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1.

l

A XIV. kötethez tartozó va1amennyi
füzet borítólapjának beszolgáltatása ellené
ben a kötet kemény kötéstábláját bárme1yik
könyvesbolt kiadja.

Az ábrákat CsIBY MIHÁLY készítette

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiad6 igazgat6ja
Szerkesztésért felelős: Jolsvay Alajos. - Miiszaki fele16s: Szőllősy Károly
Kézirat beérkezett : 1958. 1. 5. - Terjedelem :

44314/58

4 (A/S iv)

Akadémiai Nyomda, B ,dapeot - Felelős ve.etó : Bernát György

2. alrend : BRA CHYCERA

LÉGYALKATÚAK

Írta
ARADI

MÁTYÁS PÁL

A légyalkatúak a kétszárnyúak változatos, fajokban gazdag alrendje.
Többségük közepes és nagytermetű légy, de vannak közöttük igen aprók is.
Testük rendszerint széles, zömök, légyszerű, ritkábban karcsú, törékeny, szú
nyogokra emlékeztető. A -szúnyogalkatúaktól legkönnyebben csápjuk felépítése
alapján különböztethetők meg. Csápjuk aránylag rövid, mindig3-ízű. A szúnyog
alkatúak sokízű csápjából fejlődött úgy, hogy az első két íz megmaradt, a csáp
ostort alkotó többi íz azonban harmadik ízzé forrt össze. Az ősibb típusú c<1alá
dok csápján még felismerhetők az összenőtt gyűrűk nyomai, a magasabbren
dűekén a gyűrűzöttség eltűnik, és a maradék ízek a 3. csápíz végén vagy tövén
pálcikaszerű nyúlványt vagy csápostort alkotnak (2. ábra: E-F). Tapogatójuk
1-2-ízű, nem annyira lefelé, mint inkább előre irányul. Szárnyuk végső sejtje
(An) a külső szegély felé erősen beszűkül vagy bezáródik, esetleg a szárnytő
felé visszahúzódik és megrövidül.
A légyalkatúak lárvái egy részének jól fejlett feje van, másoké csökevényes vagy tel
jesen hiányzik. Bábjuk múmia- (szabad) vagy tonnabáb. Az előbbi esetben a bábot csak egy
vékony hártya fedi, alatta a fejlődő rovar testszelvényei, esetleg végtagjai felismerhetők.
Az utóbbi esetben viszont a báb a lárva utolsó lárvaborének fennmaradó, erősen pigmentált
és megkeményedett borpáncéljából képződött hordó alakú tokba van bezárva. A múmiabáb
a hátoldalán hosszanti egyenes vonalban, a tonnabáh pedig a báb elején egy kör alakú fe dő
leválásával nyílik.

A hadak határozókulcsa
1

(2) Csápjuk fölött soha sincs ív alakú varrat, vagyis egy zárt félkör vagy
patkó alakú bemélyedés. Tapogatójuk rendszerint 2-ízű. Lárváiknak
többnyire van fejük, néha azonban fejük csökevényes, és csak a száj
szervekre korlátozódik. Bábjuk múmiabáb, amely a háti részén hosszanti
vonalban nyílik - E g y e n e s - b á b r é s ű 1 e g y e k
I. had : Orthorhapha

2

(1) A csápok fölött többségüknél ív alakú varrat látható. Tapogatójuk
többnyire 1-ízű. Lárváiknak sem feje, sem álltokja nincs. Bábjuk tonna
báb, amely elülső végén kör alakú fedő leválásával nyílik. Ezt a fedőt
egy előre képzett ív alakú varrat keretezi - K e r e k - b á b r é s ű
1egyek
II. had : Cyclorhapha

I. had

:

ORTHORHAPHA

EGYENES-BÁBRÉSŰ LEGYEK

Az egyenes-bábrésű legyek hada a legalacsonyabbrendű, legkezdetlege
sebb fejlettségű légyalkatú családokat foglalja magába. Egy részük apró, több1

XIV. 9.
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ségük azonban közepes és nagytermetű, sőt legnagyobb legyeink is ide tartoz
nak. Csápjuk rövid, mindig 3-ízű, a 3. íz azonban nem egyszerű, hanem több
gyű�ű öss�eolvadásából alakult ki. Rajta legtöbbször egy csápsörte, vagy
pedig pálcika alakú nyúlvány látható. Tapogatójuk 2-ízű. Lárváiknak rend
szerint van fejük, néha azonban fejük csökevényes. Bábjuk múmiabáb, amely
háti részén hosszanti, egyenes vonalban nyílik.
A palearktikumban előforduló családok közül csak a Nemestrinidae és Mydaidae csalá
dok nincsenek faunaterületünkön képviselve. Nálunk 10 családjuk él.

A

1 (8)

csal á d o k

ha t á r o z ó k u l c s a

Lábaikon az empodium és a 2 pulvillum megegyező nagyságú és fejlett
ségű, kivéve a Dolichopodidae család néhány faját, ezeket azonban
jellemző szárnyerezetük alapján könnyű elválasztani (2. ábra: G).

2

(5) Csápjuk 3. íze több gyűrű összeolvadásából keletkezett, rajta az össze
tevő ízek jól láthatók, ezért csápjuk 3. íze gyűrűzött (2. ábra: E).

3

(4) Torpikkelyük nagy és széles. Középső lábszáraikon, egyesek pedig még
hátulsó lábszáraikon is sarkantyúszerű függeléket viselnek (3. ábra :
D: a). Zömök legyek, szemeiken élő állapotban élénk színű foltok vagy
sávok láthatók. Szárnyerezetük a családon belül egységes. Discoidalis
sejtjük meglehetősen nagy és hosszú, az r4 és r5 sugárér pedig a szárny
csúcsot széles villába keretezi (1. ábra: C). Potrohukon 7 szelvény lát
ható - B ö g ö 1 y ö k
20. család: Tahanidae

4

(3) Torpikkelyük keskeny. Lábaikon nincs sarkantyú. Zömök és karcsú
legyek, az élő példányok szemein nincsenek élénk színű foltok vagy
sávok. Szárnyaikon a discoidalis sejt kicsiny, rövid, az r4 és r5 sugárér
által alkotott villa pedig a szárny csúcsa előtt torkollik a szegélyérbe
(1. ábra : B). Potrohukon csak 5-6 szelvény látható - Ka t o n a21. család : Stratiomyiidae
1egyek

·�

B

A

e

�:.'
on cu,

F
E
D
1. ábra. Orthorhapha szárnyak : A : Rhagionidae ; B : Stratiomyiidae ; C : Tabanidae ;
sugarer agai, cu1
D: Bombyliidae; E: Scenopinidae; F: Asilidae (r1, r2+3, r4, r5
2. tősejt, An
discoidalis sejt, B2
végsőér, D
könyökér, an
végsejt (ÜLDROYD
=

=

=

=

=

=

nyomán)

=
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s

(2) Csápjuk 3. ízének első egynéhány gyűrűj e egymással összeolvadt, úgy
hogy a 3. ízen az összetevő gyűrűk nem láthatók, tehát nem gyűrűzött
(kivéve a Xylophagus nem fajait). A többi íz egy vékony pálcika vagy
csápsörte alakjában a 3. íz csúcsán helyezkedik el (2. ábra: F).

6

(7) Torpikkelyük kicsiny, keskeny, csökevénye s. Többségük karcsú, töré
keny légy. Potrohuk megnyúlt, lábszáruk hosszú, vékony. Szárnyuk
erezete jól fejlett, az r1 és r2+3 sugárér rendszerint egymáshoz közel
Lep
torkollik a szegélyérbe és a szárnyjegyet zárja körül (1. ábra: A) (
22. család: Rhagionidae
tidae) - Kó s z a 1 e g y e k
=

7

(6) Torpikkelyük nagy és széles, fül alakú. Potrohuk felfújt, gömbszerű.
Fejük feltűnően kicsiny, és nagyon alacsonyan van elhelyezve a tor ele
jén. Szárnyuk a többi családokéhoz képest igen redukált erezetű (2.
Acroceridae) - Gö m b l e g ye k
ábra: D) (
23. család: Cyrtidae
=

l 8 (1)

Lábszáraikon csak a 2 pulvillum egyenlő nagyságú és fejlettségű, az
empodium vékony, szőrszerű vagy teljesen hiányzik (2. ábra: H).
Néha a pulvillumok is csökevényesek. cS i

9

(16) Szárnyuk 2. tősejtje (B2) hosszú, a végsejt (An) ugyancsak hosszú,
csúcsban végződő, esetleg nyitott. Szárnyuk hátulsó szegélye mentén az
r5 és cu1 erek között elhelyezkedő sejtek száma - a discoidalis sejt
kivételével - 3-5 között változhat (1. ábra: D-F; 2. ábra: A-C).

10

(13) Szárnyuk hátulsó szegélyén az r5 és cu1 erek között S szárnysejt látható
(a D sejt kivételével) (1. ábra: F; 2. ábra: A).

11 (12) Fejtetőjük a szemek között nyeregszerűen besüpped, elölről nézve jól
látható árkot képez. Mindkét ivar összetett szemei különállók, a pont-

e

B
A

a

a

H

G
F
D
2. ábra. A: Therevidae, B : Empididae, C : Dolichopodidae és D : Cyrtidae szárnyak (r4,
2. tősejt, An
1. tősejt, B2
discoidalis sejt, B1
könyökér, D
sugárér ágai, cu1
r5
végsejt). - E : Stratiomyiidae és F: Dolichopodidae csáp. - G : Tabanidae és H : Asilidae
empodium, b = pulvillum) (ÜLDROYD nyomán)
lábfej (a
=

=

=

=

=

l*

=

=

=
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szemek kis dudoron emelkednek ki. A nőstények
tojócsövén rendszerint
nincs sertekoszorú. Szárnyuk r4 sugárere a szárnyc
súcson vagy amögött
torkollik a szegélyérbe (1. ábra: F) - R a b
l ó legy ek
24. család: Asilidae
12 (11) Fejtetőjük nem süpped be nyeregsz
erűen a szemek között. A hímek
összetett szemei a fejtetőn összeérnek. A nőstény
ek tojócsövén serték
ből álló koszorú van. Szárnyuk r4 sugárere a
szárny csúcsán vagy a
szárnycsúcs előtt torkollik a szegélyérbe (2.
ábra: A) - Tő r ö s l eg yek
26. család: Therevidae
13

(10)

Szárnyuk hátulsó szegélyén az
kevesebb mint 5.

r5

és cu1 erek között a szárnysejtek száma

14 (15)

Szárnyuk hátulsó szegélyén az r5 és cu1 erek között
4 sejt látható.
A végsőér ( an ) és a könyökér (cu1) többnyire külön-kü
lön torkollik a
szegélyérbe, vagy csak közvetlenül a szcgélyér előtt
torkollnak egymásba
(1. ábra : D). Szívókájuk hosszú, előrefelé kinyújtható. Fejük gömbölyded
és nagyon mozgékony. Szárnyukat élénk színű
mintázat tarkítja P ö s z ö r l e g yek
25. család: Bomhyliidae

15 (14)

Szárnyuk hátulsó szegélyén az r5 és cu1 ér között csak
3 sejt látható.
A végsőér ( an ) és a könyökér (cu1) rendszerint már
jóval a szegélyér
előtt egymásba torkollik (1. ábra: E). Kicsiny, csupasz
legyek (
Omph
ralidae)
Ab l a k l e g y e k
27. család: Scenopinidae
=

-

a

e
3. ábra.

A:

Tabanida szárny

(e=

szegélyér,

b
se=

mellékér,

E

r1, r2_:3, r„ r5 = sugárér ágai
m1, m2, m3 = középér ágai, cu1, cu2
könyökér ágai, an
, ap =függelék, B1, B2 =
= 1. és 2. tősejt, D = discoidalis sejt, R1, R2, R3 = radialis végsőér
sejtek) -- B : Tabanida <fl és C :
Ö' tapogatója - D: Chrysops caecutiens L. hátulsó láh3zára (a=
sarkantyú) és E: lábfeje (a=
pulvillu
=

m, b empodiurn,
=

=0

e=

karom) (Eredeti)

TABANIDAE-BÖGÖLYÖK
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(9) Szárnyuk 2. tősejtje (B2) és a végs ej t (An) rövid, �z. utóbbi esetl�g
hiányzik. Ha megvan, úgy egy visszahajló erecske �ezarJa vag}' tomp�n

.
'
vegzo"dik, kivéve az Empididae család Hypobotmae alcsalad faJ�It.
Szárnyuk hátulsó szélén az r;; és cu1 erek között soha smcs to··bb mmt
4 sejt (2. ábra : B-C).
_

·

17 (18) Szárnyuk 1 tősejtje (B1) meglehetősen hosszú. D sejtjük többnyire van.

Szárnyerez�tük a szárnyat, kitölti, az erek a szárnytő felé egyenle�esen
közelednek (2. ábra : B). Hátulsó szemszegélyükön nincsene� szahalyo�
,
sorokba rendeződött szőrszálak. Közepes és apro termetu ragadozo
legyek, szívókájuk elszarusodott - T á n e o s l e g Y � k
28. csalad : Emp1"didae

18 (17) Szárnyuk 1. tősejtje (B1) igen rövid. D sejtjük nincsen, azaz a BJ �ejttel

összeolvadt. Szárnyerezetük főleg a szárny elülső részén halmo�od1k fel,
a szárnytő felé csaknem párhuzamos sorokban haladnak (2. abra: �).
„
,
Szemük hátulsó szegélyén egyenlő hoss��ságu so�ok � a ren?-e:o ?.ott
szőrök láthatók. Többségük apró termetu ragadozo legy, sz1vokaJuk
húsos ' puha - S z ú n y o g l á b ú l e g y e k
29. család : Dolichopodidae

20. család: TABANIDAE

- BÖGÖLYÖK

A bögölyöket könnyen felismer hetjük a r.ányl a g' röv!d , 3 -í zű csápjukról,
nagy torpikkelyükről, valamint arr ól, ho gy lábaikon k �t e�os k a ro m , cg� empo
dium (tapadókorong) és két pulvillum van, amely utohbiak megegyezo nagya

b

h

: Tabanus au um
A : Chrysops caecutiens L. 6',
e
osszetett szeme
- ontszemdudor a pontszemekkel, b
homlokháromszög, g
d-udpor, e= aIs o homlokdudor f
szívóka) (Eredeti)

4. áb ra.

�

=

'

,

=

=

�
.

� �s

, =

\� {i � � :á_r�: ;:�ki!1�fok
ej

é ,
om
arcdudorok,

h

é

=

,

tapogato,

.

