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2. családsorozat : SCHIZOPHORA - HO�lLOKRÉSES LEGYEK
Írta
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esapJa1
' . 'k

"
„ 1ott
..
.e.10
' van
e' lesen szem.b etuno, patk'
-o a1a k'u hom lo kres
tovc
„
(1. ábra: x). A lto1ulok1·t�sen kei-esztül kinyomuló honiloktömlő repeszti fel
a hábbőrt. Bábjuk mindig tonnabáb, arnely a homloktömlő 11yomására a
fejvégen kör alakban pattan fel. �4 legyek 3 csoportja tartozik ide (= Nlus
H

coidea).

A cs o p�i-t o k h a t á r o z ó k u l c s a

1 ('1) .A.z e gyes lábpárok csípői szorosan egymá;; mellett fekszenek. Testük

hút-liasi i1·ányban 11em lapított. Imágóik sohasem kiilső élősködők
(kivéve a méheken élősködő szárnyatlar1 Braula coeca NITZSCH·t és a
Carnus
rnadarak tollazata között élő, .s ekkor szintén szárn,,atlan
'

hemapterus

NITZSCH·t).

felül 11inc8 hosszanti hasíLék vagy barázda
2 (3) 2. csápízük ki.ilső oldalán
"'

(2. ábril: C_.D). } ejtetőlcmczük és júromle1nezük :rendszerint elkü
lönült egymástól (1. ábra: J, f) vagy csak az előbbi fejlődik ki,
s rajla felső orbitalis sörték ülu.ek (2. áhta: D : ors). Ritkán járom•
lemezükön is találunk alsó orhitalis sörtéket, de ezek közelebl, van·
nak szemeik szegélyéhez,
mint a felső orbítalis sörték (2. ábra: D :
�
.
.
.
ori). Torpikkelyük rendesen csökevényes. Szen1eik
mindkét ivarban
távol áll.nak egymástól. Többnyire apró termetű legyek (= Haplo
stonzata, 1vlyodaria inferiora) (36-75. család)* - T o r p i k k e 1 y n é1k ü l i l e gy ek
I. csop<': t: l\'luscidae acalyptratae

3 (2) 2. csápízük külső oldalán felül hosszanti hasíték ,,agy harázcla húzó
dik (2. ábra: A-B). Homlokukon a szemek mentén összefügg<>,

mélyen lenyúló kitinlcmezck húzódnak, amelyeket a homlok közép
yonalába11 csak a homloksáv választ el. Alsó orbitalis sörtéik távolabb
ered11ek szen1cik szegélyétől, mint a felsők (2. ábra: 1\.: ori). Tor·
pikkclyük rendesen nagy, gyakra11 elrejti a billért (3. ábra: A: a).
Hímjeik szeme a középvonalban gyakran összeér. Közepes 11agy.ságú
vagy kicsiny legyek (= Thecostomata, lYiyodaria superiora) (76-78.
család) - T o :r p i k k e l y e /!. 1 e gy e k
II. csoport: Muscidae calyptratae

*

Az 1-35. családot lásd a XIV. kötetben (Diptera 1.).
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4 (1) Az egyes lábpárok csípői a köztük fekvő tori haslemezck miatt távol
állnak egymástól. Hát-hasi irányban erősen lapított legyek. lmágóik
kivétel nélkül állandó hőmérsékletű gerinces állatok időszakos vagy
állandó külső élősködői (79-80. család) - B áh t o j ó I e g y e k
III. csoport: Muscidae pupiparae

I. csoport :
�IUSCID..o\.E AC..o\.LYPTR}
..T.,\,E - TORPIKKELYNÉI,KÜLI LEGYEK
Túlnyomóreszt kicsiny, apró legyek, legnagyobb részük jóval kisebb
10 . n1m-nél; a 10 mm-nél nagyobb fajok száma csekély. Fejük alakja, tago·
lódása és sörtézete r1agyon változó. A szakirodalom a fej egyes részeit i1em
egyformán nevezi, ami félreértésekre adhat okot. E munkában az alábbi
elnevezéseket használjuk.
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1. ábra. Torpíkkely1iélküli légy feje vázlatosan (a = fejteto, h = pontszcrnek, e = pont
sze1nlemez, d = fejtetiíle mez, e = összetett sze1n, f = j.iromle1ncz, g = lunnla, h = arc
pajzs, i = orca, .i := a.rcléc, k = pofa, l = pofaléc, ni = pofasz-öglct, n := s:r,ívóka, o = ajak
_.párna, p = arc:él, r = tapogatók, s "-' szájsziiglet, t = praelabrnn1, u =i 3. csápíz, 1., = csáp;;örte, 1i: = 2. csápíz, x = 11ornlokré�, y == ho1nloksáv, z = homlokpánt) (Eredeti)

