sekely hosszanti bemelyedes van. 7-10 mm.
Kozep-europai hegyvideki faj. Magyarorszagon a Dunantul tobb helyen
gyiijtottek ( = capellae APFB., conspurcatus STIERL.)

geniculatus

v a 1t

0

GERM.

z at a i :_

l. Szarnyfedoin a szorok siiriin allnak, es marvanyszerii foltokba tomoriilnek,
zoldes csillogasuak. - A leggyakoribb forma
forma typica

2. Szorei vorosaranyos csillogasuak. -

Ritka. ( = Ganglbaueri APFB.)
aurotomentosus

CsiKI

3. Szarnyfedoin a szorok apr6, izolalt foltocskakat alkotnak. - Ritka
ab. s2:orenyensis

CsiKI

Faunateriiletiinkon meg nem keriilt elo
[ab. Eppelsheimi APFB.J

4. Labai teljesen barnasfeketek.
( = herbiphagus APFB.)

5

(4) Szarnyfedoiken a szorok vekonyabbak, es sohasem femes csillogasuak. Elotoruk korongj a - ritkan a csucsi resz ki:izepe kivetelevel
- hatarozott szemi:ilcsi:ikkel, a szemi:ilcsi:ik ki:izi:itt ritkan finom
pontozas is eszlelheto.

F

E

fl
.

.

.

.
.

A

B

c

D

G

.

H

11. abra. A: Otiorrhynchus ligustici L. es B: 0. chrysops HERBST hal szarnyfedoje C:
0. multipunctatus FABR. es D: 0. ligztstici L. eliilso labszara E: 0. inflatus GYLL., F:
0. rugosostriatus GOEZE, G: 0. pztlverulentus GERM. es H: 0. ligneus OLiv. ormanya (Eredeti)
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(7) EIOtorimak a csucsi resze a kozepen surun pontozott, ezen a reszen
a szemolcsok hianyozn1:1k. Fekete, labai, a sotetebb terdek es labfejek kivetelevel, valamint csapjai vorosek. Testenek a szorozete
egyenletesen eloszlott. Az ormanycsucs kimetszese felkor alaku,
rovid er:; tompan hatarolt. Elotoran a szemolcsok az oldalaikon is
alig durvabhak, mint a korong hatulso felen. Szarnyfedoinek alig
domboru kozterecskein a szemolcsok valamivel finomabbak, mint
az elotor szemolcsei, a szemolcsok kozott levo pontocskak csak
helyenkent es gyengen lathatok; harantiranyu rancok hianyoznak
vagy alig vehetok eszre. A nosteny szarnyfedoi szelesebbek, es
csucsi ·resziik m eredekebb , mint a himei. 7-9 mm.
Mediternin faj. Magyai"Orszagon a Dunantulou, valamint a Duna-Tisza
kozen nem ritka. IV -VIII . ( = scabricoUis GERM.)

mastix

0LIV.

Valtozatai:
1. Labai mindentitt barnasfeketek. -

Ritka

ah. nigrociliatus REITT.

2. Testenek a skulpturaja finomabb, szorozete siir\ihb es porszeriien apr6. [ab . pruinosus GERM.]
Eddig csak Horvatorszagban gyiijtottek

7

(6) Elotoruk csucsi reszen is hatarozott szemolcsok vannak.

8

(9) Az ormanya csucsan levo kimetszes igen nagy, haromszog alaku,
elesen hatarolt, hatulso szoglete eleri a csap tovenek a vonalat
(ll. abra: E). Telj esen fekete, csak csapjai valamivel vilagosabbak.
Finom szorozete az elotoron egyenletesen elosztott; a szarnyfedokon
a helyenkent surubben allo szorok foltokat alkotnak. Az elotor
szemolcsei a nostenyeken kisse finomabbak. Szarnyfedoinek kozterecskein a szemolcsok kisse nagyobbak, mint az elotoron, gyakran
gyenge harantrancokka folynak ossze. A nosteny szarnyfedoinek
vege majdnem meroleges, a hime domboru. 6-10 mm.
Kozep-Eur6pa hegyvidekein el. }Iagyarorszagon csak szorva nyo san fordul
elo. V-VII, IX.

inflatus

GYLL.

Valtozatai:
1. Lahai feketek, csapostoranak kiizepso izei is YalamiYel hosszahbak, mint
forma typica
amilyen szelesek
2. Labai a siitet tcrdek kivetelevel barmik vagy viiriisek. - l geu ritka ( = piciab . salehrosus BoH.
pennis STIERL.)
3. Csapostoranak '1-7. iz e nem hosszabb, mint amilyen szcles, a uosteny szarnyfedoi igen szelesek es rovidek. - Horvatorszagban eleg gyakori
[ var. inflatoides REITT.]

9

(8) Ormanycsucsuk kimetszese sokkal kisebb, haromszog vagy felkor
alaku, hatulso szoglete nem eri e1 a csapok tovenek a vonalat
(11. abra: G).
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10 (11) Csapja vekony, ostoranak 4-7. ize lenyegesen hosszabb, mint
amilyen szeles. Hatulso lahszaranak a csucsat ovezo szorkoszoru
fekete, meg a piros labu peldanyokon is. Szarnyfedoi a csucsig
egyenletesen boltozottak. Fekete, labai a terdek es a labfejek
kivetelevel, valamint csapjai vorosek. Szorozete majdnem egyenletes elosztasu, csak neha a szarnyfedok oldalan alkot halvany
foltokat. Elotoran rendszerint finom, eles, sokszor azonban lapos
szemolcsok vannak, a szemolcsok kozotti reszek finoman es surun
pontozottak. Szarnyfedoi hosszu sziv alakuak, csucsuk hatrafele
erosebben kihuzott es erosebben elkeskenyedo. Szemolcsei meglehetosen durvak, harantiranyban nem alkotnak rancokat. 8-14 mm.
Kelet-eur6pai elterjedesu faj. Magyarorszagon sz6rvanyosan fordul elo.
Tapnovenyekent a szolot emlitik. Y -VII. ( = periscelis STIERL.)

pulverulentus GERM.
Valtozatai:
l. Labai legalabb reszben vorosek, szarnyfedoinek a kozterecskein a szemolcsok
finomabbak, egymast6l elszigeteltek
forma typica

2. Labai feketek. -

Nem ritka (= orni

APFB.)

ab. adumbratus STIERL.

3. Szarnyfedoinek szemi:ilcsei igen durvak, sok helyen a pontsorokra is atterjednek.
- Ritka
ab. rumicis APFB.
4. Szarnyfedoi j6l lathat6an foltosan szori:izottek. -

Gyakori
ab. conspurcatus STIERL.

11 {10) Csapja vastagabb, ostoranak 4-7. ize rBvidebb vagy ritkan olyan
hosszu, mint amilyen szeles. Fekete, labai a terdek es a labfejek
kivetelevel vorosek, csapjai (es neha labai is) majdnem feketek.
Gyeren ( csak ritkan surubben) allo es igen finom sziirke szorei
a szarnyfedokon is egyenletesen oszlanak el. Ormanycsucsanak
kimetszese kicsi, felkor alaku, jol elhatarolt. Elotoran a szemolcsok
finomak, elesek, a szarnyfedoin durvabbak, es harantiranyban
gyakran osszefolynak. A szarnyfedok legszelso rovatkaja a csucs
elott is egyszerii, nem godorszeriien kimelyitett, hasonlokeppen
a varrat melletti rovatka vege is legfeljebb valamivel melyebb, de
nem godorszeru. 8-10 mm.
Elterjedesi teriilete a Balkan felsziget i'szaki fele. A Karpat-medenceben
a Banatban, Erdelyben es Horvatorsz<i.gban elOfordul; Magyarorszagon meg nem
keriilt elo. Y.

[ohsoletus STIERL.]
12

(3) Mindket szarnyfedojiikon 10-10 pontsor talalhato, a 7. barazda
melyen a vallbiityok alatt indul ki.

13 (96) Minden combjuk belso ele fogatlan, a combok sok esetben hunk6szeruen megvastagodottak, es belso eliik a csucs fele melyen, de
nem szogletesel.]. kimetszett; fog ehben az esetben sines rajta (2. alnem: Otiorrh)'nchus s. str.).
2 X. 4.

\
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14 {19) Paratlan kozterecskeik hordaszeruen kiemelkednek, a parosak
laposak, vagy legalahh lenyegesen alacsonyahhak, mint a paratlanok.

15 (16) A kozterecskeket elvalaszt6 pontsorok minden pontjahan 1-1
kerekded pikkely iil. Teste igen surun, sargan es harnan marvanyozottan pikkelyezett. Fekete, csapja es lahai vorosek, paratlan
kozterecskei hordaszeruen kiemelkednek, es rajtuk 1-1 sor felall6,
durva serteszor huzodik. Ormanya surun pikkelyezett, de csucsa
eleg nagy terjedelemhen csupasz. Szeme gyengen kidomhorod6,
csapja vas tag, 4-7. ostorize nem hosszahh, mint amilyen szeles.
Elotora majdnem gomh alaku, korongjan is j6llathat6an szemolcsozott. Szarnyfedoi szelesek, sziv alakuak. 4-6 mm.
Kozep- es eszak-eur6pai faj. Magyarorszagon a Koszegi-hegysegben es
Sopronban, fenyvesekben keriilt elo. VI-IX.

scaber L.

16 (15) A kozterecskeket elvalaszt6 pontsorok pontjaihan nincsenek kerekded pikkelyek. Feliiletiik gyeren, sokszor foltosan pikkelyezett
vagy szorozott.
17 (18) Ormanya alig pontozott. Szeme teljesen lapos, nem domhorodik ki
a fej oldalahol. Fekete, csapja es lahai valamivel vilagosahhak. Homloka sima. ElOtora erosen domhoru, kerekded, hosszanti kozepvonalahan hatrafele elenyeszo szeles harazdaval, feliilete surun
es durvan szemolcsozott. Szarnyfedoi sziv alakuak, pontsorai nagy
pontokh6l allnak, ugyhogy a paros kozterecskek csak teljesen lapos
es igen keskeny csik alakjahan maradtak meg. A paratlan kozterecskek szemolcsei kup alakuak, es minden kupon 1-1 hatrahajl6
serteszor iil. 5-6 mm.
Az Alpok delkeleti reszeiben talalhat6, a Karpat-medenceben eddig csak
Horvatorszagbol keriilt elo. ElOfordulasa azonban Magyarorszagon is lehetseges

[lasius

GERM.}

18 (17) Ormanya j6l lathat6an pontozott. Szeme tohbe-keveshe domboru.
Csapja vekony, toize a toven joval vekonyahh, mint a csucsan.
Fenytelen fekete, sargas pikkelyei igen apr6k, nem szembeotlok,
csapja es lahai harnasvorosek. Ormanyan nem el, hanem sekely
harazda huz6dik vegig. Elotoran a szemolcsok nagyok es laposak.
Szarnyfedoi igen rovidek es szelesek, majdnem kerekdedek, sorpontjai nagyok, paratlan kozterecskei magasak, szemolcsozottek,
felall6 sertei rovidek, paros kozterecskei laposak, keskenyek es
simak. 4-5 mm.
Kozep-Eur6paban honos. Az irodalom szerint Magyarorszagon (,Hungaria") is elofordul

porcatus

HERBST
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19 (14) Osszes koztereeskeik egyform{m laposak vagy egyforman domboruak.

20 (33) Szarnyfedoik koztereeskein 1-2, tobbe-kevesbe szabalyos, felallo
vagy kivetelesen hatrahajlo serteszeru szorsor huzodik.
21

(28) Ormanyesuesuk haromszog alaku bemelyedese mogott nines terjedelmes, a esapok toven tul huzodo homoru feliilet (11. abra: F).

22 (25) Szarnyfedoik koztereeskein nines sem alapszorozet, sem pikkelyzet,
a felallo szorokon kiviil legfeljebb esak igen finom szoroeskek lathatok. Halantekuk a szemek mogott pontozott.
23

(24) Elotoran a szemolesok erosen domboruak, egymastol jol elkiiloniilnek, nem folynak ossze. Fekete vagy sotetbarna, esapja es labai
vilagosabbak. Ormanya rovid, alig hosszabb a legnagyobb szelessegnel, esuesa erosen kiszelesedik; ormanyhata hosszaban homoru,
feliilete durvan raneolt. Csapja vekony, ostoranak 3. es 4. ize is jol
lathatoan hosszabb, mint amilyen szeles. Elotorat mindeniit t
kerekded, lapos es fenyes szemolesok boritjak, minden szemoleson
nagy, szort viselo pont lathato. Szarnyfedoinek pontsorai meglehetosen durvak, szeles koztereeskein 1-1 sor nagyobb es 1-1 sor kisebb
lapos szemoles lathato, minden szemoleson szinten 1-1 hatrahajlo
szor all, a szorok tehat ketsorosan helyezkednek el; a felallo serteszorokon kiviil a koztereeskeken aprobb, testhez simulo szorok
is talalhatok. 6-7 mm.
Eur6pai elterjedesii faj. Magyarorszagon nem ritka. TapnoYenyei a szam6ca
i's a szolo. III-V .• VII-X. (= scabrosus MARSH.)

rugosostriatus GoEZE
24

(23) Elotoran a szemolesok laposak, sokszor egymassal hosszaban osszefolynak (az 0. lutosus STIERL. eliilso eombjanak a foga neha alig
lathato, koztereeskei azonban igen keskenyek; lasd 132. sorszam
alatt). Fekete, esapja es labai barnak, ormanyanak a hata majdnem
lapos, kozepen gyakran igen finom hosszanti leeeeskevel. Elotoranak lapitott szemolesei jol elkiiloniilnek egymastol. Szarnyfedoin
a finom sorpontok kozott ninesenek feltuno elvalaszto raneok, a
koztereeskek szemolesei is aprok, ugyhogy az egesz szarnyfedo finoman raneoltnak latszik. A koztereeskek serteszorei erosen hatrahajlanak, es 1-1 szabalytalan sorban helyezkednek el; a serteszorokon kiviil a koztereeskeken szamos finom, testhez simulo
szoroeske is lathato. 4-5 mm.
Horvatorszagban es az Alpok keleti hegysegeiben el. Esetleg Magyarorsz:igon is elOfordul

[plebeius STIERL-l

25 (22) A szarnyfedo koztereeskeit a felallo szorokon kiviil surd alapszorozet
vagy suru pikkelyezes fedi.
2*

26

X.
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(27) Szarnyfedoit suru es hosszu alapszorozet boritja, a felallo szorok
rendszerint szinten hosszuak. Fekete, esapja es labai sotet vorosesbarnak. Ormanyanak a hata hosszaban kimelyitett, aranylag
finoman, hossziranyban rancolt. Halanteka a szemek mogott teljesen sima. Szarnyfedoin a pontsorok durva pontokbol allnak,
ezeket 1-1, sokszor a kozterecskekre is atterj edo, erosen dombon."t
ranc valasztja el egymastol. A kozterecskeken levo szemolcsok
aprok, kup alakuak, es majdnem szabalyos sorokat alkotnak,
ugyhogy a felallo serteszorok is minden kozterecsken 1-1, j Morman
teljesen szabalyos sorban helyezkednek el. 4,5-6 mm.
Kiizep-Europa k eleti feleben el. Magyarorszagon n em ritka. III-YIIL
( = granulosus BoH.)

mandibularis REDTB. *
27

(26) Szarnyfedoit es el5torat a halvany foltokban allo barnas es sziirke
pikkelyek olyan surun fedik, hogy a kitin-feliiletet teljesen eltakarjak. Csaparka majdnem kor alaku, pterygiuma csak gyengen elall6, csapja igen vastag es rovid, 2. ostorize nem hosszabb az
1.-nel, a tobbi szelesebb, mint amilyen hos szu es surun szoros;
hosszukas csapbunkoja csak gyengen kiiloniil el az ostortol. Elotoran nagy beszurt pontok lathat6k. Szarnyfedoin a kozterecskek
szelesek, gyengen domboruak, kozepiikon 2-3 szabalytalan sort
alkot6, erosen hatrahajl6 serteszor lathat6. 4-6 mm.
Del-europai faj. Magyarorszagon messze elterjed t, de nem kiizon sege;;.
Az irodalom adatai szerint korhado lomb alatt el. V -VIII.

hirticornis HERBST
28

(21) Ormanyuk csucsan a haromszog alaku kimet szes mogott terjedelmes,
homoru es fenyes feliilet van, amely az ormany hatan a csapok
toven tul halad (11. abra: H).

29

(30) Csapja vekony, 3. es 4. ostorize is lenyeges en hosszabb,. mint amilyen
· szeles. Fekete, csapja es labai sotetbarnak. Ormanya nem hosszabb ,
mint amilyen szeles, pterygiuma igen szeles, az ormany hata rancolt, finom hosszanti kozepellel. A tiirzsalak szem e lapos , a Magyarorszagon el0fordul6 alfaje domboru, es hatuls6 szele is kiemelkedik
a fej oldalvonalab6l. Elotoranak szemolcsei nagyok, kerekdedek ,
aranylag laposak, mindegyik 1-1 nagy, szort viselo ponttal. Szarnyfedoin a pontsorok m eglehetosen durvak , a harantiranyban tagolt
kozterecskeken az a pro szemolcsok 2-2 szabalytalan sorb an allanak, es ezert a majdnem egyenesen felall6 ho ssz ti serteszorok is
hasonl6 m6don h elyezkednek el. 4-6 mm.
Europai faj. E lterjedesi teriiletenek k ele ti r eszcben, az Alpokt6l keletr e

el a Magyarorszagon is e!Ofordulo alabbi alfaja. Hazankban Budapestrol t<,;
Kisrakosrol muta ttak ki eddi g; azo nkiviil a Banatb61 is ism eretes

ligneus 0LIY. sub sp . Frescati BoH.

* Az 0. Carceli GYLL. ( = D esbrocheri STIERL.) elterjedesi teriilete Gorogorsz<igt61
Sziriaig huz6dik; a Karpat- medence faunalistajaba val6 szi n iileg c;oak teves meghatarozas
folytan keriilt.

X.

CURCULIONIDAE I. -

ORMANYOSBOGARAK I.

4 2'!

30 (29) Csapjuk vastag, mar a 3. es a 4. ostoriz is alig hosszahh, sot neha
rovidehh, mint amilyen szeles.
31

(32) ElOtorat, fOleg az oldalain igen nagy, kerek, reszhen rovid tojasdad,.
sargas pikkelyek surun horitjak. Egyszinu vorosesharna. Ormanya
nem hosszahh a szelessegenel, szeme kozvetleniil az elotor eliilso.
szele elott helyezkedik el, ezert halanteka nem lathato. ElOtora
finoman szemolcsozott. Szarnyfedoin a pontsorok finomak,. kozterecskei szelesebhek, mint a pontsorok, finoman rancoltak, rajtuk
- kiilonosen hatul - alig kiilonhoztethetok meg a szemolcsok.
Serteszorei vastagok, rovidek, meredeken elallok, pikkelyei nagyok.
3,5-4 mm.
Eddig Hercegovinaban, Dalmaciaban, a Kaukazushan es allit6lag Szlovakiaban gyujtottek

[rhilensis STIERL.]
32 (31) Elotoranak oldalan a pikkelyek igen aprok, vagy ha nagyohhak,.
akkor hosszuak, hegyesek, nem kerekdedek vagy tojasdadok~
Barnasfekete, csapja es lahai vorosek. Ormanya alig hosszahh a
szelessegenel. Elotora igen finoman es gyeren szemolcsozott, a
szemolcsok kozott nagy kiterjedeshen finoman recezett, pikkelyei
a hosszanti kozepvonal menten suruhhek, es keskeny, vilagos savot
alkotnak. Szarnyfedoin a pontsorok igen durvak, kozterecskei
keskenyehhek, mint a pontsorok. Korongjan a serteszorok erosen,.
45°-os szoghen elallok, a csucsuk fele nem, vagy csak gyengen
kiszelesedok, vilagos szinu pikkelyei aprok es surun allnak. 4 mm.
A Karpatok egesz vonulatan es Bihar megyehen is el; kimutatasa Magyarorszagon is varhat6. VI -VII. ( = Brancsiki STIEHL. tatricus REITT.)·

[proximus STIERL. ):
:J3 (20) Szarnyfedoiken nincsenek sorokhan rendezett felall6 vagy hatrahajl6 serteszorok, legfeljehh kivetelesen apr6, finom szorocskek.
34 (51) Elotoruk korongjan heszurt pontok, es nem szemolcsok vannak, *
a pontok kozterecskei azonhan neha kidomhorodnak es konnyen
szemolcsoknek nezhetok, de ilyen esetekhen is a heszurt pontok
mindig jol felismerhetok. (Ha az elotor szemolcsei igen aprok, sot
neha heszurt pontokkal is keverednek, akkor lasd az 52. sorsziim
alatt is.) Fekete, teljesen csupasz fajok, vagy ritkiihhan apro szorokkel vagy pikkelyekkel fedettek.
35 (42) Fejiikon, elotorukon es sziirnyfedoiken legaliihh az oldalszelekeiL
es a csucs kozelehen mindig jol lathat6 a szorozet, sot neha a szorok kozott keves, vagy ritkiin tOhh femes csillogiisu pikkely is van.

* Az 0. sensitivus ScoP. (lasd: 66. sorszam alatt) egyes peldanyain az elotor korongjan
a szahalytalan szemolcsok igen laposak, es a korongon neha nehany nagyohh heszurt pont
is talalhat6, de szarnyfedoik oldalt mindig elszeruen kiemelkednek, es hatuls6 feliik foiur
erosen lapitott.
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36 (37) Szarnyfedoin a szorok kozott surun allo vagy gyeren elszort femes
csillogasu pikkelyek vagy pikkelyszorok is talalhatok, legalabb a
vallgodrokben es a csucs kozeleben. Fekete, zsirfenyu, labai es csapjai sotet vorosesbarnak. Ormanya nem homoru, kozepvonalaban
hosszanti el huzodik, csapja vekony. Elotora szelesebb a hosszanal,
nagyon surun es finoman pontozott, es kiilonosen oldalain finom,
aranylag gyer szorokkel, valamint kozepen finom hosszanti ellel.
Szeles tojasdad szarnyfedoin a pontsorok igen finomak, nem barazdaltak, a teljesen lapos kozterecskek finoman, surun rancoltak,
a rancok altalaban harantiranyuak. 9-12 mm.
Horvatorszag es a Keieti-Alpok hegysegeiben el, Magyarorszagon pedig
Pecsett es a Mecsek hegysegben fogtak, de igen ritl:::~-· V.

arrogans FRIV. *

37 (36) Szarnyfedoiken csak egyszeru szorok talalhatok (neha a csucs kozeleben igen aprok), ezek vagy apro foltokat alkotnak, vagy egyenletesen elszortak.

38 (39) Az. altalaban egyenletesen elosztott szorok kozott, kiilonosen oldalt,
apro, surubb foltocskak is lathatok. Szarnyfedoin a pontsorok
olyan finomak es sekelyek, hogy teljesen beleolvadnak a szarnyfedo
skulpturajaba. A nosteny szarnyfedoi alig, a himei rendszerint
valamivel erosebben rovatkoltak; ezert a nostenyek kozterecskei
teljesen laposak es szelesek, a karcsubb himeke domboruak es keskenyebbek. Fekete, csapja es labfejei alig vilagosabbak. Ormanya
hosszabb, mint amilyen szeles, lapos, kozepvonalaban hosszanti
leccel. Elotora igen surun pontozott, a pontok kozotti kozterecskek
alig olyan szelesek, mint az apro pontok atmeroje, hatarozottan
kidomborodnak. Szarnyfedoi finoman szemolcsozottek. 10-13 mm.
Eur6pai faj. Magyarorszagon messze elterjedt es gyakori. V-VI., VIII.

hungaricus GERM.
Valtozatai:
2. Szarnyfedoinek sorpontjai legalabb reszben j6l lathat6k. - Ritka
ab. hungarus ENDR.
2. Labai teljesen vagy majdnem teljesen feketek. -

lgen ritka
ab. obscurior ENDR.

39 (38) Szorozetiik sokkal finomabb, csak a szarnyfedok oldalan es csucsa
tajan talalhatok igen rovid, egyenletc3en elosztott, sohasem foltokba tomoriilo szorocskek.

* Az 0. cribrosus GERM. (lasd: 62. sorszam alatt) egyes peldanyainak elotora kifejezetten
pontozott, es igy a kulcshan az 0. arrogans FRiv.-hoz jutunk, de szarnyfedoi erosen barazdaltak, valamint ki:izterecskei siiriin es apron szemiilcsi:iziittek. Ugyanezek a belyegek kiiliinhi:iztetik meg az 0. arrogans FRIV.-t az 0. multipunctatus FABR. (Iasd: 83. sorszam alatt)
kivetelesen szinten kifejezetten pontozott elotoru peldanyait6l is, csakhogy ezek elotoran
hosszanti elnek nincsen semmifele nyoma.
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40 (41) Elotor{mak pontozasa a korongon is eppen olyan suru, mint az
elobbi faj eseteben. Arra egyebkent is igen hasonlit, de szorozete
majdnem elenyeszo, pontsorai j6l megkiilonboztethetok, kozterecskei durvabban vagy finomabban harantiranyban rancoltak, nem
szemolcsozottek, es sima reszecskein apr6, beszurt pontocskak
iilnek. A mely rovatkak kovetkeztehen a szarnyfedok erosen barazdaltaknak latszanak, rendszerint meg erosebben, mint az elozo
faj himjeinek a szarnyfedoin, es a kozterecskek tobbe-kevesbe
domboruak. A nostenyek sem olyan szelesek, mint az elozo faj
nostenyei. 11-13 mm.j
Kozep-eur6pai hegyvideki faj. Magyarorszagon igen ritka ; eddig csak a
Bukk hegysegben, Recsken, Isaszegen es Budapesten fogtak. V -VII. ( = fagi
GYLL.)

fuscipes Ouv.
Valtozata:
1. Labai feketek. -

n

Igen ritka

ah. bavaricus REITT.