_

i -
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ságúak (3. ábra : E). A potrohon túlérő szárnyukat a peremér teljesen körül
futja, az r2+3 sugárér pedig az r1 sugárérnek a szárnytő és a discoidalis sejt közötti,
de ez utóbbihoz közelebb eső részéből ered (3. ábra: A).
Közepes vagy nagytermetű, többnyire erős, vaskos legyek. Fejük nagy,
rendszerint félgömb alakú, olyan széles, mint a tor, vagy még szélesebb (4. ábra :
A-B). Hatalmas összetett szemeik lehetnek csupaszok, de hosszabb-rövidebb
szőröket is viselhetnek. Szemeik színe ritkán egyszínű sárga, barna, zöld vagy
kék, többnyire sötétebb sávok, foltok vagy zegzugos vonalak tarkítják. Száraz
állapotban megsötétülnek, jellemző mintázatuk elmosódik, ilyenkor meghatá
rozásuk is nehézkesebb. A hímef. szemei a fejtetőn összeérnek (4. ábra: A),
a nőstényekét szélesebb vagy keskenyebb homlokléc választja el egymástól
(4. ábra: B: e) , rajta a fajokra jellemző foltok és dudorok láthatók (4. ábra :
B: d, e).
Némely nem fajain pontszemek is láthatók, másoknál ezek
hiányzanak. A meglevő pontszemek kis kiemelkedésen, az ún. pontSL;em
dudoron ülnek (4. ábra: A : a). A Chrysops nem fajainak arcán is vannak
dudorok (4. ábra: A: g). Tabanus fajokon a homlokléc és a csápok között a
homlokháromszöget találjuk (4. ábra: B: f). Csápjuk mindig 3-ízű, de a 3. ízt
3-7 befűződés 4-8 gyűrűre osztja (6. ábra: A-F). Szúró-szívó szájszervük
van, nőstényeik egy-két faj kivételével vérszívók. Tapogatójuk két ízből áll.
szárnyuk üveg- vagy porcelánszerű, de lehet füstös, foltos vagy márványozott
is. Billérjük sötét vagy világos, színe a fajra jellemző. Potrohuk rendszerint szé
les, lapos, zömök, rövidebb vagy hosszabb szőrözet fedi, vagy igen ritkán csaknem
csupasz. Néhány nem fajai hátulsó lábszárukon sarkantyúszerű függeléket
viselnek (3. ábra: D : a).

A bögölyök rendszerint gúla vagy sapka alakú sűrű csomókba rakják henger vagy orsó
alakú petéiket, többnyire nedves talaj vagy víz fölé nyúló növények leveleire, esetleg szárára
(5. ábra: A). A pete az elülső végén felülről, a hátulsón pedig alulról ferdén lemetszett és tompán
lekerekített. Színe közvetlen a lerakás után tejfehér, de hamarosan sötétedni kezd, és fajtól
függően barnásszürkétől szénfeketéig változhat. Az egy csomóba lerakott peték száma rend
szerint 300-500, de lehet ennél több is. 2-4 nap után a petékből kikelnek a vékony, orsó alakú
lárvák, és a nedves földre vagy a vízbe hullanak. Itt ragadozó életmódot folytatva növekednek.
A kifejlett lárva 25-40 mm hosszú és 4-5 mm széles, 12 jól elkülönülő szelvényből és a fejből
áll (5. ábra : B). Színe fehér, halványzöld, barna vagy rózsaszínes barna, gyakran sötétebb

B

A
e
5. ábra ; Tabanus autumnalis L. A: petecsomó; B; lárva; e: báb (ÜLSZUFJEV nyomán)

TABANIDAE
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rajzolatok díszítik. A lárvaállapot fajok tól függően 1-2 évig tart, majd a lárva bebábozódik.
A bögölyök bábja a lepkék bábjához hasonló (5. ábra: C). Alakja hengeres, háti részén kissé
meghajlott. Színe kezdetben sárgásfehér vagy zöldes, később azonban sötétebb színezetet vesz
fel; barnát, szürkésbarnát vagy piszkoszöld árnyalatút. A bábállapot 10-23 napig tart, ezután
a kifejlett bögölyök kirepülnek.
Éghajlatunk alatt a bögölyök t�va,sztól őszig , megtal lha ók.
ta�aszi a � i;nái; á� rili!
_
májusban megjelennek, legnagyobb fa1 szammal nyar derekan lathatok, es az ido1arastol fuggoen
augusztus-szeptemberben tűnnek el. A hímek virágnektárral, gyümölcsök és i;iövények ned
vével táplálkoznak. A nőstények is tápláJkoznak növényi nedvekkel, de legtöbbjüknek a pete·
érleléshez szüksége van kiegészítő táplál ékként a melegvérű állatok vérére is. Csak kevés faj
nőstényei nem szívnak vért, ezeknél is ink bb c�ak a �e�figyel sek hiányoznak a:r I, hogy
megtámadják-e az állatokat. A már megtermekenyitett nostenyek foleg a nagyobb emlosokre (lo,
bivaly, szarvasmarha, szarvas, őz stb„ ritkán sertés, juh) és az emberre támadnak. Bár szigorúan
kiválasztott gazdájuk nincsen, t áma á suk sor n m gis némi k választó és�sél!'.ről eszn�k ta�ú
. a bogolyok
ságot. A megtámadott állatok kitarto védekezese miatt a termeszetben ritkan sikerul
nek egyszerre teleszívniuk magukat vérrel. Ezért többször is beleszúrnak az állat más-más részébe,
vagy egyik állatról a másikra repülnek, míg sikerül végre jóllakniuk. Még az elhullott állatok
ról is megkísérlik a vérszívást.
A táplálkozás szaggatottságának, valamint az elhullott tetemeken való táplálkozásnak
igen nagy a jelentősége a fertőző betegségek terjesztésében az emberek és állatok között egyaránt.
A megfigyelések és kísérletek tanúsága szerint a bögölyöknek szerepük lehet az anthrax, pasteurel
.
losis, tularemia, trypanosomiasis, filariasis stb. kórokozóinak és a Streptoeoceusoknak az átv telé
ben. De nem csekély gazdasági kártételük sem ; kellemetlen csípésük következményeképpe�
a zaklatott állatok súlygyarapodását, esetleg tejhozamát károsan befolyásolhatják. Védekezm
ellenük igen nehéz, mert többségük jól repül, tenyészőhelyétől messzire elvándorol, az állatokat
pedig kitartóan követi. Tenyészhelyeik lecsapolásával és kiszárításával, esetleg DDT- vagy
HCH-porozással, illetve -permetezéssel számukat csökkenthetjük. A termész�tben a bögölyök
petéit a Telenomus és Trichogamma fürkészek lárvái, a kifejlett rovarokat pedig egyes Odonata,
Asilida és Bembex fajok pusztítják.
Földünkről eddig mintegy 2250-2300 fajuk ismeretes, ebből Közép-Európában 70-75,
hazánkban pedig 50 faj és változat található.
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hat á r o z ó k u l c s a

1

(6) Hátulsó lábszárukon sarkantyú van (3. ábra: D :
pontszem látható (4. ábra: A: a ) .

2

(3)

3

(2) Csápjuk 3. íze 5 gyűrűből áll (6. ábra: B-C). Szívókájuk sokkal rövi
debb, hosszúsága a fej hosszával csaknem megegyező, szívófelülete
pedig széles (2. alcsalád : Chrysopinae).

Fejtetőjükön 3

A 3. csápízük 8 gyűrűből áll (6. ábra : A). Csápjuk 1. íze rövid és széles.
Szívókájuk a fél testhosszánál is hosszabb, előrefelé álló, szívófelülete
1. nem: Pangonia LATR.
hegyes (1. alcsalád: Pangoniinae)

A

B
6. ábra.

)

a .

e

D

�
E

F

A : Pangonia, B : Silvius, C : Chrysops, D : Heptatoma, E : Haematopota, F : Tabanus
sp. csápja (A : ÜLSZUFJEV nyomán, a többi eredeti)

·
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4 (5)

Csápjuk 2. íze rövid, sokkal rövidebbnek látszik az 1. csápíznél (6.
ábra: B). A 3. csápíz hosszabb mint az 1. és 2. együttvéve. Arcdudoruk
nincsen. Szárnyuk üvegszerű, sötét sáv nincs rajta
2. nem : Silvius MEIG.

5 (4)

Csápjuk 2. íze oszlopszerű, csaknem olyan hosszú, mint az 1. csápíz (6.
ábra: C). Jól fejlett arcdudoraik vannak. Szárnyukat barnásfekete rajzo·
lat, harántszalag (harántsáv) és csúcsfolt tarkítja (10. ábra: A-F : a, b)
3. nem: Chrysops MEIG.

6

Hátulsó lábszárukon nincs sarkantyú. Pontszemeik nincsenek, legfel
jebb csak a pontszemdudor vagy annak csökevénye látható ( 20. ábra:
A-K: a).

(1)

7 (8) A 3.

csápíz csúcsán 4 gyűrű látható (6. ábra: F). Csápjuk 3. íze oldalról
összenyomott, a felső élén pedig egy többé-kevésbé erős kiszögellés vagy
fogszerű nyúlvány látható. Többségükben nagy, robusztus fajok (4.
6. nem: Tabanus L.
alcsaJád : Tabaninae)

8 (7)

Csápjuk 3. ízének csúcsán 3 gyűrű van, a 3. íz hosszú, oszlopszerű, erős
kiszögellés vagy fogszerű nyúlvány nincs rajta (3. alcsalád: Haemato·
·

potinae).
9 (10) ·Szárnyuk

üveg- vagy porcellánszerű, rajzolat nincs rajta. Csápjuk hosz·
szú, füzérszerű, a 3. csápíz gyűrűi olyan erősen lefűzödtek, hogy a
4. nem : Heptatoma MEIG
csáp 6-ízűnek tűnik (6. ábra: D)

10 (9)

Szárnyukon jellegzetes hálózatos rajzolat van, vagy márványozott
Csápjuk nem füzérszerű (6. ábra : E). Közepes nagyságú, karcsú, több
5. nem : Haematopota MEIG.
ségben szürke fajok

1.

nem: Pangonia LATR.

Vörösbarna vagy fekete szőrözettel fedett nagytermetű bögölyök, potro
hukon gyakran sárgásvörös foltokkal. Szívókájuk előreálló, hosszú, gyakran a
testnagyság felénél is hosszabb (7. ábra). Csápjuk olyan hosszú mint a fejük, a
3. csápíz 8 gyűrűre tagolódik (nem mindig látható jól). A hímek szemei a fejtetőn
összeérnek, a nőstények szemei között a fejtető felé némileg elkeskenyedő hom
lokléc látható. Pontszemeik vannak. Szárnyuk nagy és széles, üvegszerű vagy
füstös. Hátulsó lábszárukon sarkantyú van.
Mediterrán bögölyök, Közép-Európában csak néhány fajukat ismerjük. Hazánkban
mindössze egyetlen fajukat gyűjtötték, de még 1 továbbinak előfordulása lehetséges.

1 (2)

Csápja fekete, de 3. csápízének tövén barna folt van. A 3. csápíz 1.
gyűrűje széles, szélesebb, mint amilyen hosszú, sőt az 1. és a 2. csápíz
hosszúságánál is szélesebb. Tapogatójának végső íze tompán végződő
rövid kúphoz hasonló vagy késpenge formájú. Szárnya feketésbarnán
füstös. 15-19 mm.

XIV.

TABANIDAE

BÖGÖLYÖK

---------------------- -------- ----------- ------Mediterrán
Budapesten

faj,

hazánkban

··-

csak

egyetlen

példányát
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gyiíjtötték, 1880-ban

marginata F ABR.

7. ábra.

2

(1)

Pangonia pyritosa Lw. 'í2

(ÜLSZUFJEV

nyomán)

Csápja sárgásvoros. A 3. csápízének 1. gyuru1e hosszúkás, hosszabb,
mint amilyen széles. Tapogatójának 2. íze hosszú, tompán végződik.
Arca fénylő barnásfekete. Szárnya barnás-füstös. 16-19 mm.
Ukrajnábau, a Balkánon,
még nem gyűjtötték

a Kaukázusban és Kisázsiában él.

Hazánkban

[pyritosa L w.]

2. nem: Silvius MEIG.

Közepes nagyságú, feltűnő sárga vagy narancssárga színű bögölyök (8.
ábra). Szemük többnyire csupasz, zöld vagy aranyzöld színű, a hímeké a fejtetőn
összeér, a nőstényekét széles homlokléc választja el egymástól. A nőstények
homlokdudora meglehetősen nagy, fényes fekete színű. Arcdudoruk nincsen.
Csápjuk 3. íze hosszabb, mint az 1. és 2. íz együttvéve. Pontszemeik vannak.
Szárnyuk üvegszerű, sötétebb foltok vagy sávok nincsenek rajta. A szárny r4
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sugárerén kicsiny függelék látható. Potrohuk rendszerint kevéssé szőrös, s rajta
az alapszínnél valamivel sötétebb foltok vannak. Hátulsó lábszárukon sarkan
tyú van.
Többségiikben me diterrán bögölyök,

8. ábra.

1

Közép-Európában csak 2 fajuk él.

Silvius vituli

FABR.

�

(Eredeti)

(2) Csápjának 1. és 2. ízét, valamint a fejtetőt rövid, sárgás szőr borítja
11-14 mm.
Dél- és Közép-Európában csaknem az Urál hegységig megtalálható. Hazánk
ban Kőszeg és Körmend vidékén gyűjtötték (VII-VIII.)

vituli FABR.
2

{l} Csápjának 1. és 2. ízét rövidebb, a fejtetőt hosszabb fekete szőrözet fedi.
12-14 mm.
Ritka,

mediterrán

(= hirtus Lw.)

faj,

csak

hegyvidékeken

él. Erdélyből ismeretes

[alpinus
3.

nem:

(VI.)

DRAP.]

Chrysops MEIG.

Közepes nagyságú, fekete színű legyek, sárga vagy szürkés potrohukat
nagy fekete foltok és sávok tarkítják (9. ábra). A hímek összetett szemei a fej
tetőn csaknem összeérnek, a nőst�nyekét széles homlokléc választja el egymástól.
Szemeik színe világoszöld vagy ibolya, nem egyszínű, hanem bíborvörös foltok
és sávok tarkítják. Pontszemeik vannak. Csápjuk hosszabb, mint a fejük. Arcuk
előreugró, rajta jellegzetes fekete vagy vörösbarna fénylő dudorok láthatók.
A nőstények homlokán is van fénylő dudor. Szárnyukat jellegzetes barna vagy

TABANIDAE-

XIV.