..o\. fej (1. áb·ra) oldalát lcgtöbb;;zör a 11ugy ö s s z e t e t t s z e 1n e k

(az alábbiakban röviden csak sze1nek) foglalják el. 1-\. fej úlülsö részé11ek á
csápok tö,:e fölötti része a 11 o m l o k , a csáptí.í alatti része pedig az a r e;
mindkettő több részre tagolódík.•,\ fej hornlok mögütLi része. a f ej t e t ő .
h e1yezk·ed'k
Ah01nIok· fel so" rcszen
1 - el a k''I"
, , k"ozcpen
' , h'aromu on b"ozo;, nagysagu,
,
szög alakú p o n t s z e m 1 e m e z , amelyen. nagyon kevés kivétellel mindig
3 egyszerű vagy p o n t s z e m iil. Ahon1lok két oldalán, az összetett 5;,;emek
mentén többé-kevésbé élesen majdne1n mindig elbülön:ül a j ár o 1n 1 e 111 t: z.
A homloknak a járomlernczek között leví.í l1ártyás részét h o 1n 1 o k s á v nak
nevezzük. Számos családjukra jelleniz<3„ l1ögy a pontsze1nlemez két oldalán
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1-1, a homloksávba nv:úló
fe j t é t <'> 1 e m e z különül cl. Néhá11y család•
.
jukba1i pontszemlemezük folytatásaként egy kitines h o m I o k p á n t húzódik a csápok töve felé. A homlokrés egyszer eléri a c�ápok tövét, máskor nem,
s az utóbbi esetben a homlokrés és a csápok töve között levő 1 u 11 u 1 a - a
homloktömlő maradványa - jól látható, an1i11.t mondalii szokás : fedetlen.
A fejnek a csápok alatti része az a .r e p aj z s . �.\ szemek alsó szegélye alatt
és az arCJ)ajzstól oldalt terül el a p o fa , ;\ szemek és az arcpajzs között
I
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2., ábra. J\. : tor1>ikkclye;; légy feje; B : torpikkclyc,
légy csápja ; C: torpikkelynélküli
.
'
..
' ' e. '" csitpsorte,
'
.
f'
.
legy c_sapJa � D. : t.orp1kk
'
. 'lk11"l'1 l'egy CJC (a = 1 . c;;a'p1z, b . .... '2• csap1z,
-. elync
=
.
· ' � = has1tc
' 'k a 2· . csap1z
· sorte
.. 'k, r>rt :'7. aIso' or 1l1h\ls
· 1·
1
' ' k"I"
, = .,
-11 so old al'an, oc. = occ11 ar15
,,. csap1z,
�i>rték, ors = fclso orbitalis sörték, p,n = peristo1nalis sört.ék, pvt = postverticalis sörté.k,
vi = vihri,;;;ák, vte � kiilso verticalís ,tirték, i:1i -. belsíí vcrtiealis sörték) (Eredeti)

fekszik a.z o
. r e a .A. homlokrés a sze1n sz�léhcz
. közel fut le... s ha azt eléri.,
.
.
akkor a járon1l1�n1ezt elválas;i;tj.� a pofától, ha viszont párhuzamosa11 fut
vele, akkor a járor.nlemez éles határ nélkül megy át a pofúba. Ha a ho1nlokré;;
·
' akk
' ' e 1 a szen1 szc:ge'lyet,
- or az a1·epaJZS
· . ·az egy1. k· szernto"l
nagyon rnagasa:n er1
a másikig terjed. �.\z arcpajz:<; lehet sík, dorr1ború vagy hornorú, s ha .a c1:=ápok
1né.lyehb gödi.irhől, a e s [L p g ö d ü r bGl e1·(:d11ek, vagy éppe11 abban feksze
nek, akkor az arcpajzson a csápgödrök között taraj, az a r p {: l keletkezik.
_;\_ ci:;ápok tövéLől kétoldalt 1-1 lefelé futó barázda ered, amelyntik lefutása
csak ritkán e!:'ik ö;;sze a l1ornlokrés ágainak lefutús{rval. 1'-::z a barázda az arc.
·
.. '
'
, . 'Jast
paJz:;ot elva' la::;ztJa a Jaron1l e1nc:ct.o"l es
' a pof'al.o'1, ;, gyak·ran H szaJny1
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egészen körülfutja. A ·barázda b.első oldalán levő éles perem az a rel ée
(facialia), amely a szájnyílás közelében, a pofák alsó szcgél)0én kialakult
p ofa 1 éecel (peristomalia) találkozva a p o f a s z ö g 1 e t et alkotja. Néha
az arcpajzs és a szájpercm találkozási pontjá11 , a középen is keletkezik szög·
let, ezt s z á j s z ö g l e t 11ek (epistoma) hívjuk. Egyes családjaikr� jellemző
a szájpcrem alatt előugró, a szájrészek függesztőkészülékének patkó alakú
része, a p r a e I a b r 11 n1. Tapogatóik jól fejlettek, 1-ízűek; csak kivételesen
csök()Vé11 ycsek (pl. Scpsidac v
· agy Chyrom)idae család). Csápjaik n1indig
,
3-izűek. A 2. csápiz külső oldalán felül nincs hosszanti hasíték vagy barázda
(2. ;ibra: C-D). 3. csápízük alakja, hossza és színe nag)'Oll változó. Csáp
sörtéjük egyszer teljesc11 csupasz, máskor pelyhes, vagy egy, illetőleg két
oldalán szőrös, tollas.
T o r u k alapfelépítésében nem tér el t'\ többi légyétől, de alakja és
s1,íné tckintetébe11 nag)' a változatosság. Egyszer négyszögletes, máskor
hosszabb, mint a1nilyen széles, egyes .fajoké előrefelé, 1násoké. hátrafelé kes·
kenycdik (;l, H a r á 11 t v a r r a t u k (5, ábra : B: g) a közép·vonalba 11
n1ajdnern n1indig megszak.itott, d .e oldalsó részei n1indig jól .fejlettek. Egyt�S
fajok torl1áta eg)rszínű, inásoké sávozott, foltozott,_ egyszet fén)'es, 1násszor
hamvas vagy fénytelen. Pajzsocskájuk alakja és színe változó.
P o t r o h u k s�elvényezettsége legtöbbször másképp alakult a hí.111t':•
ken, és 1násképp a nőstényeken. A hí1nek. első 5 szelvé 1rye általában jól fel
isrr1erhctő, bár számos fajuk 1. és 2. potrohszelvényc összeolvadt, s külsőleg
egyetlen, eg)'séges szelv.en 1·nek látszik. _..\.z 5. potrohszelvé11 y utáu. követkt1zik
a 2, .,ivarszelvény"-nek nevezett rész (3. ábra: B). Ezek. közül az 1. (látszólag
a 6. és 7 .) a 6., illetve a 7-8. szelvény hátlemezcinek összeQlvadásából jött
létre, míg a 2. (látszólag a 8.) a 9. potrohszelvényből alakult ki, s ezt ncvezr,ük
h y p o p y g i u m nak. Ennek 2 fontos páros nyúlványa van.: a g ón a p o
p h y s i s ek ( = elülső pararn.crák) és a ee r e u s ok (= hútuls6 par,nnerák).
Ezek egyiittvéve alkotják a l1 í1nek külr;ő párzószcr·vét. Hypopygi11muk ren
desen vályú alak.úan hajlott, és ebben helyezkedik �l a honyolu)t felépítésű
···-· Q.