(40) Elotoran a pontozas a korongou sokkal gyerebb es sekelyebb,
a pontok kozterecskei sokkal nagyohbak, mint a pontok atmeroje.
Szorozete rendszerint hianyzik, azert lasd a 43. sorszam alatt:
morio FABR.

42 (35) Fejiik, elotoruk es szarnyfedoik csupaszok. tobbe-kevesbe fenyes
feketek.
43

(44) Nagyohb faj, hossza mindig eleri vagy meghaladja a 10 mm-t. Elotorauak pontozasa gyerebb, a pontok kozott levo kozterecskek
a korongon mindig nagyohbak, mint a nagy pontok atmeroje,
laposan, de j6llathat6an kidomborodnak. Mersekelten fenyes fekete,
csak csapjanak a vege valamivel vilagosabb. Ormanya hosszahb a
szelessegenel, eros hosszanti kozepleccel, csaparka elol teljesen nyitott. Elotora alig szelesebb a hosszanal. Szarnyfedoinek finom
sorpontjai kozott egy-egy kiemelkedo reszecske azt a latszatot kelti,
mintha a pontsorokat finom szein.olcsok sora helyettesitene. Kozterecskei majdnem laposak, durvan, harantosan rancoltak. 10-14
mm.
Kozep- es eszak-eur6pai hegyvideki faj. MagyaNrszagon eddig csak
Visegradon gyiijtottek. VI-VIII. ( = memnonius GYLL., unicolor HERBST)

morio

FABR.

Valtozata:
1. Szarnyfedoin a pontsorok erosen barazdaltak, kozterecskei erosebbeD. domboruak
~ab. ebeninus GYLL.

44 (43) Kisebb fajok, hosszuk 8 mm alatt van.
45 (46) Szarnyfedoinek csucsat eros en kiemelkedo, f~lhold alaku lee szegelyezi, elotte a csucs erosen hemelyed. Fenyes fekete. Ormanya
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durvan pontozott, kozepvonalaban hosszanti lee, es ennek ket
oldalan hosszanti arok huzodik. Elotora meglehetosen durvan pontozott. Szarnyfedoi nero szemolcsozottek, a pontsorok altai hatarolt
kozterecskek laposak, mindegyiken 2-2 szabalytalan pontsor
lathat6. A him hasgodre szemcsezett. 6-8 mm.
Irodalmi adatok szerint Magyarorszagon is elofordul, hazaja egyebkent
Horvatorszag es Dalmacia

praecellens STIERL.
46

(45) Szarnyfedoik csucsa egyszeru.

47

(48) Szeme lapos, fejenek oldalvonalat nero tori meg. Fenyes fekete.
Ormanya olyan hosszu, mint amilyen szeles, hata aranylag szeles
es lapos, hosszanti kozepele igen finom. Csapja vastag, mar a 3. ostorize is szelesebb, mint amilyen hosszu. Elotoranak oldalai is egyszeruen es igen gyeren pontozottak, a pontok kozott levo kozterecskek
- legalabb a korong kozepe tajan - sokkal nagyobbak a pontok
atmerojenel. Szarnyfedoinek pontsorai durvak, erosen szembetunok, de alig harazdaltak, kozterecskei teljesen laposak, szelesek,
igen finoman es surun, csak kivetelesen kisse durvabban pontozottak. 4-5,5 mm.
Eurosziberiai faj. A Karpatok teriileten messze elterjedt; irodalmi adatok
szerint Szlovakiaban nemesak hegyvidekeken, hanem dombvidekeken is gyujtottek, Magyarorszagon azonban meg nem ( = coerulescens APFB., glabratus
STIEHL., bastarnicus CsiKI)

[politus BoH.}
48 (47) Szemiik kidiilledt, a fej oldalvonalat erosen megti:iri.
49 (50) Szarnyfedoinek pontsorai durvak, erosen barazdaltak. Zsirfenyu
fekete, csapja es labainak a vege barnas. Ormanya valamivel
hosszabb, mint amilyen szeles, )lata lapos, hosszanti kozeplece eles.
Elotora igen surun, finoman pontozott, a pontok kozterecskei
majdnem elszeruek. Szarnyfedoinek kozterecskei hatarozottan
domboruak, joval szelesebbek a pontsoroknal, finoman recezettek
es pontozottak. 5-6 mm.
Pontusi elterjedesu faj. Irodalmi adatok szerint Magyarorszagon (,Hungaria") is elOfordul

concinnus GYLL •.
50 (49) Szarnyfedoinek pontsora1 1gen finomak, nero barazdaltak, kozterecskei laposak. Zsirfenyu fekete, ormanya surun pontozott, a
hosszanti kozeplec helyen csak sima vonal lathat6. Pterygiuma
keskeny, eliilso szele kimetszett (13. abra: B). Szeme nagyobb es
laposabb, homloka a szemek kozott alig szelesebb, mint az ormany
hata a legszeiesebb pontjan (pterygiumok nelkiil merve). Elotora
finoman es surun pontozott, a pontok kozterecskei rendszerint
kisebbek a pontok atmerojenel. Szarnyfedoin a nero barazdalt
pontsorok bar finomak, de j61 megkiilonboztethetok a lapos, fino-
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man rancolt kozterecskek sokkal finomahh pontozasatol. A him
utols6 haslemeze finoman hosszanti iranyhan rovatkolt (12. ahra).
5,5-6,5 mm.
Kiizep-eur6pai faj. }Iagyarorszagon kiiziinseges. Szilvaf:in gyiijtiittek.
IV-IX.

laevigatus

12. abra. Otiorrhynchus laevigatus

FABR.

F ABR.

(Eredeti)

51 (34) Elotorukon kerekded vagy szahalytalan alaku szemolcsok vannak,_
ezek azonhan neha igen aprok; egyes peldanyokon a szemolcsok
kozott pontozas is eszlelheto.

52 (63) El6toruk szemolcsozese igen apr6 es sokszor kisse szahalytalan.
A dudorszerii szemolcsok kozott neha nagyohh pontok nyoma is
lathat6, vagy a siirii es hosszu pikkelyszorok kozott az apr6 szemolcsok csak erosehh nagyitas mellett fedezhetok fel: 0. raucus FABR.,
lasd 55. sorszam alatt.

53 (54) Szarnyfedoinek pontsorait vagy harazdait nagy, sekely godrocskekhol all6 sorok helyettesitik, az elso sorhan 20-25 godrocske szamolhat6. Fekete, csapja alig valamivel vilagosahh, lahai- a terdek
es labfejek kivetelevel - vorosek. Ormanyanak hata kisse homoru,.
kozepen eles hosszanti Ieccel. Szeme kidiilledt. Elotoranak szemolcsei
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apr6k, de meglehetosen szabalyosak. Szarnyfedoin a godrocskekben
finom szorokbol all6 foltocskak helyezkednek el. Kozterecskei
igen keskenyek, majdnem elszeruek, finoman rancoltak, rajtuk
szemolcsoknek legfeljebb csak a nyoma lathat6 . .ft him sokkal keskenyebb, mint a nosteny. 6,5-12 mm.
Kozep- es del-eur6pai elterjedesii, hegyvideki faj. Magyarorszagon is tobb
helyen, igy Budapesten es Recsken gyiijtOttek. Tapnovenyei fenyofelek, foleg
a luc, valamint lombosfak. Erdeszeti kartevo; csemetekertekben es telepitett
fenyvesekben ktilonosen a larvaja nagy karokat okozhat. Magyarorszagon gyer
elofordulasa miatt azonban nines jelentosege. VII.

niger

FABR.

Valtozatai:
I. Szarnyfedoin a godrocskek s(iriibben allnak, a kozterecskeken szemolcsok
nyomaival. - Ritka
ab. coecus GERM.
2. Igen karcsu hlmek. -

Gyakoribb

ab. montanus Boa.

3. Szarnyfedoin a godrocskekben elhelyezett szorfoltok szembetiinok, es ezert
a sza£nyfedok erosebben foltosak. - Nem ritka
ab. villosopunctatus GYLL.

54 (53) Szarnyfedoiken egyszeru pontsorok vagy barazdak huzodnak vegig,
a kozterecskek legalabb olyan szelesek, mint a barazdak.

55 (56) Szarnyfedoit olyan surun fedi a szorozet (nero pikkelyek), hogy
kitin-feliiletiik egyaltalaban nero lathat6. Barna, csapja es labai
valamivel vilagosabbak. Ormanyhata lapitott, hosszanti kozeplece
finom, szeme lapos, csapja rovid es vastag. Elotora surun szemolcso·
zott, az apr6 szemolcsok kozott finom pontozas is lathat6, hatan a
finom szorok kozott keves vastagabb, hosszu szor is mutatkozik.
V alamennyi harantiranyban helyezkedik el, a hosszanti kozepvonal
kozepso szakaszan sima el huzodik. Szarnyfedoinek pontsorai jol
fejlettek, kozterecskei j6val szelesebbek a pontsoroknal, majdnem
laposak; suru szorozetiik sargas, barnas, halvanycn marvan~ozott.
Labfejfzei rovidek. 5-10 mm.
Eszak- es kozep-europai faj. Magyarorszag hegyes es dombos videkein
aranylag gyakori. Tapnovenyei a repa, a szolo es ktilonbozo gytimolcsfak, lenyeges
kartetelerol azonban nem tudunk. IV -IX., Xq

raucus

F ABR.

Valtozatai:
1. Labai vilagosabb vorosesbarnak. -

Igen ritka

2. Szarnyfedoinek szorozete egyszinii sztirke. -

ab. fulvns F ABR
Szinten igen ritka
ab. tristis FABR.

56 (55) Szarnyfedoik szorozete vagy pikkelyzete mindig sokkal gyerebb,
kitin-feliiletiik sok helyen j61 lathat6. LegtObbszor az elotor pontozasa j61 lathat6.
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57 (58) Sz£nnyfedoi majdnem csupaszok, rajtuk csak igen apr6, gyeren allo
szorok lathatok, ugyhogy az allat szabad szemmel csupasznak,
feketenek latszik. Elotoranak kozepvonalaban nincsen hosszanti el:
0. fuscipes OLiv., lasd 40. sorszam alatt.
58 (57) Szarnyfedoiken a szorozet vagy pikkelyzet mindig jol lathat6,
rendszerint, foleg a szarnyfedok oldalai menten, kisebb-nagyobb
ioltokba tomoriil.

59 (60) Szarnyfedoin a pontsorok olyan finomak, hogy teljesen beleolvadnak
a szarnyfedok egyeb skulpturajaba. A nosteny szarnyfedoi alig,
a himei erosebben rovatkoltak, finoman szemolcsozottek: 0. hungaricus GERM., lasd 38. sorszam alatt.

60 (59) Szarnyfedoiken a pontsorok vilagosan Iathatok, elesen beszurt
pontokb6l allnak.

61 (62) Elotoranak a kozepvonalaban nyoma sines hosszanti elnek. Labai
feketek. Szarnyfedoin a pontsorok finomak, nem barazdaltak,
lr'jzterecskei laposak, szorozete a pro foltokat alkot: 0. multipunctatus
FABR., lasd 83. sorszam alatt.

62 {61) Elotoriin a kozepvonal kozepso szakaszaban sima, aranylag lapos
hosszanti el huzodik. Fekete, femes csillogasu szorozet takarja,
amely rendszerint szabad szemmel is igen j6llathat6. Labai, a feketes
terdek es liibfejek kivetelevel vorosek, csak ritkan teljesen feketek.
Lapitott ormanyhatan finom hosszanti kozepel talalhato, szeme
gyengen kidiilledt. ElOtora kisse szelesebb, mint amilyen hosszu.
Szarnyfedoinek pontsorai meglehetosen finomak, rendszerint melyen
barazdaltak, ezert kozterecskei is domboruak, surun es erosen
rancoltak, ritkan laposabbak. Szorozete egyenletesen eloszlott.
8-12 mm.
Az Adriai-tenger mellett levo teriiletek hegysegeiben I sztriat61 Albaniaig
fo :dul elo. Horvatorszagban elOfordul, sot irodalmi adatokSzlovakiab6l (Tavarnok)
is emlitik. Magyaror5zagon m eg nero fogtak '

[cribrosus GERM.]*
63 (52) ElE5toruk szemolcsei rendszerint n~gyok, kerekdedek vagy szabalytalan alakuak, laposak vagy domboruak, neha kisebbek, de olyankor
is hataro~ottan felismerhetok es nem teveszthetok ossze a pontok
kozott kiemelkedo kozterecskekkel. _ Elotoran beszurt nagyobh
pontok csak kivetelesen ( 0. sensitivus 'SCOP.) es legf':'ljPhb a szemoTcsok kozterecskeiben talalhatok.
64 (67) Szarnyfedoik 7. kozterecskeje, kiilonosen a szarnyfedok hatulso
feleben, elszerlien kiemelkedik.
*lAz ehhez a fajhoz nag;yon hasonl6 es neha gyengen szemolcsozott elotorlt 0. Kelecsi!nyii
]. FRiv. (lasd: 73. sonzam alatt) sziirnyfeil.oinek pikkelyei hosszukas tojasdadok, de nem hosszu
£zi'ir alakuak.
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65 (66) Szarnyfedoi igen hosszuak, mintegy 2,5-szer hosszabbak az egylittes
szelessegliknel, oldalai az utols6 harmadukig majdnem parhuzamosak; elszerii 7. kozterecskejen 1 szemolcssor helyezkedik el.
A csapbunk6 1. ize majdnem olyan hosszu, mint a Wbbi egylittveve.
Pterygiuma elol nem kimetszett (13. abra: A). A him utolso
haslemeze hossziranyban rovatkolt. Fekete, legfeljebb csapja kisse
barnas. Elotoran es szarnyfedoin a femes csillogasu hosszukas
pikkelyszorok foltocskakba tomorlilnek, es kozottlik finom szorok
is lathatok; ut6bbiak azonban neha hianyozhatnak. Elotora durvan
szemolcsozott, a szemolcsok kerekdedek, laposak. Szarnyfedoin
a pontsorok finomak, kozterecskei szelesek, alig domboruak, szemolcsei nagyok, teljesen laposak, es csak ritkan erosebben kiemelkedok.
Himje ismeretlen, val6sziniileg sziiznemzessel szaporodik. 8-12 mm:
Kozep-Eur6pa es a Balkan felsziget eszaki reszenek hegyvidek~in el.
Magyarorszagon eddig csak Isaszegen es a Tatikan gyiijtottek. Tapnovenyei
fenyOfelek, foleg a luc. IV-V.

perdix Ouv.
Valtozatai:
l. Szarnyfedoinek kozterecskein a szemolcsok erosebben fejlettek. Pikkelyszorei
hosszuak, siiriibben allnak, kozottiik finom szorok alig talalhat6k. - Erdelybol
es a Banatb6l ismeretes
[ab. carpathorum CsiKI]

2. Az elohbihez erosen hasonlit, de pikkelyszorei sokkal rovidebbek, ugyancsak
igen rovidek a kozottiik levo szorocskek is: ezek alig valamivel keskenyebbek
es nem hosszabbak, mint a pikkelyszorok. - Egyetlen peldanyat Horvatorszagban gyujtottek
(var. squamiperdix REITT.)

66 (65) Szarnyfedoi rovidebbek, hatarozottan tojas alakuak,* oldalai
mindenutt erosen iveltek. Elszeruen kiemelkedo 7. kozterecskeje

A

c

F

B

D

E

13. abra. A: Otiorrhynchus perdix Ouv. es B: 0. lnevigatus FABR. ormanya- C: 0. sabulosus
GERM. es D: 0. truncatus STIERL. rag6i- E: 0. sabulosus GERM. es F: 0. multipunctatus FABR.
ormanya (Eredeti)

* Az 0. caudatus Rossi (lasd 92. sorszam alatt) szarnyfedoinek 7. kozterecskeje neha
5Zinten tompan elszeriinek latszik, de a barazdak teljesen hianyzanak. Az 0. truncatus
STIERL. (lasd 69. sorszam alatt) szarnyfedoinek oldala neha igen hasonl6, de a szarnyfedokon
apr6, kerek szemolcsok lathat6k.
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Sima vagy gyengen rancolt. Ormany£mak a csucsa gyengen kimetszett. 4-7. csapize joval ho sszabb, mint amilyen szeles. Fekete,
combj ai a fekete csucs kivetelevel, es neha labszarainak kozepe is
piros vagy barna. Pikkelyszorocskei igen apr6k, zoldes vagy sziirkes
szim'iek, egyenletesen eloszlottak, vagy a kozterecskek menten
gyakran meglehetosen szeles, de gyer savokba tomoriilnek. Elotoranak szemolcsei a korongon nagyok, sokszor szahalytalan alakuak
es laposak, az oldalakon sokkal kisebbek es jobhan kiemelkedok;
igen laposan szemolcsozott peldanyok korongjan neha nagyobb
beszurt pontok jelentkezn ek. Szarnyfedoinek kiilonosen hatuls6
fele lapos, alig domboru, barazdai melyek, alig k eskenyebbek a
kozterecskeknel , erosen pontozottak, kozterecskei meglehetosen
domboruak , szemolcsei nagyok, es legtOhbjiik szelesebh, mint amilyen hosszu. 11-16 mm.
Az Alpok, tovabh a Bosznia es Hercegovina, valamint Horvatorszag
hegysegeiuek a lak6ja. Magyarorszagou eddig csak Oszodou es Budapesten
gyiijtottek. Tapuoveuyei feuyOfelek, foleg a luc. V -VI.

sensitivus ScoP.
V a ltozata;
I. A szaruyfedok pikkelvszorei a kiizter ec,- keken h atar ozo tt savokat alkotnak .
- - Ritk·a
a b. Hilfi REITT .

67

( 64) Szarnyfedoik 7. kozter ecskej e is egyszeru, n em elszeruen kiemelkedo.

68 (71) Ormanyuk csucsa majdnem egyenesen lemet szett, az ormany
csucsan levo haromszog alaku kimetszest kitolt o feliilet az ormany
hataval egy sikban fekszik (13. abra: E).
69 (70) Ragoinak kiilso ele erose n, karejosan kiszelesedett, felkor alakuan
lek erekitett (13. abra: D). A szarnyfedok pontsorai helyen igen
gyenge, vonalsz erii b arazdak huz6dnak, ezert a lapos es egyenletesen
szemolcsozott kozterecskek alig kiiloniilnek el egymast6l. Csapostora
ro v id, 4-7. ize nem hosszabb, mint amilyen szeles. ElOtoran az apro ,
fenyes szemolcsok surun helyezkednek el. Szarnyfedoin a szemolcsok
nagyobbak, mint az elotoron. A szemolcsok kozott siiriin all6,
apr6 szorocskek taliilhat6k, aminek kovetkezteb en a sziirnyfedok
tobbe-keveshe hamvassziirkek. 12-18 mm.
A Keleti-Alpoktf\1 Boszn ian es Hercegovinan <it Albaniaig elterjedt faj,
Horvatorszagban uem ritk a . Esetleg '\Iagyaronzagou is elok eriilhet

[truncatus STIERL.]
70

(69) Ragoinak kiilso szele nem er 6sen kiszelesedett (1 3. abra: C). Szarnyfedoin jol lathatok a rodtkolt pontsorok. Fekete, labai a terd ek
kivetelevel vorosek . Szarnyfedoi szeles tojasdadok vagy _ szhalakuak , oldalai erosen iveltek. Pikkelyszorei igen aprok es keskenyek, nem, vagy alig eszrevehetoen femes csillogasuak, alig eszreveheto foltocskakba tomoriilnek. Elotoranak szemolc sei a korongon
is aranylag kicsik , domboruak, a szarnyfedok kozter ecskein levok
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a korongon laposak, a csucs kozeleben kisse domborubbak. Szarnyfedoi rendszerint erosen, csak ritkan gyengebben rovatkoltak, sorpontjai nagyok es sekelyek. 10-14 mm.
Ausztriaban, Magyaror>zagon es Horvatorsz ag ban elo ritka faj. Magyarorszagon eddig csak P ecse tt gyiijti:ittek

sabulosus GERM.
Valtozata:
l. Labai teljesen feketek vagy barnasfeketek. -

Ritka
ab. latipennis BoH.

7l

(68) Ormanyuk csucsa haromszog vagy felkor alakuan kimetszett,
clypeusa bemelyedt, az ormany kimetszesenek 2 csucsa eros, es
tobbnyire hegyesszoget zar be (13. abra: F).

7?

(75) A szarnyfedok csucsanak a vegen a varrat m elletti barazda es az
l. kozterecske hirtelen erosen bemelyed, es az erosen kidomborodo
2. kozterecske altai hatarolt szembetiino, hosszukas horpadast
alkotja (14. abra: A). :A him kozepso labszara beliil a csucsa elott
tObbe-kevesbe mely ivben kimetszett, a hatuls6 labszar belso
oldalan hosszu szorok talalhat6k.

73 (74) Szarnyfedoinek nagyon finom alapszorozete kozott elenk feme s
csillogasu hosszukas pikkelyek alkotnak foltocska.kat. Csaparka az
ormany oldalan mar a szemenek eliilso szegelyetol tavol veget er.
Fekete, labai es csapjai sotetvorosek. Ormanyanak kozeplece
nagyon finom, szeme eleg domboru. Elotora kerekded, oldalai erosen
iveltek, szemolcsei nagyon finomak, de hatarozottan domboruak.
kozepen finom hosszanti ellel. Szarnyfedoinek pontsorai j6llathat6k,
beszurt sorpontjai melyek, gyengen domboru kozterecskei harantiranyban siiriin rancoltak. 9-10,5 mm.
Erdelyben, Szlovakiaban, a Bamitban cs irodalmi adatok szerint Magyarorszagon is elofordul. VII.

Kelecsenyii J. FRIV.

74 (73) Szarnyfedoin az alapszorozet kozott egyenletesen elosztott, meglehetosen siiriin (oldalain siiriibben) all6, apr6 sziirke pikkelyek
lathat6k, es ennek kovetkezteben a szarnyfedok hamvassziirkek.
Fekete. Ormanyanak kozeplece finom, csaparka majdnem eleri
a szem eliilso szegelyet. Elotora alig szelesebb, mint amilyen
hosszu, majdnem gomb alaku, erosen kidomborod6 szemolcsei
apr6k es siiriin allnak. 10-12 mm.
A Balkan felsziget eszaknyugati resz eitol Staj erorszagig elterjcdt. Mag yarorszagon meg nem fogtak

[plumipes GERM.]

75 (72) A szarnyfedok csucsan legfeljebb a varrat melletti barazda bemelyedt, de nem alkot az 1. kozterecskevel egyiitt horpadasszeru
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arkot, vagy ha ilyeimek a nyoma lathato, ugy abban a 2. barazda
is eleri a csucsot, es legfeljebb a 3. kozterecske hatarolja a sekely
bemelyedest (14. abra: B).
76 (77) Elotorat es szarnyfedoit olyan surun borftjak a hosszu szorok,
hogy a kitin-feliiletet teljesen eltakarjak. Elotoranak gyongyszeru
szemolcsei gyeren allnak, igen aprok, es a hosszu szorozet miatt
csak eros nagyitassal Ia.thatok: 0. raucus FABR., lasd 55. "orszam
alatt.
77 (76) Elotorukon es szarnyfedoiken a pikkelyek es pikkelyszorok kozott
a kitin-feliilet mindig jol lathat6.
78 (87) Szarnyfedoik hosszanti barazdaiban pontsorok vagy godrocskek
foglalnak helyet, Wbbe-kevesbe domboru kozterecskei nincoltak,
vagy legfeljebb gyengen szemolcsozottek.
79 (80) A szarnyfedok barazdai igen keskenyek, benniik 1-soros vonalban
-, agas, de a kozterecskekben levoknel kisebb szemolcsok iilnek.
A szemolcsok kozotti kozterecskek beszurt pontoK.nak latszanak.
Kozterecskei j6val szelesebbek a barazdaknal: 0. aurifer BoH.,
lasd 88. sorszam alatt.
80 (79) A szarnyfedok barazdai szelesebbek, a sorpontok atmeroje neha
szelesebb, mint a kozterecskek, a barazdakban nincsenek szemolcsok.
81

(84) Szarnyfedoiken csak vekony szorok vannak, pikkelyek nincsenek.
A szorok sziirkek, sargak vagy femes csillogasuak.