BÖGÖLYÖK
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barnásfekete rajzolat, harántszalag és csúcsfolt tarkítja (10. ábra: A-F: a, b).
Potrohuk rövid és széles (11. ábra: A-H; 12. ábra: A-D). Hátulsó lábszáru
kon sarkantyú van (3. ábra: D: a) .
Csaknem hangtalanul, villámgyorsan repülő bögölyök, nőstényeik az embert is szívesen
megtámadják. Gyorsan, észrevétlenül támadnak, s az előlük menekülőt mindaddig követik,

9. ábra.

Chrysops caecutiens L. �

(Eredeti)

amíg kedvenc tartózkodási helyüket el nem hagyja. Legszívesebben nedves talajú erdők ritka
állományában, napsütötte tisztásain vagy szegélyén tartózkodnak. Minthogy a vérszívást nem
csak az emberről és a nagyobb emlősökről, de a nyulakról is megkísérlik, amely utóbbiak a
tularemia kórokozóival fertőzöttek lehetnek, e betegség terjesztésében jelentős szerepük lehet.
A palearktikumban a mérsékeltebb és hűvösebb területek lakói. Hazánk területéről
eddig 7 fajuk és 1 változatuk ismeretes, de még 3 további faj előfordulása lehetséges.

1

(20} Szemeik között széles homlokléc látható:

n ő s t é n y e k.

2 (17} Szárnyuk D sejtje sötét, világos ablakfolt nincs rajta (10. ábra: A-E).
Ritkán a D sejt közepe a harántszalag színénél valamelyest világosabb
(1. alnem: Chrysops s. str.).

3 (4)

Arca teljesen fénylő fekete, potroha és lábai feketék. Szárnya B1 sejt
jének felső harmadában világos folt van. Szárnycsúcsfoltját a haránt
szalaggal az R1 sejt szélességét kitöltő szegély köti össze (10. ábra : A).
Torát mindkét oldalán aranysárga szőrözet fedi. 7-9,5 mm.
Észak-Amerikiban és Éizak-Európiban gyakori faj. Közép-Európában csak
az északi, északnyugati ter'il�tek�n található. Lengyelországból és a szomszédos
Csehszlovákiából ismeretes ( VI-IX.)

[sepulchralis FABR.]

4

(3)

Arcuk a fénylő fekete vagy vörösbarna
szürkén vagy vörössárgán hamvas.

arcdudorok körül sárgás·
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(6) Arca a fényes vörös vagy vörösbarna arcdudorok körül vörössárga színű.
Szárnycsúcsfoltját és a harántszalagot összekötő sötét szegély vagy
teljesen hiányzik, vagy az R1 sejtnek csak a fél szélességét tölti ki. Pot·
roha legnagyobb ré.szében fekete, de a 2-4. potrohszelvény hátoldalán
kicsiny, szürke, háromszög alakú középfolt látható (11. ábra : A).
Lábai vöröses színűek. 6-9 mm.
Észak- és Közép-Európában, a Balkán félszigeten és Nyugat-Szibériában él.
Hazánkban szórványosan fordul elő(Hortobágy, Gyón, Kecel) (V-VIII.)- Vö r ö s1 á bú p őc s i k

rufipes MEIG.

6

(5) Arcuk a fénylő fekete vagy feketésbarna arcdudorok körül sárgásszürkén
hamvas.

7 (10) Lábaik feketék.

8

(9)

Szárnycsúcsfoltja keskeny, az 74 sugárérnek legfeljebb harmadát takarja
be. A harántszalag az R2 sejtben éles szögletet alkot (10. ábra : B).
Potrohának
2. szelvényén egy ;\-alakú fekete középfolt látható.
9-12 mm.
É>zak- és Közép-Európa, valamint Szibéria nyugati részének lakója. Hazánk

ban eddig még nem gyűjtötték

9

(VII-VIII.)

[divaricatus

Lw.]

(8) Szárnycsúcsfoltja széles, az 74 sugárérnek több mint felét befedi. A haránt
szalag külső széle egyenes, vagy csak gyenge szögletet alkot az R2
sejtben (10. ábra : C). Potrohának 2. szelvényén sárga alapon /\-alakú
sötét középfolt van, a 3. potrohszelvény legnagyobb részében fekete
(11. ábra: B). 9,5-13 mm.
Egész Európában és Szibériában gyakori faj, nálunk szintén gyakori
Közö n s é g e s p őc s i k

(V-VIII.)

caecutiens

B

A

D

E

10. ábra.

L.

e

F

A : Chrysops sepulchralis FAB R., B: Chr. divaricatus Lw., e: Chr. caecutiens L.,
D: Chr. parallelogrammus ZELL., E: Chr. relictus MEIG., F: Chr. (Heterochrysops) flavipes
MEIG. � szárnya (a= harántszalag, b
szárnycsúcsfolt) (A-B: ÜLSZUFJEV nyomán, a többi
eredeti) .
=
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Vá l t o z a t a :

1. Potrohának 2. szelvénye csaknem teljesen sárga, legfeljebb felsőrészén 2 hátrafelé
irányuló sötétebb vonal látható. Potrohának 3. szelvénye fekete, rajta kicsiny,
háromszög alakú folt látható (mint pl. 11. ábra : C). 10-13 mm. - Közép- és

Dél-Európában szórványosan fordul elő. Hazánkban Őrszentmiklóson, Isaszegen,
Nógrádverőcén és a Bakonyban gyűjtötték (VII-VIII.)
var. meridionalis STROBL

10

(7)

Lábaik nem egyszínű feketék, legalább a középső vagy hátulsó lábszáruk
barna vagy sárga.

11 (12) Potrohának 1-4. szelvénye legnagyobb részében világos okkersárga.
A 2. potrohszelvény elülső részében kicsiny, fekete középfolt, a 3. és 4.
szelvényen pedig két-két kicsiny, sötét foltocska látható. Az 5-7.
potrohszelvény hamvasfekete. Fejtetője a pontszemek körül fénylő
fekete. Homlokdudora kicsiny, a szemszegélyt nem éri el. 9,5-11,5 mm.
Spanyolországban és Németország déli részén gyűjtötték. Hazánkban Moson
magyaróvár környékén került elő egyetlen példánya (V-VII.)

novus ScHIN.

A

e

B

D

H
G
E
F
11. ábra.A: Chrysops rufipes MEIG., B: Chr. caecutiens L., C: Chr. caecutien.� meridionalisSTROBL,
D: Chr. pa.rallelogrammus ZELL„ E: Chr. pictus MEIG„ F: Chr. relictus MEIG., G: Chr. (Hetero
chrysops) italicus MEIG., H: Chr. (H.) flavipes MEIG. �potroha (A , e, G: ÜLSZUFJEV nyomán,
a töphi

eredeti)
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12 (ll) Potrohuk 1-4. szelvényét, különösen a 3. és 4. potrohszelvényt nagy,
��ket� középf?ltok és sávok !arkítják (11. ábra: D-F). Homlokdudoruk
JOl fejlett. Szarnyukon a csucsfoltot és a harántszalagot összekötő sötét
szegély az R1 sejt teljes szélességét kitölti (10. ábra: D-,-E).
13 (14) Potrohának 2. szelvényén két fekete, egymással nem érintkező, három
szög alakú középfolt látható (II. ábra: D). Szárnya: lásd 10. ábra: D.
9-12 mm.
Közép-Európában meglehetősen gyakori.
Kalocsa �örn y ék én gyűj tötték (VI-VIII.)

Hazánkban Bölcske, Bud ape st és

parallelogrammus

ZELL.

14 (13) Potrohuk 2. szelvényén 1 kisebb vagy nagyobb kerek, szögletes vagy
hátulsó részén bemetszett, esetleg kettéágazó fekete folt látható.
15 (16) Potrohának 2. szelvényén egy kicsiny, pontszerű vagy négyszögletes,
esetleg háromszög alakú középfolt van, amely ·-hátulsó részén sohasem
bemetszett vagy kettéágazó (11. ábra: E). 8-12 mm.
Közép- urópában és a Szovjetunióban egészen az U r áli g előfordul; hazánk
. gyakori (V-IX.) (= quadratus MEIG.) - Eg y foltos p ő cs i k
ban is

�

pictus
16

MEIG.

(15) A 2. potrohszelvényén levő középfolt nagyobb, hátrafelé kiszélesedő
és hátulsó részén kettéágazó, vagy egy többé-kevésbé erős bemetszés
van rajta (11. ábra: F). Szárnya: lásd 10. ábra: E. 9-14 mm.
Egész Európában, Szibé r ia k özépső részén és Észak-Mongóliában gyakori
bögöly. Hazánkban szintén gyakori (V-VIII.) - K é t fol tos p ő cs i k

relictus
D sejtjén világos
Hete7och7ysops KRöB.).

17 (2) Szárnyuk

ablakfolt van (10. ábra

:

MEIG.

F) (2. alnem :

18 (19) Szárnycsúcsfoltja igen széles, az 74 sugárérnek csaknem 3/4 részét beta
karja. D sejtje széles. Potroha: lásd 11. ábra: G. 9-ll mm.
Mediterrán bögöly, Közép-Európában ritka. Hazánkban még nem gyűjtötték.
de Dalmáciában és a Balkánon előfordul (VI-VIII)
.

[italicus

MEIG. l

19 (18) Szárnycsúcsfoltja kevésbé széles, az 74 sugárérnek legfeljebb csak felét
fedi (10. ábra: F). D sejtje nem szélesedik ki. Potroha: lásd 11. ábra: H.
6-ll mm.
Közép- és Dél -E
u rópáb an,
g yakor i (VI-IX.)

É szak - Afrik ában

és Kisázs i á b an él. Hazá nkb an

flavipes

MEIG.

20 (1) Szemeik között nincsen homlokléc, s?'emeik a fejtető� érintkeznek
vagy csaknem érintkeznek egymással : h í m e k.
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21 (36) Szárnyuk

D

sejtjén nincs világos ablakfolt.

22 (23) Arca teljesen fénylő fekete. Szárnya
világos folt van. 7-9 mm

B1

sejtjének felső harmadában
[sepulchralis FABR.]

23 (22) Arcuk a fénylő arcdudorok körül sárgásszürkén vagy vörössárgán
hamvas.
24 (27) Középső lábszáruk fekete.
25 (26) Szárnya sötét harántszalagjának külső szegélye az � sejtben éles szög·
letet alkot. Szárnycsúcsfoltja olyan széles, mint az R1 sejt. 10-12 mm
[divaricatus Lw.]
26 (25) Harántszalagjuk külső szegélyt< nem alkot éles szögletet az R2 sejtben.
Tora mindkét oldalát aranysárga szőrözet fedi. Potroha: lásd 12. ábra:
caecutiens L.
A. 9-13 mm
Vá ltoz ata:

1. Tora min dkét oldalán csak fekete szőrözet lát ható. 9-12 mm
var. meridionalis
·

27

(24) Köz€pEŐ lábszáruk

b a rn a

STROBL

v2gy <árga.

28 (29) Szemei a fejtetőn nem, vagy csak alig érnek össze, közöttük egy keskeny,
de észrevehető szegély látható. Potrohának 2. szelvénye a hátoldalán
fekete, oldalain többé-kevésbé vörösbarna. 7-8 mm
rufipes MEIG.
29 (28) Szemei hosszú szakaszon érintkeznek egymással. Potrohuk mindkét olda
lán sárga.

D
e
A
B
12. áb ra. A: Chrysops caecutiens L„ B: Chr. novus SCHIN., e: Chr. pictus MEIG., D:
relictus

r ha (B :
MEIG. Ö' poto

r de ti)
KRÖBER nyomán, a többi e e
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30 (31) Tapogatójának 2. íze tompán végződik, és észrevehetően rövidebb
szívókája felénél. Szárnycsúcsfoltja széles. Potroha : lásd 12. ábra : D.
relictus MEIG.
10-13 mm

31

(30) Tapogatójuk
kájuk fele.

2.

íze kihegyesedő és észrevehetően hosszabb, mint szívó

potrohszelvény fekete középfoltja a következő 3-4. szelvényen
megismétlődik (12. ábra : B). 10 mm
novus ScHIN.

32 (33) A 2.
33 (32)

Potrohuk fekete középfoltja csak a 2. potroh§zelvényre korlátozódik,
a többi potrohszelvény ettől eltérő rajzolatú (12. ábra: C).

34 (35) Potrohának 2. szelvényén trapéz alakú, nagy, fekete középfolt látható,
amelynek hátulsó oldalán nincs bemetszés (12. ábra: C). 9-12 mm.

pictus MEIG.

35 (34)

Potroha 2. szelvényén a fekete középfolt hátulsó részén erős bemetszés
van. 10-13 mm
parallelogrammus ZELL.

36 (21)

Szárnyuk D sejtjén világos ablakfolt van.

37 ( 38)

Szemei a fejtetőn nem érnek össze. Szárnycsúcsfoltja nagy, az r sugár4
érnek csaknem a felét befedi. 7-10 mm
flavipes MEIG.

38 (37)

Szemei a fejtetőn összeérnek. Szárnycsúcsfoltja igen nagy, az r sugár4
érnek csaknem 3/4-ét betakarja. 9-12 mm
[italicus MEIG.]

4. nem : Heptatoma

MEIG.

Közepes, 10-15 mm nagyságú bögölyök (13. ábra). A hímek szemei a
fejtetőn összeérnek, a nőstényekét széles homlokléc választja el egymástól.
Pontszemeik nincsenek. Csápjuk hosszú, füzérszerű, a 3. csápíz gyűrűi olyan
erősen lefÜzödtek, hogy csápjuk 6-ízűnek tűnik (6. ábra: D). Szárnyuk üveg
szerű, az r4 sugáréren nincs függelék. Hátulsó Íábszárukon nincsen sarkantyú.
Mindössze egyetlen fajuk ismeretes,

amely nálunk is honos.

A nőstények szemeit 4, a hímekét 2 kékes színű sáv tarkítja. Nőstényei
nek szívókája rövid, akkora csak, mint a fej hossza, szívófelülete széles.
Tapogatója olyan hosszú, mint szívókájának a fele. A hím tapogatójá
nak végső íze citrom alakú. Potroha hosszúkás,
oldalfolt van. 9,5-14 mm.

2.

potrohszelvényén

Közép- és Észak-Európában él. Hazánkban szórványosan fordul elő. Buda
pest, Kecskemét, Kőszeg és a Fertő tó környékén gyűjtötték (VI-IX.)

pellucens F ABR.