i:-----1

·, ·,,�,;

-

e

-b

1

a

A

B

3. ábra..A: torpikkelyes légy szárnytöve (a = torpikkely, b = száruypikkely, e = alul a,
1 is 2 = a szegélyér megszak adásának, illetve megtőré�.éuek helye) - B: torpi1kclynéllüli
légy hímjének potr ohvége a 2 „i v arszelvény"-nyel [a= 6. potrchs,z. elv€ny, b = 7. és 8. potrch·
�zelvény, a + b = 1. iv a.rszelvéJ1y, e = hypopygiuzn (2. iv arF2elv ény), d = cer.cu;, e =
= gonapophysis] - C : torpikkelynélküli légy 11(ísté11yé11ek pot rohvégc kitolt tojóc,ovel
[a= 6. potrohszelvény, b = 7.. potr ohszelvény (a tojóc,;6 a.la pí2e, an:ely vi�;.za nem h:(u,ható
tojocsíShüvelyt alkot), e= 8. és 9. potr ohszelvény (a tojó(:so 2., távceoszcrűen behúzható
íze)] (.;\. : RENDEL -, B : HENNIC nyomán, C : eredeti)
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h.első hím párzószerv. G),akol'Í eset, hog)' rnindkét „ivarszelvény'' visszahúzott,
azaz az 5. potrohszel,,én),ben van elrejt,,e.•.\zokhan a családokban, ahol a
külső hím iv,ir::;z.c1· v ncn1 vi�szahúzott, lcgtöhhször minde11. különösebb 11ehéz
ség 11élkül vizsgálható, s így j cllcgzetességei egyes faj ok, elkülönítésére j ol
az első 6 potrohszelvénve
ismer•
fclhasználh.at6k.* ,,\ nősténvek.11el� általában
.
hető jól fel (összeolvadások terrnészetesen itt is lehetségesek). Ez után követ·
kezik a 7-9. s?.:clvényből kialakult t o j ó e s ő (3. ábra : C), anrel)' a pete·
rakás módjának n1egfelelőeil alakult. l,egtöbbször a 7. hát- és haslemez
ös:ozeolvadásából
keletkező t o j ó e s ő h ü v e 1 y üknek egyszer mel'cv, kiti.
' hogy
nes, vissza nern h'uzl
, k·or a1ap1ze
'
· h'artyas,
1s
' e van, mas
1ato' a1ap1z.
' ugy
'
, "le'k- tavcsoszerucn
'
"
"
·
' h e; s csak
huz
' hato, a 6. potrohsze1,reny
vissza
az egc:;z keszu
a behúzott 9. szelvényen levő 2 cercu;
; áll ki a potroh végén.
:
'
, ..
·
'h
'
,
·
k
aranya
an,
a
a
JU
an,
sz111czcte
'b
en
es
1
k·
'
'
b
L
,
b
·
k
egyes
resze1nc
sor1
a
a
.
tézcttségébe11 igen. nagy a változatosság (S. áhl'a: C-D), a1nit rendsze.1·ezé
sükko1· nagyo11 jól felhasználhatuul�.
�<\. to:rpikkelynélküli legyek családjainak, _de kisebb rendszertani egy·
ségeinek meghatáro?.:ásakor döntő fontosságú a s z á r ny e r e z e t, valamint
a szárn·ysejtel( pontos isrnert�tc. Sajnos az erek és a sejtek elnevezésében a
dipterológusok távolról sem értenek egyet. Ezért n1inde11 félreértés elkerülése
végett e munkába11 követl(ezetcsen a 4. ábrán l'ögzített ér- és scjtelnevezé
seket használjuk. A szárnyerezet vizsgálatakor különöse11 a következőkre
kell ügyelnünk •. Erős nagyítással megállapíta11dó, hogy a szegélyér lefutásá
ban egységes-e, azaz nincs rajta i;iehol törés, megszakadás vagy elvékonyodás,
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L ábra. Torpikkelynélkiili iégy szárnya (erek: an ,. , végsöér, ax = hónaljér, e= szegélyér,
c1t1 és ca 2 =.könyökér ágai, h = vállér, rn = közé1)ér, r1, r2 + 3 és r4 + 5 = a sugárér ágai, s.e=
ruellékór, ta --"' elülső harántér, lp s-::: hátul,ó harántét, 1, 2 = szegélyér megszakadási
helyei - sejtek: l A . = hónaljsejt, IC, 2.C = l. és 2. vállscjt, C = s;o;egély alatti sejt,
.
Cu = végscjt, 2 Cu = :L szegélysejt, 1vf = 2. tösejt, 1 iVl2 = korongsejt, 2 1lf2 = 2. szcgélyl,_.?zegélysejt) (Erecíeti)
,c�jt, R = l. téísejt, 1{1 = 1. perernsejt, R3 = 2. pere1nsejt,
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hclsíí -párzó:;cze :rveket., an1clyck gyakran az egyébként nehezen,. vagy egyáltalában
el nem választható fajok esetében kitűno bélyegeket szolgáltatnak, :úgy vizsgáljuk, hogy a
potroh végét lcv,'igjuk. n1ajd rövid ideig ,t%-os k:ililúgban főzzük, a;zután a fölöslege;; rr.szeket
elt,'ivolítjuk, vagyis a párzókészülékct kipreparáljnk, s végül készítményben állandósítjuk;
fihn- vagy papírlapocskára ragasztva mindig az állat alá tiizzük. E csoportban a fajoknak
ilyen bélyegek alapján való n1cghatározását kerüljük, s csak egészen kivételcst:n használjuk
akko'l', hogyha sernmi 1nás elkülönítési 1nód :ne1n kínálkozik.
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XY·