82 (83) Szarnyfedoinek pontsorai durvak, melyen hanizdaltak, es helyenkent erosen szorozott godrocskekkel diszitettek. Kozterecskei
domboruak, sokszor majdnem elszeruek, rendszerteleniil elhelyezett,
sokszor osszefolyo szemolcsok boritjak, ugyhogy inkabb durvan
rancoltnak latszanak. Szorozete sziirke vagy sarga, femes csillogas
nelkiil, legfeljebb elmos6dott foltocskakba tomoriil; az allat egyebkent fekete, labai szinten feketek vagy ritkan vorosek. Ormanyanak
kozeplece jol fejlett, rendsz erint jol lathato. Elotoranak es szarnyfedoinek skulpturaja igen valtozo. Az elotor szemolcsei rendszerint
eroteljesek. 7-10 mm.
Az Alpokban, Olaszorszagban, Magyarorszagon, Horvatorszagban es
Erdelyben elO faj. Hazankban igen ritka, eddig csak Koszegen gyiijtiittfk. Tapniivenyei fenyofel ek ( = latissimus STIERL.)

armadillo Rossi
Valtozata:
I. Labai a siitetebb terdek es labfejek kivetelevel viiriisek. -

Ritka
ab. obsitus

GYLL.
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83 (82) Szarnyfedoinek pontsorai finomak, nem, vagy csak alig lathatoan
hanizdaltak, kozterecskei joval szelesehhek a pontsoroknal, laposak.
Pikkelyszorei tObbnyire femesen csillognak. Ormanyanak haromszog alaku kimetszese nagy, csucsa eleri a csapok tovenek a vonalat.
ElOtora karcsu, alig szelesehh a hosszanal, eliilso harmadahan a
legszelesehh, szemolcsei igen finomak es suruek. Fekete. Ormanyanak
kozeplece hatarozott. Szarnyfedoi igen szelesek, sziv alakuak, szorei
hatarozott foltocskakat alkotnak (10. ahra). 7-9 mm.
Az Alpokban, a Karpat-medenceben es a Balkan felsziget eszaki reszein
elterjedt faj. Magyarorszag domb- es hegyvidekein gyakori. Eddig ismert tapnovenyei: luc, tolgy, biikk, nyir es fiiz. Erdeszeti karte" o. IV -VIII. ( = irritans
HERBST)

multipunctatus FABR.
Valtozatai:
I. Szarnyfedoinek szorozete sziirke, femes csillogas nelkiil. - Igen ritka
a b. hoverlanus

REITT.

2. Szarnyfedoinek szorfoltjai erosen kiterjedtek, szelei elmos6dottak.- Nem ritka
ab. Schwiegeri REITT.

84 (81) Szarnyfedoikert a vekony pikkelyszorokon vagy finom szorokon
kiviil pikkelyek is vannak.
85

(86) Hosszu, keskeny tojasdad. Elotora kicsi, a csucsa es a tove fele
egyenlo mertekhen elkeskenyedik, szarnyfedoi hosszuak, keskeny
tojasdadok, pontsorai erosek, kozterecskei keskeny, szahalyos elek.
Fekete, labai alig valamivel vilagosahhak. Ormanyhata a csapok
tove kozott joval keskenyehh, mint a homloka a lapos szemek
kozott. Elotoranak szemolcsei igen aprok, egymastol .iol elkiiloniiltek, szorozete igen suru. Szarnyfedoinek szorei es pikkclyei zoldesek,
gyengen csillogok, surun es foltosan helyezkednek el. 7-8 mm.
Bihar megyebol irtak le, az6ta Erdely es a Banat tobb pontjar61 is elokeriilt. Magyarorszagon eddig ismeretlen. VII. ( = Peterfii MALLASZ)

[remotegranulatus STIERL.] *
86 (85) Rovidehh, szeles testu. Elotora joval nagyohh, csucsa fele erosehhen
elkeskenyedik, mint a tove fele, szarnyfedoi szeles tojasdadok,
pontsorai finomak, nem harazdaltak, kozterecskei nem elszeruek,
hanem kisse szelesehhek, mint a pontsorok, erosen rancoltak. Fekete,
lahai vorosek. Ormanyhata a csapok tove kozott majdnem olyan
szeles, mint a homloka a kisse domhoru szemek kozott. Elotoranak
szemolcsei nagyohhak, suruhhen allnak, neha kisse oszefolynak,
pikkelyei kiilonosen az oldalain igen suruek. Szarnyfedoin a pikkelyek igen elenken femes en csillognak ( az elotoron levok szinten),
es suru, a pro foltocskakat alkotnak. 7-8 mm.

* Az 0. duinensis GERM. (Iasd: 109. sorszam alatt) combjainak a foga sobzor csokeYenyes, es csak a hatuls6 combon mint kiszogelles lathat6. Ennei a fajnal azonban a csap
2. ostorize Iegalabb ketszer olyan hosszu, mint az l.
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Eszak-europai faj. Faunateriiletiinkon az E szaki-Karpatok teriileten,
valamint Magyarorszagon el. Hazankban igen ritka, eddig csak Szekesfehervarr61
es Si6fokr61 ismeretes

repletus BoH.
87

(78) Szarnyfedoik hosszanti barazdai, ha egyaltalaban latszanak, akkor
igen finomak, benniik pontok nem lathatok, hanem csak a kozterecskekenel rendszerint valamivel kisebb szemolcsok.

88

(89) A szarnyfedok barazdai melyek, elesek es keskenyek, benniik
1-soros vonalban a kozterecskekenel kisebb, de magas szemolcsok
foglalnak helyet. A szemolcsok kozotti kozterecskek beszurt pontok
latszatat keltik. Fekete vagy barna, csapja es labai alig valamivel
vilagosabbak. Ormanyanak kozeplece jol fejlett. Szeme lapos. Elotora alig hosszabb a szelessegenel, kozepen a legszelesebb, oldalai
egyenletesen iveltek, szemolcsei nagyok, teljesen szahalyosak.
Szarnyfedoi szeles tojas alakuak, kozepso harmadukban majdnem
egyenesek es parhuzamosak, kozterecskei joval szelesebbek, mint
a barazdak, sz-abalytalan, kisse osszefoly6 szemolcsokkel. 8-12 mm.
Keleti- es kozep-mediterran faj, igen ritka.rlrodahni adatok szerint Magyarorszagon is elofordul

aurifer ~ BoH.
89 (88) A szarnyfedok barazdai vonalszeriiek, vagy sokszor teljesen hianyoznak, a kozterecskek nem, vagy csak alig kiiloniilnek el, legfeljebb a barazdak helyen lathatok a valamivel aprobb szemolcsok
altai.
90

(91) Csapostoranak 4-7. ize nem, vagy alig eszrevehetoen hosszabb,
mint amilyen szeles. T eljesen fekete, ritkan a labak egyes reszei
vorosek. Ormanyanak kozepele aranylag fejlett, 2 oldalele a szeme
kozott talalkozik a kozepellel. Elotoranak szemolcsei kisebbek,
egyenletesebbek es surubbek, a szarnyfedokei is aprok, teljesen
egyenletesen elosztottak, barazdaknak nyoma sines (nyomai csak
kivetelesen lathatok jol), vagy azok helyet legfeljebb egesz sekely
bemelyedesek jelzik anelkiil, hogy ott a szemolcsok kisebbek volnanak. A him eliilso labszaranak belso ele a toven ivhen kimetszett,
elvekonyodott, a kimetszes mogott pedig fogszeruen kiszelesedett.
Eliilso combja a belso oldalan igen erosen, neha majdnem tompaszoguen bunkoszeru. 9-14 mm.
Balkani elterjedesii faj . Magyarorszag deli hatarainak a kozeleben nem ritka,
de hazank teriileterol meg nem keriilt elo ( = minor STILLER)

[alutaceus GERM.]
91 (90) Csapjuk vekonyahb es hosszabb, a 4-7. ostoriz joval hosszabb,
mint amilyen szeles.
92 (93) Szarnyfedoinek csucsa - kiilonosen a himeken - erosen meg·
nyult, oldalai a csucs fele egyenes vonalban futnak ossze (14. ab3

X . 4.
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ra: E), a 7. kozterecske tajfm oldala mar a szarnyfedok kozepetol
kezdve majdnem elszeriien kidomhorodik. Fekete. Ormanyhatanak
kozep- es gyenge oldalelei egymassal a szemek kozott talalkoznak.
Elotora az eliilso harmadahan a legszelesehb, oldalai onnan a tOve
fele majdnem egyenes vonalban keskenyednek, szemolcsei meglehetosen nagyok. Szarnyfedoin nincsenek barazdak, szemolcsei
egyforma nagyok, egyenletesen siiriin elhelyezettek, neha har{mtiranyban fiizeresen osszetomoriilnek, feliiletiikon kisse foltosan
elhelyezkedo femesen csillog6 pikkelyek lathatok. 13-15 mm.
Olaszorszagban, Dalmaciaban, Horvatorszagban es az osztrak Alpokban
honos. Magyarorszagon eddig meg nem keriilt elo. Tapnovenye az orgona

[caudatus Rossi]
93 (92) Szarnyfedoik csucsa nem feltiinoen megnyult, oldalai egyenletesen
iveltek (14. ahra: F), legfeljebb kozvetleniil a csucsa elOtt rovid
szakaszon kisse elszeriien kidomborodnak.
94 (95) A szarnyfedok barazdait hajszalvekony vonalak jelzik, amelyekhen
sem pontok, sem a tobbinel kisebb szemolcsok nem talalhatok.
A kozterecskek szemolcsei igen kicsik, erosen domhoruak, teljesen
kiilonallok, es eppen kicsi voltuk miatt gyeren all6knak latszanak.
EIOtoranak szemolcsei hasonl6k a szarnyfedokeihez. Elotorat es
szarnyfedoit siirii, rendszerint egyenletesen elosztott porszerii,
femes csillogasu hronzos szorocskek takarjak. Fekete, labai is tobbnyire feketek. 11-14 mm.
A Balkan felsziget eszaki teriileteirol, Magyarorszagr6l es ,Galicia"-h6I
ismeretes faj. Hazankhan tobb le!Ohelye ismeretes, de ritka. V, VII. ( = longicollis
GYLL.)

bisulcatus F ABR.
Valtozatai:

1. Szorozete kisse foltos elrendezesii. -

A torzsalak kozott nem ritka
ab. bisulcatoides

REITT.

E

c

\1/

B
D
F
14. a bra. A: Otiorrhynchus K elecsenyii J. FRIV . es B: 0. multipunctatus FABR. szamyfedov ege
- C: 0. equestris RICHTER es D : 0. ovatus L. eliilso combja- E: 0. caudatus Rossi es
F: 0. bisulcatus FABR. szarnyfedoinek a veg e (Ered eti)
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2. Szorozete femesen csillog6 zold, elOtoranak szorei hosszabbak. - A torzsalak
kozott elofordul, ritka
ab. subauriculus REITT.
3. Combjai rozsdavorosek. -

Ritka

ab. istriensis GERlll.

95 (94) Szarnyfedoinek harazdai erosehhek, helyiiket tohhnyire a tohhinel
aprohh szemolcsok sora jelzi. Fekete, comhjai a terdek kivetelevel
vorosek. Hatoldala nem szoros, hanem igen apro, rovid pikkelyek
horitjak, amelyek az elotor es a szarnyfedok oldalan j6val suruhhen
allanak. Csapja vastagahh, 4-7. ostorize nem hosszahh a szelessegenek ketszeresenel, hanem tohhnyire rovidehh. Szarnyfedoin
a kozterecskek szemolcsei aranylag laposak, nagyok, nem, vagy alig
folynak ossze, surun allnak, a harazdakhan kisehhek. Lahai vastagok es rovidek, hatuls6 comhjainak a csucsa nem kozeliti meg a
szarnyfedok veget. 14-17 mm.
Eddig Magyarorszagr6l, Horvatorszagb61, Dalmaciab6l
ismeretes. Hazank teriiletcn Somogysardon gyiijtottek

cs

Isztriab61

cardiniger HosT.
Valtozata:
1. Pikkelyei az eHitor es a szarnyfedok korongjan is siirun allnak, es ezert hatoldala
hamvassziirke. - Ritka
ab. pseudogoercensis REITT.

96 (13) Legalahh az egyik comhpar helso oldalan kis vagy nagy fog talalhat6, vagy legalahh a megvastagodott comb helso ele szogletes.

97 (152) Az eliilso comhok foga mindig egyszeru, a comhok ele a fog elott
' es mogott sima (14. ahra: C). Ormanya tohbnyire hosszahh, mint
amilyen szeles (3. alnem: Dorymerus SEIDL.).
98 (105) A szarnyfedok korongjanak kozterecskei koziila paratlanokelszeruen
vagy hordaszeruen kiemelkednek, a parosak teljesen laposak vagy
legalahh jol lathatoan alacsonyahhak, mint a paratlanok. Eliilso
comhjukon a fog neha kicsi, esetleg alig lathat6.
99 (100) A 2. es a 4. kozterecske lapos, joval szelesehh, mint a finom pontsorok pontjainak az atmeroje, tohhnyire alig lathat6 szemolcsok
vagy rancok sora val. Fekete, csapja es lahai kisse vilagosahh vorosesharnak. Elotorat es szarnyfedoit igen finom pikkelyszorok takarjak,
amelyek helyenkent halvany foltocskakka tomoriilnek. Ormanya
hosszahan csatornaszeruen kimelyitett, finoman es surun pontozott,
elotoranak szemolcsei igen finomak. Szarnyfedoinek paratlan kozterecskei csak kevessel magasahhak, mint a parosak, eliik finoman rancolt. Sokszor a kozepso es hatulso comhpar foga is igen
a pro. 7-9 mm.
A K>irptitok vonulataban a Tatrat6l Erdelyig mindeniitt tal:ilhat6. Magyarorszagon is esetleg elokeriilhet ( = graniventri.• :VhLL.)

[obtusus BoH.J
3*
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100 (99) A 2. es a 4. koztereeske keskenyebb, mint a durva pontsorok
pontjainak az atmeroje, tobbnyire igen keskeny, elszeru, vagy ha
majdnem olyan szeles, mint a sorpontok atmeroje, akkor nines
rajtuk szemolesoknek meg a nyoma sem.
101 (102) A keskeny 2. es 4. koztereesken kisebb vagy nagyobb szemolesok
sora huzodik vegig. Fekete, esapja es labai vorosek. Ormanyanak
hosszanti kozepele igen finom. Elotoranak szemolesei finomak, jol
megkiilonboztethetok. Szarnyfedoi a vallai mogott a legszelesebbek,
rajtuk helyenkent surun allo, igen apro, kerekded, sziirkes pikkelyek
foltosan helyezkednek el. Paratlan koztereeskei nem sokkal magasabbak a parosaknal, eliik hatarozottan szemolesozott, es a szemolcsokbol finom, erosen hatrahajlo szorok allnak ki. Combjainak
foga eleg kicsi, de eles. 6-8,5 mm.
Eurosziberiai elterjedesu faj. Magyarorszagon ritka, eddig csak Pecsett
es a Borzsonyben (Cs6vanyos) gyujtottek ( = aerifer GERM.)

equestris

RICHTER

Vaitozatai:

1. A 2. es a 4. kozterecske szemolcsei elenyeszoek. -

Meglehetosen ritka
(ab. regularis STIERL.]

2. Combjainak a foga erosebb es hegyesebb, ormany<in nines hosszanti kozepel.
- Ritka
l[var. Mehelyi STIERL.]

102 (101) A 2. es a 4. koztereesken ninesenek szemolesok.
103 (104) Az ormany hata alig lathatoan reeezett, majdnem sima, tompa fenyu,
nagy pontoknak meg nyoma sines, a szorok kozott esak igen keves
es apro, szelesebb pikkely talalhato. Fekete, esapja es labai vorosesbarnak. Ormanyan a hosszanti kozepvonal menten ninesen lee,
hanem csatornaszeru arok, neha teljesen lapos, vagy a hosszanti
ei igen gyenge nyomaval. Elotora szelesebb, mint amilyen hosszu,
nagy, lapos, reeezett szemolcsokkel. Szarnyfedoi rovidek, igen
szeles tojas alakuak, a paratlan koztereeskek szemoleseinek fenyes
csuesatol eltekintve eppen olyan fenytelenek es finoman reeezettek,
mint az elotor es az ormany. Paratlan koztereeskei erosen kiemelkednek, a parosak nem elszeruen keskenyek. 7-8 mm.
Kelet-eur6pai elterjedesu faj. Magyarorszagon eddig csak
tottek. VI -VII. ( = costatus STIERL.)

<

1

ecsett gyilj-

austriacus F ABR.
Valtozatai:

1. Az ormany kozepvonalaban nines arok, hanem teljesen lapos. - Ritka
(ah. carinatus STIERL.]
2. Az ormany kozepvonalaban igen gyenge elecske hiiz6dik. - lgen ritka ( = carinatus GYLL.)
[ab. carinatirostris CSIKI]
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104 (103) Az orm£my hatan nagy, sekely vagy melyen heszurt pontok vannak,
fenyesehh, szorei kozott gyakran nagy, tojasdad pikkelyek is
lathatok. Teste teljesen fekete, femes csillogasu pirosas, neha zoldes
pikkelyek diszitik. Ormanyanak kozepvonalahan hatarozott el
huzodik, pontjai nagyok, meglehetosen melyek, a surd pikkelyezes
kovetkeztehen azonhan gyakran nero jol lathat6k. Csapostoranak
2. ize nero eri el az l. iz hosszanak a masfelszereset sem. Elotora
alig szelesebh a hosszanal, szemolcsei domboruak, fenyesek. Szarnyfedoinek sorpontjai nagyok, de sekelyek, az erosen kiemelkedo
paratlan kozterecskek elen levo szemolcsok nagyok, jol tagoltak,
a piirosak keskenyek. 8-11 rom.
A Karpatok vonulata menten gyakori. Magyarorszagon a Biirzsiiny
hegysegben (Kiralyhaza) kertilt elo V., VII-VIII. ( = Kiisteri STIERL.)

Kollari

GERM.

Valtozatai:
1. Testet surubh, elenkziild szinhen csillog6 pikkelyek takarjak, lahai es csapjai
j6val vilagosabhak. - Ritka
ah. Bielzi SriERL.
2. Szarnyfedoinek 2. kiizterecskejen a to kiizelehen, ritkahban hosszanak kozepeig
szemiilcsiik talalhat6k, a 4. kiizterecsken legfeljebb a to kiizelehen 1-3 szemiilcs
nyomaval. - Ritka
ah. parcegranulatus ENDR.

105 (98) A szarnyfedok korongjanak kozterecskei teljesen vagy majdnem
teljesen egyformak, a paratlanok nero emelkednek ki hordaszeruen.
106 (131) Szarnyfedoiken a finom, apr6 szorokon kivlil kerekded vagy hosszukas pikkelyek is vannak, ezek rendszerint vilagosan felismerhetok;
kopott peldanyokon a szarnyfedok oldalan es csucsan legalahb
nyomokban talalhat6k.
107 (llO) Testiiket a pikkelyek olyan surun takarjak, hogy a kitin-feliilet
nero, vagy csak alig lathat6. A pikkelyek rendszerint agyagszinuek,
sotetbarna foltocskakkal tarkazottak. A pontsorok pontjaiban
l-1 neha nagyobb pikkely is iil. Combjaikon a fog gyenge. *
108 (109) A sorpontokban iilo pikkelyek nagyobbak, mint a szarnyfedo
tohbi pikkelyei, es l-1 kor alaku csupasz feliilet kozepen lilnek.
A kozterecskek szorsorai hosszu, erosen elall6 szorokhol allnak.
Csapja igen vastag es rovid, 2. ostorize nem sokkal hosszahh, mint
az l. Alapszine sotetbarna, csapja es lahai vorosek. Ormanyhatanak
az oldalai erosen homoruan iveltek. Majdnem gomh alaku elotoranak
hatan domboru szemolcsok helyezkednek el, kozepvonalahan sekely
es keskeny barazda huzodik. Szarnyfedoin a pontsorok alig keskenyehbek, mint a kozterecskek. 6-9 rom.

* Az 0. IC£vandus GERJ\1. (lasd: 117. sorszam alatt) es az 0. Reichei SriERL. (lasd: 118. sorszam alatt) testet szinten surun huritjak szoriik es pikkelyek, de ezeken a fajokon legalabb az
elszeru kiizterecskek szemiilcsei hatarozottan csupaszok, es minden combjuk elesen fogazott.
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X.

Eur6pai elterjedesii. Faunateriiletiinkon a Karpataljar6l, Szlovakiab6l es
irodalmi adatok szerint Magyarorszag teriileterol is ismeretes. Tapnovenyei:
malna, alma, szilva, tolgy, bukk, nyir, szolo, koml6 es r6zsa

singularis L.

109 (108) A sorpontokhan iilo pikkelyek akkonik, mint a test tohhi pikkelyei,
a pikkelyeket ovezo csupasz feliilet is sokkal kisehh, minthogy a
sorpontok is j6val kisehhek, mint az elozo faj esetehen. Szine hasonlit
az elohhi fajehoz. Ormanyhata szeles, oldalai kifejezettehhen parhuzamosak. Elotora szelesehh, mint amilyen hosszu, szemolcsei
j6val kisehhek, hosszanti kozepharazdaja j61 lathat6. Szarnyfedoin
a pontsorok finomak, kozterecskei sokszor szelesehhek, mint a
sorpontok atmeroje, laposak vagy alig domboruak, tobbe-kevesbe
j61 lathat6 elall6 szorok soraival. 6-9 mm.
Kelet-Eur6pa hegyvidekein fordul elo. Magyarorszagon a Dunantulon
tobb helyen gyiijtottek. V.

duinensis

GERM.

Valtozatai:
l. Kozterecskei laposak es szelesek, elall6 szorei a korongon is j6llathat6k, pikkelyei kerekdedek, egyformak
forma typica

2. A torzsalakt6l esupan annyiban ter el, hogy a szarnyfedok szorozete a korongon
nem, a esucsok kozeleben pedig alig lathat6. - Nem ritka
var. stenorostris, APFB.
3. Szarnyfedoin a pikkelyek gyengen femes csillogasuak, reszben kisse hosszukasak, a sorpontokban iilo pikkelyek is hosszukasak. Szorozete az elobbi valtozatehoz hasonlit. - A torzsalak kozott gyakori ( = illyricus STIEHL.)
var. signatipennis GYLL.

llO (107) Testiikon a pikkelyek egyenletesen vagy foltosan helyezkednek el,
sohasem olyan siiriik, hogy a kitin-feliiletet teljesen eltakarnak;
legalahb a szarnyfedok szemolcsei csupaszok.

0
D

A

B

c

0
E

F

G

H

15. abra. A: Otiorrhynchus rugifrons GYLL., B: 0. alpicola BoH. esC: 0. populeti BoH. csapjanak vege - D: 0. elegantulus GERM. es E: 0. ovatus L. elotoninak alakja- F: 0. sulcatus
FABR. csapjanak vege - G: 0. pinastri HERBST es H: 0. auricapillus GERM. csapja (Eredeti)
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111 (112) Elotora j6val hosszabb, mint amilyen szeles, kozepe elott a legszelesebb, oldalai gyengen, egyenletesen iveltek (15. abra: D). Teste
hosszu, keskeny, aranylag lapos. Vilagos vorosesbarna. Ormanya
alig keskenyebb a fejenel, hata a homlokaval egy sikban fekszik,
gyengen domboru. Szeme lapos. Csaparka kerek, erosen az ormany
hatoldalan huz6dott, csapja rovid es vastag, 2. ostorize rovidebb,
mint az l. Elotora igen finoman szemolcsozott, kozepen hosszanti
el huz6dik. Szarnyfedoinek pontsorai durvak, kozterecskei keskenyebbek a po.ntsoroknal, domboruak, pikkelyei tojasdadok, egyenletesen elosztottak, a sorokban all6 szorok erosen elall6k. Eliilso
combjan nincsen fog, a kozepsoe gyenge, a hatuls6e eros. 4-5 mm.
Az Alpok keleti nyulvanyain, Horvatorszagban es Montenegroban honos;
eloferdulasa Magyarorszagon sines kizarva ( = tenuis STIEHL., orologus HEYD.)

[elegantulus GERM.]

112 {111) Elotoruk nero, vagy alig hosszabb, mint amilyen szeles, oldalai
erosen iveltek {15. abra: E). Rovid, keskeny es lapitott, sohasem
egyszim'i vilagos vorosesbarna fajok.

113 (114) Szeme nagy, lapos, alig domborodik ki. Fekete. A him ormanyanak
belso csucsa fogszeruen felhajtott. Csaparkanak sima feliilete rovid,
messze a szemenek eliilso szeletol er veget; az arok es a szem kozotti
resz sdrdn rancoltan pontozott es sdrdn szoros. Elotora finoman es
sdrdn szemolcsozott. Szarnyfedoi rovid tojasdadok, pontsorai finomak, kozterecskein apr6 szemolcsok lathat6k, a sorpontjaiban
iilo elkiiloniilt pikkelyek igen apr6k, alig vehetok eszre. Szorozete
finom, a kozotte levo apr6 pikkelyek is foltokba tomoriilnek.
8-9 mm.
Kozep-eur6pai faj. Magyarorszagon ritka, eddig csak a Budai-hegyekben,
Piliscsaban es a Borzsony hegysegben (Cs6vanyos) keriilt elo. V. ( = labilis STIEHL.)

respersus STIERL.

114 {113) Szemiik kisebb, kidiilledt vagy neha aranylag lapos, de ilyenkor
is j6l lathat6an kidomborodik.