-

XIV.
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5. nem: Haematopota MEIG.
Közepes termetű, 6-14 mm hosszúságú, zömmel szürke vagy feketés
szürke bögölyök (14. ábra). Fejük nagy, a toruknál szélesebb. A hímek szemei a
fejtetőn összeérnek, a nőstényekét széles homlok választja el egymástól. A hímek
szemének felső 2/3-3/4 részét nagyobb, az alsó 1/3-1/4 részét pedig kisebb
facetták töltik ki. Szemüket hosszú, sűrű szőrözet fedi, és zegzugos sávok tar-

13. ábra. Heptatoma pellucens

(ÜLSZUFJEV

nyomán)

FABR. �

H. á b ra . Haematopota p/uvialis
(Eredeti)

L. �

kítják. Pontszemeik nincsenek. Nőstényeik homloka szőrös, világosszürke színű,
alsó részén 2, világosabb színnel határolt nagyobb, feljtbb 1.özépütt pedig
1 kisebb, fekete bársonyfolt látható, bár ez utóbbi hiányozhat (15. ábra:
A : a). Csápjuk fölött egy jól fejlett, fénylő fekete dudor van. A hímek
homlokháromszöge a csápok között bársonyos, feljebb fénylő fekete. Csápjuk
a fejüknél hosszabb. Szívókájuk meglehetősen rövid. Toruk hosszúkás, néha
s
keskeny vonalas rajzolatot visel. Potrohuk keskeny, a híme1 é gyakran CEÚc
márvá
kén
barnásszür
vagy
tén
barnásfeke
hosszúak,
Szárnyai
ban végződik.
nyozottak, pihenés közben a potrohot háztetőszerűen fedik. Hátulsó lábszá
rukon nincs sarkantyú.

Hangtalan röptű bögölyök, nőstényeik egytől-egyig fájdalmasan szúró, kellemetlen
vérszívók. Egészségügyi jelentőségük főleg a tróp�sokon igen nagy. Rendkívül változatos
fajok. Az eddig ismerteknek csaknem 2/3-a Afrika és Azsia trópusi vidékein él. Amerikában csak
néhány fajukat ismerik, Ausztráliában pedig csaknem teljesen ismeretlenek. A palearktikumban

2

XIV. 9.
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fő leg a mediterrán vidékekre jellemzőek. Közép-Európában 10-12, hazánkban 7 fajukat és
vá ltozatukat ismerjük, de még 2 további faj kimutatása várható.
1 (14) Szemeik között széles homlok látható:

n ő s t é n y e k.

2

(7) 1.

csápízük hosszú, oszlopszerű, mintegy 4--4,5-szer olyan hosszú,
mint amilyen széles, csaknem akkora, mint a homlokmagasság (15.
ábra: D-E).

3

(4) Csápjának 1. íze feketésszürke, esetleg a tövénél barnás színezetű, 3.
íze a tövénél barna (15. ábra: D). Homlokának magassága nagyobb,
mint a szélessége, a homlok kétoldalán levő bársonyfoltok pedig nagyok,
kerekek (15. ábra : A). 9,5-12,5 mm.

Dél- és Közép-Európában, valamint É3zak-Afrikában él. Hazánkban gyakor i
(VII-VIII.)-F e k e t e l á bú p ő c s i k

italica MEIG.
4

(3) Csápjuk 1. íze barnássárga vagy vörös, felső részén rendszerint sötétebb
színezetű.

5

(6) Nagyobb termetű,'.11-13 mm nagyságú bögöly. Csápjának 1. íze a felső
végén erősen befűződik (15. ábra: E). Homloka : lásd 15. ábra: B.
Elülső lábszára tövének 2/3-ában szürkéssárga.

(

Közép-Európában meglehetősen gyakori. Hazánkban nem ritka (VII-X.)

��

italica var. grande MACQ. )

grandis MAcQ.
6

(5) Kisebb, 8-11 mm nagyságú bögöly. Csápja 1. ízének felső végén nincs
befűződés. Homloka: lásd 15. ábra : C. Elülső lábszára csak a tő 1/3-ában
sárga.

A

e

B

�-�
D

E

15. ábra. A: Haematopota italica MEIG„ B: H. grandis MACQ. és e: H. variegata FABR. �
homloka (a= bársonyfoltok) - D: Haematopota italica MEIG. és E: H. grandis MACQ. �

csápja (C:

ÜLSZUFJEV

nyomán, a többi eredeti)
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Közép- és Dél-Európában, Észak-Ázsiában és Kisázsiában él. Hazánkban
eddig még nem gyűjtötték(= italica var. variegata FABR. )
[variegata FAB R. ]

7

(2) Csápjuk 1. íze rövid, vastag, alig háromszor olyan hosszú, mint amilyen
széles, észrevehetően rövidebb, mint a homlokmagasság (16. ábra:
B, E, H).

8

(9) Csápjának mindhárom íze fekete, vörössárga vagy barnás folt nincs rajta
(16. ábra: B). Homloka: lásd 16. ábra: A. Potrohának 1-3. szelvényén
nincsenek világos oldalfoltok. 8-11 mm.

Egész Európában az Ur ál hegységig és Marokkóban található. Hazánkban
helyenként gyakori (V-VIII.) - V a s t a g c s á pú p ő c s i k

crassicornis W AHLBG.
9

(8) Csápjuk nem teljes egészében fekete, az 1. csápíz fekete vagy barnás,
3. íz tövénél pedig vörössárga vagy barnás folt van (16. ábra: E, H).
Potrohukon rendszerint oldalfoltok vannak.

10

(11) 3. csápízének legnagyobb része, valamint a 2. íz vorossárga, csak a 3.
íz nyúlványa sötétebb színezetű. Csápjának 1. íze barnás. Tapogatója
sárgásfehér, de teljesen fehér szőrözet fedi. Szárnya sötétszürke. A 2.
és 3. lábszára legnagyobb részében vörössárga. Potrohát fehér szőrözet
borítja. 9-12 mm.

Franciaországban, Olaszországban, valamint Dél-Németországban él. Hazánk
ban Gyón község határában gyűjtötték (VI-VIII.)

Bigoti GoBG.

A

-w
B

D

G

E

H

....

e

F

16. ábra. Haematopota crassicornis WAHLBG. A : � homloka ; B : csápja ; e : Ő' csápja
H. hispanica SZIL. D : � homloka; E : csápja; F : Ő' csápja - H. pluvialis L. G : � hom

loka; H: csápja; I: Ő' csápja (A-F:

2*
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Vá l t o z a t a:

-

1. Szárnya halványbarna. Csápjának 1. íze fénylő vörösbarna. Tapogatója fehér.
Potrohát halványsárga szőrözet fedi. Combja vörössárga. 8-11 mm. - Francia

országban, Olaszországban és hazánkban is él (Gyón, Kecskemét) (VI-VIII.)
var. monspellensis VILL.

11 (10) 3. csápízüknek legnagyobb része fekete, csupán a tövénél barna vagy
vörössárga.

12

(13)

csápízén nincs látható befűződés (16. ábra: E). Homloka: lásd 16.
ábra: D. Testszíne kékesszürke árnyalatú. 9-12 mm.

1.

Közép- és Dél-Európában, valamint Nyugat-Szibériában él. Szlovákiában
pluvialis var. his
gyűjtötték, határainkon belül azonban még nem került elő (
panica SZIL.)
=

[hispanica Sz1L.]

13 (12) Csápja 1. ízének felső részén többé-kevésbé erős befűződés van, megle
hetősen széles, fénylő fekete és fénytelen feketésszürke (16. ábra: H).
Homlokának magassága valamivel nagyobb, mint a homlokszélesség.
A homlok két bársonyfoltja nagy, kerekded (16. ábra: G). Potroha olaj
szürke (14. ábra) 8-12 mm.
Egész Európában, Szibéria középső területein és Észak-Afrikában is megtalál
ható. Hazánkban igen gyakori (VI-IX.) - E s ő t h o z ó p ő es i k

pluvialis L.
Vá l t o z a t a:

1. Csápjának l. íze karcsú, oszlopszerű és fénylő fekete színű. 9-11 mm. - Nyugat
és Közép-Európában szórványosan lelhető.
környékén gyűjtötték (VI-VIII.)

14

15

Hazánkban Esztergom és Komló
var. subcylindrica PANDL.

(1) Szemeik között nincs széles homlok, szemeik a fejtetőn összeérnek:
h í m e k.

(16)

Csápjának 3. íze, valamint az egész csáp teljesen fekete (16. ábra: C)
crassicornis WAHLBG.

16 (15) Csápjuknak 3. íze a tövénél barna vagy sárga (16. ábra: F,

I).

17 (22) Csápjuk 1. íze hosszú, ovális alakú, több mint kétszer olyan hosszú,
mint amilyen széles.
18 (19) Tapogatójának végső íze hosszúkás kúp alakú, csaknem 2,5-3-szor
olyan hosszú, mint amilyen széles. Csápjának 1. íze mérsékelten erős és
nagy részében szürkés színezetű._ ll-13 mm
grandis MACQ.

19 (18)

Tapogatójuknak végső íze rövidebb, hosszúsága a szélességnek csak
1/2-szerese. Csápjuknak 1. íze erős, fekete színű, csak a tövénél hamvae.

1
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20 (21) Tapogatójának végső íze a vége felé egyenletesen elvékonyodik. 8-11 mm
italica MEIG.
21 (20) Tapogatójának végső íze csaknem ovális, de a vége felé hirtelen elkeskenyedik. 8,5-9 mm
[variegata FABR.]
22 (17) Csápjuknak 1. íze rövid, legfeljebb kétszer olyan hosszú, mint amilyen
széles, többé-kevésbé tojás alakú,
23 (24) Csápjának 1. íze barnássárga, a 2. és 3. íz okkersárga, csak a 3. íz végső
Bigoti GoB.
nyúlványa sötétebb. 9-12 mm
24 (23) Csápjuknak 1. íze legnagyobb részében fekete.
25 (26) Szárnya halványszürke. Csápjának
szürke (16. ábra: F). 9-10 mm

1.

íze a felső részén többnyire hamvas[hispanica S ZIL.]

26 (25) Szárnya barnásszürke. Csápjának 1. íze tojás alakú, legnagyobb részében
plnvialis L.
fénylő fekete (16. ábra : I). 8-ll mm
Vá l t o z a t a:

1. Csápjának 1. íze henger alakú, nagy részében fehéresszürkén hamvas. 9-11 mm
var. subcylindriea PANDL.

6. nem

:

Tahanus L.

-

Bögöly

Erős, zömök, 10-30 mm nagyságú bögölyök (17., 19„ 22. és 23. ábra).
Fejük nagy, félgömb alakú, erősen vagy gyengébben boltozatos. A hímek össze
tett szemei a fejtetőn összeérnek, a nőstények szeme között többé-kevésbé széles
homlokléc van, rajta 1 vagy 2 fénylő homlokdudor látható, bár ritkán ez utóbbiak
hiányozhatnak (18. ábra: A-E; 20. ábra: A-K; 24. ábra: A-K). Szemeik
színe halványfehér, sárga, zöld, kék, barna vagy fekete. Lehetnek egyszínű,
vagy élénk színű sávokkal tarkítottak, szőrösek vagy csupaszok. Összetett
szemeik facettái a hímeken gyakran különböző nagyságúak. Preparált készít
ményeken megfigyelhető, hogy az összetett szem alsó harmadában levő apróbb
facetták kiszáradás után jobban megsötétülnek, mint a felső nagyobb facetták,
ami által a szem kétszínűnek tűnik. Pontszemeik nincsenek, de a hímeken és a
Hybomitra alnem nőstényein majd minden esetben megtalálhatjuk a pontszem
dudort vagy annak csökevényét (20. ábra: A-K: a; 26. ábra: B-C: a ) .
A homlokléc és a csápok között a homlokháromszög foglal helyet, amelynek
alakja és színe fontos rendszertani bélyeg (4. ábra: B : f). Csápjuk 3. íze oldal
ról összenyomott és lapátszerűen kiszélesedő, felső élén többé-kevésbé erős
kiszögellés vagy fogszerű képlet, vége felé pedig egy elkeskenyedő, palavessző
alakú nyúlvány van (6. ábra: F). Szárnyuk üvegszerűen áttetsző. Billérjük barna,
fekete, barnán vagy feketén füstös, esetleg világos színezetű (21. ábra : A: a ) .
Potrohuk széles, zömök, rendszerint világos vagy sötét közép- és oldalfoltok
tarkítják. Hátulsó lábszárukon nincsen sarkantyú.
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A Tabanus nem a bögölyök családjának a legtöbb fajt számláló neme; csaknem 1200
fajuk ismeretes. Megtalálhatók mind a forró, mind a mérsékelt égöv alatt sík- és hegyvidékeken
egyaránt. A Kárpát-medence faunája változatos, mert itt a mediterrán vidékekre jellemző
nagytermetű, sötét színezetű Tabanus s. str. és a hűvösebb, borealis vidékekre jellemző Hybomitra
alnem fajai egyaránt megtalálhatók. Közép-Európában mintegy 50, a Kárpát-medencében
43 fajuk és változatuk él. Hazánkban eddig 29 faj és 3 változat került elő, de még néhánynak
elíífordulására számíthatunk.
Állategészségügyi jelentőségük nagy. Rendkívül kellemetlen, fájdalmasan szúró vér
szívók, sokszor valósággal ellepik a legelésző állatokat. Fertőző betegségek terjesztői is lehet
nek közöttük.

17. ábra.

Tabanus (Ochrops) rusticus L. � (Eredeti)

1 (90) Szemeiket többé-kevésbé széles homlokléc választja el egymástól:

n ő s t é n y e k.

2 (11) Szemeik színe halvány, fehéres, okkersárga vagy zöldes (száraz álla
potban kissé megsötétednek), legfeljebb csak pelyhes szőrözet fedi.
Homlokdudoruk kicsiny, pontszerű vagy teljesen hiányzik (18. ábra:
A-E). Csápjuk narancssárga vagy vöröses színezetű (18. ábra: F-K).
Világosszürke vagy okkersárga, csak ritkán sötétebb színezetű, 10-17
mm nagyságú bögölyök (17. ábra) (2. alnem: Och7ops Sz1L.) ( Atylotus
0.-SACK.).
=

3

(4) Szárnyának 74 sugárerén nincs függelék. Tapogatójának 2. íze rövid és
vastag, mintegy 2-2,5-szer olyan hosszú, mint amilyen széles. Tapoga
tóit fekete szőrözet fedi. Homlokléce: lásd 18. ábra : A. Csápja: lásd
18. ábra: F. Potroha fekete, a 2. potrohszelvényén kicsiny sárga folt
látható. Kicsiny termetű, egérszürke bögöly. 9-11 mm.
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Észak- és Közép-Európában, valamint Szibériában él. A Kárpát-medencében
igen ritka. Ponoron, Erdélyben találták (VII-VIII.)