vagy pedig l vagy 2 helyen megszakított, esetleg megtört. Ez lltóbbi csopor
ton belül 2 újabb nagy csoportot különíthe,tünk el annak megállapításával,
hogy a szegélyér megt ö1;ése közvetlenül, vagy csak bizo 1ryos távolságra van. az
1. sugárér betorkollása előtt. Családbélyegként szerepel a mellékér fejlett·
'
'
'
' 1efutasa,
'
'
sege
e.s
a sugarerc
- egy1'k'enek eset
k
· l eges so:.. rtezettscgc,
valamint
'
a
'
'
"
.C'
vagy :,,okozatosan e1ve'k-o·
- Lompa' 11,. e'I csen lcvagott,
'
vegso· vagy ana1·1s e 1·.nck
nyodó végződése. A sejtek köziil a tőscjtek, illetve a ,,égsejt ismerete elsőete vag)' h''
1anya, 1·11 ct·vc egyn1assa
Tenc
u f'.ontossagu,
·1i.ak m.egl'
' ' espe
'
d"1g a:,;o k
l
l"
'
vagy a korongsejttel való esetleges összeolvadása. Lényeges a vég- vagy
.analis sejt külső l1 atá:r ának lefutásá, an:nak egyenes, domború vagy csúcsban
kil1 úzott volta. ,A. szárnytő vizsgálatára kül önös goudot fordítsunk, rncrt
felületes vizsgálattal eg)'·egy redőt v;igy ráncot érnek nézve, könnyen téves
megállapítá ;;ra jutl1aturik. Itt kell 1ncgernlítcni, hogy a csopo1·tnevet adó
totp1kkely (nem, tévesztendő össze á szárnypikkellyel!) (3. ábra : .4.. : a-b)
fejlettsége 1.1em olyan, hogy azt 1nint biztos csoportelválasztó bélyeget fel
használhatnánk. Nevezetesen isme1ünk nem egy olyan torpikl{elynélküli
legyet, amelyiknek a:rányJag jól fejlett torpikkclye van, s rncgfordítva, olyan.
torpikkelycs legyeket, arnelyeknek csak egészen kicsiny torpikkelyük alakult ki.
�� legyek, de különö sc11 a Schizophorák csopo 1· tjában nagyo 11 fontos
a. test s ö r t é z e t t s é g ének ponto;; is1uere Le. Jóllehet az egyes sörték
száma, hossza, állása re·r1dkívül változatos, de egy és ug:yanazon faj sö rté
:.;cte, a faj chactotaxiája állandó. Ter1nfszetese11 előford,1lhatnak egyes kivé·
telek, amikor egyik vagy másik sörte hiányzik, vagy egy söl'tével több ,,an
a rendes 11él, ez :.'!Zonban igen-igen ritka, s rendszerint csak az egyik oldalon
fordul elő, úgyhogy a rendellenesség önmagát árulja el..t>.. fölös s.örtét aszim
mct 1;ikus he)yzetéről is kön 11yen felisn1erhetjük ..A.z alábbiakban csak a lcg·
fontosabl, sörtéket ismertetjük. �\ csak egyes családokban előforduló l(üli:i1 1 leges sörtékről a megfelelő. helye1 1 lesz szó.
A fejen (2, ábra : D) a pontszemlemez mögö tt, a fejtető közepén 1
pár p o s t v e r t i e a l i s s ö r te. (pvt) ered. Ezeknek állás.t - összehajló,
párhuzamos vagy széthajló - rendszeTtani szempontból nagyon fontos.
Eztktfil kétoldalt vannak a h e 1 s ő és k ü l s ő v e r t i e a 1 i s s ö r t é k
(vti, vte). .i:\ po11tszcmek között ered a 11agyon kül önböz<'í fejlettségű, de
n1ajdnen1 minclig előrehajló o e e 1 1 a r i s s ö r t e p á i- (oc); A sze1nek
me11tén helye:,;kednck el a:r. orhitalis sö rték. Ezek között megk-ülönh öztctünk
f els ő o r b i t a l i s s ö r t é k et(ors) és als ó o r. b i t a lis s ö r t é k et
(ori). Ezek rendszertani szempontból �zintén fontosak. A felső orbi.talis
sörték rendesen a fejtetőlemezen iil11ek, legt öhhször hátrufc:lé hajlanak� dc
egyes családokban a legelső előrefelé ha:jlik ; befelé csak egészc11 ki"·ételesen
hajlanak. Ezztil szemben az alsó orbitalis sörték a legtöbbször befelé l1aj•
lanu.k. Egy•is {)saláclokra 11agyon jelle1nzok a pofaszögleten előforduló cr(ísebb
sörték, a v i b r i s s á k (vi). Ha külön szájszögletük van, akkor azon, vagy
ha 11i 11cs i;zájszö g]etük, akkor a vihrissák n1ögött találjuk a vibrissáknál
1najdnem 1nindig gyengébb p e 1 · i s t o m a l i s s ö r t é k et (pm):
.t>.. tor hátán, valami11t az oldallemezeken rendszertani szernponthól