115 (124) Elotoruk szemolcsei gyongyszerdek,

magasan kidomborodnak,
nero lelapitottak, rendszerint gyeren elhelyezettek, ugyhogy a szemolcsok kozterecskeinek legalabb egy reszeben meg 1-1 tovabbi
szemolcs is elferne. Szarnyfedoik pikkelyei kerekdedek vagy tojasdadok, altalaban nero elenkzold femes csillogasuak, es nero sdrdsodnek ossze apr6, elesen hatarolt foltocskakka.

116 {119) Szarnyfedoik sdrdn szorozottek, nero, vagy alig femesen csillog6
pikkelyei is sdrdn allnak, nero tomoriilnek elesen hatarolt foltokba;
neha a sotetebb szind pikkelyek kozott valamivel vilagosabb szindek
is vannak, kiilonosen az oldalak menten, es ezek kisse elmos6dott
szeld foltokat kepeznek. Minden combjuk elesen fogazott.
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117 (118) Csapostorimak 1". ize tohh mint ketszer olyan hosszu, mint amilyen
szeles. J oval nagyohh faj. Fekete, lahszarai kisse vilagosahhak.
Ormanyanak hata sekelyen hemelyitett, csapja igen hosszu. Elotora
szelesehh, mint amilyen hosszu. Szarnyfedoinek pontsorai igen
szelesek, de olyan sekelyek, hogy az igy alig megkiilonhoztetheto
pontokat csak az oket hatarol6 finom harantrancok emelik ki.
Kozterecskei viszont elszeruek, eliikon 1-1 finom szemolcssor
huz6dik. Testet surun horitjak az apr6, gyengen hronzos csillogasu
harnas pikkelyek, amelyek kozott az oldalak menten lenyegesen
vilagosahh szinu pikkelyek elmos6dott szelii kerekded foltokat
alkotnak. 8-10 mm.
Delkelet-eur6pai faj. A Bamitban es Horvatorszagban nem ritka, Magyarorszagon a Dunantulon es a Duna-Tisza kozen elofordul, es aranylag ritka.
Tapnovenye a lucerna. IV-VII.

lavandus GERM.
118 (117) Csapostoranak 1. ize rovid, alig masfelszer olyan hosszu, mint
amilyen szeles. Joval kisehh faj. Szine az elohhi fajehoz hasonlit.
Ormanyanak hata alig eszrevehetoen hemelyitett. Elotora alig
szelesehh a hosszanal. Szarnyfedoinek korongja kisse lelapitott,
varratvonala oldalnezethen majdnem egyenes, hatuls6 egynegyede
meredeken, sot kisse hehuzottan esik a csucs fele, mig az elohhi fajon
a varratvonal domhoruhh, es vege keveshe meredek. Pikkelyei
egyontetuhhen szinezettek, foltoknak rendszerint legfeljehh csak a
nyoma lathat6. 6-7 mm.
Eddig csak a Karpat-medrncebol ismeretes.
jedt, de mindeniitt ritka. V., IX.

~agyarorszagon

messze elter-

Reichei STIERL.
119 (116) Pikkelyeik Whhnyire femesen csillognak, a majdnem szortelen
szarnyfedokon rendszerint surd, elesen hatarolt foltokha tomoriilnek, amelyek a korongon kisse gyerehhek, vagy neha, fOleg az oldalak
menten, nagy, osszefiiggo foltokka olvadnak ossze.
120 (123) Csapostoruk 1. iz~ legalahh ketszer olyan hosszu, mint amilyen
szeles a csucsan. Altalahan nagyohh fajok: 7-11 mm.
121 (122) Elotora lenyegesen szelesehh a hosszanal, oldalai gyengehhen
fveltek. Szarnyfedoinek alapszorozete majdnem teljesen hianyzik~
szemolcsei simak, feliiletiik tehat fenyes. Pikkelyei nagyohhak~
erosen femes csillogasuak, surd, elesen hatarolt, az oldalak menten
osszefoly6 foltokat alkotnak. Fekete, csak csapja valamivel vilagosahh. 8-11 mm.
Del-eur6pai faj. Faunateriiletiinkon Horvatorszagban es Erdelyben nem
ritka; Magyarorszagon Kalocsan gyiijtottek. Tapnovenye a szolo. VI-VII.

corruptor HosT.
122 (121) Elotora szinten szelesehh, mint amilyen hosszu, de oldalai igen
erosen kerekitettek. Szarnyfedoinek alapszorozete jol lathato~
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szemolcsei igen finoman recezettek, feliiletiik ezert alig fenyes.
Pikkelyei igen kicsik, szinten femesen csillognak, de csak apr6,.
gyeren elsz6rt, elkiiloniilt foltocskakat alkotnak, amelyek neha
teljesen hianyozhatnak is. Fekete, csapja kisse vilagosabb. 710 mm.
Del-europai faj. lrodalmi adatok szerint Magyarorszagon is elofordul, de
ez az adat meg megerositesre szorul

armatus Bon.
Valtozata:
l. Apr6 pikkelyfoltjai teljesen hianyoznak . -

Ritka

[ ab. romanus

Bon. J

123 (120) Csapostoranak l. ize igen rovid, alig olyan hosszu, mint szelessegenek
a masfelszerese; csapja igen vekony, 4. ostorize j6val hosszabb, mint
amilyen szeles, utols6 izei is legalabb olyan hosszuak, mint amilyen
szelesek . .Altalaban kisebb faj: 6-7 mm.* Fekete, csapja sotetbarna,
labai a terdek kivetelevel vorosek. Ormanyan finom kozeplec
huz6dik. Elotora majdnem gomb alaku. Szarnyfedoin a pontsorok
szabalyosak, de a durva rancok folytan nehezen kivehetok. Eziistos
pikkelyei kiilonosen az oldalak menten osszefoly6 foltokat alkotnak, a pikkelyek gyengen femes csillogasuak; alapszorozete j6l
lathat6, de gyer. 6-7 mm.
Delkelet-europai faj. Magyarorszagon igen ritka, eddig csak Siofokon
gyiijtottek. Tapniivenyei fen y Ofelek. VI -VIII. ( = lepidopterus FABR.)

salicis STROEM

124 (ll5) Elotoruk szemolcsei nagyok, laposak, szinte lecsiszoltak, vagy ha
magasabbak, akkor olyan suruu allnak, hogy kozterecskeikben nem
ferne el meg 1-1 hasonl6 nagysagu szemolcs, sot a szemolcsoket
rendszerint csak barazdaszeru kozterecskek valasztjak el. Szarnyfedoik pikkelyei mindig elenkzoldes, rendszerint elesen elhatarolt
foltokat alkotnak; alapszorozetiik mindig lathat6. Sorpontjait
kerekded vagy neha harantosan megnyult, szabalytalan szemolcsok
valasztjak el egymastol.

125 (128) A szarnyfedok pikkelyei rovid tojas alakuak, szemolcsei nagyok es
erosen lelapitottak. A sorpontokat elvalaszt6 szemolcsok, bar altalaban kisebbek, de nem alacsonyabbak a kozterecskeknel, ezert a
szemolcsozes kisse rendszertelen, a sorpontok pedig neha nehezen
kivehetok.
126 (127) Elotoranak csak az oldalan lathat6 nehany elsz6rt pikkely a :;zemolcsok kozterecskeiben. Szarnyfedoin a szemolcsok durvabbak es
rendszertelenebbek, a sorpontokat elvalaszt6 szemolcsok pedig

* Az 0. populeti Bon. (lasd: 143. sorszam alatt) erosebben pikkelyezett peldanyai ide
vezethetnek, de csapjuk feltiinoen vastag, mar 4. ostorfziik is giimb alaku, es utols6 izeik
szelesebbek, mint amilyen hosszuak.
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sokszor osszefolynak a kozterecskeken levokkel. Teljesen fekete.
Ormanya csatornaszeruen bemelyitett. EIOtora alig szelesehb a
hosszanal, Iapos szemolcsei majdnem erintik egymast. Szarnyfedoinek alapszorozete alig lathato. 6-10 mm.
Az Alpok egesz teriileten gyakori, Horvatorszagban is elOfordul. Magyarorszagon a Dunantul tiibb helyerol ismeretes. Tapniivenyei fenyofelek. V -VII.

gemmatus F ABR.
Valtozata:
1. Elotoran es szarnyfedoin a pikkelyfoltok dusabbak. - A tiirzsalak kiizott
gyakori
ab. chlorophanlls BoB.

127 (126) Elotoranak oldalan a szemolcsok kozterecskeiben a pikkelyek
teljesen eltakarjak a kitin-feliiletet. Szarnyfedoinek szemolcsozese
finomabb es rendezettehh, a sorpontokat elvalaszt6 szemolcsok
joval kisehhek, mint a kozterecskeken levok, de ugyanolyan magasak. Fekete. Orm{myanak hata sekelyen kimelyitett. Elotoranak
alakja es skulpturaja hasonlit az elobbi fajehoz. Szarnyfedoinek
alapszorozete gyer, de jol lathato. 6-8 mm.
Erdelybol es a Banatb6l ismeretes; Magyarorszag terii.leten a Mecsek
hegysegben gyujtottek. V -VII.

opulentus

GERM.

128 (125) Szarnyfedoik szemolcsei kisebbek, kevesbe laposak. A sorpontokat
elvalaszto kisebb szemolcsok, legalabb az I. es 2. pontsorban, alacsonyabbak, mint a rendszerint szahalyosan szemolcsozott kozterecskek, ezert a pontsorok felismerese nem okoz nehezseget.
129 (130) Az elotoranak oldalan levo pikkelyek nagyobbak, mint a szarnyfedokon levok, 2 szemolcs kozott legfeljebb 1-2 pikkely foglal
helyet, gyakran a korong szemolcsei kozott is talalhatok ilyen nagy
pikkelyek. Fekete. Ormfmyanak hata sekelyen kimelyitett, kozepen
finom hosszanti ellel. Elotora szelesebh a hosszanal, szemolcsei nem
erintik egymast. Szarnyfedoin a kozterecskek magasabb, a pontsorok kisse alacsonyabh szemolcsei szahalyos sorokat alkotnak;
alapszorozete igen finom es gyer. 6-8 mm.
A Karpat·medenceben a Banatb6l, Erdelybol es Bihar megyebol ismert
faj. Esetleg Magyarorszagon is elokeriilhet
(Weberi MERKL)

130 (129) Az elOtor oldalan levo pikkelyek ugyanolyan aprok, mint a szarnyfedokon levok, 2 szemolcs kozott 3-5 pikkely is elfer, a pikkelyek
a szemolcsok kozott teljesen eltakarjak a kitin-feliiletet. Fekete.
Ormanyhata erosebben bemelyitett, de a melyedeshen nines hoszszanti kozepel. Elotora nem sz~lesehh, mint amilyen hosszu, skulpturaja az elohhi fajera emlekeztet. Szarnyfedoinek az alakja is az
elOhhi fajehoz hasonlit, de pikkelyezese, kiilonosen az oldalan joval
suruhh, es foltocskai is j6val nagyohbak. 6-8 mm.
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Kelet-eur6pai faj. A Karpatok keleti es deli reszeiben nem ritka; minthogy
alacsonyabb hegyvidekeken is elOfordul, kimutatasa Magyarorszagon is lehetseges.

VI-VII.

[dives

GERM.]

131 (106) Szarnyfedoik csupaszok, vagy legfeljebh finom szorok, illetve
hosszu pikkelyszorok lathat6k rajtuk, pikkelyek azonban nem.
132 (133) Szarnyfedoinek vonalszeruen keskeny kozterecskein 1-1 sor felvagy erosen elallo hosszu serteszort talalunk. Sotetharna, csapja
es labai iozsdavorosek. Ormanya rovid, csapostoranak l. ize vastagahh es majdnem hosszahb, mint a 2. iz. Szeme nagy, a fej oldalanak kozepen helyezkedik el. Elotora surun szemolcsozott. Szarnyfedoinek vonalszeru kozterecskein apr6 szemolcsok nyoma latszik,
finom es rovid serteszorei kisse hatrafele hajolnak. 4-5 mm.
Del-Franciaorszagtol egeszen Horvatorszagig
orszagon Pinnyen gyujtottek ( = Sequensi REITT.)

elterjedt

faj.

Magyar•

lutosus

STIERL.

133 (132) Szarnyfedoik kozterecskein nincsen felallo serteszorokbol allo sor,
ha megis van, akkor a kozterecskek nem vonalszeruen keskenyek.
134 (135) Elotoranak kozepvonalaban a csucst61 a toig elesen elhatarolt
keskeny barazda huz6dik. Kozterecskein, amelyek sohasem vonalszeruen keskenyek, elall6 vagy hatrahajl6 szorok sora lathat6.
Ormanya kisse rovidebb, mint amilyen szeles, homlokaval egyiitt
hossziranyban rovatkolt, kozepvonalaban erosen es szelesen kimelyitett. Csapja vekony, ostora mindig Ienyegesen vekonyabb a toiz
csucsanal, toize finoman pontozott, fenyes. Elotora nem szelesebb
a hosszanal, a korongjan a hosszanti barazda kozeleben levo szemolcsok egy resze egymassal gyakran hosszanti iranyban osszeolvad.
Szarnyfedoin a kozterecskek szemolcsei igen apr6k, inkabb durva
rancoknak latszanak, serteszorei a korongon teljesen a testhez
simulnak, boltozott vegen pedig erosen elallnak. Fekete, labai
kisse vilagosabbak. 5-7 mm.
A Balkan felsziget majdnem egesz teriileten es az Alpok keleti nyulvanyain,
valamint Horvatorszagban nem ritka. Elofordulasa Magyarorszagon is feltetelezheto
[tumidipes STIERL.]

135 (134) Elotorukon nines hosszanti barazda, vagy ha ritkan van, akkor
nem eri el sem a csucsat, sem a tovet, es nem elesen, melyen bemetszett.
136 (139) Ormanyuk hatan hosszu, vekony, hosszanti rancok huzodnak.
Rovid ormanyuk hata lapos, vagy alig eszrevehetoen homoru.
137 (138) Csapostora a csucsa fele kiszelesedik, utols6 ize szelesebb, mint
amilyen hosszu, es mar majdnem olyan szeles, mint a bunk6ja;
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az 1. bunkoiz csesze alaku, valamivel rovidebb a 2 kovetkezo iz
egylittes hosszanal (15. abra: A). Fekete. Elotora lenyegesen szelesebb a hosszanal, fellilete surun szemolcsozott. Szarnyfedoinek
szabalyos pontsorai nem sokkal keskenyebbek, mint a kozterecskek,
sorpontjai kerekdedek es melyek. Kozterecskei igen finoman, borszeruen rancoltak, nem fenyesek, rajtuk apr6 szemolcsok es 2-3sorosan elhelyezkedo elall6, hosszu serteszorok talalhat6k. (Az irodalomban emlitett var. impoticus BoH. nevu valtozata Franciaorszagban ei, faunateriiletiinkon nem fordul elo.) 5-6,5 mm.
Eszak- es kozep-eur6pai faj. Szlovakiaban es ~Iag-yarorszagon az Obudaihegyekben talaltak. V.

rugifrons GYLL.
138 (137) Csapostora a csucs fele nem szelesedik ki, utols6 ize is hosszabb,.
mint amilyen szeles, es lenyegesen keskenyebb a bunk6nal; a bunko
l. ize kup alaku es hosszabb, mint a 2 kovetkezo iz egyiittesen
(15. abra: B). Fekete. Ormanyanak kozepvonalaban gyakran jol
lathat6 kozeplec huzodik. Elotora szinten szelesebb a hosszanal,
fellilete arfmylag surun pontozott. Szarnyfedoinek pontsorai finomak, sokkal keskenyebbek, mint a kozterecskek, az apr6 sorpontok
mogott 1-1 igen apr6 szemolcs lathat6. A szeles kozterecskek
igen finoman, borszeruen rancoltak, fenytelenek, rajtuk gyeren
all6 apr6 szemolcsok es kiilonosen a szarnyfedok oldalan, a csucs
tajan keskeny, a testhez simul6 serteszorok talalhat6k, ritkan a
szarnyfedok majdnem teljesen csupaszok. 7-9 mm.
Kozep-eur6pai hegyvideki faj. Faunateriiletiinkon eddig csak Szlovakiab61
mutattak ki, de esetleg Magyarorszagon is elOfordul ( = binominatus FRiv.,
Brancsiki STIERL.):

[alpicola BoH.]
139 (136) Ormanyuk pontozott vagy igen finoman rancolt, rajta hosszu,
hosszanti rancok azonban nincsenek. (Ha az 0. multicostatus STIERL.
egyes peldanyain megis mutatkozik nehany hosszu ranc, akkor is
az elobbi 2 fajt6l foleg azaltal kiilonbOzteiheto meg, hogy elotora
hosszabb, mint amilyen szeles, es szarnyfedoinek pontsorai igen
durvak, kozterecskei pedig elszeruen kiemelkednek.)

140 (141) Elotora pontozott, nem szemolcsozott. Fekete, csapja es Iabat
vorosesbarnak. Rovid ormanyanak a hata gyengen homoru, neha
hosszu rancok nyomaival. Csapj a feltunoen vastag es rovid, elso
2 ostorize hosszabb, mint amilyen szeles, a tObbi korong alaku.
Elotora hosszabb a szelessegenel, ellilso harmadaban a legszelesebb,
oldala onnant6l kezdodoen ivesen homoritott. Szarnyfedoinek
pontsorai igen durvak, melyen barazdaltak, sorpontjai kerekdedek
es melyek, kozterecskei sokkal keskenyebbek a pontsoroknal,
bordaszeruen domboruak, igen finoman recezettek, fenytelenek.
3,5-4,5 mm.
A Balkan felsziget eszak-nyugati teriiletein es az Alpok keleti nyulvanyain
talalhat6. Kimutatasa hazankban is varhat6

[ multicostatus STIERL.]
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141 (140) Elotoruk mindig szemolcsozott.
142 (145) Elotoruk szemolcsei fenyesek, gyongyszeruek, csucsuk is domboru,
magasan kiemelkednek, egymastol jol elkiiloniiltek, es sohasem
aprok. (Az 0. pinastri HERBST -lasd: 147. sorszam alatt- elotoranak szemolcsei igen hasonloak, de ez a faj csak 4-5 mm hosszu.)
Elotorukon, kiilonosen azonban a szarnyfedoiken az alig lathatoan
finom es gyeren allo alapszorokon kiviil jol eszreveheto vastagabh
pikkelyszorok is vannak, amelyek rendszerint kisebb-nagyohb foltokka tomoriilnek.
143 (144) Csapja vastag, l. ostorize igen rovid, a 2. kozel masfelszer olyan
hosszu, mint az l., utolso izei szelesebbek, mint amilyen hosszuak,
vagy legalabbis nem hosszabbak a szelessegiiknel; l. bunkoize csesze
alaku, es mar a toven erosebhtn kiszelesedik (15. abra: C). Fekete.
Ormanyanak hata homoru, rendszerint jol fejlett kozepleccel. Szeme
tobbnyire kisse domboru. Elotora alig szelesebb a hosszanal. Szarnyfedoinek pontsorai sokkal szelesebbek, mint a kozterecskek, a mely
sorpontokat harantleceken iilo szemolcsok valasztjak el egymastol.
Keskeny es aranylag erosen kiemelkedo kozterecskein 1-1 szemolcssor lathato. Sargas pikkelyszorei apro foltokat alkotnak. 7-10 mm.
A Balkan felsziget eszaki, az Alpok keleti es a Karpat-medence deli tertileteirol ismeretes. Magyarorszagon Budapesten, Kecskemeten, Oszodon es Pecsett
talaltak. Tapnovenye a szolo. VI. ( = Kraatzi STIEHL.)

populeti BoH.
Valtozata:

1. Szeme teljesen lapos. -

Ritka

ab. Stierlinianus REITT.

144 {143) Csapja joval vekonyabb, l. ostorize nem sokkal rovidebb a 2.-nal,
utolso izei kisse hosszabbak, mint amilyen szelesek; l. bunkoize
keskeny, kup alaku (15. abra: F). Fekete. Ormanya hosszaban
kimelyitett, rendszerint kozepel nelkiil. Szeme kisse domboru.
Elotora valamivel szelesebb a hosszanal. Szarnyfedoinek a skulpturaja hasonlit az elohbi fajehoz, de pontsorai melyebben barazdaltak.
Pikkelyszorei vekonyabbak. 8-10 mm.
Kozep-europai faj. Magyarorszagon Zalatapolcan, Hosszuszon es Budapesten gyfijtottek. Tapnovenyei: szolo, malna, szamoca, konyhakerti novenyek
es lombosfak. Nemetorszagban rendszeres szolokartevo, hazankban azonban
ritkasaga miatt nincsen gazdasagi jelentosege

sulcatus FABR.
145 (142) Elotoruk szemolcsei vagy laposak, a csucsuk szinte lecsiszolt, vagy
olyan siiru k es aprok, hogy csak erosebb nagyitassal lathat6k.
146 (151) Szarnyfedoik erosen szorosek, nemcsak az oldalak menten es a csucs
kozeleben, hanem a korongon is.
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I47 (I48) Csapja vastag, utols6 I vagy tobb ostorize szelesebb, mint 11.milyen
hosszu (IS. abra: G). Fekete. Ormanyhata kimelyitett, kozepen
hosszanti elecskevel. Elotora szelesebb a hosszanal, majdnem a kozepen a legszelesebb, szemolcsei aranylag magasak, csak a csucsuk
mintegy lecsiszolt. Rovid, szeles szarnyfedoju faj, pontsorai szahalyosak, mely sorpontjai olyan nagyok, hogy mind a kozterecskek,
mind a pontokat elvalaszt6 harantrancok csak keskeny vonalaknak
latszanak. A harantrancok egy magassagban vannak az igen finoman recezett kozterecskek elevel; szorozetiik igen apr6. 4-S mm.
Az Alpok keleti nyulvanyait61 Boszniaig elOfordul; Horvatorszagban nero
ritka, es Erdelyben is el. Val6sziniileg Magyarorszagon is talalhat6. Erdei avar
alatt gyiijtottek. V -VI.

[pinastri

HERBST]

I48 (I4 7) Csapjuk vekony, utols6 ostorizei is legfeljebb olyan szelesek, mint
amilyen hosszuak (IS. abra: H).
I49 (ISO) Szarnyfedoin a pontsorok finom sorpontp1t eppen olyan hatarozott szemolcsok valasztjak el egymast6l, mint amilyenek a kozterecskeken is tahilhat6k. Szorozete finom, majdnem teljesen egyenletesen elosztott. Elotoranak nagy szemolcsei surun allnak. Fekete.
Ormanya sekelyen homoritott, kozepen hatarozott hosszanti Ieccel.
Elotora kevessel szelesebb a hosszanal, oldalai enyhen ivelttk.
Szarnyfedoinek kozterecskei szelesebhek, mint a pontsorok, alig
domboruak, az egesz szarnyfedo finoman szemolcsozott. 8-IO mm.
Az Alpok egesz teriileten del fele Dalmaciaig, keletre pedig a Banatig
elterjedt faj. Magyarorszagon a Pilis hegysegben talaltak ( = angustior RosH.

auricapillus

GERM.

ISO (I49) Szarnyfedoin a pontsorok sorpontjait nem szemolcsok, hanem
keskenyebb vagy szelesebb harantrancok valasztjak el egymast6l.
Szorozetiik dusabb es durvabb, helyenkent tt>bbnyire jol lathat6
foltokkal. Elotoranak szemolcsei siiriin allnak, igen finomak. Fekete.
Ormanyhata lelapitott. Elotora szelesebb a hosszaniil, oldalai
erosen iveltek. Szarnyfedoinek pontsorai alig szelesebbek, mint
a kozterecskek, finom sorpontjait keskeny harantrancok valasztjak
el egymast6l, amelyeknek kozepen neha igen apr6 szemolcskezdemenyeknek a nyoma lathat6; meglehetosen szeles kozterecskeit
surun elhelyezett apr6 szemolcsok horitjak. Testenek kisse foltosan
tarkazott szorozete sziirkes, gyakran gyenge femes csillogassal.
6-8 mm.
Tirolt61 az Alpok k eleti nyulvanyain at Horva torszagig talalhat6. Magyarorszagon meg nem gyiijtottek

[montivagus BoH.]

I5I (I46) Teste teljesen vagy majdnem teljesen csupasz, igen ritkan apr6
pikkelyszorokbol all6 gyer szorfoltocskakkal, amelyek azonban a
test egyontetu fekete szinet nem zavarjak. Labai is mindig feketek,
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csapJa neha voroses. Ormanya lapos vagy sekelyen kimelyitett,
kozepen gyenge kozepleccel. Elotora szelesebb a hosszanal, oldalai
gyengen iveltek. Szarnyfedoin a pontsorok joval szelesebbek, mint
a kozterecskek, nero barazdaltak, a sorpontok feltunoen nagyok es
melyek, a keskeny kozterecskek eppen ugy, mint a sorpontokat
elvalaszto harantrancok finoman rancoltak. A 7. kozterecskeje
a csucs elott rovid, kiemelkedo elt alkot, a csucs az el elott tobbekevesbe godorszeruen melyitett (mint a 14. abra: A-n). 6-8 mm.
A Karpatok egesz vonulatan gyakori; eiOfordulasa Magyarorszagon is
lehetseges . VII.