[plebejus FALL.]
4

(3) Szárnyuk 74 sugárerén függelék van. Tapogatójuk 2. íze legalább három
szor olyan hosszú, mint amilyen széles, fehér vagy sárgás szőrözet
takarja.

5 (6) Potrohán sötét színű és fekete szőrözettel fedett hosszanti sáv húzódik
amelyben szürke háromszög vagy más alakú középfoltok vannak.
Homlokléce csaknem 3-3,5-szer olyan magas, mint amilyen széles
(18. ábra : B). Szemét, különösen annak hátulsó szegélyét rövid sárgás
szürke szőrözet fedi. Csápja: lásd 18. ábra : G. Tapogatója igen nagy
és erős, színe sárgás. Nagy, sötét színezetű, zömök faj. 11-18 mm.
Nyugat- és Dél-Európába;n gyakoribb,. Közép-Európában csak szórványo s a n
található. Hazánkban még nem gyíijtötték, bár előfordulására számítani lehet

-

[nigrifacies GoB.]

6 (5) Potrohukon húzódó sötét, hosszanti sávot vagy a potroh sötét közép
foltjait világos szőrözet fedi. Homloklécük keskenyebb, 4-4,5-szer
olyan magas, mint a homlokléc alsó szélessége. Szeme csupasz, leg
feljebb helyenként fedi ritkás szőrözet.
7 (8) Testét aranysárga szőrözet fedi, potroha feltűnő vorossárga színű.
Csápjának 3. íze annyira kiszélesedett, hogy hosszúsága a szélességnek
csak mintegy niásfélsz�rese (18. ábra: H). Potrohának 1-3. szelvényén

.

A

B

e

D

E

H
G
K
F
8. ábra . A : Tabanus (Ochrops) plebejus FALL., B: T. (0.) nigrifacies Gon., e: T. (0 .)
fulvus MEIG., D: T. (0.) rusticus L. és E: T. (0.) agrestis WIED. � homlokléce (a= középs ő,
F: Tabanus (Ochrops) plebejus FALL„ G: T. (0.) nigrifacies Go B . ,
b =alsó homlokdudor)
H: T. (O.)fulvus MEIG., I: T. (0.) rusticus L. és K: T. (0.) agrestis Wrnn. �csápja (E, K :
ÜLSZUFJEV nyomán, a többi eredeti)

-
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négyszögletes fekete középfoltok és vörössárga oldalfoltok vannak.
A többi potrohszelvénye fekete, de ezeket a sűrű aranysárga szőrözet
csaknem teljesen elfedi. Homlokléce : lásd 18. ábra: C. Combjai vörös
sárgák, csak a tő 1/3-ában feketék. 13-16 mm.
ritka

Csaknem egész Európában és Szibériában
- Aranyló
bögöly

(V-X.)

megtalálható,

hazánkban

sem

fulvus MEIG.
Vá l t o z a t a i:

1. Potroha vörössárga, csak a 2. és 3. potrohszelvényén van egy-egy finoman sző
rözött hosszanti középsávocska. Az 5-7. potrohszelvény alig sötétebb az alapszín
nél. 14-16 mm. - Mediterrán változat, Erdélyben, Resica környékén gyűjtöt
ték, határainkon belül még nem került elő

(VII.)

[var.

rufipes MEIG.]

2. Feje aránylag kicsiny. Potrohának 1. szelvénye teljesen sárga. 14-17 mm. Mediterrán

(VII-VIIL)
8

bögöly, hazánkban Pápa, Pityer és Kőszeg környékén gyűjtötték
var. Loewianus VL
I L.

(7) Testüket szürkés vagy sárgásszürke szőrözet fedi. Csápjuknak 3. íze ke
vésbé széles (18. ábra: I-K).

'9 (10) A csápjának 3. ízén levő kiszögellés mérsékelt nagyságú, és nem az első

gyűrű tőharmadában, hanem annak csaknem a közepén dudorodik ki
(18. ábra: I). Homlokléce: lásd 18. ábra: D. Olajszürke potrohán a
viaszsárga oldalfoltok többnyire csak az 1. és 2. potrohszelvényre korlá
tozódnak. Középső és hátulsó lábszára sárgásszürke, combja feketés
szürke (17. ábra). 12-16 mm.
Egész Európában és Szibériában gyakori bögöly, hazánkban csaknem minden
felé megtalálható (VI-IX.)
Vir á g j á r ó b ö g ö l y

--

rusticus L.

10 (9) 3. csápízének kiszögellése az első gyűrű tőharmadában fekszik (18.
ábra: K). Homlokléce: lásd 18. ábra: E. Potrohának közepén 2 keskeny,
sötét, hosszanti sáv húzódik. Néha a potroh két oldalán kicsiny, sötét
szőrfoltok láthatók. Lábszárai sárgák, néha a tövüknél sötétebb színűek.
13-16 mm.
Európa déli részén, Közép-Ázsia déli területein és Észak-Afrikában él. Hazánk
ban még nem gyűjtötték

[agrestis W IED. ]
11

(2) Szemeik színe zöld, kék, barnásvörös, barna vagy feketésbarna, több
nyire nem egyszínűek ; élénk színű sávok tarkítják. (Száraz állapotban
szemeik színe erősen megsötétül, vörösbarna, sötétbarna vagy feketés
színt vesz fel, ezért a sávok nem, vagy csak alig látszanak). Homlok
dudoruk rendszerint jól fejlett (20. ábra: A-K; 24. ábra: A-K;
25. ábra: A-K).

12 (45) Fejtctőjükön jól fejlett fényes pontszemdudor, vagy igen ritkán annak
csak a csökevénye látható (20. ábra: A-K: a) . Szemük szőrös (néha
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nehezen. vehető észre), és rendszerint 3 igen élénk színű sáv tarkítja.
Többségükben 12-18 mm nagyságú bögölyök (19. ábra) (1. alnem:
Hybomitra END. ) (
Sziladynus END.).
=

13 (40) Billérjük teljesen vagy legnagyobb részében barna, vagy feketés,
legfeljebb csúcsán és belső oldalán világosabb színű.

19. ábra.

Tabanzts (Hybomitra) fulvicornis

MEIG.

Cj2

(Eredeti)

14 (21) Homloklécük széles, magassága a homlokléc alsó szélességének csak
2,5-3-szorosa (20. ábra: A-D). Tapogatójuk fekete, sötétszürke vagy
sötétbarna, csak a T. lateralis-é néha barnásfehér.
15 (18) Lábaik feketék, homlokháromszögük ugyancsak fekete (20. ábra:
A-B) . Fekete színű bögölyök, de egy részüket világos szőrfoltok tar

kítják.
16 (17) Homlokháromszöge csillogó fekete. Tapogatója ugyancsak fekete.
Alsó homlokdudora szögletes, a középső orsó alakú, mindkettő fénylő
fekete (20. ábra: A). 13-17 mm.
Közép- és Dél-Európában, főleg hegyvidékeken él. Szlovákiában, Kárpát
határainkon belül még nem került elő (VI

Ukrajnában és Erdélyben gyííjtötték;

VIII.)

[micans MEIG.]

XIV.
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17 (16) Homlokháromszöge fénytelen fekete. Tora mindkét oldalát fekete
szőrözet fedi. Potroha teljesen fekete, világos szőrfolt nincs rajta.
14-16 mm.
Nyugat- és Dél-Európában él. Csehszlovákiában megtalálták,
területéről még nem került elő ( V1 1 VIII.)

-

de hazánk

[aterrimus MEIG. J

Vá l t o z a t a:
1. Tora két oldalát szürke vagy sárgás szőrözet fedi. Potrohát selymes aranysárga
szőrsávok tarkítják. Homlokléce: lásd 20. ábra: B. 13-16 mm. - Európa

hegyvidékein él. Nálunk még nem került elő, bár előfordulása bizonyosra vehető.
Szlovákiában, Erdélyben él (VI-VII.)
[var. auripillus MEIG.1

18 (15) Lábaik nem egyszínű feketék, lábszáruk sárga vagy barnás. Homlok
háromszögük sárgásszürkén hamvas. Potrohukon rendszerint oldalfoltok
vannak, csak ritkán egyszínű fekete vagy feketésszürke.
19 (20) Tapogatója barnásfekete, végső íze igen vékony, csaknem 3,5-4-szer
olyan hosszú, mint amilyen széles. Pontszemdudora meglehetősen kicsiny.
Alsó homlokdudora nagy, négyszögletes, a szemeket többnyire érinti
{20. ábra : C). Potroha fénylő fekete, az 1. és 2. potrohszelvényén barna
oldalfolt látható. 11-16 mm.
Észak- és Közép-Európában, valamint Szibériában él. Szlovákiában a Tátrá
ban gyűjtötték (VI-VIII.)

[borealis Lw.)

B

A

e

D

E

F
G
H
1
K
20. ábra. A: Tabanus (Hybomitra) micans MEIG., B: T. (H.) aterrimus auripillus M EIG.
c: T. (H.) borealis Lw., D: T. (H.) lateralis MEIG., E: T. (H.) luridus FALL. F: T. (H.)
confinis ZETT., G: T. (H.) nigricornis ZETT., H: T. (H.) distinguendus VERR., 1: T. (H.)

,

solstitialis S cHIN. és K:

T. (H.) tropicus

E-G:

,

PANZ. � homlokléce (a= pontszemdudor) (C,

ÜLSZUFJEV nyomán, a többi eredeti)

XIV.
20
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(19) Tapo�a�ója bar1!-a v�g?' barnásfehér, végső íze vastagabb és rövidebb,
hosszusaga a szelessegenek 2,5-3-szorosa. Pontszemdudora nagy. Alsó
homlokdudor� c_sa�nem fél�?m? ala�ú (20. ábra : D). Potroha fénylő
fekete, de a tovenel nagy szurkesfeher oldalfolt, közepén pedig apró, há
romszög alakú középfoltokból álló foltsor van. 13-15 mm.
Közép- és Dél-Európában gyakori faj, hazánkban sem ritka (V-VII.)

lateralis MEIG.
21 {14) Homloklécük keskenyebb, magassága a homlokléc alsó szélességéii.ek
3::-6;szorosa (20. �� ra : E-K). Tapogatójuk sárgásfehér, halvány
, de sohasem fekete vagy sötétbarna, végső íze
sargasbarna vagy szurkes,
vastag, hosszúsága a szélességének két-háromszorosa. Csápjuk többnyire
barna, csak a 3. íz végső nyúlványa feketés.
22

(25) Homlokháromszögük teljesen vagy nagy részében fénylő fekete ' esetleg
barnásfekete (20. ábra: E-F).

23 (24) Homlokháromszöge erősen boltozatos, csaknem egészében fénylő fekete.
Homlokléce három-négyszer olyan magas, mint amilyen széles. Alsó
homlokdudora fekete, a középsőt fekete szőrök szegélyezik (20. ábra:
E). 11-15 mm.
Észak- és Közép-Európában, Szibériában, Észak-Mongóliában Kamcsatkában
és a Japán szigetek északi területein él. Hazánkban ritka (Ócsa). V-VIII.)

(

luridus F ALL.
24 (23) Homlokháromszöge mérsékelten. boltozatos és csak a közepén fénylő
banásfekete, a többi részén szürkén hamvas. Alsó homlokdudora barna '
rendszerint kerekded (20. ábra: F). 14-18 mm.
Észak- és Közép-Európában, Szibériában és Észak-Mongóliában él. Hazánk
ban még nem gyűjtötték

[confinis Z ETT.]
25 (22) Homlokháromszögük teljes egészében szürkén hamvas (20. ábra: G-K).
26 (31) Potrohuk fekete vagy feketésszürke, barna oldalfolt nincs rajtuk.
27 (28) Homlokléce igen keskeny, magassága alsó szélességének a 4,5-6-szorosa.
Cs �pjának 3. íze széles, erős fogat visel, vörösbarna színű, csak végső
nyulványa fekete. Középső lábszárait hosszú, sűrű szőrözet fedi [lásd
36(35)]. 13-17 mm.
·

Európában és Szibériában él. Hazánkban szórványosan fordul elő (Vác ' Jeli
puszta). Csak a <.;! ismeretes. (V-IX.)

tropicus P ANZ. var. bisignatus J AEN.
28 (27) Homloklécük szélesebb, magassága az alsó szélesség három-négyszerese.
3. csápízük keskeny, felső élén csak tompa kiszögellés látható, színe
legnagyobb részében fekete.

9 28
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29 (30) Hasoldala fényes fekete, oldalán néha kékesen hamvas. Alsó homlok
dudora rendszerint félkör alakú, a szemszegélyt érinti. Homloklécének
magassága az alsó szélesség négyszerese. Csápjának 3. íze teljesen fekete.
15-17 mm.
Közép-Európa és a Kaukázus hegyvidékein él. Hazánk területéről még nem
került elő (VU-Vili.)

[tetricus SzIL.]

30 (29) Hasoldala szürkén hamvas. Alsó homlokdudora szögletes, a szemszegélyt
nem éri el. Homlokléce széles, magassága az alsó szélességének 3-3,5szerese (20. ábra: G). Homlokháromszöge alacsony. Csápja 3. ízének
tövén világos folt van. 14-18 mm.
Észak- és Közép-Európában, Szibériában és Észak-Mongóliában él. Hazánk
ban ritka. Kalocsa (VII-VIII.)

nigricornis

Z E TT.

31 (26) Potrohukon barnássárga oldalfolt van.
32 (37) Homloklécük igen keskeny, magassága az alsó szélesség 4,5-6-szorosa
(20. ábra: H-K).
33 (34) Potroha 2. szelvényének oldalfoltjait csak egyszmu vorossárga szőrzet
fedi. Az 1-4. potrohszelvény oldalai ugyancsak vörössárga színűek.
Potrohának fekete középsávjai a potrohszélesség 1/4-ét töltik ki. Alsó
homlokdudora négyszögletes, a középső hosszú, orsó alakú (20. ábra :
H). 13-17 mm.
Csaknem egész Európában, Szibériában és Japán északi területein megtalál
ható. Hazánkban nem ritka (V-Vlll.)

distinguendus

VERR.

34 (33) Potrohuk 2. szelvényének mindkét oldalán fekete szőrök vannak a vörös
sárga szőrözet közé belekeverve.
35 (36) Homlokléce igen keskeny, magassága az alsó szélesség öt-hatszoros a
(20. ábra : I). Potrohának fekete középsávjai, amelyek az oldalfoltoka t
szétválasztják, a potrohszélesség 1/4-1/5-ét töltik csak ki. Hátulsó
lábszára sárga, csak a csúcsán barna. 13-17 mm.
Egész Európában, így hazánkban is gyakori

(V-VIII.)