szintén fontos sörték sorakoznak. �.\ tor l1át�n levő sörték (5. ábra : A-B)
a következők : .A.. vállon vannak a h ll m e r a 1 i s s ö 1· Lé k (h), a haránt,
·varrat mellett a 11 o t o p l e u r a I i s � ö r t é k (n), a szárnyak tö ve fölö tt
erednek a s u l' :r a a l a r ifi s ö r t é k (sa), a szárny töve mögött a p o s t a·
l a r i s s ö r t é k (pa). A tor küzépvonalátt�l jobbra és balra sorokban ren·
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deződöt:t sörtéket a e r o s t i e 11 a 1 i s i;. ö 1· t é k 11ek (acr) hívjuk. Ezek
között helyez.kcd11ek el 1-1 sorban a d o rí!-_o c e n t1·a l i s s ö r t é k (dc),
amelyek Vl.igy csak. a haránt·varr at mögött foglalnak helyet, vagy a7, előtt
is erednt:k. A harán.tvarrat előtt kétoldalt helyezkednek el a p r a e s u t 11•
r a1 i s s ö r t é k (prs), közvetleni.il a pajzsocska előtt, a dorsocentralis
sörtéken belül ered 1 pár p r a e s e 11 t e11 a r is s ö r t e (prsc). A paj•
zsqcskán c;;úcsi vagy apicalis, csúcs mögötti vagy i;uhapicalis és oldalsó vag)'
marginalis s e u te l I a r i s s ö r t é k (se) lehetnek. A tor oldallemczcin
levő sörték (5. ábra : _,\) 1nindig az illető ple111·a nevét kapják. Így tehát a
<lorsalis episterniten, vagy régi. nevén mesoplcuráu. vannak a Jll e s o p l e u
r a l i s . E< ö r t é k (1n = des2), a dorsalis epi1neriten, vagyis a ptcroplcurán
a p t e :r o p1 e u r a1 is s ö r t é k. (pt =--= de1n 2), a ventralis episto rniten,
vagyis a stcrnopleurán a s t e r n o p l e 11 r a 1 i s s ö r t é k (st = ves2)}
míg a vcntralis epin1crite11, vagyis a hypoplcurán a 11 y p o p l e u r a 1 i s
.::; ö l' t é k (!tp = veni2). 1\. p1·oplcurán, közvetlcni.il az elülső csípők fölött
erednek a p r o p1 e u r a1 i s (= prothoracalis) s ö r t é k (pp), n1íg a
tor elüls6 légzőnyílásá11ak a szélén foglalnak helyet a s t i g m a t i e a l is
s ö r t é k (stg).
,,\ lábakon (5. áhra: C-D)_ 11agyon !;Ok. sörte i;zokott lenni, ezeket
mindig helyzetükről nevezzük el. Igy a combon vagy lábszáron megkülö11_höztetünk (a testhez ,,ü,zonyílva) annak külső (dorsalis), be};;[; (ventralis),
elülső (all.terior) és hátulsó (poster:ior) élén elhelyezkedő sörtéket, .it köztük
levő terü.letell eredő sörték i�lhelyezkedhetnek a láb .elülső•külső, elülső-belső,
hátulsó-külső, hátulsó-bels6 oldalán. A lábsörték közül külö11öseli a prae•
apicalis sörtéknek van foll.tos rendszertani jelentőségük, amelyek a lábszárak
el. Ezeket 11em szabad összekülső.
oldalán. a csú,2si vég
� előtt helyezkednek
.
.
téveszte11i a _lábszárak csúcsá11 lev6 tüskékkel, a1nelyek gyakran egész koszo·
TÚt alkotnak.
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5. áb ra . A : to rpikkelynélküli légy tora oldalról és B ( ugyanaz fe lül r1íl (a = e lülső légző
nyílás, b = hátuls ó légz<ínyílás, e= szá rnytő, d = bíllér, e1, e,2 és e3 = eliilső, középső és
hátulsó csípő, f , =- válldudor, g = harántvarrat, i = pajzs ocska - ·sörték: f!Cr = acro•
stichalis sii_r ték, dc '"" dorsoc:ent ralis sörték, h = hltÚJeralis �örték, hp = hypopleurali, sörték,
ni = niesopleuralis ;;.őrté. k, n = notopleu.ralis .sörték, pa = postal aris sörték, pp so: p ropleuralis
sörték, prs = praesutu rali!\ sörték, prsc = praescutella ris sörték, pt = pteroplcurali; sörték.
sa: = sup r aal ari s sörték, se = scutcllaris sörték, st = sternopleurali.s sörték, stg = stigmaticalis
:siírték) - C: Sciomyzid a-faj és D: Borborid.a-faj hátulsó hiba (a = csípő, b = ton1por,
e = con1b, d = lábszár, e = pracapicaiis sörte, f = 1-5. lábfcjíz, g =.láhtőíz) (Eredeti)