[obsidianns BoH.]
152 (97) Az eliilso combok foga n ero egyszen'i, hanem vagy tobb hegyu
(14. abra: D), vagy az eliilso elen fogacskazott, vagy a fog mogott
I vagy tObb szemolcs vagy fogacska lathato. Olyan fajokon,
amelyeknek eliilso combjan a fog igen kicsi, a mellette Ievo szemolcsok alig kiilonboztethetok meg. Ormanya n ero hosszabb, mint
amilyen szeles (4. alnem: Tournieria STIERL.).*
153 (154) Elotora szemolcsozott, korongjanak a kozepen nehany hosszu,.
fenyes borda huzodik, de ezek sem a csucsat, sem a tovet nero erik
el; a mellettiik fekvo nagy szemolcsok tobbe-kevesbe szinten hoszszanti ininyban osszefolynak egymassal. Fekete, csapja es labai
vorosesbarnak, feliilet e fenyes, igen apro, testhez simulo szorocskekkel boritott. Szarnyfedoinek pontsorai finomak, alig barazdaltak, nero, vagy alig szelesebbek, mint a finoman rancolt kozterecskek, sorpontjait harantrancok valasztjak el egymastol (16. abra).
5-6 mm.
Eurosziberiai faj. Magyarorszagon mindeniitt gyakori. T a pnovenyei: luc,.
gyiimolcsfak, malna, szam6ca, s6ska, pimp6 es p erje; a lk alomadtan erdeszeti
kartevo. VI-IX., XI.

ovatus L .
154 (153) Elotoruk egyontetuen pontozott vagy szemolcsozott, kozepen legfeljebb 1 rovid, feny es borda van.

155 (156) Szarnyfedoin hosszu, elallo es egyenletesen elosztott szorok talalhatok. Teste rovid tojasdad. Fekete, csapja es labai kisse vilagosabbak. Csapostoranak l. fze tobb mint ketszer hosszabb a szelessegenel. Szeme nagy, tojasdad. Elotora joval szelesebb, mint amilyen
hosszu, kozepen a legszelesebb, oldalai igen erosen iveltek; finoman
es siirun szemolcsozott. Szarnyfedoi tojasdadok, pontsorai alig
lathatoan barazdaltak, igen finomak, joval keskenyebbek, mint
a kozterecskek, sorpontjai egyszeruen beszurtak, kozterecskei igen
finoman, gyeren rfmcoltak. 6-7 mm.

* Az ebbe az alnembe tarto zo 0. trans sylnmiws
faj, nevet tevesen kapta Erdelyrol.

STIERL.

kizarolagosan Kisazsiaban elo
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Olaszorszagban, a Balkan felszigeten es a Karpat-medenceben elo faj.
Magyarorszagon Veszprem mellett es Budapesten gyujtottek; Erdelyben esHorvatorszagban is elOfordul

maxillosus

GYLL.

156 (155) Szarnyfedoik pikkelyezettek vagy szorosek, kozterecskeinek kozepen
gyakran a tobbitol eliito sertek vagy szorok hatarozott sorokat

16. abra. Otiorrhy nchus ovatus L. (Eredeti)

alkotnak; ezek a szorok lehetnek elallok, testhez simulok, vagy neha
csak igen nehezen eszrevehetok.
157 (158) Szarnyfedoin nincsenek kerekded pikkelyek, csak legfeljebb keskeny pikkelyszorok. Vorosesbarna. Csapostora valamivel rovidebb
a toiznel. Elotora karcsu, alig szelesebb, mint amilyen hosszu,
kozepen a legszelesebb, elore es hatrafele majdnem egyenes vonalban elkeskenyedik, szemolcsei finomak, nem siiruk. Szarnyfedoinek
pontsorai gyengen banizdaltak, sorpontjai melyek, jol lathatok,
a barazdak sokkal szelesebbek a kozterecskeknel. A sorpontokat
harantelecskek valasztjak el egymastol, a domboru kozterecskek
koziil gyakran a paratlanok, kiilonosen a boltozott utolso harmadban, kisse jobban kiemelkednek, mint a parosak. 3-4,5 mm.
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Kozep- es Del-Europa lak6ja; a Karpat-medenceben is elofordul, Magyarorszag teriileterol azonban meg nem keriilt elo. Tapnovenyei fenyofelek. IV -VIII.
( = Hampei STIEHL.)

[pauxillus RosH.]

158 (157) Szarnyfedoiken kerekded pikkelyek 1s vannak. Csapostoranak
2. ize nero rovidebb, mint az l.
159 (160) Elotoranak a szemolcsei kicsik es annyira gyeren allnak, hogy
kozterecskeikben elferne meg 1 hasonl6 nagysagu szemolcs; a szemolcsok gyakran nehezen lathat6k. Csapjanak 3. ize sem hosszabb,
mint amilyen szeles. Fekete vagy sotetbarna, labai es csapjai
vilagosabb vorosek. Csapja rovid es vastag, ostorizei szorosan kapcsol6dnak egymashoz, egyforman gomb alakuak, csak elso 2 ize
hosszabb, mint amilyen szeles. Elotora alig szelesebb a hosszanal,
kozepen a legszelesebb, oldalai erosen iveltek. Szarnyfedoinek
pontsorai barazdaltak, sokkal szelesebbek, mint a kozterecskek,
sorpontjai nagy:ok, melyek, kozterecskei erosen domboruak, laposan
rancoltak. 5-7 rom.
A Karpat-medenceben es a Balkan felsziget eszaki teriiletein fordul elo.
Magyarorszagon igen ritka (Satoraljaujhely, Budapest es Mariabesnyo). V.

coarctatus STIE RL.
160 (159) Elotoruk szemolcsei vagy nagyok es laposak, vagy gyongyszeriiek,
vagy szabalytalanok, kozterecskeikben nero fer el meg 1 tovabbi
hasonl6 nagysagu szemolcs. Csapostoranak 3. es 4. ize hosszabb,
mint amilyen szeles.
161 (162) Elotoranak kozepvonalaban meglehetosen szeles, domboru, fenyes
hosszanti el huz6dik, amely sem a tovet, sem a csucsat nero eri el;
szemolcsei laposak. Szarnyfedoinek boltozott vegen a varrat es a
mellette levo kozterecske puposan kiemelkedik. Eliilso combjanak
a foga igen kicsi. Fekete vagy sotetbarna, csapja sotet, labai vilagosabb vorosesbarnak. Elotora majdnem olyan hosszu, mint amilyen szeles, legszelesebb pontja gyakran valamivel a tovehez kozelebb fekszik; ilyenkor oldalai hatul erosen iveltek, elorefele pedig
majdnem egyenesek. Szarnyfedoinek pontsorai finomak, az erosen
rancolt es szemolcsozott kozterecskek miatt azonban csak nehezen
lathat6k. Opalos fenyii, kerekded pikkelyei kisebb-nagyobb foltokba tomoriilnek. 5-8 rom.
Eur6pai faj. Magyarorszagon gyakori. Tapnovenye a szoli:i, de tolgyon
is megfigyeltek mar. V-VI. (=zebra FABH.)

fullo ScHRANK
Valtozata:
1. Elotora es szarnyfedoi finomabban szemolcsozottek. - Ritka
ab. subsetulosus
4 X. 4.

STIEHL.
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162 (161) Elotoranak kozepvonalahan nincsen sima, fenyes el, szemolcsei
gyongyszeruek, szarnyfedoinek vege elott a varrat es az elso kozterecske csak gyengen emelkedik ki. Szine az elohhi fajehoz hasonlit,
elOtora szelesehh, kozepen a legszelesehh. Szarnyfedoinek pontsorai
durvak, szelesehhek, mint a kozterecskek; a kisse opalos, kerek
pikkelyek altai horitott foltokon minden sorponthan 1-1 hasonl6
pikkely iil. 5-8 mm.
Balkani faj; a Karpat-medencebol eddig csak Budapestrol es Erdelybol
ismeretes (=jug landis APFB., juglandiformis REITT.)

Ormayi

163

STIERL.

(2) Eliilso lahszaruk csucsa a kiilso oldalan is gyengehhen (him) vagy
erosehhen (nosteny) fogszeruen kiszelesedett (11. ahra: D), vagy
legalahh szogletes; a kiszelesedes elOtt a lahszar kisse elkeskenyedett
vagy kimetszett (5. alnem: Arammichnus GoZis).

164 (165) Elotora durvahhan vagy finomahhan pontozott, de nem szemolcsozott. Fekete, lahai kisse vilagosahhak. Lapos ormanyanak kozepen
finom kozeplec lathat6. Elotora szelesehh, mint amilyen hosszu,
oldalai erosen iveltek, korongjanak pontozasa suru es finom, a pontok kozott levo kozterecskek nem nagyohhak, mint maguk a pontok. A .szarnyfedok korongjan nincsenek pontsorok, a szarnyfedok
mindeniitt finoman, elsz6rtan pontozottak, a varrat mellett huz6d6
1. pontsor helyen pont nelkiili harazda vonul a csucsig; finoman
rancoltak, apr6 szemolcsok nyomaival, hosszu, sargas, a testhez
simul6, durva szorokkel, amelyek kisse foltosan helyezkednek el.
7-9 mm.
A Karpat-medencehen (Erdely es a Banat), valamint Als6-Ausztria keleti
feleben elo faj. Esetleg Magyarorszagon is elOkeriil. Tapni:ivenyei fenyOfelek.
V-VII.

[chrysocomus

GERM.]

165 (164) Elotorukat durvahh vagy finomahh szemolcsok horitjak, amelyek
vagy elkiiloniiltek, vagy az apr6, suru pontozas kiemelkedo kozterecskeihol keletkeznek.

166 (173) Szarnyfedoiket csak igen finom szorok horitjak, rajtuk azoilban
sem pikkelyek, sem pikkelyszorok nem talalhat6k.

167 (168) Comhjainak helso elen fog van. Fekete, hatoldalan vekony, vilagos
szinu szorok talalhat6k, amelyek a szarnyfedokon kis, halvany
foltokat alkotnak. Ormanya lapitott, kozepen finom hosszanti
leccel, szeme kidiilledt, csapostoranak 2. ize j6val hosszahh, mint
az 1. Elotora kisse szelesehh a hosszanal, kozepen a legszelesehh,
csucsa fete kisse erosehhen keskenyedik el, mint a tove fele. Szarnyfedoinek pontsorai sekelyen es szelesen barazdaltak, sorpontjai
is sekelyek, domhoru kozterecskei slirun es igen finoman pontozottak, rancoltak, nem fenyesek. 7-9,5 mm.
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Euroszibt'riai faj. Magyarorszagon Szegeden es Zalatapolcan gyujtottek.
Tapnovenyei a szolo es az egres. IV. ( = nigrita FABR.)

tristis ScoP.

168 (167) Comhjaik helso elen nincsen fog.
169 (172) Sziirnyfedoik pontsorai igen finomak, alig hariizdiiltak, joval
keskenyehhek, mint a kozterecskek, sorpontjai aprok, teljesen lapos
kozterecskei finoman riincoltan pontozottak, es egyenletesen elosztott szorokkel surun horitottak.

170 (171) Elotoriinak szahiilytalan, apro szemolcseit a suru es apr6 pontok
kozott kiemelkedo domhoru kozterecskek alkotjiik. Sotetharna,
liihai viliigosahhak. Ormiinya gyengen kimelyitett, szeme lapos,
csiipja vekony, 2. ostorize rovidehh, mint az l. Elotora kisse szelesehh a hossziiniil, kozepen a legszelesehh, oldalai egyenletesen
lekerekitettek, feliilete surun es igen fino man szemolcsozott, kozepen
rovid, fenyes _elecskenek a nyomiival. 5-6 rum.
Eurosziberiai faj. Magyarorszag alacsonyabb fekvesu videkein nem ritka.

V-VII. (= humilis

GERM.)

velutinus GERl\1.

171 (170) Elotoriinak szahiilyos kerek szemolcsei surun iillnak, aprok, csucsukon 1-1 jol liithat6 koldokponthol szor emelkedik ki. Egyehkent
az elohhi fajhoz minden tekintethen hasonlit. 5-6,5 rum.
Kelet-eur6pai faj. Magyarorszagon eddig egyetlen peldanyat Budapesten
gyiijtOttek. VIII.

J acqueti STIERL.
112 (169) Sziirnyfedoin a pontsorok durviik, mindig szelesehhek, mint a
domhoru kozterecskek. Szeles testu, majdnem teljesen csupasz.
Fekete, sziirnyfedoinek sekely sorpontjait apr6 szemolcsok valasztjak el egymastol. Lapitott ormanyanak a kozepvonalaban a hoszszanti lee tohhnyire jol kiemelkedik, csucsiinak haromszog alaku
kimetszese mely. Elotora joval szelesehh, mint amilyen hosszu,
kozepen a legszelesehh, oldalai igen erosen iveltek, feliilete igen
surun, de aranylag durvan szemolcsozott. Szarnyfedoin a pontsorok keskenyehhek, mint a domhoru, igen finoman rancolt kozterecskek, amelyeken elszort, elenyeszoen apr6, lapos szemolcsoknek a nyoma is lathat6. 8-ll mm.
Kozep-eur6pai

faj.

Magyarorszagon

gyakori. Tapnovenyei

repafelek.

III-VI., X.

orbicularis HERBST

173 (166) Szarnyfedoiken pikkelyek vagy pikkelyszorok is talalhatok, ezek
sokszor igen aprok; ha keskenyek, akkor egyuttal igen rovidek,
es nero teveszthetok ossze szorokkel.
4*
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174 (175) Szarnyfedoinek korongjan az elso 3 pontsor melyen harazdalt,
sokkal szelesehh, mint a keskeny, elszeruen kiemelkedo szemolesozott koztereeskek. Szeme alig domhoru, homloka a szemek kozott
alig szelesehh, mint az ormany hata a esapiziiletek kozott. Szarnyfedoin elesen hatarolt feher pikkelyfoltok talalhatok. Fekete. Ormanyhata homoru. Elotora joval szelesehh a hosszanal, oldalai
erosen iveltek, a tove elott azonhan kisse hefiizott, feliil durvan
szemolesozott. Szarnyfedoinek sorpontjai nagyok, majdnem negyzet alakuak, egymast61 harantelek valasztj ak el, elszeru koztereeskein 1-1 durva, lapos szemolesokhol all6 sor huzodik, feliilete
durvan raneolt, feher pikkelyei tulajdonkeppen hosszu pikkelyszorok. 6-9 mm.
Eurosziberiai faj. Magyarorszagon sz6rvanyosan fordul elo. IV -VI.

conspersus

GERM.

175 (174) Szarnyfedoiknek minden pontsora hajszalvekony, az igen szeles,
lapos koztereeskeket alig lathatoan valasztjak el egymastol. Szemiik
erosen domhoru, oldalt all6, homlokuk sokkal szelesehh, mint az
ormanyhat a esapiziiletek kozott. Szarnyfedoiken ninesenek elesen
elhatarolt feher pikkelyfoltok.
176 (177) Eliilso eomhjanak helso elen nyoma sines fognak. Teljesen fekete.
Ormanyhata lapitott. EIOtora sokkal szelesehh, mint amilyen
hosszu, kozepen a legszelesehh, oldalai igen erosen iveltek, feliilete
finoman, de nem nagyon surun szemolesozott, a pontok koztereeskein tohhnyire elferne egy tovahhi hasonl6 nagysagu szemoles.
Szarnyfedoinek gyongyszeru szemolesei valamivel kisehhek, mint
az elotoron levok, es valamivel suruhhen is allnak, az apr6, tojasdad,
feheres pikkelyek igen elszortan, helyenkent apr6 foltoeskakhan
esoportosulva helyezkednek el; feliiletiik legnagyohh resze esupasz.
8-ll mm.
Eddig Erdelybol, Romaniab6l es Szlovakiab6l ismeretes

[edentatus SEIDL.]

177 (176) Eliilso eomhjanak helso elen apr6 vagy nagy fog van. Fekete.
Lapitott ormanyanak hosszanti Ieee tohhnyire jol fejlett. Csapja
rovid es vastag, ostora rovidehh a toiznel, 2. ize nem eri el az l. iz
hosszanak a masfelszereset, tohhi izei is rovidek. Elotora az elozo
fajenal is valamivel szelesehh, hasonl6 oldalakkal es skulpturaval.
Szarnyfedoinek pikkelyszorei az egesz feliileten surun allnak, a
szemolesok kozott mindeniitt megtalalhatok, a szelesehh pikkelyek
sokszor elmos6dott foltokha tomoriilnek. Teste a sziirke pikkelyszorok miatt hamvasnak latszik. 10-12 mm.
Europai faj, Magyarorszagon is kozonseges. Mezogazdasagi szempontbol
az egyetlen jelentos kartevo Otiorrhynchus-faj. Elsorendu tapnovenye a lucerna,
amelynek gyokeret a larva, levelzetet pedig az imago fogyasztja. Ha erosen elszaporodik, egesz lucernatablakat rovid ido alatt annyira tonkretehet, hogy azokat
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ki kell szantani. A tobbeves lucerna kiritkulasat es elgyomosodasat szinten nagyreszt ez a bogar okozza. Elsoeves telepiteseket a helyes vetesforg6, tovabba az
arkolas (reseles), valamint baromfival val6 jaratas meg6vja a karteves ellen.
ldosebb tablak eseteben az imag6k szamanak ritkitasa (kontaktmergekkel besz6rt
fog6arkok, baromfival val6 jaratas) csokkenti a kart. A vincellerbogar a szolo
riigyeinek kiragasa altai is karosit; az emlitett vedekezesi m6dok a szolot is megvedik, de erosebb tamadas eseten arzenes permetezest is alkalmaznak. A Iucernan
es szolon kiviil meg igen sok tapnovenye ismeretes, kozottiik szamos termesztett
noveny is szerepel, mint pl. a pillang6sok, koml6, mak, repa, hiivelyesek, szam6ca
stb. Elterjedesi teriiletenek egyes reszein, es igy Magyarorszagon is nagy reszben
szuznemzessel szaporodik. III-VIII. (=agnatus GYLL., xanthotrichus APFB.,
subrotundatus STIEHL.) - H am vas vi n c e I I e r b o gar

ligustici L.
Valtozata:
1. Szarnyfedoinek szemolcsei igen apr6k, sokszor alig lathat6k. - A torzsalak
kozott, aranylag ritka
ab. similis SoL.

I78

(I) Szarnyfedoinek csucsi biityken a hordaszeruen kiemelkedo 3. kozterecsken hatalmas, szemolcs alaku dudor van (II. abra: B), (6. alnem: Tyloderes SCHONH.). Teljesen fekete. Ormanya lapitott, kozepen gyenge hosszanti el huz6dik. Szeme majdnem lapos. Csapostoranak 2. ize sokkal hosszabb, mint az I., utols6 izei is hosszahbak,
mint amilyen szelesek. Elotora alig szelesebh a hosszanal, kozepen
a legszelesehb, a csucsa fele erosebben elkeskenyedik, feliilete gyongyszeruen szemolcsozott, kozterecskeiken elferne meg I - I hasonl6
nagysagu szemolcs. Szarnyfedoinek 3. es 5. kozterecskeje hordaszeruen kiemelkedik, az I. aranylag lapos, de boltozott vegen
kiszelesedik, es pupszeruen domhoru. Pontsorai alig lathat6k,
feliiletiik szemolcsozott. Combjainak helso elen nincsen fog, eliilso
labszaranak a csucsa kiviillekerekitett. 8-IO mm.
Az Alpok keleti reszein es Horvatorszagban elofordul. Magyarorszagon
meg nem mutattak ki

![chrysops HERBST]
2. nem: Troglorrhynchus ScHMIDT
Hosszukas testu, kozepes nagysagu fajok, sziniik sarga vagy vorosesharna, feliiletiikon sargas szinu serteszorok talalhat6k. Ormanyuk csucsan
tohbnyire sem kimetszes, sem hemelyedes nines, pterygiumuk azonban j6l
fejlett. Szemiik teljesen hianyzik, vagy erosen csokevenyes. Csaphunk6juk
I. ize hosszahb, mint a 2. Elotoruk hosszahb a szelessegenel, feliilete pontozott.
Szarnyfedoik hosszuak, keskenyek, durva pontokb6l all6 hosszanti sorokkal.
Karmaik szabadon all6k.
A nemnek mintegy 30 faja ismeretes, valamennyi mediterran elterjedesu. Faunateriiletiinkon csak 1 faja fordul elo, espedig Horvatorszagban. A bogarak fold alatti gyokereken elnek.

Ormanya csucsan nines hosszanti kozepel, eliilso sarkai letompitottak, nem fogszeruen eloreugr6k, pterygiuma szabalyosan ivelt.
Szeme teljesen hianyzik. Ormanyat a homlokt6l nem valasztja el
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harantbarazda, hanem majdnem teljesen sima. Csapja hosszu,
toize eleri az elotor eliilso szegelyet. Elotora durvan, elsz6rtan
pontozott, oldalai gyengen iveltek. Szarnyfedoi mintegy haromszor
olyan hosszuak, mint amilyen szelesek, pontsorai durvak, kozterecskei laposak, mindegyiken 1-1 sor serteszorrel es finom pontocskaval. Combjainak belso elen nincsen fog. 5-5,5 mm.
Mediternin elterjedesu faj. Eddig csak Horvatorszagbol ismeretes

[anophthalmus ScHMIDT]

17. abra. Stomodes gyrosicollis BoH. (Eredeti)

3. nem: Stomodes ScHONH.
Apr6 termetu ormanyosbogarak. Sziniik altalaban fenyes fekete vagy
barnasfekete, labaik vilagosabbak, feliiletiiket finom es gyer szorozet boritja.
Ormanyuk rovid, szeles, csaparkuk az ormany hatoldalan huzodik, pterygiumuk nincsen, es igy az ormany csucsa nem szelesedik ki. Csapbunkojuk
1. ize hosszabb, mint a 2. Szemiik kicsi, kerekded. Elotoruk rovid tojasdad,
kozepen a legszelesebb, itt majdnem olyan szeles, mint a szarnyfedok egyiittes szelessege. Szarnyfedoik hosszukas tojasdadok, varratbarazdajuk nines,
pontsoraik igen finomak, a sorpontok valamivel nagyobbak, mint a
kozterecskek elsz6rt apr6 pontjai. Labaik rovidek, karmaik a toviikon szabadon allnak.
A uemnek eddig miutegy 10 kelet-mediterran es kozep-europai faja ismeretes. Magyarorszagon 1 faja fordul elo.
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Elotoninak durva pontjai kiilonosen a korongon hosszanti rancokka
folynak ossze. Fekete, elotora gyakran valamivel vilagosabb, csapja
es lahai vorosesbarnak. Orm£mya alig hosszabb a szelessegenel,
old alai majdnem parhuzamosak,hatoldala hosszanti iranyban rancolt,
homloka es tark6ja pontozott. Csapjanak toize majdnem olyan
hosszu, mint az ostora, csak az elso 2 ostoriz hosszabb, mint amilyen
szeles, a tobbi gomb alaku vagy szelesebb, mint amilyen hosszu.
Elotoranak es szarnyfedoinek gyer szorozete hosszu, feheres szinii,
j6llathat6an elall6, a szarnyfedok pontozasa igen finom (17. abra).
3-5 mm.
Kozep-eur6pai faj. Magyarorszagon foleg az alacsonyabb videkel<.en fordul
elo, nem ritka. Az irodalom szerint a szaraz biot6pokat kedveli, a novenyzet gyo·
kerei kozott el. Erdei avarb6l is rostalhat6, meg aranylag nedves helyeken is.
IV -IX. ( = gracilior BRANCS.)

gyrosicollis BoH.
4. nem: Elytrod.on ScHONH.
Aranylag nagytermetii, hosszukas tojasdad fajok. Sziniik fekete vagy
harna, egesz feliiletiiket suru sziirke, rendszerint barnassal tarkazott szorozet
fedi. Ormanyuk szelei majdnem parhuzamosak, szemiik a fej felso szelehez ko·
zeJ helyezkedik el, csapjuk igen vekony, csaparkuk hosszukas, hatrafele ellaposodik. Elotoruk szelesebb, mint amilyen hosszu, oldalai erosen iveltek, pontozasuk igen finom es surii. Szarnyfedoik hosszu tojas alakuak, vallaik teljesen
lekerekitettek, csucsuk kihegyesedo, a nosteny szarnyfedoin a csucs elott
1-1 nagy, kup alaku fog van. Pontsoraik szabalyosak, kozterecskeik laposak.
Combjaik belso elen fog van, karmaik a toviikon osszenottek.
A nemnek 10 kelet-mediterran faja ismeretes, koziiliik l a Karpat-medenceben is
eli:ifordul.

Csapjanak toize es ostora voros; a megvastagodott toiz csucsa,
valamint az elso 2 ostoriz csucsi fele azonhan fekete. Szeme gyengen
domboru. A him szarnyfedoi keskenyebbek, es csucsuk elott nines
kup alaku fog. 9-11 mm.
Mediterran elterjedesu faj. Faunateriiletiinkon eddig csak a Banatban
gyujtottek; esetleg Magyarorszagon is elokeriilhet ( = bispinosus BoH.)