- Ny ári b ö g ö 1 y

solstitialis S CHIN.

36 (35) Homlokléce valamelyest szélesebb, magassága az alsó szélesség négy
ötszöröse (20. ábra: K). Potrohának fekete középsávjai a potrohszéles
ségnek legalább 1/3-át kitöltik. Hátulsó lábszára barna, csak végső
felében fekete [lásd 27(28)]. 14-17 mm.

É 3 zak- és Közép-Európában, Szibériában és Japán északi területein él.
ban gyakori (V-VIII.)

Hazánk

tropicus PANZ.

XIV.
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37 (32) Hom oklécük szélesebb, magassága az alsó szélessé három-négyszerese
g
(21. abra: B-C).

�

38 (39)

omloklé?e felső részén csak kevéssé szélesedik ki (21. ábra:
B). Csáp
Janak 3. ize keskeny, fekete színű, csupán a tövénél
van egy kicsinv
vörösbarna folt (21. ábra: F). 13-19 mm.

�

É;zak- és Közép-Európ�ban, Szibériában, Észak-M
ono-óliáb
an és Japánban él •
b
Hazánkban még nem gyűjtötték

[montanus

39 (38)

MEIG.]

omlokléce e l erőseb e kiszélesedik (21. ábra: C).
Csápjának 3.
�
, s, vorossar
, ga szmu,
,
" nyúlván
ize szel
csak vegso
;
ya sötét (21. ábra:
G; 19. abra). 12-17 mm.

!l

� ��

�

Csaknem egész Európában, Szibériában és Észak-M
ongóliában előfordul
Hazánkban nem ritka, főleg hegyvidékeken él (V-VIII
.) ( montanus var. Julvi�
cornis Meig.)

fulvicornis

MEIG.

40 (13) Billérjük teljesen vagy legnagyobb részében világos,
fehér vagy sárgás
színű (21. ábra : A: a ) .
41 (42) Po r� ának
u,tolsó gyűrűi oldalról összenyomottak (21. ábra: A).
Csapjanak 3. ize csak a tövén vörösbarna, a többi részén
fekete. 1015 mm.

; �

ritka

Közép- és Dél-Európában, Szibériában és Kisázsiában él. Hazánkba
n nem

(VI-VII.)

acuminatus

L w.

42 (41) Potrohuk utolsó gyűrűi oldalról nincsenek összenyomva.
43 (44)

ejtetőjén jól fejlett pontszemdudor látható. Homlokléce : lásd 21.
ab�a =, D. Szeme észrevehetően szőrös. Potroha sárgásbarna, rajta széles,
.
szurkesfekete
hosszanti sáv húzódik. 14-17 mm.

�

B

C

D

E

A
F
G
A: Tab nus (Hybo it a) acuminatus Lw. CfJ potroha
(a = billér) _ B: T. (H.)
'!'
�
montanus MEIG„ c : T. (H.) julvicornis MEIG., D : T. (H.
) Mühlfeldi BRAU . és E . T· (H)
Erben. BRAU. Cf> homlokléce - F: T. (H.) montanu
s MEIG· e's G · T· (H)
• , • • M EIG.
. fi u/vicornis
·
,
.
csapp (D-E: ÜLSZUFJEV nyomán, a többi
eredeti)
21. ábra.

a

XIV.
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Dél-Európa, Délkelet-Ázsia a hazája. Magyarországon még nem

gyűjtötték

[Mühlfeld.i BRAu.]
44 (43)

Fejtetőjén 1-3 fekete vagy feketésbarna dudorocskát visel, amely nem
más, mint a pontszemdudor csökev·énye. Homlokléce : lásd 21. ábra :
E. Szemét alig látható, igen rövid szórözet fedi. Potrohán egy meg
lehetősen széles, fekete hosszanti sáv húzódik, amelyben egy keskenyebb,
hamvas, hosszanti középvonal látható. 13-17 mm.
eddig
Dél- és Délkelet-Európában, Iránban és Mongóliában él. Hazánkban
még nem találták meg

(Erberi BRAU.]

22. ábra.

Tabanus (Therioplectes)

gigas HERBST

�

(Eredeti)

megvan,
45 (12) Fejtetőjükön rendszerint nincsen pontszeni.dudor, ha mégis
csupasz,
vagy
szőrös
Szemük
ő.
besüpped
erűen
úgy szőrös és nyeregsz
1--4 élénk színű sáv tarkíthatja, ezek a sávok azonban teljesen hiányozhatnak is.
vastag,
46 (47) Jól fejlett pontszemdudora van. Középső és hátulsó lábszára igen
rű
dongósze
,
színezetű
sötét
Nagy,
fedi.
szőrözet
fehéres
rendszerint sűrű,
bögöly (22. ábra) (3. alnem : Therioplectes ZELL.). 20-25 mm.
él. Hazánkban nem
Közép- és Dél-Európában, Szibériában és Kisázsiában
ritka (III-VI.)

gigas HERBST
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Pontszemdudoruk nincsen. Középső és hátulsó lábszáruk nem vastago
d�tt meg, s többnyire csak rövid fekete vagy szürke szőrözet borítja.
Változatos színezetű, közepes és nagytermetű bögölyök (23. ábra) (4.
alnem : Tabanus s. str.).

48 (51) Nincs észrevehetően elkülönült alsó és középső homlokdudoruk. A két
homlokdudor hosszában összenőtt, és csak egy felfelé elkeskenyedő
�zabálytalan léc, vagy . szabályos ék alakú kiemelkedés látható (24.
abra : A-B). Potrohuk rövid, széles, kerekded és vörös�s színű.

23.

49

�)

ábra.

Tabanus (Tabanus) bovinus

Lw.

� (Eredeti)

�·

(50) Cs p án�k
ízé? �sak egr többé-kevésbé erős kiszögellés látható, a 3.
,
, . feketek. Homloklece
csapiz vegso gyurm
: lásd 24. ábra: A. Sötétebb
színezetű faj. 15-20 mm.
ban

Közép- és Dél-Európában, a Kaukázusban, valamint Elő-Ázsiában él. Hazánk.
ritka (VI-VIII.)

nem

apricus MEIG.
50

(49)

?

C�á?,jának 3. ízén ren kívül erős fo� van, a 3. íz végső gyűrűinek színe
,
vorosbarna. Homloklece: lasd
24. abra: B. Világosabb színezetű faj.
15-18,5 mm.
Mediterrán bögöly, hazánkban sem ritka (V-Vll.)

graecus FABR.

9 32
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51 (48) Alsó homlokdudoruk széles, jól fejlett, a középső homlokdudor szabadon
álló vagy az alsó homlokdudorral összenőtt, de a kétféle homlokdudor
egymástól jól megkülönböztethető (24. ábra: C-K; 25. ábra: 'A-K).
Potrohuk hosszúkás, szürkés, barnás vagy feketés színezetű.
52 (77) Közepes termetű, 10-17 mm nagyságú, ennél csak ritkán nagyobb,
szürke, szürkésfekete vagy sárgásbarna színezetű bögölyök. Szemükön
élénk színű sávok láthatók, amelyek csak ritkán hiányzanak.
53 (54) Tapogatója és lábai feketék. Potroha, csápja ugyancsak fekete. �lsó és
középső homlokdudora az összenövés helyén kissé elkeskenyedik (24.
ábra: C). 12-16 mm.

Mediterrán bögöly, hazánkban még nem gyűjtötték, de Dalmáciában elő
fordul (VI-VII.)
[umbrinus MEIG.]

54 (53) Tapogatójuk fehér, szürke vagy barnás, lábszáruk sárgásbarna.

55 (68) Középső homlokdudoruk ovális, szív alakú vagy négyszögletes, az alsó
homlokdudortól teljesen különálló (24. ábra: D-1).

56 (65 ) Alsó homlokdudoruk alapja és a homlokháromszög felső határa egymás
tól kissé távol esik, közöttük kicsiny hézag látható (24. ábra: D-G).

.57 (62) Szemük észrevehetően

szőrös. Homlokháromszögük
szürkén hamvas, vagy felső részén fénylő fekete.

teljes egészében

58 (59) Homlokháromszöge felső részén fénylő fekete. Homlokléce : lásd 24.
ábra: D. Csápja csaknem teljesen fekete, tapogatója sárga, de fehér és
ez utóbbi közé kevert fekete szőrözet fedi. Fekete potrohának 2-5.
szelvényét szürke oldalfoltocskák tarkítják. 13-16 mm.

Közép- és Dél-Európában, Délkelet-Ázsiában meglehetősen gyakori. Hazánk
ban főleg domb- és hegyvidékeken él (V-VIII.) - N é g y s á v o s b ö g ö 1 y
quatuornotatus MEIG.

59 (58) Homlokháromszögük teljes egészében szürkén hamvas. Csápjuk vörös

sárga, csak a csáp végső nyúlványa fekete. Potrohukat többnyire szürkés
zöld foltok tarkítják.

60 (61) Tapogatójának végső íze rövid, legfeljebb háromszor olyan hosszú,
mint amilyen széles. Homlokléce: lásd 24. ábra: E. Alsó homlokdudora
barna. 12-16 mm.

Dél-Európa, Észak-Afrika és Kisázsia a hazája. Erdélyben és Dalmáciában
gyűjtötték, határainkon belül még nem került elő (V-VII.)
[lunatus F ABR.]
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61 (60) Tapogatójának végső íze karcsú, csaknem négyszer olyan hosszú,
mint amilyen széles. Homlokléce: lásd 24. ábra: F. Alsó homlokdudora
piszkossárga színű, magasabb, mint amilyen széles. 14-17 mm.

Közép- és Dél-Európában, Észak-Afrikában és Kisázsiában él. Hazánkban
gyakori (Vl-VII.)
büarius Lw.
1

62 (57) Szemük csupasz, vagy legfeljebb igen rövid, csaknem
észrevehetetlen
szőrözet fedi. Homlokháromszögük felső részén fénylő barna (24.
ábra :
G).
63 (64) Kicsiny, 10-13 mm nagyságú, szürkéssárga bögöly. Homlokléce kes
keny, magassága az alsó szélesség 5-5,5-szerese. Tapogatója fehér.

Közép-Eur5pa domb- és hegyvidékein szórványosan lelhető. Hazánkban
ritka (Bag, Pápa). (VI-VII.)
exclusus P ANDL.
64 (63) Nagyobb, 14-18 mm hosszúságú, szürkésbarna
vagy barna bögöly.
Potrohának 2. és 3. szelvényén az oldalfoltok barnák, a 4 -6. szelvé
nyen pedig többnyire zöldessárga szín{iek. Homlokléce : lásd 24. ábra
:
G. 15,5-18 mm.

Közép- és
gyakori

Dél-Európában, valamint Szibériában él. Hazánkban
Li l a szemű bögöly

(VII-X.) -

helyenkén t

glaucopis

A

F

ábra. A: Tabanus
umbrinus MEIG ., D: T.
24.

B

G

e

H

D

M EIG

E

K

(Tabanus) apricus MEIG., B: T. (T.) graecus FABR., e: T. (T.)
(T.) quatuornotatus MEIG., E: T. (T.) lunatus FABR., F: T. (T.)
bifarius Lw., G: T. (T.) glaucopis MEIG., H: T. (T.) cordiger MEIG., 1: T. (T.) unifasciatus
Lw. és K: T. (T.) rupium BRAu . 'í? homlokléce (C, E, K: ÜLSZUFJEV nyomán, a többi
eredeti)
3
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Vál t o z a t a:

1. Sötétebb árnyalatú barna bögöly. Potrohán kicsiny, kerekded, egymástól élesen
elhatárolt oldalfoltok vannak. 14-17 mm. - Közép-Európában él. Hazánkban
var. cognatus Lw.
ritka (VIl-VIII.)

65 (56)

Alsó homlokdudoruk közvetlen
fekszik (24. ábra : H-1).

a

homlokháromszög

felső

66 (67)

Szemén nincs élénk színű sáv. Homlokléce széles, magassága az alsó
szélesség 2,5-3-szorosa, felül jóval szélesebb, mint alul (24. ábra: H).
Csápjának tövénél egy keskeny, barnás foltocska látható. Potrohán
három fehéressárga foltsor húzódik, amelyek közül a középsőt három
szög alakú közép-, a két szélsőt pedig kis kerek oldalfoltok alkotják.
14-18 mm.
Palearktikus faj, a déli területeken gyakoribb mint északon.
gyakori (VIl-VIII.)- S z í v e s b ö g ö 1 y

határán

Hazánkban

cordiger MEIG.

67 (66)

Szemét egyetlen hátrafelé elkeskenyedő bíborvörös sáv díszíti. Homlok·
léce keskenyebb, magassága az alsó szélesség 3,5-4-szerese, felül csak
valamelyest szélesebb, mint alul (24. ábra : 1). Csápjának tövénél a
barnás foltocska ugyancsak megtalálható. Tapogatója sárga, csúcsán
többnyire rozsdavörös. 14-15 mm.
Közép- és Dél-Európában honos. Hazánkban Kőszeg és Pécs környékén gyűj
tötték (VI-VIII.)- Egysá v o s b ö g ö l y

unifasciatus L w.
68 (55) Középső homlokdudoruk orsó vagy tű alakú, rendszerint az alsó homlok
dudortól nem különálló, hanem azzal összenőtt (24. ábra : K; 25. ábra :

A-K).
69 (70)

Szeme szőrös. Homloklécének magassága a homlokléc alsó szélességének
3-3,5-szerese (24. ábra: K). Csápja fekete. 12-15 mm.
Közép-Európában, a Kaukázusban és Iránban élő, nem gyakori bögöly.
Jugoszláviában Zágráb környékén gyűjtötték, hazánkban még nem került elő

[rupium BRAU.}
70

(69)

Szemük csupasz.

71 (72) Szemén nincsenek élénk színű sávok. Homlokléce 4-5,5-szer olyan
magas, mint amilyen széles alul (25. ábra: A). Potroha vörösbarna,
közepén széles, fekete, hosszanti sáv húzódik, amelynek közepében
szelvényenként egy-egy világos, háromszög alakú középfolt látható.
13-16 mm.
Közép-Európában, a Krím-félszigeten, a Kaukázusban és N yugat-Szibériá
ban él. Hazánkban szórványosan fordul elő (Budapest, Pomáz, Fehérvárcsurgó).
(VI-VIII.)

miki BRAU.