A
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A potroh sörtéinek általában nincs különösebb rendszertani jelentőségük.
�.\ fajleírásokba11 rc11dese11 csak a hátlemezek hátulsó peremén levő m a r 
g i n a l i s s ö r t é k et (rnar), vagy azok közepén eredő cl i s e a J i s s ö r
t éket (disc) szoktuk 1ncgemlíteni.
Igen változó élet1nód1i legyek. 1\.z egészen szélséíséges biot.ópokat nem te�intvc .úgy•
szólván nincsen olyan élőhely, ahol egyik vagy n1ásik fajukat ne gyiijthetnénk. Eletmódjuk
és fcjlodésmcnetük rnindn1,iig nagyon hézagosan ismert.
A torpíkkelynélküli legyek csoportjába faunánkban kereken 40 család tartozik, a
nálunk előforduló légycsaládoknuk éppen a fele ·. H:azánkban mintegy l 500 fajuk él, a faun{,nk
ból is1nert légyfajokuak kb. negyedrésze.

• 4.e;;al ádo k ha t á r o z.ókulcs a•
1 (36) Szegélyerük teljes, azaz nem .nlegtört, m.egszakadt, de m,�g csak eJ
sern vékonyodik az 1. sugárér heto1;kollá„a előtt (6. ábrtt,: A-F),
s a vállér beto1·kollá:;a 1nögött is csak a PlaLy-Stomidae családban
fordulhat elő megszakadás (6. ábra: I) ; a többi, �bbe a csoportba
tartozó családban itt sem törik 1neg soha a szee-élyér.
C•