[bidentatus STEV.]
5. nem: Mylacu3 ScHONH.
Kistermetu fajok. Szarnyfedoik majdnem felgomb alakuak, valluk
teljesen lekerekitett. Fenyes feketek, csupaszok vagy esak gyeren<>Szorozottek,
a szorok a varrat menten tobbnyire siirubb es vilagosabb savot al~otnak,
ritkabban a szorozet suru, de a kitin-feliilet ezeken a fajokon is a szorok kozott
attetszik. Pikkelyeik nincsenek. Ormanyuk csuesan nines felkor alaku sima
feliilet, a homlokt6l nem valasztja el harantbarazda. Csaparkuk hosszukas,
hatul ellaposod6. Elotoruk j6val szelesebb a hosszanal, egyes fajokon tohh
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mint ketszer olyan szeles, mint amilyen hosszu, szorozete harantirfmyhan
helyezkedik el. Erosen domboru szarnyfedoiken finom pontsorok lathatok~
kozterecskeik laposak vagy gyengen domboruak. Combjaik belso elen neha
fog is talalhat6. Karmaik a toviikon osszenottek.
Eddig a nemnek mintegy 40 fajat ismerjiik, ezeknek a zome mediterran elterjedesu.
Magyarorszagon 3 faja fordul elo. Eletmodjuk es tapnovenyeik nagyobbreszt meg ismeretlenek.

18. abra. Mylaws seminulum FABR. (Eredeti)

l

(2) Elotora rendldviil szeles, hosszusaganak a ketszeresenel is szelesebb
(20. ahra: A). Kisse 6lmos fenyii fekete,_ csapja es valamennyi
lahfeje rozsdavoros, hatan csak rovid, a testhez simul6 gyer szorozet
lathat6, amely a varrat menten rendszerint vilagosabh szinii savva
siiriisodik ossze. Szeme kidiilledt, csapostoranak 3-7. ize alig
valamivel szelesebh, mint amilyen hosszu. Elotora durvan rancoltan
pontozott. Szarnyfedoinek pontsorai durvak, gyengen harazdaltak,.
kozterecskei majdnem lapoaak. Csak a him hatuls6 comhjan van
fog (18. ahra). 2,5-4 mm.
Kozep-eur6pai faj. Magyarorszagon az alfoldek es dombvidekek lak6 j a;
gyakori. Tapnovenyei valoszinuleg fiifelek. IV-VII ..

seminulum F AB R.

2

(l) E!Otoruk lenyegesen keskenyebh, nero eri el hosszanak a ketszereset
(20. ahra: B-C).

3

(4) Feje es elotora finoman es siiriin pontozott, az elotor oldalai a CSUCS·
mogott homoruan, majd domboruan iveltek, majdnem egyenesek
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(20. abra: B). Hatoldalanak szorozete eppen olyan gyer, mint az
elozo faj eseteben, szinezete is azehoz hasonlit. Ormanya rovid,
csucsa fele elkeskenyedik, rovid csapgodrei kozott gyengen bemelyitett, szeme nem kidiilledt, csapja vekony. Szarnyfedoin a pontsorok gyengen rovatkoltak, a kozterecskek rendszerint nem teljesen
laposak, finoman, gyeren, neha kisse femesen csillog6an szorozottek; 1. kozterecskejen a szorozet rendszerint surubb. A him labfejei
kisse szelesebbek, mind a 2 ivar combjai egyszeruek. 2,5-3 mm.
Eurosziberiai faj. Magyarorszag sik es dombvidekein gyakori. Tapnovenyekent az irodalom a repat emliti. 11-VI., IX., XII.

rotundatus F ABR.

4

(3) ElOtora durvan, kisse rancoltan pontozott, oldalai erosen iveltek,
hatrafele erosen kiszelesedettek (20. abra: C). Hatoldalan a feher
vagy sziirke szorozet igen surd, majdnem teljesen eltakarja a fekete
kitin-feliiletet, es lgy sziirkenek latszik. Ormanya a csucsa fele
kisse kiszelesedik, csapgodrei kozott nincsen csatornaszeru hemelyedes. Szeme kidiilledt. Szarnyfedoinek pontozasa az elohhi fajehoz
hasonlit. Lahai vastagahbak. 2,5 mm.
Kelet- es del-eur6pai elterjedesu, Magyarorszagon j6val ritkabb, mint az
elozo 2 faj; a Banatb6l is ismerjiik. V-VI.

globulus BoH.

6. nem: Omias ScHONH.
Apr6 termetu sargas vagy harnas fajok, csupaszok vagy szorosek,
alapszorozetiik vagy pikkelyzetiik csak kivetelesen van. Ormanyuk rovid es.
szeles, a homlokt6l gyakran mely harantharazda valasztja el. Szemiik a fej
felso szelehez kozel helyezkedik el. Elotoruk szorozete a korongon hatrafele
iranyul. Szarnyfedoik tojasdadok, teljesen lekerekltett vallakkal, varratuk
menten nincsen vilagosahb szlnu szorsav. Lahaik erosek, comhjaik belso elen
nines fog, karmaik a toviikon osszenottek.
A nemnek mintegy 60 faja ismeretes,,ezek Kelet- es Del-Eur6paban, Nyugat-.Azsiaban,
valamint Eszak-Afrikaban elnek, 1 faja Eszak-Amerikaban is elOfordul. Magyarorszagon
5 faja fordul elo, tovabbi 4 faj kimutatasa pedig varhat6. Valamennyi faja korhad6 lomb
alatt el.

l

(2) Feje hossziranyhan rovatkolt (1. alnem: Urometopus FoRM.).
Vorosesbarna, hatoldalan hosszu, elall6 szorok lathat6k. Ormanyat a homlokatol mely nyereg valasztja el. Szeme lapos. 3,23,5 mm.
Kelet-mediterran faj. lrodalmi adatok szerint Erdelyben es Hon·at·
orszagban is elofordul

[strigifrons GYLL.J
2

(1) Fejiik gy~r~~he~ vagy surubhen pontozott, kivetelesen szahalytalanul, surun rancolt.
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3 (10) Elotoruk korongja gyeren vagy surun pontozott, a beszurt pontok
mindig j61 elkiiloni.ilnek egymast61. Ormanyukat a homlokukt6l
nem valasztja el nyereg (20. abra: D) (2. alnem: Omias s. str.).
4

(5) Hatoldalanak szorozete suru, szabad szemmel is j6llathat6, a testhez
simul6 rovid alapszorozeten kivi.il hosszu, felall6 szorokkel. Barnas·
fekete, csapja es lahai vilagosahhak. Szarnyfedoi rovid tojas alakuak,

19. abra. Omias mollinus BoH. (Eredeti)

-erosen domhoruak. Ormanya joval hosszabb, mint amilyen szeles,
oldalai kozepen gyengen homoruak, hata hosszaban bemelyedt.
Szeme lapos. Elotora szelesebb a hosszanal, oldalai erosen iveltek,
feliiletenek . pontozasa igen suru. Szarnyfedoinek pontsorai alig
harazdaltak, kozterecskei szelesek, majdnem laposak, a rajtuk 1 sorhan elhelyezkedo felall6 szorok legalahh olyan hosszuak, mint
amilyen szeles 1-1 kozterecske (19. ahra). 2,7-3,5 mm.
Eur6pai faj. Faunat eriiletiinkon eddig csak a Keleti-Karpatokban es a
Banatban gyiijtottek; r itka. Esetleg Magyarorszagon is elokeriilhet

[mollinus BoH.]
5

(4) Alapszorozetiik nincsen, feliiletiikon legfeljehh gyer, rovidehh vagy
hosszahb elall6 szorok talalhatok.

6

(7) Szarnyfedoinek csucsa gyengen, csorszeruen megnyult, egyiittesen
hegyesszoghen v egzodnek; szeles, rovid tojasdad, valluk teljesen
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lekerekitett (2l. abra: A). Hatoldala majdnem csupasz, elall6 szorok
nem lathat6k rajta. Sargasvoros vagy barna, fenyes. Ormanya nem
hosszabb a szelessegenel, oldalainak kozepe homoru, hata hosszaban
bemelyedt. Szeme lapos. Elotoranak korongja igen finoman pontozott, alakja hosszabb, mint amilyen szeles, oldalai erosen iveltek.
Szarnyfedoin a pontsorck igen finomak, csucsuk kozeleben elenyeszoek, elol is alig barazdaltak, kozterecskei szelesek es laposak.
Labfejein csak 1 eros karom van, a 2. Wbbe-kevesbe csokevenyes,
nem, vagy alig lathato. 3-4 mm.
Eddig csak a Karpatokbol ismeretes. A Karpatok keleti vonulataban
Bartfat61 Erdelyig ncm ritka. ElOfordulasa Magyarorszagon sem kizart. VI-VII.

(Hamiki J. FRIV.]

7

(6) Szarnyfedoik csucsa egyiittesen lekerekitett vagy tompaszogii
(21. abra: H). Hatan mindig vannak elallo szorok.

8

(9) Szarnyfedoinek sargas szorozete erosen hatradol, rendszertelen
elrendezodesii, a kozterecskeken nem helyezkedik el 1 sorban.
Sargasbarna. Ormanya igen rovid es szeles, a csucsa fele kisse elkeskenyedik, oldalai kozepen kisse homoruak. Hata teljes hosszaban
csatornaszeriien bemelyedt, pontozasa finom, siirii. Szeme gyengen
domboru. Elotora alig rovidebb, mint amilyen szeles, oldalai mersekelten iveltek, korongja siiriin es eroteljesen, oldalai meg siiriibben,
majdnem rancoltan pontozottak, szorozete finom, erosen hatrafele
dol. Szarnyfedoi hosszukas tojasdadok, valluk rendszerint kisse
kidomborodik, pontsoraik eroteljesek, barazdaltak, a csucs kozeleben finomabbak es alig barazdaltak, kozterecskei gyengen domboruak. 2,8-4 mm.
Mediterr:in faj. Magyarorszagon a Mecsek hegysegben gyiijtiittek; Horvatorszagban es a Banatban is elofordul

concinnus BoH.
9

(8) Szarnyfedoinek felallo szorei feherek, a kozterecskeken l sorban
helyezkednek el, igen hosszuak, hosszahbak l - l ko·zterecske szeles-

D

II~
~
c

A
B
E
20. abra. A: Mvlaws seminulum FABR., B: M. rotundatus FABR. es C: M. globulus BoH.
feje es elotora feliilrol - D: Omias Hanaki J. FRIV. es E: 0. forticornis BoH. feje oldalrol
(Eredeti)
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segenel. Barmisfekete. Ormiinya hasonlit a Wbbi fajehoz, rovidebb,
mint amilyen szeles, a csucsa fele kuposan elkeskenyedik. Szeme
gyengen domboru. Elotora szelesebb, niint amilyen hosszu, korong·
jan a surun iill6 pontokb6l rovid pikkelyszorok emelkednek ki;
ezek a korongon kisse elore, az oldalakon pedig a korong kozepe
fele dolnek. Szarnyfedoi szeles tojiisdadok, a kozepiik mogott a leg·
szelesebbek, pontsorai eroteljesek, de alig bariizdiiltak, kozterecskei
laposak. 2,5-3 mm.
Als6-Ausztriab6l irtak le; az6ta Szlovakiaban (Leva) is talaltak, igy
:Magyarorszagon is elokeriilhet

[Iatirostris
10

PEN.

J

(3) Elotoruk korongja is igen surun, riincoltan vagy szemolcsozotten
pontozott. Ormanyukat a homlokukt6l rendszerint mely nyereg
valasztja el (20. ahra: E) (3. alnem: Rhinomias REITT.).

II (14) Az eliilso lahak tomporainak a csucsa a himeken tovisszeru (21. ahra:
B), a nostenyeken fogszeru (21. abra: C), s merolegesen elall a comb
oldalat6l.

12 (13) Szarnyfedoin a kozterecskek laposak vagy alig domhoruak, de
mindig szelesehhek a pontsoroknal. Szlne a sargiist61 a sotetharnaig
valtozik, alakja hosszukas tojiisdad. A him ormanya hosszabh,
a nostenye olyan hosszu, mint amilyen szeles, oldalai homoruak,
harantiranyu nyerge mely, surun es finoman rancolt, igen rovid,
felall6 pikkelyszorokkel. Elotora kisse szelesehh, mint amilyen
hosszu, oldalai erosen fveltek, feliilete durvahhan rancolt, felallo
pikkelyszorei hosszahbak, mint a fej pikkelyszorei. Szarnyfedoinek
pontsorai eroteljesek es suruk, barazdajuk sekely, kozterecskei
j6val szelesehbek a pontsoroknal, rajtuk 1-l sor mersekelten hoszszu, erosen elall6, hegyes serteszorrel; ezek hossza nero eri el I kozterecske szelesseget. 3-3,5 mm.
Eur6pai faj . Magyarorszagon a Dunantulon (Mohacs, Pees, Koszeg es
Budakeszi) fordul elo, de ritka. Horvatorszaghan, a Banathan es Szlovakiahan
aranylag gyakori. VI.

forticornis Boa.

13 (12) Szarnyfedoik kozterecskei domhoruak, nero, vagy alig szelesebbek,
mint a pontsorok. Sargas vagy harna, szarnyfedoi hosszu tojas
alakuak. Ormanya szeles, oldalai eros en homoruak, nyerge mely.
Szeme kicsi, mersekelten domboru. Feje feliil durvan es surun
rancolt, felall6 pikkelyszorei igen rovidek. Elotora szelesehb, mint
amilyen hosszu, a csucsa mogott szelesen, de sekelyen befUzott.
Oldalai erosen fveltek, kozepen a legszelesehh, feliil durvan rancolt,
felall6 serteszorei hosszuak, azonhan joval rovidebhek, mint a
szarnyfedok szorei. Utobhiak majdnem olyan hosszuak, mint
amilyen szeles 1-1 kozterecske. Szarnyfedoinek pontsorai melyen
harazdaltak, sorpontjai nagyok es melyek, surun all6k, domhoru

X.

CURCULIONIDAE I. -

ORMANYOSBOGARAK I.

4 61

kozterecskei csak a kozeptajon szelesehhek kisse a pontsoroknal.
(Esetleg csak az elohhi fajnak a valtozata.) 2,5-3 mm.
Magyarorszagon Pecsett talaltak, azonkiviil a Banatbol, Horvatorszagbol
es Ausztriabol ismeretes

Viertli

WEISE

14 (11) Az eliilso lahak tomporainak a csucsa egyszeru, nem all el a comb
oldalat61 (21. ahra: D).
15 (16) Nagyohh faj. A him utols6 haslemezen terjedelmes hemelyedes
lathato (21. ahra: E). Szarnyfedoinek felall6 szorei a vegiikon
megvastagodottak es hatragorhiiltek. Sarga vagy harnas. Ormanya
nem hosszahh a szelessegenel, oldalai gyengen homoruak, szeme kisse
domhoru. Elotora szelesehh a hosszanal, oldalai iveltek. Szarnyfedoi
szelesek es aranylag rovidek, harazdai aranylag melyek, kozterecskei kisse doinhoruak. 3-3,2 mm.
Az osztrak Alpok, Magyarorszag es Horvatorszag lakoja. Hazankban a
Dunantul tobb heiyen gyujtottek. V -VI.

austriacus

REITT.

16 (15) Kisehh faj. A himek utols6 haslemezen nincsen hemelyedes. Felall6
szorozetiik rovid, a szorok egyenesek, vegiik nem megvastagodott.
Ormanya nem, vagy csak alig valamivel hosszahh, mint amilyen
szeles a legszelesehh pontjan, sot tohhnyire kisse rovidehh is. Oldalai
a toven heruzottek, ott jol lathat6an keskenyehh, mint a feje, a
csucsa fele erosen kiszelesedik. Szeme lapos vagy csak alig domhoru.
Szine a sargast61 a harnasfeketeig valtakozik. Szarnyfedoi hosszukasak, felall6 szorozete oldalr61 jol lathat6. 2-2,5 mm.
Elterjedesi teriilete Erdely, Bihar megye es a Banat. Magyarorszagon
Pecsett gyujtottek ( = biharicus REITT.)

maxillosus

PETRI

~\~.··.·······.f
8

E

C

F

~K

'\...r_J'

::::::J:J

~~
D
H
G
A
21. abra. A: Omias Hanaki ]. FRIY. testenek korvonala - B: 0. forticornis BoH. (), C: <:;2
es D: 0. maxilloszts PETRI eliilso labanak combja es tompora- E: 0. aztstriacus REITT. utolso
2 haslemeze - F: Peritelzts familiaris BoH. es G: P. leucogrammus GERM. eliilso labszara H: Omias concinnus BoH. testenek korvonala (Eredeti)
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7. nem: Peritelus GERM.
Kistermetu fajok, tObbnyire majdnem felgomb alaku vagy rovid tojasdad
szarnyfedokkel. Feliil halvany barnas foltokkal tarkazottak, a sziirke pikkelyek
olyan surun allanak, hogy a kitin-feliilet nem lathat6; a pikkelyek kozott alig
eszreveheto rovid serteszorok is vannak. Ormanyuk rovid, a csucsa fele elkeskenyedik, maga a csucsa pedig gyengen kiszelesedik. Az ormany hatan huzodo

22. abra. Peritelus familiaris Boa. (Eredeti)

csaparok kor vagy rovid tojas alaku. Csapjuk eros, toize tuler az elotor
eliilso szelen, ostorizei az elso 2 kivetelevel szelesebbek, mint amilyen hosszuak.
Szemiik lapos. Elotoruk szelesebb a hosszanal. Szarnyfedojiik valla teljesen
lekerekitett, pontsorai finomak, kozterecskeik laposak. Hatuls6 csipoik igen
tavol allnak egymast61, combjaik helso elen nines fog, karmaik a toviikon
osszenottek.
Mintegy 120 eddig ismert faja majdnem kivetel nelkiil mediterran elterjedesu, csak
nehany faja fordul elo Sziberiaban, illetve Kozep-Afrikaban. Magyarorszagon 2 faja el, espedig
mindketto foleg homokos videkeken, ahol a novenyek gyokereivel (larvak), illetve leveleivel
(imag6k) taplalkoznak. A P. noxius Boa. nevu fajt regi irodalmi adat alapjan vettek fel a
magyar faunalistaba; ez a faj azonban Kozep-Olaszorszagban el, es faunateriiletiinkon egyaltalaban nem fordulhat elO.

1

(2) Eliilso labszaranak csucsa a kiilso sarkan kiszelesedik, rajta rendszerint 3 nagyobb, valamint tobb kisebb tOvis iii, belso sarkan pedig
csak 1 tovis (21. abra: G) (1. alnem: Ctenochyrus SEIDL.). Kis faj;
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pikkelyzete gyengen foltozott, vagy gyakran a valtakozo kozterecskek pikkelyei harnasak. Ormanya rovidehh, mint amilyen szeles,
2 csap{uka kozott rovid hosszanti kozepel lathato. Csapja eros,
l. hunkoize nagy. Elotora gyeren pontozott, a pontok helyen nincsenek pikkelyek. Eliilso lahszarain a tovisek gyakran letornek vagy
lekopnak, helyiiket ilyenkor is szahalytalan alaku kinovesek jelzik.
3-4 mm.
Mediternin faj; Magyarorszag homokos sik- es dombvidekein gyakori.
Gazdas<igi jelentosege nines. IV-X.

leucogrammus
2

GERM.

(1) Eliilso lahszaranak csucsa egyszeru, kiilso sarka kisse tompan
kiszelesedik, rajta sem tOvisek, sem szahalytalan kinovesek nincsenek (21. abra: F) (2. alnem: Peritelus s. str.). Nagyoh faj. Pikkelyei sziirkek, kozottiik halvanyharna pikkelyek szabalytalan foltocskakat alkotnak. Ormanya nem rovidebb, mint amilyen szeles,
pterygiuma jobban fejlett, erosehhen elall6. Elotora szinten gyeren,
de durvahhan- pontozott. Hatulso labszara a csucsa fete erosen
kiszelesedik. Egyebkent az elozo fajhoz igcn~ hasonHt (22. ahra).
4,5-5,5 mm.
Pontusi faj. Magyarorszag homokos videkein kozonseges, es gyakran
tomegesen Iep fel. Gazdasagi jelentosege homokos videkeken szamottevo, kotott
talajon viszont csekely. Erosen polifag faj, tiilevelii es lombosfak eppen ugy
tal:Hhatok tapnovenyei kozott, mint sok lagyszaru noveny. A termesztett novenyek koziil fokent a szolo es a gyiimolcsfacsemetek riigyeit ragja ki, de gyakran
cllepi a lucernat, herefeleket, a borsot, a dohanyt, a szamocat, kiilonbozo fllfeleket
stb. is. A novenyek vedelme erdekeben a fokozott madarvedelmet, baromfitartast, valamint DDT- vagy HCH-hatoanyagu szerekkel valo permetezest
ajauljak. A vedekezest a bogarak megjelenesevel egy idoben kell kezdeni. III-VII.
Kendermaghogar

familiaris BoH.
8. nem: Argoptochus

WEISE

Kistermetu, tojasdad fajok, szarnyfedoik valla teljesen lekerekitett.
Feliil hosszukas vagy kerekded pikkelyek es tohbe-kevesbe elall6 szorok horitjak. A pikkelyek nem allnak olyan surun, hogy a kitin-feliiletet teljesen eltakarnak, sargas, sziirkes vagy zoldes szinuek, neha gyenge opalos csillogassaL
Ormanyuk rovid, lapos, csaparkuk feliilrol teljes terjedelmeben lathato. Csapjuk toize hosszu, tuler a szem hatuls6 szelen. Szemiik a fej felso szelehez kozel,
oldalt helyezkedik el, mindig kidiilledt. Elotoruk kicsi, teglalap alaku, oldalai
gyengen iveltek. Szarnyfedoik suru pontsorai eroteljes barazdakhan futva
elerik a szarnyfedok csucsat. Az ut6mell oldallemezet a kozeplemeztol eles
varrat valasztja el. Labaik rovidek, erosek, hatulso labaik az utomell oldalszegelyetol tavol, egymashoz kozel izesiilnek. Combjaik helso elen nines fog,
karmaik a toviikon osszenottek.
Eddig mintegy 30 faja ismerete s, mediterrau elterjedesiiek, csak l faja el NyugatSziberiaban. Magyarorszagon 3 faja fordul elo, l tovabbinak a kimutatasa pedig varhato.
Eletmodja es tapnovenyei alig ismeretese k.
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(2) Ormimya a csaparkok kozott szelesebb, mint a homlok szelessegenek a fele; a csaparkok ugyanis az ormany szele fete tolodnak el,
hosszukasak, szelei parhuzamosak, a csapto feliilrol azonban j6l
lathat6 (23. abra: A). Csapjanak toize majdnem egyenes. Fekete,
csapja, terdei es labfejei vorosek. Pikkelyei kerekdedek, sziirkek,
nem femes csillogasuak. Elotora sokkal szelesebb a hosszanal,
oldalai gyengen iveltek, csucsa alig keskenyebb a tovenel. Szarnyfedoi tojasdadok, valamivel a kozepiik elott a legszelesebbek,
kozterecskein a pikkelyek kozott tObb szabalytalan sorban elhelyezett felall6 szor lathat6. 3-4 mm.
Eddig csak Erdelyhol, Horvatorszagh6l es Magyarorszag teriileterol (Pees
es Szentgotthard) keriilt elo ( = Hens chi REITT.)

periteloides Fuss
2

(1) Ormanyuk a csaparkok kozott nem, vagy alig olyan szeles, mint
a homlok szelessegenek a fele, a godor alaku csaparkok ugyanis
az ormany hatan helyezkednek el (23. abra: B). Csapjuk toize
hajlott.

3

(4) Tarkoja igen vastag, halanteka duzzadt, es feje igy sokszor kisse
szelesebb, mint az elotor eliilso szegelye (23. abra: B). Fekete,
csapjai es labai sargasak, a csapbunk6 es a combok azonban 80tetebbek. Szarnyfedoinek sziirke pikkelyei tojasdadok, a szarnyfedok kozepe tajan az oldalakhoz kozelebb 1-1 nagy folt lathat6,
amelyen csak barna szorok allnak. Ormanya igen rovid, hata a
csaparkok kozott alig olyan szeles, mint a homlok szelessegenek
egyharmada. Elotoranak csucsa nem, vagy alig valamivel keskenyebb a tovenel, oldalai gyengen iveltek. Szarnyfedoinek felall6
szorei rovidek, de szembetunok. 2,5-3 mm.
Kozep-eur6pai faj. Magyarorszagou igen ritka, eddig csak Kalocsarol es
Pecsrol ismeretes

bisignatus

4

GERM.

(3) Tarkojuk normalis, fejiik tehat nem szelesebb, mint az elotor
csucsa, halantekuk nem duzzadt.

A

B

c

D

23. abra. A: Argoptochus periteloides Fuss, B: A. bisignatus GERM., C: A. bifoveolatus
es D: A. subsignatus BoH. feje es elotora (Eredeti)

STIEHL.

CURCULIOKIDAE I. -

X.

,5

OR'IIANYOSBOGARAK I.

4 65

(6) Nagyohb faj. Elotor:in ketoldalt, hosszanak hatuls6 harmadaban
1-1 sekely godrocske van (23. abra: C). Pikkelyei hosszu pikkelyszor-szeriiek, zoldessargak, opalosan csillognak. Fekete, csapj a es
labai sargak, csak combjai valamivel sotetebbek. Ormanya valamivel szelesebb, mint amilyen hosszu, hata a csapgodrok kozott majdnem olyan szeles, mint a homlok szelessegenek a fele. Szeme nagy,
gyengen kidiilledt. Elotora majdnem ketszer olyan szeles, mint
amilyen hosszu, oldalai gyengen iveltek, csucsa alig keskenyebb
a tovenel, ketoldalt 1-1 szeles pikkelysavval. Szarnyfedoi rovid
tojasdadok. 4 mm.
Erd"lyhol ismertettek ; elofordulasa Magyarorszagon is lehetseges ( = Strnbli
REITT.)