72 (71) Szemüket élénk színű sávok tarkítják.
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·73 (74) S�emén három ,élénk színű sáv látható. Homlokléce keskeny, magas
saga az also, szelesség öt-hatszorosa, felül kissé kiszélesedő (25. ábra :
B) T�pog �t ja hosszú, sz rkés ehér, csápja vörössárga vagy vörösbarna,
;
.
csucsan sotetebb.
Potrohan ket nagy, vörössárga oldalfolt van. 1518 mm.

?

�

�

�

özép- és Dél-Európában gyakori ; hazánk csaknem minden részén
meg
,
talalhato
(VI-VII.)- H á r p m s á v o s b ö g ö 1 y

tergestinus EGG.
-74 (73) S emüket
�
�ind�ssze, egyetlen sáv díszíti. Homloklécük szélesebb, magas
saga az also szelesseg 4-4,5-szerese (25. ábra : C-D).

�

75 (76) Tapogatóp
·
karcs , bar ásfehér. Szemének hátulsó szegélye széles,
_n
duzzadt. Homloklece : lasd 25. ábra: C. Potroha kékesszür
ke, rajta
egymásba olvadó sötétszürke foltok láthatók. 10-15 mm.
Egész Európában és Nyugat-Szibériában megtalálható.
lehetősen gyakori (V-VII.)- F o 1 t o s c s á pú b ö g ö l y

Hazánkban

meg

maculicornis ZETT.

76 (75) Tapogatója vastagabb, hólyagszerűen felpuffadtnak tűnik, színe fehér.

�

zemének hátulsó szegélye keskeny, lécszerű. Homlokléce: lásd 25.
abra: D. Potroha feketésszürke, a potrohszelvényeket barnásszürke
foltok tarkítják. 12-16 mm.
Az egész palearktikumban gyakori bögöly (VI-VIII.)

-

Ló b ö g ö 1 y

hromius L.

A

B

e

D

E

1'1

/ :::
/ ;1'.'

\KI/})
F
G
H
K
A; Tabanus (Tabanus) miki BRAU., B: T. (T.) tergestinus Ecc., e: T. (T.)
maculi
.
cornis ZETT., D: T. (T.) bromius
L., E: T. (T.) spectabilis Lw„ F: T. (T.) autumnalis L.
e: T. (T.) spodop terus MEIG., H: T. (T.) intermedius Ecc., I: T. (T.)
sudeticus ZELL. é;
.
, e (E, H : ÜLSZUFJEV
K : T. (T.) bovmus Lw. � homloklec
nyomán, a többi
25.

�bra.

eredeti)

3*
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77 (52) Nagytermetű, robusztus, 18-28 mm nagyságú bögölyök. Szemükön
sávok nincsenek.
78

(79)

Fekete színű bögöly, de potrohának 1-5. szelvényén világos szőrzettel
fedett háromszög alakú középfoltok vannak. Tapogatója f�ketésbarna
_
vagy fekete. Homlokléce csaknem hatszor olyan magas, mmt amilyen
széles. Elülső lábszárának tövét feltűnő világos szőrözet fedi. 17,522 mm.
Közép- és Délkelet-Európában szórványosan lelhető. Hazánkban a Bükk
és Mecsek hegységben gyűjtötték (VII-VIII.)

p aradoxus J AEN.

79 (78)

Nem teljesen fekete bögölyök; potrohuk és lábszáruk legalább a tő
részében barna. Néha potrohuk fekete, de ilyenkor feltűnő szürke fol
tok tarkítják.

80 (81) Potroha mindkét oldalán egy-egy jól körülhatárolt, széles, fehéresszürk�
sáv húzódik, amelyeket a potroh közepén végighúzódó sötét hosszanti
sáv egymástól szétválaszt. A sötét hosszanti sávban rendszerint szürkés
fehér háromszög alakú középfoltok ismétlődnek szelvényenként. Homlok
léce : lásd 25. ábra: E. 3. csápízének csak a végső nyúlványa fekete.
17-21 mm.
Közép- és Dél-Európában, Délkelet-Ázsiában és Kisázsiában él. Hazánk
ban eléggé ritka (K alocsa, Simont ornya). (VII-VIII.) - Dís z e s bö gö l y

spectahilis Lw.
81 (80) Potrohuk más rajzolatú. Potrohuk közepén szürkés vagy fehéres, három
szög alakú középfoltokból álló sor húzódik, az oldalfoltok világosszürke
vagy vörösbarna színűek.
82 (83) Fekete potrohán három világosszürke foltsor látható : a potrohszelvénye
ket háromszög alakú középfoltok és rombusz alakú oldalfoltok tarkít
ják. Homlokléce: lásd 25. ábra: F. Csápja teljesen fekete vagy feketés
barna. 16-22 mm.
Európában, Nyugat-Szibériában, Elő-Ázsiában és Éozak-Afrikában
bögöly. Nálunk mindenfelé gyakori (V-IX.) - Z Ö m ö k bög Ö 1 y

gyakori

autumnalis L.
83 (82) Potrohukon csak egy világos, háromszög alakú középfoltokból álló sor
húzódik, az oldalfoltok sötétebb vörösbarna színűek.
84 (85) Csápjának mindhárom íze fekete. Tapogatója feketés, sűrű, rövid, fekete
szőrözet fedi. Alsó homlokdudora ovális (25. ábra : G). Potrohán vörös
barna oldalfoltok vannak. 18-23 mm.
Közép- és Dél-Európában él.
- H eg y i bögöl y

(VIl-VIII.)

Hazánkban főleg

a hegyvidékeken gyakori

spodopterus MEIG.
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(84) Legalább az 1. és 2. csápízük barna. Tapogatójuk fehér vagy világos
barna, világos vagy feketés szőrözet fedi. Alsó homlokdudoruk többnyire
háromszög alakú (25. ábra : H-K).

86 (87)

Potrohának hasoldala világossárga, rajta az alapszínnél valamelyest
sötétebb vörössárga hosszanti sáv húzódik. Csápjának 3. íze a tövénél
vörössárga, a többi részén fekete. Homlokléce és a homlokháromszög
sárgásszürkén hamvas, alsó homlokdudora hosszúkás csepp alakú (25.
ábra: H). 16-2 3 mm.
Közép- és Dél-Európában, Észak-Afrikában és K isázsiában él. Hazánk terü
Eggeri SCHIN.)
letéről még nem került elő (VIl-VIII.) (
=

[intermedius

E GG.]

87 (86)

Potrohuk hasoldala sötétbarna vagy barnásfekete, rajta szelvényenként
az alapszínnél valamelyest sötétebb középsávok láthatók, amelyek a
potroh közepén végighúzódó hosszanti sáv alakjában rendeződtek.

88 (89)

Csápjának 3. ízén félhold alakú vöröses folt látható, amely egészen a
hatalmas fogszerű kiugrásig terjed. Homlokléce: lásd 25. ábra : I.
Legnagyobb bögölyünk. 19-28 mm.
Egész Európában és Nyugat-Szibériában előfordul, hazánkban főleg a hegy
vidékeken lelhető (VI-VIII.)

sudeticus ZELL.
89

(88) Csápjának 3. íze csaknem teljesen fekete, csupán a tövénél van egy
keskeny barnás folt. Alsó homokdudora háromszög alakú, és alul rend
szerint négy fogacska látható rajta (25. ábra: K, 23. ábra). 19-24 mm.
Egész Európában, Nyugat-Szibériában és Észak-Afrikában megtalálható.
Ma r h a bö gö ly
Hazánkban főleg a hegyvidékeken lelhető (Vl-VIll.) -

hovinus Lw.

90

(1) Homloklécük nincsen, szemük a fejtetőn összeér:

hím e k.

a

B

C

��
A

D

E

26. ábra. A: Tabanus (Hybomitra) micans MEIG. Ö' elülső lábszára tapintószőrökkel - B :
T. (H.) luridus FALL. és e: T. (H.) tropicus PANZ. Ö' szemvarrata (a= pontszemdudor)
- D: Tabanus (Tabanus) apricus MEIG. és E: T. (T.) graecus FABR. Ö' csápja (B: ÜLSZUFJEY
nyomán, a többi eredeti )
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91 (100) Szemük halvány, színe fehéres, okkersárga vagy zöldes. Száraz álla
potban kissé megsötétül, és rendszerint vörös vagy barnássárga színt
vesz fel. Sárgásszürke vagy okkersárga, csak ritkán sötétebb színezetű
közepes nagyságú bögölyök.
92

(93) Szárnyának r4 sugárerén nincs függelék. Kicsiny, egérs;11ürke vagy
[plebejus F ALL.]
feketés bögöly. 9-12 mm

93

(92) Szárnyuk

94

(97) Potrohukon fekete szőrözettel fedett hosszanti sáv húzódik.

95

(96) Potrohának hasoldalán széles fekete
nagyobbrészt sötétek. 14-18 mm

r

4

sugárerén függelék van.

középsávok

vannak.

Lábai

[nigrifacies GoB.]

96

(95) Potroha a hasoldalán rózsássárga, csak a tövénél van egy kicsiny
szürke folt. Lábai nagy részben vagy teljesen sárgák. 14-15 mm
[agrestis W IED.]

97

(94) Potrohukon nincs sötét szőrözettel fedett hosszanti sáv, a potroh
sötét rajzolatát világos szőrözet takarja, amelyek közé néha sötét
szőrök keverednek.

98

(99) Potrohát szürkés szőrözet fedi, a szőrök közé rendszerint nem kevered
nek fekete szőrök. Csápjának 3. íze keskeny, és kiszögellése nem a 3.
íz első gyűrűjének a tőharmadában, hanem annak csaknem a közepén
rusticus L.
fekszik. 11-15 mm

99

(98) Potrohát sárga szőrözet fedi, amely közé többnyire fekete szőrszálak
keverednek. Csápjának 3. íze igen széles, kiszögellése az 1. gyűrű
tőharmadában van. Feje nagy, boltozatos. Okkersárga; combjának
töve, lábszárának csúcsa, valamint lábfejei feketésbarnák, lábának
fulvus MEIG.
többi része vörössárga. 13-16 mm

Vá l to za tai:

l. Combjai teljesen v örössárgák. 13-16 mm
2.

100

Feje

[var. rufipes

MEIG.]

aránylag kicsiny. Szemét hosszú, sűrű szőrözet fedi. 13-15 mm
var. Loewianus VILL.

(91) Szemeik színe zöld, kék, barnásvörös vagy barna, száraz állapotban
gyakran két színű; a szemek felső 2/3-ában levő nagyobb facetták
ugyanis kiszáradás után világosabb színűek maradnak, az alsó 1 /3-át
kitöltő kisebb facetták pedig erősen megsötétednek. Néha szemük
facettái egyenlő nagyságúak.

101 (132)

Fénylő, csupasz pontszemdudoruk van, szőrözet legfeljebb csak kere
tezi. Szemük szőrös és rendszerint három élénkszínű sáv tarkítja.

TABANIDAE - BÖGÖLYÖK

XIV.

9 39

102 (127) Billérjük barna vagy fekete, legfeljebb helyenként világos.

�

103 (106) Hom okháromszögük csillogó vagy fénytelen fekete. Lábaik teljesen
feketek. Fekete bögölyök, de egyeseken világos szőrfoltok lehetnek.
104 (105) Elülső lábszárán hosszú fekete tapintószőrök láthatók (26. ábra : A).
Homlokháromszöge csill9gó fekete. 14-16 mm
[micans MEIG.]
105 (104) Elülső lábszárán nincsenek hosszú tapintószőrök. Potrohát fekete
szőrözet fedi, a 2. és 3. potrohszelvényén barna oldalfolt látható.
13-16 mm
[aterrimus MEIG.]

Változata:
1.

106

Fe kete potrohán széles, aranysárga szorsávok van nak. 13-16 mm
� [var. auripillus lV!ErG.]

(103)

Homlokháromszögük sárgán vagy szürkén hamvas. Lábszáruk sárga
vagy barnássárga.

107 (108)

Fekete bögöly. Potroha a hasoldalán fekete, tövénél nincs barna folt '
és a szelvényeken sincs barnás szegély. 14-15 mm

[tetricus Sz1L.]

108

(107) Barnásfekete bögölyök. Potrohuk hasoldala a tövénél barna ' ritkán
szürl�és vagy eketés, és többnyire a potrohszelvényeket világos
szegely keretezi.

�

109 (llO) Tapogatójának végső íze vékony, oszlopszerű, feketésbarna vagy
fekete. 14-16 mm
[horealis L w. ]
llO (109) Tapogatójuk végső íze vastagabb, ovális vagy tojás alakú
többnyire
'
világos, fehéresszürke vagy barnássárga színű.
lll (ll6) Csápjuknak 3. íze fekete, legfeljebb a tövén látható barnás folt.
A felső
élén levő kiszögellés kicsiny, tompa. Szemük facettái különböz
ő
nagyságúak, a szem felső 2/3-ában levők három-négyszer akkorák
'
mint az alsók.
ll2 (ll3) Csápja 1. ízének felső élén rövid szőrök ülnek. 16-18 mm

[montanus MEIG.]
ll3 (ll2) Csápjuk 1. ízének felső élén olyan hosszú szőrök láthatók mint az
'
1. és 2. csápíz együttvéve. Tapogatójuk kicsiny, tompán végződő.

�

�

ll4 (ll5) C� jának ·ízén csak alig észrevehető kiszögellés van. Szemét
�
barna
szorozet fedi. 15-16 mm
nigricornis ZETT.
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�

�

115 (114) Csápjának 3. íze hold alakú�n kivá t, és felső él n jól k vehető kiszö„ .
gellés látszik. Szemét hosszu, barnasfekete szorozet
fedi. 14-:-15 mm
lateralis MEIG.

knak 3 • íze sárgásbarna ' végső nyúlványa rendszerint barnás
'
116 (111) Csap]u
" nyu'lvany
,
l'tható
a
fekete felső élén erős kiszögellés vagy fogszeru
Szem k facettái vagy egyenlő nagyságúak, vagy a felsők nagyobbak,
mint az alsók.
·

•

U

�

�
�

117 (118) Ta ogatójuk végső íze csak kevéssé va�tagodott meff . 1. cs pízének
.
,
felső élén rövid szőrözet látható. Szemet feheres
szoro fed . 1416 mm
fulVIcorms MEIG.
·

�

118 (117) Tapogatójuk végső íze igen vastag. Csápjuk 1. ízének felső élén hosszú
szőrök ülnek.
119 (122) Szemvarratuk (az összetett szemek érintkezési vonala) alig 1,5-szer
olyan magas, mint a homlokháromszög (26. ábra: B).
_

.
120 (121) Krns1ny, 12-14 mm nagyságú bögöly. Torpajzsocskáját fekete
.
..
1 un·dus F ALL.
szorozet fed1
·

„

�

121 (120) Nagyobb 14-17 mm hosszúságú faj. Torpajzsocskáját vil &os szőrö.
[conf rms ZETT.]
zet boritJa
, '
122 (119) Szemvarratuk csaknem kétszer olyan magas, mint homlokháromszögük
(26. ábra : C).