<

2 (5) l\Iellékerüknek csak a tövi rész.e van meg, csúcsi része mindinkább
elvékonyodva eltűnik, a szegélyeret sohasem éri el (6. ábra: A-B).
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6. ábr a. A.: ll-ficroperiscelis itnnalata. F.ALL. (Peciscelidae), B : Asteia elegantul a ZETT;
(Asteiidac), C : T(tnypeza longinian a FALL. (Tanypezidae), D : i'vficro pez<i corrigiolata L.
(l\1icropezidae), E.: Halid ayella aenea L. (Lauxaniidae), F: Chaniaemyia pol ystigma FALL.
(Chamae1nyiidae), G; Milichia spccio.�a l\·IEIG. (T\-Iilichiidae); H : Ulidici crythrophthalm a �1F..IG.
(ülidiidae) és l: Pl atystoma plaritationis RoND. (Platystomidae) szárnya (Eredeti)
* E kulc, alapján az ide tartozó néhány szárnyatlan és csiikevényes szár nyú faj nen1
határozható incg. F,zek a következők : 58. család : A . n t h o m y z i cl a e - Stiphrosom a
�abulcsum HALID.; 61. ,:salád : E p h y d r i <la e -J>hilygria ilJocsáryi KÉRT.; 62. család :
Bo r b o r i d a e - .4pterina peclestri.s fy1ErG., Aptilotzis paracloxus l\'frK és S peornyia. hun·
garica DUDA; 72. család: i\-1 i l i eh i i cl a e - Carnus he,na pterus NITZSCH; 73. cs.alád :
Br a u 1 i d a e - Br aul a coec1i NrTzscH; 75. család : C h. l o r o p i d a e - Elachiptéra
brevipennis �IErG, és E. hungarica 'BECK. E fajokat az előző (XIV.) kötet bevezetésében
közölt általános család-.határozókulcs ut{1n adott külön kulc,s szei:iút határozhatjuk 1neg.
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3 (4) Szegélyerük csak az r4 +5 ér b�:to1·kollá.sáig húzódik, az r4 +5 és m erük
párhuzan1os, végsejtjük megvan (6. ábra: A). Csokoládébarna
2. csápizük jóval széle;;ebb, 1nint a világossárga 3. csápíz töve, fejük
hátul j ellegzctesen ki vájt, postverticalis sörtéik i;z6thajlók (7. ábra: .i\.).
/Imágóikat különböző fafajok kicsutgó ncdvéről gyűjtötték. Fejlődésük alig
isinert, lárváik valószíiríileg fák kicsurgó ncdv&ben vagy farontó rovarlárv{1k üriilé
kóbcn fe�lödnek

63. c;;alácl: Periscelidae

4 (3) Szegélycrük az 1.n ér bctorkollásáig hú:t.óilik, r4 +s é: -; ,n erük csúcsi
végük előtt ös;;zetartók, v6g;;cjtjifk nincs (6. ábra: B). 2. c�.ipí:t.ük
rendes, fejük h4tul;,ó ré!)ze egycnletesc11 don1horú (7. ábra : B). .
.lniágóik száraz, homokos réteken virágokon, bokrokon, vahnnint go1nbáko11
gyűjthetők. Fejlodé,ük ismeretlen, lárváik valószínűleg hotnló növényi anvagok· ·
ban élnek

64. család: ...\steiidae

5 t2) Mellékcriik tövüktől a szegélyérbe való torkollásukig teljes, egyfor
mán fejlett (6. ábra: C-F, H-I).
6 (9) Víbrissáik vannak (26. ábra: C, 30. ábra: ".\-E).

7 (8) Fejük gömb alakú, hátul feltűnően domború, pofáj.uk keskeny, aL,ó

orbitalis sörtéík nincsenek (29., 30., 32. ábra). 1. sugárerük cs11pasz,
végsőc1·ük egye11cs, rövid, tompir1 levágott (28. ábra: 1\.-B). Stcrno
plenralis sörtéik nincse11ek. Hangyaképű legyek (32. áb1· a).
I1nágóik - gyakran tö1negesen - állati és emberi ürülékcn, trágyalén,.isiapos
árkokban, vizek partjá n, rnás fajok virágokon, l'iíleg etnyiísökön tartózkodn ak.
2\z élí.l állatoknak jcllegzet\:s kakukkfíi-szaguk van. Leszállva (>Zárnyaikat sajátságos
:módon fel s alá 1nozgatják, billegetik. Lárváik trágyában, trágyalébe1i, ürülékben
fejlődnek - B i 11 e g e fő l e g y ék

40, család: Sepsidae

8 (7) Fejük hosszant o·vális, pofájuk nagyon széles, 1 alsó orbitalis sörtéjiik
van (26. ábra: C). 1. sugárcrük felül sörtézett, végsőe1:ük mint .redő
majdnem eléri a szárn)' hátulsó szegélyét. 3 sternoplcuralis sörtéjük
van (Actenoptera CzERNY ).
I1ná.�óikat legtöhbszöt laká,ok ablakain, ritká n réteken, {,rnyékos crdokhcn
gyűjtötték. Lárváik kiilönbözö 1naclarak, clsií�orba n pintyfélt'.k f6s?:ekiilo fi6káinak
külső élösködííi

39. család : Neottiophilitlae

9 ( 6) v"ibrissáik nincsenek (i. ábra: (� -H).
10 (13) Lábaik feltűnően hos:;zűak, vékonyak és pálcika alakúak ; potrol1uk
hosszú és karcsú. Lábszáraikon nincsenek külső praeapicalis sörték.
1. szegélysejtjük orsó alakú (6. ábra: C-D).
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11 (12) Ocellaris és humeralis sőrtéik vannak (7. ábra : C), jt5llehet az előb·
biek néha kicsinyek. Lábfejük leg�lábh olyan hosszú, vagy hosszabb,
rnint lábszáruk. "\régsejtjük külső határa domború (6. áhra: C).
Egyetlen nálunk. is honos pale arktikus. faja nedves helyeken, alac:.011y bok
rokon, cserjéken található. Fejlődésn1enetc is1neretlerr

it7.

család : 'fanypezidae

12 (11) Ocellaris és humeralis sö::rtéik nincsenek (7. ábra: E). 2. és .3. láb
fejük sokkal Tövidehb, 1nint a 1negfelelő lábszáruk. Végsejtjiik külso
h�tára egyer1c1; (6. ábra: D).