[bifoveolatus STIERL.]

6

(5) Kisebb faj. Elotor{m nincsen godrocske (23. abra: D). Pikkelyei
rovidebbek. Fekete. Csapja es labai vorosek, csak combjai sotetebbek, pikkelyei sziirkek. Ormanya igen rovid, homloka a szemek
kozott ketsze-r olyan szeles, mint az ormany hata a csaparkok kozott.
Elotora alig valamivel szelesebb, mint amilyen hosszu, oldalai
majdnem egyenesek es parhuzamosak, korongja sotet, kozepen
azonban vilagos sav huz6dik, oldalai a siiriin all6 pikkelyek kovetkezteben vilagosabbak. Szarnyfedoi hosszukasok, tojasdadok, kozepiik elott a legszelesebbek, elall6 szorei j61 lathat6k. 2,5-3 mm.
Kisazsiaban, Magyarorszagon, Krajnahan, Szlovakiahan es ErdelYben
fordul elo. Magyarorszagr61 csak irodalmi adatok alapjan ismeretes

subsignatus BoH.
9. nem: Phyllohius SCHONH.
Kozep es nagysagu ormanyosbogarak. Testiik hosszukas tojasdad, rendszerint siiriin, ritkabban gyeren all6 pikkelyek boritjak, kivetelesen a pikkelyek teljesen hianyoznak; sok faj pikkelyei kozott elall6 szorok is talalhat6k.
Ormanyuk rovid, szeles, feliil lapitott vagy gyengen domboru. Csaparkuk
az ormany hatan huz6dik, feliilrol j6llathat6. Pajzsocskajuk szabadon lathat6.
Szarnyfedoik lenyegesen szelesebhek, mint az elotor, valluk szogletesen kiugr6.
Labaik hosszuak, combjaik belso elen sok fajon szembetiino fog van, masokon
hianyzik. Karmaik a toviikon osszenottek.
Mintegy 200 faja ismeretes, valamennyi a palearktikus regi6 lak6ja. Koztiltik a Karpatmedeneeben 25 fordul elo . lma~6ik tiilevelu es lombosfak leveleit nigjak, larvaik gyokerekkel
taplalkoznak ; legtobh fajuk polifag . Gazdasagi j elentosegtik nem nagy , esak keves faje erdemel
emlitest.

1 (38) Legalabb az egyik, de tobbnyire valamennyi comb belso elen
szembetiino fog van.
2

5

(3) Hatoldalan csak elall6, gyeren elhelyezkedo hosszu szorok vannak,
pikkelyek a mell oldalan sem talalhat6k (1. alnem: Nemoicus
STEPH.). Fenyes, feje es elotora rendszerint fekete, szarnyfedoi
X. 4.
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vorosessargak (forma ty pica), ritkan egesz feliilete voroses vagy
fekete, csapjai es labai mindig vorosessargak. Ormanya keskenyehh,
mint a feje, csucsa lekerekltett, hatoldalan hosszanti arok huz6dik,
szeme kidiilledt, atmeroje a halantek hosszanal alig valamivel
rovidebb. Csaparka hosszukas, a nero valamennyi faja koziil leginkabb az ormany szele fele tol6dik el. Elotora eppen olyan surun,

24. abra. Phyllobius oblongus L. (Eredeti)

de valamivel durvabban pontozott, mint a feje. Szarnyfedoinek
pontsorai szab{tlyosak, surun pontozottak, eroteljesek, kozterecskei
gyengen domboruak (24. abra). 3,5-6 mm.
Eurosziberiai faj. Magyarorszag sik· es dombvidekein messze elterjedt es
kozonseges. Tapnovenyei a legkiilonbozobh lombosfak. A gyiimolcsfakat es faiskolak csemeteit sokszor olyan tomegekben lepi el, hogy a lomhozat nagy resze
elpusztul; a bimh6k es viragok kiragasaval is nagy kart okozhat. Minden gyomores kontaktmereggel irthat6, de ezek a szerek csak viragzas utan alkalmazhat6k.
III-VII. - K o z on s e g e s I o m b or many o s

oblongus L.
Valtozatai:

1. Egesz feliilete vorosessarga. -

A torzsalak kozott, ritka
ab. rufescens

2. Egesz feliilete feket e, csak csapja es lahai vorosek. -

MARSH.

lgen gyakori
ab. floricola

GYLL.

X.
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3

(2) Hatoldalukon pikkelyek vannak vagy suru alapszorozet, kozte gyakran elall6 szorok merednek elo. Ritkan a hatoldalukon nincsenek
: pikkelyek, de a mell oldallemezen ilyenkor is talalhat6k.

4

(5) Csak a hatuls6 combon van eros fog, az eliilso es a kozepso comb
e~yszeru (2. alnem: Phyllarestes ScHILSKY). Hosszukas, barna, feje,
elotora es potroha, valamint csapbunk6ja es combjai sotetebbek.
Szarnyfedoit tulnyom6an hosszukas sziirke pikkelyek boritjak,
amelyek kozott sargasbarna pikkelyek szabalytalan harantsavokat
alkotnak. A pikkelyek kozott, kiilonosen hatul, apr6 elall6 szorok
is vannak. Ormanya igen rovid, szelesebb a hosszanal, homloka j6val
szelesebb, mint az ormany hata a csaparkok kozott, ezek kerekded
godor alakuak; halanteka hosszabb a szem atmerojenel (25. abra: A).
Elotora finoman es surun pontozott, oldalain surubben all6 sziirke
pikkelyek hosszanti savot alkotnak. Szarnyfedoinek csucsa hegyes,
pontsorai finomak, kozterecskei laposak. 4-5 mm.
Kelet-mediternin faj. Magyarorszagon foleg a Dunantulon gyujtiittek.
V-VI.

pictus STEV.
Valtozata:
1. Csapbunk6ja es comhjai is sargak. -

Nem ritka

ab. pallipes GYLL .

5

(4) Minden comb belso elen szembetuno fog van.

6

(7) Ormanya vastag, a toven nem keskenyebb, mint a feje, a fejevel
egyiitt a csucsa fele kuposan elkeskenyedik (25. abra: B) (3. alnem:
Dieletus REITT.). Alapszine fekete vagy barnasfekete, csapja es
labai a sotet combok kivetelevel sargak, testet elenkzold, femes csillogasu pikkelyek boritjak, a pikkelyek kozott szamos hosszu, felall6
szor talalhat6. Csaparka kerek, godorszeru, csapja feltunoen hosszu,
szeme gyengen domboru, homloka sokkal szelesebb, mint az ormany
hata a csapgodrok kozott. Elotoranak oldalai erosen iveltek. Szarnyfedoinek rovatkai finomak. 3,5-6 mm.
Palearktikus faj. Magyarorszagon messze elterjedt es kiiziinseges. Tapnovenyei koziil a gyiimiilcsfakat, a nyirt, a biikkot es fenyufeleket emlitik. Az altala
okozott kar neha sz:imottevo. V -VII. ( = croaticus STIERL.)

argentatus L.
Valtozatai:
l. Labai egyszinu sargak. REDTB.)

Magyarorszagon a torzsalaknal gyakoribb ( = pineti
ab. viridans BoH.

2. Feliiletenek pikkelyei sziirkek. -

Igen ritka

ab. tephreus SCHILSKY

3. A pikkelyek a fejen es az elotoran femes zoldek, a szarnyfedoin sziirkek. Egyetlen peldanyat a Budai-hegyekben gyujtiittek
ab. budensis HAJ6ss

7

5*

(6) Ormanyuk tove keskenyebb, mint a fejiik, az arc es az ormany
tove szogletesen elkiiloniil, az ormany oldalai majdnem vagy teljesen
parhuzamosak (25. abra: C) (4. alnem: Phyllobius s. str.).
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8 (21) Homlokuk a szemek kozott nem, vagy csak alig valamivel szelesebb,
mint az ormany hata a csaparkok kozott, a csaparkok ugyanis
hosszukasak, es erosebben az ormany oldalai fele tolodnak el
(25. abra: C). (Ebben a tekintetben a Polydrosus GERM. nem fajaihoz kozelednek.)
9

(12) Csapjuk rovid es vastag, utolso ostorizei szelesebbek, mint amilyen
hosszuak (26. abra: A).

10 (11) Pikkelyei egyszinu szi.irkek: Ph. mcanus
alatt.

GYLL.,

lasd 26. sorszam

11 (10) Pikkelyei reszben szi.irkek, reszben barnak: Ph. montanus
lasd 27. sorszam alatt.
12

MILL.,

(9) Csapjuk hosszu, utolso ostorizei joval hosszabbak, mint amilyen
szelesek (26. abra: B).

13 (14) Hatulso labszara a belso oldalon a csucs kozeleben melyen kimetszett (26. abra: E). Fekete, csapjanak tovi fele es labai sotetbarnak,
testenek kisse femesen csillogo pikkelyei durva szor alakuak,
kozotti.ik a fejen es az elotoran rovid, a szarnyfedoin pedig hosszu
szorok allnak ki. Ormanya joval hosszabb a szelessegenel, a csucsa
fele kisse kiszelesedik. Szeme kidi.illedt, homloka alig szelesebb,
mint az ormany hata a csaparkok kozott, halanteka valamivel
hosszabb, mint a szem atmeroje. Elotora a csucs elott beflizott, oldalai egyenletesen iveltek. Szarnyfedoinek rovatkai aranylag melyek,
de finoman pontozottak, kozterecskei domboruak. 7,5-10 mm.
Balkani faj, amelyet tobb izben a Banatban e., Szlov<ikiaban is gyiijtottek.
Magyarorszagon is e!Ofordulhat. Tapnovenyei ismeretlenek ( = lmngaricus STIERL.)

[pilicornis

DESBR.]

14 (13) Hatulso labszaruk belso oldalan nines kimetszes (26. abra: F).

15

(18) Szarnyfedoiken hosszu, felallo szorok vannak.

A

B

c

D

25. abra. A: Phyllobius pictus STEV., B: Ph. argentatus L., C: Ph. calcaratus FABR. es D: Ph.
piri L. feje (Eredeti)
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I.

16 (17) Pikkelyei hosszukasak, pikkelyszor-szeruek, gyeren all6k. Fekete,
csapja es labai is alig valamivel vilagosabbak. Ormanya hosszabb,
mint amilyen szeles, a csucsa fele nero szelesedik ki, hatan alig
eszreveheto hosszanti bemelyedes van. Szeme kidiilledt, homloka
alig szelesebb, mint az ormany hata, halanteka hosszabb, mint a
szem atmeroje. Elotora hasonlit az elozo fajehoz, szarnyfedoinek
rovatkai finomabbak, ki:izterecskei laposabbak, egyebkent az elobbi
fajhoz igen hasonlit. 7,5-9 rom.
Eddig csak Erdelyhen, a Bamithan es Szlovakiahan gyiijtiittek. Esetleg
is elOfordulhat.. Tapniivenyei ismeretlenek. VII.

~Iagyarorszagon

[transsylvanicus STIEHL.]
17 (16) Pikkelyei kerekdedek, surun all6k, zi:ildek, femesen csillognak.
Fekete, labai a si:itet combok kivetelevel, vala~int csapjai vi:iri:isesbarnak. Ormanya valamivel hosszabb, mint amilyen szeles, a csucsa
fele csak igen gyengen szelesedik ki. Feje egyebkent a 2 elozo fajehoz
hasonlit. Elotora a csucsa elott alig eszrevehetoen befuzott, oldalai
laposan iveltek, kozepvonalaban finom el huz6dik. Szarnyfedoinek
pontsorai alig rovatkoltak, ki:izterecskei majdnem laposak. 6-8 rom.
Kiizcp- es eszak-europai faj. Magyarorszagon a Dunantulon (Koszegihegvek, Bakony, Zirc es Si6f"k) elofordul. Tapniivenyei kiiliinhiizo lomhosfak,
kiiliiniiscn a nyir, emellett a lucfenyo is, amelynek gyiikerein larvaja neha tetemes
karokat okoz. VI-VIII.(= Apjelbt'cki STIEHL., psittacinus GERM.)

arborator

HERBST

18 (15) Szarnyfedoiken nincsenek hosszu, felall6 szorok; ha szorok egyaltalaban lathat6k, akkor ri:ividek es erosen hatrahajl6k.
19 (20) Testet fekete vagy sziirke, neha igen tarka szorozet fedi, e szori:izet
ki:izi:itt a szarnyfedok hatan is j6llathat6 hatrahajl6 szori:ik allnak ki.
Ormanya joval hosszabb, mint amilyen szeles, hatanak kozepen a
csatornaszeru bemelyedes majdnem a szemeig huz6dik. Szeme
kidiilledt, halanteka hosszabb a szem atmerojenel. Csapja hosszu,

A

B

D

c

E

F

26. abra. A: Phyllobius incanus GYLL. es B: Ph. wlcaratus FABR. csapja- C: Ph. bulgaricus
APFB. es D: Ph. incanus GY.LL. fpje - E: Ph. pilicornis DESBR. es F: Ph. arborator HERBST
hatulso lahszara (Eredeti)
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toize kisse hajlott, 2. ostorize sokkal hosszabb, mint az 1. Elotora
feltunoen kicsi, majdnem negyzet alaku, oldalai laposan iveltek,
tove elOtt beflizott, hatulso szogletei fogszeruen kiallnak. Szarnyfedoi gyengen rovatkoltak, recezett kozterecskei majdnem laposak.
8-12 mm.
Europaban es Eszak-Afrikaban el. Magyarorszagon messze elterjedt es
gyakori. Tapnovenyei az eger es mas lombosfak, malna, szamoca, csalan stb.
Hazankban csak jelentektelen kartevo. V -VIII. ( = glaucus STIERL., nudus
WESTH.)

calcaratus F ABR.
Valtozatai:
I. Szarnyfedoinek szorei feketek, Iabai vorosek

2. Mint az elobbi, de labai feketek. -

forma typica

Meglehetosen ritka
ab. fuscofumosus JlEITT.

3. Szarnyfedoin vilagossziirke szorokbol allo foltok vannak, labai vi:iri:isek, csak
labfejei si:itetek. - A ti:irzsalaknal gyakoribb
ab. atrovirens GYLL.
4. Mint az elobbi, de labszarai is si:itetek. -

lgen ritka

5. Mint az elobbi, de lahai teljesen feketek. -

ab. tibialis ScHILSKY

Gyakori
ah. nigrofemoratus GABR.

6. Szarnyfedoinek szori:izete egyi:intetiien vilagossziirke. Lahai vi:iri:isek. - Gyakori
ab. densatus ScHILSKY
7. Mint az elohhi, de comhjai si:itetek. -

Gyakori ah. pseudodensatus JlEITT.

20 (19) Testet femeszold pikkelyszorok takarjak, amelyek lenyegesen szelesebbek, mint az elobbi faj szorei, szarnyfedoin csak a boltozott
vegen lathatok hatrahajlo szorok. Fekete, csapja es labai is feketek.
Ormanya meg hosszabb, mint az elobbi faje, a csucsa fele erosebben
kiszelesedik, hatan csak a csucs kozeleben talalhat6 gyenge bemelyedes. Szeme erosebben kidiilledt, halanteka hatrafele kisse szettarto.
Csapja rovidebb, toize egyenes, 2. ostorize csak kevessel hosszabb,
mint az 1. EIOtora nagyobb, oldalai erosen iveltek, tove elott alig
lathatoan beflizott, hatulso szogletei nem fogszeruek. Szarnyfedoi
keskenyebbek, hatulso harmaduk a nostenyeken is gyengebben kiszelesedo. Kisebb faj. 7-9 mm.
Eurosziberiai faj. A Karpat-medencehen foleg a Karpatok vonulata menten
el, Magyarorszagon (Moson megye) ritka. Tapni:ivenyei: eger, hiikk, gyiimi:ilcsfak,
csahin sth. Hazankhan nines gazdasagi jelentosege (= alneti FABR., Gyllenhali
TouRN.)

urticae

DEG.

Valtozata:
I. Labai egeszen vagy reszben vi:irosek. -

21

Ftitka

ah. caesius STEPH.

(8) Homlokuk a szemek kozott sokkal szelesebb, olykor ketszer olyan
szeles, mint az ormany hata a csaparkok kozott. A csaparkok
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rendszerint kerekek, godorszeruek es teljesen az ormany hatoldalan
foglalnak helyet (25. abra: D); kivetelesen kisse hosszukasak. Csapjuk altalaban rovid, utols6 ostorizei nem, vagy csak alig valamivel
hosszabbak, mint amilyen szelesek. Labaik is rovidebbek.

22 (31) Szarnyfedoiken a pikkelyek kozott nem allnak ki hosszu szorok.
23 (24) Csapgodriik feltunoen nagy, ezert ormanyuk csucsa eros en kiszelesedik (26. abra: C). Pikkelyeik egyontetuen surun allnak, zoldek,

femes csillogasuak. Homloka a szemek kozott mintegy masfelszer
olyan szeles, mint az ormany hata a csaparkok kozott, a csaparkok
feltunoen nagyok, hatarozottan hosszanti tojasdadak. Fekete, csapjai es labai rendszerint vilagos sargasvorosek, apr6 kerekded pikkelyei zoldek. Ormanya hosszabb, mint az elobbi faje, hata lapitott
vagy gyengen melyitett. Szeme maj dnem lapos, halanteka szinten
hosszu. Elotoranak oldalai szabalyosan, felkorivesen lekerekitettek.
Szarnyfedoi alig barazdaltak, pontsorai finomak, kozterecskei laposak. 5,5-6 mm.

Balkani elterjedesii faj. Faunateriiletiinkon eddig csak a Banatban gyiijtottek; Magyarorszag deli videkein esetleg elofordulhat. Tapnovenyei ismeret·
lenek ( = Strandi HAJ6ss)

[bulgaricus APFB.]

24 (23) Csapgodriik kicsi, ormanyuk csucsa nem, vagy csak igen gyengen
szelesedik ki (26. abra: D). Pikkelyeik sziirkek, barnasak, bronzosak,
ritkan foltosan elhelyezkedok. Kivetelesen zoldesen csillognak.

25 (28) Kisebb fajok (3,5-4,5 mm), pikkelyeik egyszinu sziirkek vagy halvanyan barnaval tarkazottak.

26 (27) Pikkelyei egyszinu sziirkek. Fekete, labai es csapjai vorosek, a
combok es a csapbunk6 valamivel sotetebb. Pikkelyei apr6k, tojas
alakuak. Ormanya alig hosszabb, mint amilyen szeles, szeme k.idiilledt, homloka alig valamivel szelesebb, mint az ormany hata a
csaparkok kozott, halanteka hosszabb a szem atmerojenel. Elotora
j6val szelesebb a hosszanal, kozepen a legszelesebb. Szarnyfedoi,
kiilonosen a nostenyeken utols6 harmadukban erosen kiszelesednek,
gyengen barazdaltak, finom pontsorokkal es lapos kozterecskekkel.
3,5-4,5 mm.
V-VI.

Delkelet-eur6pai faj.

Magyarorszagon gyakori. Tapni:ivenye a tolgy.

incanus

GYLL.

27 (26) S•iirke es barna pikkelyei foltokka tomorulnek, a barnas pikkelyek
a paros kozterecskeken uralkodnak, a sziirkek viszont a paratlanokon. Alapszine, valamint fejenek es szarnyf.edoinek alakja es skulpturaja az elobbi fajehoz hasonl6, elotora azonban kevesbe szeles,
oldalai szabalyosabban iveltek. 3,5-4 mm.
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Balkani faj. Magyarorszagon eddig csak keves peldanyat gyujti:ittek
(Tihanyban, Kiralyszentistvanon, Simontornyan es Budapesten). Az irodalom
szerint tapni:ivenye a fenyo

montanus

MILL.*

27. a bra. Phyllobius piri L. (Eredeti)

28 (25) Nagyobb fajok (5-7,5 mm), pikkelyeik femesen csillognak.
29 (30) Pikkelyei hosszuak, pikkelyszor-szeruek. Fekete, liibai es csiipjai
vorosek, a combok es a csiipbunko sotetebb (forma typica). Pikkelyei
kiilonfele iirnyalatu bronzszinuek, ritkiibban zoldesen csillogoak.
Ormiinya hosszabb, mint amilyen szeles, homloka ketszer olyan
szeles, mint az ormiinyhiita a kerek csiipgodrok kozott. Szeme erosen
kidiilledt, haliinteka alig valamivel hosszabb a szem iitmerojenel.
Elotora joval szelesebb, mint amilyen hosszu, oldalai szabiilyosau
iveltek. Sziiruyfedoiuek fiuom pontsorai gyeugeu bariizdiiltak, kozterecskei majduem laposak (27. iibra). 5-6,5 mm.
Europai elterjedesu faj. Ma!(yarorszag alacsonyabb fekvesii videkein
messze elterjedt es ki:izi:inseges. Tapni:ivenyei: szamos lombosfa, kiili:ini:isen gyiimi:ilcsfak, nyir, biikk es a csalan. Gyiimi:ilcsi:isi:ikben es csemetekertekben neha
hazankban is tetemes kart okoz. IV·-VL

piri L.

* Az irodalomban emlitett Ph. mwulifer DEsBR. teves meghatarozas folytan keri.ilt
a magyar faunalistaba.
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Valtozatai:
I. Labai es csapjai egyszinii vorosek. -- Igen gyakori

ab. vespertinus

GYLL.

2. Labai es csapjai egyszinii feketek vagy sotetbarnak.- Aranylag ritka (= artemisiae DESBR.)
ab. mali GYLL.
3. Pikkelyei zoldek. -

30

Szinten meglehetosen ritka

ab. viridescens ENDR.

(29) Pikkelyei kerekdedek. Fekete, csapja es labai reszben vilagosabbak,
pikkelyei rozsaszinu arnyalatuak (forma typica), kivetelesen zoldesek, gyengen femesen csillog6ak. Ormanya alig hosszabb a szelessegenel, ormanyhata valamivel szelesebb, mint az elozo fajon.
Szeme kidiilledt, halanteka jol lathatoan hosszahb a szem atmerojenel. Elotora kisse keskenyebb, oldalai laposabban iveltek. Szarnyfedoinek az alakja es skulpturaja az elObbi fajehoz hasonlit. Valamivel nagyobb. 6,5-7,5 mm.
Kozep- es kelet-europai faj. Magyarorszagon szinten messze elterjedt, de
valamivel ritkabb._ Tapnovenyei koziil csak a csalan ismeretes. III., V., VII.

scutellaris

REDTB.

Valtozatai:
l. .Mint a torzsalak, de labai sargak. -

Ritka

2. Pikkelyei zoldesek. -- A torzsalaknal gyakoribb

ab. mutabilis DESBR.
ab. Wankai REITT.

31 (22) Szarnyfedoiken a pikkelyek kozott jol lathato szorok allnak ki.
32

(33) A szarnyfedok felallo szorei rovidek, sokkal rovidebbek, mint 1-1
kozterecskenek a szelessege. Eliilso labszaranak keresztmetszete
tojasdad, kiilso oldalan nines el (28. abra: A). Fekete, csapja es labfejei vorosek, csapbunkoja es toizenek a csucsa sotet. Pikkelyei
femesen csillog6 zoldek, a kozterecskeken es az elotoron elszort
pontokat hagynak csupaszon, egyebkent zart takarot alkotnak.
Ormanya hosszabb, mint amilyen szeles, oldalai parhuzamosak,
keskeny hatanak a kozepen barazda huzodik a szemekig, ezek
kidiilledtek.Homloka majdnemketszer olyan szeles,mint az ormanyhata a legkeskenyebb pontjan. Halanteka joval hosszabb, mint
a szem atmeroje. Elotora joval szelesebb a hosszanal, oldalai erosen
iveltek. Szarnyfedoinek oldalszegelye a csucs kozeleben felhajlik,
pontsorai alig barazdaltak, kozterecskei laposak. 4-6 mm.
Eurosziberiai faj. Magyarorszagon messze elterjedt, nem ritka. Tapnovenyei: galagonya, biikk, nyir stb. Ritkan erdeszeti kartevokent is fellep. IV-VII.

maculicornis

GERM.

33 (32) Szarnyfedoik felallo szorei hosszuak, legalabb olyan hosszuak,
mint amilyen szeles 1-1 kozterecske. * Eliilso labszaruk kereszt-

* A Ph. conump!us STEV. faunalistankbol ti:irlendo, minthogy felvetele nyilvan teves
megbatarozason alapult.

DR. ENDRODI SEBO
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metszete a kiilso szele fele lapitott, kiilso oldalan hatarozott el
huz6dik (28. ahra: B).