�

�

123 (124) A szemének felső 2/3-ában levő facetták sokkal, �égy-ha szor n��?'� bak 'mmt az also'k ·'a kétféle nagyságú facetták eles hatarral kulonul
. ,
.
nek el egymástól. Szemét rendszerint v1lagosbarna s�?r �. zet ted.1·
so1 stitia1 IS S CHIN.
14-17 mm
·

„

?

124 (123) Szemük facettái egyenlő vagy különböző nagyságúak, de ez ut bbi
esetben a kétféle nagyságú facetták nem különülnek el éles hatarral
egymástól.
125 (126) Szeme felső 2/3-ának facettái észrevehetően nagyobbak, mint az
alsók. Nagyobb, 15-17,5 mm hosszúságú bögöly
distinguendus VERR.
126 (12 5) Szemének facettái egyenlő nagyságúak. Kisebb, karcsú, 13-16 mm
tropicus P ANZ.
hosszúságú faj

127 (102) Billérjük világos, fehér vagy sárgás színű.
128 (129) Potrohának utolsó gyűrűi oldalról összenyomottak. Feje meglehetőacuminatus Lw.
sen nagy, erősen boltozatos. 12 -13 mm
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Az utolsó potrohgyűrűik oldalról nincsenek összenyomva. Fejük
kevésbé nagy és gyengébben boltozatos. Potrohuk hasoldalán, a
2. szelvényen sötét középfolt látható.

130 (131) Combjai feketésszürkék. Szeme felső
2/3-ának facettái két-háromszor
akkorák, mint az alsó facetták. 13-16
mm
[Mühlfeldi B RAu.]
131 (130) Combjai a végső harmadban barná
ssárgák. Szemének felső facettái
öt-hatszor nagyobbak, mint az alsók.
13-16 mm
[Erber i BRAU.]
132 (101) Pontszemdudoruk hiányzik vagy
megv
an, de ez utóbbi esetben
nyeregszerűen besüppedő vagy szőrös,
esetleg hamvas, de sohasem
fénylő. Szemük szőrös vagy csupasz, 1--4
élénk színű sáv tarkíthatja,
de ez utóbbi hiányozhat is.

133 (134) Középső és hátulsó lábszára megvastagodott, és sűrű, fehéres szőrözet
fedi. Nagytermetű, dongószerű bögöly. 17-24 mm

gigas HERBST
1 34 (133) Középső és hátulsó lábszáruk csak a megszokott vastagságú, és rövid
fekete vagy szürke elfekvő szőrözet fedi. Közepes és nagytermetű
bögölyök.

135 (142) Szemük észrevehetően szőrös.
136 (137) Középső és hátulsó lábszára feket
e, csak a tövénél barnás valamelyest . 13-15 mm
[rupium BRAU.]
137 (136) Középső és hátulsó lábszáruk sárgásbarna.
138 (139) Tapogatójának végső íze kicsiny,
de észrevehető csúcsban végződik.
15-16 mm
bifarius Lw.
139 (138) Tapogatójuk végső íze tompán végződő.
140 (141) Csápja fekete. Potroha feketésszü
rke, 2. potrohszelvényén csak
jelentéktelen barna oldalfoltok vannak.
12-13 mm
quatuornotatus _lVIEJG.
141 (140) Csápja narancssárga, 3. csápízének
csak végső nyúlványa fekete.
Potroha olajszürke, az 1-3. potro
hszelvényén nagy, sárgásbarna
oldalfoltok láthatók. 12-14 mm
[lunatus FABR.]
142 (135) Szemük csupasz, legfeljebb elszó
tetlen szőrözet fedi.

rtan igen rövid, csaknem észrevehe

143 ( 14 6) Homlokháromszögük felső részén
fénylő barna. Szemüket 2-3 bíbor
vörös sáv tarkít
ja.
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2 bíborvörös sáv
144 (145) Kicsiny, 10-13 mm nagyságú bögöly. Szemét
exclusus PANDL.
díszíti
145 (144) Na
hat

obb

14-17 mm hosszúságú faj. Szemén 3 bíborvörös sáv lát
rajta nagyobb világos oldalfoltok va�r nak
glaucop1s MEIG.

f. Po�roha szürke,

Vált ozata:
. 15-16
1. Barna potrohát kicsiny, világos oldalfoltok tarkítják

mm

var. cognatus Lw ..

s. Szemükön vagy vannak, vagy
146 (14 3 ) Homlokháromszögük szürkén hamva
nincsenek élénk színű sávok.
gú bögölyök.
147 (160) Többségükben közepes, 12-17 mm nagysá
[umhrinus MEIG.1

148 (149) Tapogatója és lábai feketék. 13-16 mm

Lábszáruk barna vagy
149 (148) Tapogatójuk szürkésfehér, barnás vagy sárgás.
ga.
barnássár
előrefelé hajló szőrözet
150 (157) Szemük felső szegélyén hosszú, egyenes vagy
látható.
alakú. Csápjuk töve·
151 (154) Tapogatójuk vastag és rövid, csaknem gömb
van.
a
foltocsk
barna
kicsiny
egy
mellett
kétféle facetta egymás
152 (153) Szemének facettái különböző nagyságúak, s a
k határán egy keskeny
facettá
kis
és
tól élesen elkülönül. Szemét a nagy
mm
14-15
hat.
hiányoz
utóbbi
ez
sáv tarkítja, de
cordiger MEIG.
Szemét egy hátra153 (152) Szemének facettái kicsinyek, egyenlő nagyságúak.
mm
14-15
díszíti.
.
felé elkeskenyedő bíborsáv
.
un1fasc1atus L w.

�

?

ú. C�ápj1;1k t ve mellett
154 (151) Tapogatójuk kicsiny, citrom vagy tojás ala
,
v d1sz1U.
biborsa
nincs barna foltocska. Szemüket egyetlen
árga. 15-16
155 (156) Potrohának hasoldala a tő felében barnáss

;::i

BRAu.

156 (155) Potrohának hasoldala teljesen fekete vagy feketésszürke. Csápja
barnássárga, végső nyúlványa valamelyest sötétebb. l� -14 mm
. ZETT.
macuhcorms
157 (150) Szemük felső szegélye csupasz, vagy csak egészen rövid szőrözet
van rajta.

TABANIDA E
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158 (159) Szemét egyetlen bíborsáv díszíti. Sárgásszürke bögöly, potroha a
hasoldalán ugyancsak sárgásvörös, de rajta sötétebb hosszanti sáv
hromius L.
húzódik. 13-16 mm
159 (158 ) Szemét két vagy három bíborsáv tarkítja. Potrohának hasoldala
barnásszürke, csak a csúcs felében feketés. 15-18 mm
tergestinus E GG.
160 (147) Nagytermetű, robusztus, 17-28 mm hosszúságú bögölyök.
161

(162)

Lábai feketék. Fekete bögöly, csak potrohán vannak kicsiny, háromparadoxus JAEN.
szög alakú, világos középfoltok. 17-21 mm

162 (161) Legalább a lábszáruk töve barna. Potrohuk két oldalán barnásvörqs
vagy szürke foltok vannak, esetleg egész potrohuk vörössárga.
163

(166)

164 (165

)

Feltűnő vörös vagy vörössárga színű bögölyök. Potrohuk a hasoldalon
világos vörössárga, csak az utolsó szelvényei sötétebb színűek. Potro
huk aránylag széles és rövid. Csápjuk 3. íze sárgásbarna vagy vörös.
Sötétebb, vöröses színezetű bögöly. Csápjának 3. ízén csak többé
kevésbé erős kiszögellés látható (26. ábra: D). 16-19 mm
apricus MEIG.

165 (164) Világosabb színezetű, sárgásvörös faj. Csápjának 3. ízén erős szarv
graecus FABR.
alakú fog van (26. ábra: E). 16-19 mm
166

(163)

Szürkés vagy barnás színezetű bögölyök. Potrohuk hosszúkás. Csáp
juk rendszerint legnagyobb részében fekete.

167 (168) Potrohán két széles, szürkésfehér, hosszanti sáv húzódik, amelyek
között egy fekete, hosszanti középsáv látható. 16,5-20 mm
spectahilis Lw.
168 (167) Potrohuk más rajzolatú. Potrohuk közepén világos háromszögekből
álló foltsor húzódik, az oldalfoltok világosszürke vagy vörösbarna
színűek.
169

(172)

170 ( 171

)

Szemük alsó és felső facettái megegyező, vagy csaknem megegyező
nagyságúak.
Szeme rézvörös, a felső facetták valamelyest nagyobbak, mint az
alsók. Potrohának hasoldala vörösbarna, az oldalán ezüstszürke.
spodopterus MEIG.
20-22 mm

171 (170) Szeme zöld, facettái egyenlő nagyságúak. Potrohának hasoldala
sárgásbarna, de a szelvényeken feketésbarna középsáv van. 20-24 mm
hovinus Lw.
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172 (169) Szemük facettái különböző nagyságúak, a felső 2/3-ban levők nagyob
bak, mint az alsók.
173 (174) Feketésszürke potrohán három világos foltsor húzódik: a háromszög
alakú középfoltok és a rombusz alakú oldalfoltok szürkésfehér sorai.
autumnalis L.
Csápja fekete. 17-20 mm
174 (173) Barnás vagy vöröses potrohukon csak egy fehér vagy szürke három·
szög alakú középfoltokból álló sor húzódik. Az oldalfoltok barna
vagy vörösbarna színűek, az alapszíntől nem különülnek el élesen.
3. csápízének tövén vöröses folt van.
175 (176) Potrohának hasoldala feketésbarna, de a szelvényeket
széles sárgásfehér szegély keretezi. 20-25 mm

többé-kevésbé

sudeticus

ZELL.

176 (175) Potroha a hasoldalán rózsássárga, a szelvényeknek nincs feltűnő·
[intermedius E GG. }
világos szegélye. 17-23 mm
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XIII. kötet (Hymenoptera III.) 12. füzete.
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RÖVIDÍTETT RENDSZERTANI MUTATÓ
„Magyarország Állatvilága" XIV. kötetének 9. füzetéhez
(Aradi Mátyás Pál: B ijgiiilyök - Tabanidae - Fauna Hung. 37. )

ALREND - ALNEMEK

Acroceridae 3
Asilidae 4
Atylotus 0.-SACK. 22

Mydaidae 2

Bombyliidae 4
Brachycera 1

Ochrops SzIL. 22
Omphralidae 4
Orthorhapha 1

Nemestrinidae 2

Chrysopinae 7
Chrysops MEIG. 8, 10
Chrysops s. str. 11
Cyclorhapha 1
Cyrtidae 3

Pangonia LATR. 7, 8
Pangoniinae 7
Rhagionidae 3

Dolichopodidae 5

Scenopinidae 4
Silvius MEIG. 8, 9
Stratiomyiidae 2
Sziladynus END. 25

Empididae 5
Haematopota MEIG. 8, 17
Haematopotinae 8
Heptatoma MEIG. 8, 16
Heterochrysops KRÖB. 14
Hybomitra END. 25

Tabanidae 2, 5
Tabaninae 8
Tabanus L. 8, 21
Tabanus s. str. 31
Therevidae 4
Therioplectes ZELL. 30

Leptidae 3

FAJOK
acuminatus Lw. 29, 40
agrestis Wmn. 24, 38
alpinus DRAP. 10
apricus MEIG. 31, 43
aterrimus MEIG. 26, 39
auripilus MEIG . 26, 39
autumnalis L. 36, 44
bifarius Lw. 33, 41

Bigoti GoB. 19, 21
bisignatus JAENN. 27
borealis Lw. 26, 39
bovinus Lw. 37, 43
bromius L. 35, 43
caecutiens L. 12, 15
cognatus Lw. 34, 42
confinis ZETT. 27 , 40

:É S

FAJ ALATTI KATEG Ó RI Á K
cordiger M EIG . 34, 42
crassicornis WAHLBG. 19, 20
distinguendus VERR. 28, 40
divaricatus Lw. 12, 15

Eggeri SCHIN. 37
Erberi B RAU . 30, 41
exclusus PAND. 33, 42
flavipes MEIG. 14, 16
fulvicornis MEIG. 29, 40
fulvicornis MEIG. 29
fulvus MEIG. 24, 38
gigas HERBST 30, 41
glaucopis M EIG. 33, 42

graecus FABR. 31, 43
grande MACQ. 18
grandis MACQ, 18, 20
hirtus Lw. 10
hispanica SZIL. 20, 21
hispanica S ZIL. 20
intermedius EGG. 37, 44
italica MEIG. 18, 21
italica MEIG. 18, 19
italicus MEIG. 14, 16
lateralis MEIG. 27, 40
Loewianus VILL. 24, 38
lunatus FABR. 32, 41
luridus FALL. 27, 40
maculicornis ZETT. 35, 42
marginata FABR. 9
meridionalis STROBL 13, 15
micans MEIG. 25, 39
miki BRAU. 34, 42
monspellensis VILL. 20
montanus MEIG, 29, 39
montanus MEIG. 29
Mühlfeldi BRAU. 30, 41

pictus MEIG. 14, 16
plebejus FALL 23, 38
pluvialis L. 20, 21
pluvialis L. 20
pyritosa Lw. 9
.

quadratus MEIG. 14
quatuornotatus MEIG. 32, 41
relictus MEIG. 14, 16
rufipes MEIG. (Chrysops) 12, 15
rufipes MEIG. (Tabanus) 24, 38
rupimn BRAu. 34, 41
rusticus L. 24, 38
sepulchralis FABR. 11, 15
solstitialis S cHIN. 28, 40
spectahilis Lw. 36; 43
spodopterus MEIG. 36, 43
suhcylindrica PAND. 20, 21
sudeticus ZELL. 37, 44
Sziladynus END. 25
tergestinus EGG. 35, 43
tetricus SZIL. 28, 39
tropicus PANZ. 27, 28, 40

nigricornis ZETT. 28, 39
nigrifacies GoB. 23, 38
novus ScHIN. 13, 16

umhrinus MEIG. 32, 42
unifasciatus Lw. 34, 42

paradoxus JAENN. 36, 43
parallelogrammus ZELL. 14, 16
pellucens FABR. 16

variegata FABR. 19, 21
variegata FABR. 19
vituli FABR. 10