34 J (37) :ormanyuk legalahh olyan hosszu, mint amilyen szeles (28. ahra: C).
35 (36) .Csapostoranak 2. ize rovidehh, mint az 1., es rovidehh, mint a 3. es
a 4. egyiittveve (28. ahra: E). Fekete, lahai reszhen es csapjai teljesen vorosek. Szarnyfedoinek es elotoranak zold vagy hronzos
pikkelyei gyeren allnak, a pikkelyek kozott a kitin-feliilet lathato.
Elotoranak korongjan es a szarnyfedok varrata menten rendszerint
nincsenek pikkelyek, de gyakran az egesz feliilet nagyreszt vagy
teljesen csupasz; ilyen peldanyokon legalahh a mell zold pikkelyei
jol lathatok. Ormanya valamivel hosszahh a szelessegenel, csucsa
fele gyengen kiszelesedik. Szeme mersekelten kidiilledt, homloka
nem egeszen ketszer olyan szeles, mint ormiinyhata a csaparkok
kozott, halanteka hosszahh a szem atmerojenel. Elotora majdnem
ketszer olyan szeles, mint amilyen hosszu, oldalai felkorosen iveltek.
Szarnyfedoinek csucsan (az epipleuriikhan) suru es hosszu szorok
iilnek, kozterecskei csaknem laposak. 3,5-6,5 mm.
Kozep· es del·eur6pai faj. Magyarorszagon fOleg a dombvidekek lak6ja,
kozonseges. Tapnovenyei kiilonosen lombosfak, kozottiik gyiimolcsfak, ezeken
neha kart okoz. V -VI.

betulae F ABR,
Valtozatai:
I. Szarnyfedoi legfeljebb csak a varrat menten csupaszak. labai legalabb reszben
sotetek
forma typica

2. Mint az elobbi, csak labai teljesen sargak. -

Kozonseges ( = trivialis BoH..
ab. etruscus DESBR)

3. Szarnyfedoin csak az oldalszelek men ten lathat6k elsz6rt pikkelyek, l:ibai
legalabb reszben sotetek. - Gyakori ( = smaragdifer Kmsw.)
ab. lateralis REICHE

c
D
E
F
28. abra. A: Phyllobius maculicornis GERM. es B: Ph. betulae FABR. eliilso labszaranak keresztmetszete- C: Ph. longipilis BoH. es D: Ph. seladonius BRULLE feje es elotora- E: Ph. betulae
FABR. es F: Ph. longipilis Boa. csapja (Eredeti)

CURCULIONIDAE I. -

X.

ORMANYOSBOGARAK I.
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4. Szarnyfedoi teljesen csupaszok, vagy rajtuk legfeljebb nehany elsz6rt pikkely
talalhat6; labai teljesen sargak. - lgen ritka (= Stierlini FAUST)
ab. nudus STIEHL.
5. Mint az elobbi, csak labai legalabb reszben sotetek. -

Szinten kozonseges
ab. aurifer BoH.

36 (35) Csapostoranak 2. ize erosen megnyult, legalahh olyan hosszU.,
mint az l., es majdnem olyan hosszu, mint a 3. es a 4. iz egyiittesen
(28. ahra: F). Fekete, csapja es lahai sargak, pikkelyei egyontetuen
suruk. Ormanya kifejezetten hosszahh, mint amilyen szeles, oldalai
parhuzamosak. Szeme nagy, lapos, halanteka kisse rovidehh a szem
atmerojenel. Homloka ketszer olyan szeles, mint az ormany hata
a csapgodrok kozott. Elotora szelesehh a hosszanal, oldalai felkorosen iveltek, csucsa elott erosen hefuzott. Szarnyfedoinek felallo
sarga szorozete igen surd, pontsorai igen finomak, kozterecskei
laposak. 5-6,5 mm.
Delkelet-eur6pai faj. Magyarorszagon nem ritka. Tapnovenyei ismeretlenek. V -VI. ( = fl!lvipilis DESBR.)

longipilis BoH.
37 (34) Ormanya rovidehh, mint amilyen szeles, csucsa fele kiszelesedik
(28. ahra: D), hata lapitott. Szeme kisehh, halanteka hosszahh
a szem atmerojenel. Ormanyhata szelesehh. Elotora a csucs elott
nem hefuzott, oldalai joval gyengehhen iveltek. Kiilsoleg igen
hasonlit az elohhi fajhoz, csaparka azonhankisse hosszukas es szarnyfedoinek felallo szorozete gyerehh, valamint durvabh. 3,5-5,5 mm.
Balkani faj. Magyarorszagon a Dunantulon nem nagyon ritka. Tapnovenyei
ismeretlenek. V -VI. ( = breviatus DESBR.)

seladonins
38

BRULLE

(1) Minden comb belso ele egyszeru, fog nincsen rajta.

39 (42) Halantekuk joval rovidehh, mint a szem atmeroje (29. ahra: A).
Pikkelyeik sohasem femes csillogasuak (5. alnem: Pseudomyllocerus
DESBR.).

40 (41) Szeme kicsi, erosen kidiilledt, domhorulatanak legnagyohh szelessege a kozepe mogott fekszik (29. ahra: A). Pikkelyei igen surun
allnak a fejteton; az elotor es a szarnyfedok korongjan egyszinu
halvanyharnasak, oldalaikon sziirkek, rendszerint a 4. kozterecske
hatulso felehen is sziirkesek. Fekete, csapja es lahai a sotetehh
comhok kivetelevel sargasharnak. Ormanya alig valamivel hoszszahb, mint amilyen szeles, csucsa melyen kimetszett, homloka
ketszer olyan szeles, mint az ormany hata a csaparkok kozott.
Elotora szelesehh a hosszanal, oldalai egyenesek. Szarnyfedoi
hatrafele gyengen kiszelesednek, pikkelyei kozott nincsenek kiall6
szorok, kozterecskei laposak. 3,5-5 mm.
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Kozep-euro pai f aj . M agy arorszagon m !'ssze eh l'rj l' dt, d e ritka . Tapnovenyei
koziil a kanadai n ya rt ~sa fii u t emlitik . VI. ( = mu s F ABR. , ophthalmicus STIERL.)

cinerascens F ABR.

41 (40) Szeme nagy, kevesbe kidiilledt es egyenletesen domboru (29. abra:
B). Szarnyfedoin a tulnyomoan barnas pikkelyek kozott sziirke
pikkelyekbol allo felkoro s harantov lathato, amely az oldalak mellett igen szeles, a k ozep e fele elkeskenyedik, sot ott meg is szakad;
a szarnyfedoknek mintegy utolso negyed e szinten sziirken pikkelyezett. Barna, fej e es elotora sotetebb, csapja es labai sargasbarmik.
Ormanya hasonlit a z elobbi fajehoz , hata azonban a csaparkok
kozott kisse szelesebb. EIOtora is az elobbieh ez hasonlit, szarnyfedoi
a hatulso harmadukban sokkal erosebb en kiszelese dnek. 3-4 rom.
Europai elterj ed esii f aj. M agyarorszagon nem r itk a. Ta p nov cnyei: pimp o,
main a, fiizfelek st h . Ese tl eges karteveserol nin CH'n ad at. v -VIII.

sinuatus FABR.
42 (39) Halantekuk r end szerint lathatoan hosszabb a szem atmerojenel
(29. abra: C), ha ri tk a n csak olyan hosszu , akkor pikkelyeiknek
a szine hatarozot tan elt er az elobbi alnem fajaietol.

4 3 (44) Szarnyfedoi csupasza k , azokon sem pikkelyek , sem felallo szorok
n ero talalhatok, az ep p eldany ok pajzsocskajat es elotoruk oldalat
fem es csillogasu pikkelyek diszitik (6. aln em: Parnemoicus
SCHILSKY). F ek et e, cs apja es labai a fek et e combok kivetelevel
vorosek. Ormanya n ero hosszabb, mint amilyen szeles, csapgodrei
kerekek, godorszerdek , szeme kidiilledt, homloka szelesebb, mint az
ormany hata a csapgodrok kozott, csapja rovid es vastag, utolso
izei szelesebbek, mint amilyen hosszuak. Elotora szelesebb a hosszanal, korongja sdrdn, durvan pontozott. Szarnyfedoi hatul kiszelesednek, pontsorai erot elj esek, de alig barazdaltak, kozterecskei
majdnem laposak. 3-4,5 rom.
Koze p- es eszak- eur op a i f aj. :Magy a ror szagon is e!Mordul, igen elterj edt.
de ritka. Tapnoven yei lombos- es tiileve!U fa k. ~a lunk ni n es gazdasagi jelento sege. v.

viridicollis F ABR-

c

B

A
29 . ({ b r a . A : Phyllobius cinerascen s

F A B R .,

B: Ph. sinzwtus

f ej e (Eredeti)

F A BR .

es C:

Ph . v iridicollis

FABR.
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44 (43) Szarnyfedoiken pikkelyek

es

477

sokszor szorok is vannak.

45 (48) Szarnyfedoiken az igen surun elhelyezett pikkelyek kozott nincsenek
felall6 szorok (7. alnem: Subphyllobius SCHILSKY).

46 (4 7) Rasa pikkelyezett, eliilso labszaranak kiilso ele tompa (mint
28. abra: A). Fekete alapszine a suru, rendszerint fenytelen vagy
alig csillog6 zold pikkelyezes miatt nem latszik; csapja es labai a
sotetebb combok kivetelevel sargak. Ormanya kevessel hosszabh
a szelessegenel, csaparka tojasdad, szeme kidiilledt, homloka sokkal
szelesebb, mint az ormany hata a csapgodrok kozott. Elotora joval
szelesebb, mint amilyen hosszti, oldalai laposan iveltek. Szarnyfedoinek pontsorai finomak, kozterecskei laposak. 3,5-6 mm.
Euroszibt<riai faj. Magyaror;;zagon mindenfelt< m egtabilhat6, koziinseges.
Tapnovenyei kiilonbiizil lombosLik. Karteveserol nincsenek adatok. III-VI.
( = pomorwe 0LIY.)

viridiaeris LArCH.
Valtozatai:
l. Pikkelyei sz(irkek. -

Ritka

2. Labai teljesen !' argak . -

Gyakori

ab. cinereipennis
ah . pseudochlorizans

GYLL.
REITT.

17 (46) Rasa finoman szorozott, eliilso hibsziiriinak kiilso szele eles (mint
28. iibra: B). Fekete, csapja es liibai siirgiik, combjai legaliibb
reszben sotetek. Pikkelyei olyanok, mint az elObbi fajon. Ormanya
nem hosszabb a szelessegenel, szeme kevesse kidiilledt, homloka
szelesebb, mint az ormiiny hiita a csapgodrok kozott. Csiipostoranak
izei kisse hosszabbak, csak az utols6 iz szelesebb, mint amilyen
hosszti. Egyebkent az elobbi fajhoz igen hasonlit. Valamivel kisebb,
3,5 - 4,5 mm.
Elterjedese az elobbi fajeval azonos: Magyarorsz:igon Budapesten, Kecskemeten es Dehrecenben talaltak. Tapnovenyc a kokeny

parvulus OLiv.

48 (45) Szarnyfedoinek gyerebben elhelyezett hossztikas pikkelyei kozott
rovid, de jol lathat6 felallo szorok vannak (8. alnem: Udanellus
REITT.). A him eliilso labszarainak a tove a belso oldaliin szogletesen
kiugrik, a kozepso labszarai egyszeruek. Fekete, csapj a es labai
sargasvorosek, csak combjai sotetehbek, sziirkes pikkelyszorei
rendszerteleniil surii foltokba tomoriilnek, ami kiilonosen a szarnyfedok marvanyozasszeru rajzolatat okozza. Ormanya nem, vagy alig
hosszabb a szelessegenel, szeme gyengen kidiilledt, homloka sokkal
szelesebb, mint az ormany csatornaszeruen bemelyedt hata a csapgodrok kozott. Csapja rovid es vas tag, utols6 2-3 ostorize szelesebb , mint amilyen hosszti. Elotora szelesebb a hosszanal, oldalai
szabalyosan iveitek. Szarnyfedoinek pontsorai finom bariizdakhan
huzodnak, kozterecskei kisse dombortiak. 3,5 - 4 mm.
Kelet-mediternit~ elterjedesii faj, Magyaroi·sz<igon i s cli>fordul, de ritka.
Tapnovenyei ismt>retl ... nek. V. ( = sulcirostris BoH.)

brevis GYLL.
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MAGYARORSZ.AG .ALLATVIL.AGA
eddig megjelent fiizetei:

(A sorozat 1-50. fiizetenek ad atait hisd az 52. fiizethez rnellekelt tlijekoztatoban.)
51. Moczar Miklos: 6smehek, Foldirnehek - Colletidae, Melittidae.
XIII. kotet (Hymenoptera III.) 9. fiiz ete, 64 oldal, 24 abra (1960. I. 14.)
52. Dr. Erdos J6zsef: Fernfiirkeszek II. - Chalcidoidea II.
XII. kotet (Hymenoptera II.) 3. fiizete, 230 oldal, 97 abra (1960. V. 18.)
53. Dr. Endrodi SebO: Orrnanyosbogar ak II. - Curculionidae II.
X. kotet (Coleoptera V., Strepsiptera) 5. fiizete, 126 oldal, 61 libra (1960. X . 10)
54. N. Bajari Erzsebet: Fiirkeszdarazs-a lkatuak I. - Ichneurnonoidea I.
XI. kotet (Hymenoptera 1.) 4. fiizet e, 266 oldal, 72 libra (1960. XII. 17.)
55. t Dr. Zilahi-Sebess Geza: Fonala scslipuak I. - Nematocera I.
XIV. kotet (Diptera I.) 2. fiiz et e, 70 oldal, 32 abra (1960. XII. 19.)
56. Dr. Mihalyi Ferenc: FU.r6legyek - Trypetidae.
XV. kotet (Diptera II.) 3. fiizete, 76 oldal, 27 libra (1960. XII. 22.).
57. R. Dr. Stiller Jolan: Allati egysejtiiek - Protozoa (Altalanos bevezetes)
I. kotet (Protozoa) 1. fiizete, 25 oldal, 21 abr::. (1960. XII. 30.)

ROVIDiTETT RENDSZERTANI MUTATO
,Magyarorfzag Allatvilaga" X. kotetenek 4. fiizetehez
(Dr. Endrodi SebO: Ormanyosbogarak I . - Curculionidae I. -

ALCSALADOK Arammichnus GoziS 50
Argoptochus WEISE 13, 63
Brachycerinae 2, 6
Brachycerus OLIV. 7
.Brachyderinae 3, 11, 13
Brachysomus STEPH. 13
Calandrinae 5
Ceutorrhynchinae 5
Cleoninae 4
Ctenochyrus SEIDL. 62
Curculioninae 6
Cyclopterini 13
Dieletus REITT. 67
Dodecastichus STIERL. 14
Dorymerus SEIDL. 35
Elytrodon ScHONH. 12, 55

Eremnincte 2

Fauna Hung. 58.)

ALNEMEK
Otiorrhynchinae 3, 10
Otiorrhynchini 10
Otiorrhynchus GERM. 10, 13
Otiorrhynchus s. str. 17
Parnemoicus ScHILSKY 76
Peritelini 13
Peritelus GERM. 13, 62
Peritelus s. str. 63
Phyllarestes ScHILSKY 67
Phyllobiini 13
Phyllobius ScHONH. 13, 6.5
Phyllobius s. str. 67
Polydrosus GERM. 68
Pseudomyllocerus DESBR. 75
Ptochini 11
Rhinomias REITT. 60
Rhynchaeninae 6
Stomodes ScHONH. ll, 54
Subphyllohius ScHILSKY 77

Herpes BEDEL 9
Hyperinae 4

Nanophyesinae 6
1'\emoicus STEPH. 6.5

Tanymecinae 3
Thecesternininae 2, 9
Tournieria STIERL. 47
Trachyphloeus GERM. 11
Troglorrhynchus SCHMIDT 11, 53
Tychiinae 6
Tyloderes ScHONH. 53

Omias ScHONH. 13, 57
Omias s. str. 58

Udanellus REITT. 77
Urometopus FoRM. 57

Mecininae 6
Mylacini 12
Mylacus ScHoNH. 12, 55
·Myorrhininae 4

FAJOK ES FAJ ALATTI KATEGORIAK
adumhratus STIERL. 17
aerifer GERM. 36
agnatus GYLL. 53
algirus F ABR. 8
alneti FABR. 70
alpicola BoH. 44
alutaceus GERM. 33
.angustior RosH. 46
.anophthalmus ScHMIDT 54
.Apfelbecki STIERL. 69

arborator HERBST 69
argentatus L. 67
armadillo Rossi 31
armatus BoH. 41
arrogans FRIV. 22
artemisiae DESBR. 73
atrovirens GYLL. 70
auricapillus GERM. 46
aurifer BoH. (Otiorrhynchus) 31, 33
aurifer BOH. (Phyllobius) 75

2
aurotomentosus CsiKI 15
austriacus FABR. (Otiorrhynchus) 36
austriacus REITT. (Omias) 61

bastarnicus CsiKI 24
bavaricus REITT. 23
hetulae FAB~. 74
hidentatus STEV. 55
Bielzi STIERL. 37
hifoveolatus STIERL. 65
biharicus REITT. 61
binominatus FRIV. 44
bisignatus GERM. 64
bispinosus Bon. 55
hisulcatoides REITT. 34
hisulcatus F ABR. 34
Brancsiki STIERL. 21, 44
breviatus DESBR. 75
brevis GYLL. 77
budensis HAJOSS 67
bulgaricus APFB. 7l
caesius STEPH. 70
calcaratus FABR. 70
capellae APFB. 15
Carceli GYLL. 20
('ardiger HosT. 3;)
earinatirostris CsiKI 36
carinatus GYLI. 36
carinatus STIERL. 36
carpathorum CsiKI 28
caudatus Rossi 28, 34
chlorophanus Bon. 42
chrysocomus GERM. 50
chrysops HERBST 53
cinerascens F ABR. 76
cinereipennis GYLL. 77
coaretatus STIERL. 49
coecus GERM. 26
coerulescens APFB. 24
concinnus Bon. (Omias) 59
concinnus GYLL. (Otiorrhynchus) 24
conspersus GERM. 52
conspurcatus STIERL. 17
conspurcatus STIERL. 15
·contemptus STEV. 73
corruptor HosT. 40
constatus STIERL. 36
cribrosus GERM. 22, 27
croaticus STIERL. 67
densatus ScniLSKY 70
Desbrocheri STIERL. 20
dives GERM, 43
duinensis GERM. 32, 38
eheninus GYLL. 23
echinatus BONSD. 13
edentatus SEIDL. 52
elegantulus GERM. 39
Eppelshein·i APFB. 15
equestris RICHTER 36
etruscus DESBR. 74

fagi GYLL. 23
familiaris Bon. 63
floricola GYLL. 66
forticornis Bon. 60
foveicollis GYLL. 7
Frescati Bon. 20
fullo ScHRANK 49
julvipilis DESBR. 75
fulvus FABR. 26
fuscipes OLiv. 23, 27
fuscofurnosus REITT. 70
Ganglbaueri APFB. 15
gemrnatus F ABR. 42
geniculatus GERM. 15
glabratus STIERL. 24
glaucus STIERL. 70
glohulus Bon. 57
gracilior BRANCS. 55
graniventris MILL. 35
granulosus Bon. 20
Gylleenhali TOURN. 70
gyrosicollis BoH. 55
Hampei STIERJ.. 49
Hanaki J. FRIV. 59
Henschi REITT. 64
herbiphagus APFB. 15
Hilfi REITT. 29
hirticornis HERBST 20
hoverlanus REITT. 32
humilis GERM. 51
hungaricus GERM. (Otiorrhynchus) 22, 27'
hungaricus STIERL. (Phyllohius) 68
hung arus ENDR. 22
illyricus STIERL. 38
impoticus Bon. 44
incanus GYLL. 68, 7l
inflatoides REITT. 16
inflatus GYLL. 16
irritans HERBST 32
istriensis GERJ\1. 35
Jacqueti STIERL . .51
fuglandiformis REITT. 50
}uglandis APFB. 50
Kelecsenyii J. FRIV. 27, 30
Kollari GERM. 37
Kraatzi STIERL. 4.5
Kiisteri STIERL. 37

labilis STIERL. 39
laevigatus F ABR. 25
lasius GERM, 18
iateralis REICHE 74
latipennis Bon. 30
latirostris PEN. 60
latissimus STIERL. 31
lavandus GERM. 37, 40
lepidopterus F ABR. 41
leucograrnmus GERM. 63
ligneus OLiv. 20

3
ligustici L. 53
longicollis GYLL. 34
longipilis BoH. 75
lutosus GYLL. (Brachycerus) 8
lutosu s STIEHL. (Otiorrhynchus) 19, 43
maculicornis GERM. 73
maculifer . D'F.SBR. 7l
mali GYLL. 73
mandibularis REDTB. 20
mastix 0LIV. 16
maxillosus GYLL. (Otiorrhynchus) 48
maxill asus PETRI (Omias) 61
Mehelyi STIEHL. 36
memn.onius GYLL. 23
minor STILLER 33
mollinus .BoH . 13, 58
montanus Bon. (Otiorrhynchus) 26
montanus MILL. (Phyllobius) 68, 72
monrivagus BoH. 46
motio FABR. 23
multicostatus STIEHL. 44
multipunctatus :FABR. 22, 27, 32
muricatus F ABR. 7
mus FABR. 76
muta biiis DESBR. 73
niger F ..UIR. 26
nigrita F ABR. 51
nigrociliatus REITT. 16
nigrofemoratus GABR. 70
noxius Bon. 62
nudus STIEHL. 7.~
nudus \VESTII. 70
oblongus L. 66
obscurior ENDR. 22
obsidi a nus Bon. 47
obsitus GYLL. 31
obsoletus STIEHL. 17
obtusus BoH. 35
ophthalmicus STIEHL. 76
opulentus GERM. 42
orbicularis HERBST 51
Ormayi STIERL. 50
orni APFB. 17
orologus HEYD. 39
uvatus L. 47
pallipes GYLL. 67
parcegranulatus ENDR. 37
parvulus OLiv. 77
pauxillus RosH. 49
perdix 0LIV. 28
periscelis STIERL. 17
periteloides Fuss 64
Peterfii MALLASZ 32
picipen.nis STIERL. 16
pictus STEV. 67
pilicornis DESBR. 68
pinastri HERBST 45, 46
pineti REDTB. 67
piri L. 72
plebeius STIERJ,. 19

plumipes GERM. 30
politus BoH. 24
pomonae OLIV. 77
populeti BoH, 41 , 45
porcatus HERBST 1B
porcellus LAc. 10
praecellens STIERL. 24
proximus STIEHL. 21
pruinosus GERM. 16
psendochlorizans REITT. 77
pseudodensatus REITT. 70
pseudogoercensis REITT. 35
psittacinus GERM. 69
pulverulentus GERM. 17
raucus .FABR. 25 , 26, 31
regularis STIERL . 36
Reichei STIERL. 37, 40
remotegranulatu s STIEHL. 32
repletus BoH. 33
respersus STIERI.. 39
rhilensis STIERL. 21
romanus BoH. 41
rotundatus FABR. 57
rufescens MARSH. 66
rugifrons GYLI.. 44
rugosostriatus GOEZE 19
rumicis APFB. 17
sabulosus GERM. 30
salebrosus Bon. 16
salicis STROEM 41
scaber L. 18
scabricollis GERlt. 16
scabrosus MARSH. 19
Schwiegeri REITT. 32
scutellaris REDTB . 73
seladonius BRULLE 75
seminulum F ABR. 56
sensitivus ScoP. 21, 27, 29
Sequensi REITT. 43
setiger BoH. 13
signatipennis GYLL. 38
similis SoL. 53
singularis L. 3!1
s inuatus FABR. 76
smaragdifer KIESW. 74
squamiperdix R EITT. 28
stenorostris APFB. 38
Stierlini FAUST 75
Stierlinianus REITT. 45
Strandi HAJOSS 71
strigifions GYLL. 57
Strobli REITT. 65
subauriculus REITT. 35
subrotundatus STIEHL. 53
subsetulosus STIERL. 49
subsignatus BoH. 65
sulcatus F ABR. 4S
.mlcirostris Bon. 77
szorenyensis CsiKI 1.')

tatricus REITT. 21
tenuis STIERL. 39

4
tephreus ScHILSKY 67
tibialis SCHILSKY 70
transsylvanicus STIERL. (Otiorrhynchus) 47
transsylvanicus STIEHL. (Phyllobius) 69
tristis F ABR. 26
tristis ScoP. 51
trivialis Bou. 74
truncatus STIERL. 28, 29
tumidipes STiERL. 43

vespertinus GYLL. 73
Viertli WEISE 61
villosopunctatus GYLL. 26
viridans BoH. 67
virideseens ENDR. 73
viridiaeris LAICH. 77
viridicollis F ABR. 76
W ankai REITT. 73
Weberi MERKL 42

nnicolor HERBST 23
urticae DEG. 70

xanthotrichus APFB. 53

velutinus GERM. 51

zebra F ABR. 49

Ara: 13,-- h

MAG Y ARORSZAG ALLA TVILAGA
kesziilo fiizetei :

I. ki:itet (Protozoa) 5. fiizete :
Dr. Pellerdy Laszlo: Sejteloskodok - Coccidiomorpha.
X. ki:itet (Coleoptera V., Strepsiptera) 1. fiizete :
Dr. Endrodi Seb8: Orroshogarak - Anthribidae.
XII. ki:itet (Hymenoptera II.) 4. fiizete :
Dr. ErdiJs Jozsef: Femfiirkeszek III. - Chalcidoidea III.
XVI. ki:itet (Lepidoptera) 2. fiizete :
Dr. Gozmany LaszlO: Molylepkek I. XVI. ki:itet (Lepidoptera) 7. fiizete:
Dr. Gozmany Laszlo: Molylepkek VI. -

Microlepidoptera I.
Microlepidoptera VI.