e

A

,f

0

H

F

1

7. ábra: A : ]\.Ji.cropcriscelis <tnnulata FAI,L. (Periscelidae), B: Aste.iu eleguntula. ZET'J'.
(Asteiidae), C : Ta11J pcza longi r11aiia :.F,\°L-L, (Tanypezidae),. D : I.Ialidayella aenea L. (Lau·
.
xa11iidae), E: 1'\llicrope.:,:a corri giolata L. (!'v1icropezidae), F: Cha,naeniyiu polystignia FALL.
(Cha1naen1yiidac), G: llerinci palustris .l\'1E1G. (Otitidae), II: l'latystoma lugtibrc ROB,•
DESV. (Platystornidae) é R l: Phy tomyza . rohusta REND. (Agromyzidae) feje oldalnézetben
·
{Eredeti)
0
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I1nágóik nedves, árnyékos helyeken, eh,ősorban patakok mentén virágokon,
bOkr.nk. levelein tartózkodnak. :Fejlődésük is1nerctlen ( · Tylidae)

44. család: J\'1icropezidae
13 (10) l,ábaik sohasen1 felt{ínőe11 l1osszúak és pálcika alakúak.
· 1·
,
··
" ,, ku
"lso,, ptaea p1ca
1s sortc'k vannak- (5 . a
· s:zara1'k·on 1::
1e Ituno
' bra:
14 (19) I..,a, b
C). Tojócsöviik távctoőszerűen behúzható, lágy, rövid, merev, vissza
nc1n l1úzható alapíze ni.ne;; (kivéve a Tetanura FALL. nemet).

15 (16) Postvcrticalis sörtéik jól fejlettek; összehajlók vagy éppen keresz
tezik egymást ; 2,.ritkán csak 1 felső orh:Ítalis sörtéjük van (7. áhta :
D). Végsőerük rövid, to1npa vég-íí, 2. t6sejtjük és végsejtjük rövid,
az utóbbi külső határa don)ború (6. ábra : E). I,áhszáraikon a külső
praeapicalis sörtékcn kívül ni11cse11ek rnái!- :,ürLék.

Lon1ha, rosszul rcpülo legyek. Elsősorban nedves, mocsaras, árnyékos helye
ken élnek, ahol a fií között vagy a bokrok )eveleinc}j:. fo1üíkján tartózkodnak. Lúr
v,tik vagy az· avarban élnek, s a korhadó leveleket 11knáz.zák, vagy korhadó fák
kérge alatt tanyáznak ( = Sapro1nyzidae)

52. család : Lauxaniidae

16 (15) Postverticalis !'Örtéik pá1:l1uzamosak vagy /!.zéthajlók, ritkán hiányzanak.

17 (18) Praclabrumuk vísszahí1zott, nem látható ;

legföljebb 2, mindig
hátrafelé hajló fel�ő orbitalis sörtéjük van (14., 19. és 22. ábra). Vég'
' dom.
. .... k- l
"lso" hatara
" (16.·., 18., 2 0. . es
sCJtJu
s:u
·1 h
·egyese(l o
'b oru.' , 1· 1·1etve k.
23. ábra).
'fiilnyo1nórészt vizek rncntén élő legyek. A legkülönbiízohb típusú álló- é;;
folyóvizek partján elterülő uedves réteken, nádasokban, bozóto,.okban, -crdőkhcJ1
tartózkodnak. Lárváík z ii1ne álló és lassan folvó vizekben él. ahol bomló növényi
anyagokkal táplálkozik; egyes fajaik Járvái '..·ízi csigák éléisködoi, ill1.!tv.e hely�
sebbcn. ;;aprophagok, an1ennyibc11 csak elpusztult csigákat fogyasztanak (= Teta
n.ocerida.e)

37 család: Sciomyzidae
.

18 (17) Praelabruml1k erősen fejlett, előreálló; 2-3 felfelé és kifelé hajló

. Szárnyaik
felső orbitalis sortéjűk va11 (25. ábra és 26. ábra: _.t\.).
feltiinő.en túlnyúlu.ak a potrohon, végs.ejtjük külső határa egycne;,
(26. ábra: B).
ln1ágóik rés zben árnyfkos he]vckc11 - réteken, bozótosokban, erdőkben
egyaránt -, részben hon1ló ·szerv es anyagokon, így l'Othadó go�nbákon, küJönbözo
iírülékeken élnek

38. család: Dryomyzidae

19 (14) JJábszáraikon nincsenek külső praeapicalis sörték (35. ábra).
20 (25) Tojócsövük lágy, távcsőszerűen behúzható, merev, kitines alapíze
nincs. 1. sugárerük felül csupasz..Postverticalis sörtéik összehajlók
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vagy hiányzanak ;
csökevénvesek.
.
.

xv.

ha kivételesen széthajlók, akkor tapogatóik

21 (22) Cornbjaik belső oldalán 2 tüskcsor húzódik végig, hátul�ó combjuk
megvastagodott. Post·vcrticalis sörtéik nincsenek. Pontszcmlcmezük
nagy, előr.enyúló. Karcsú, hosszant megnyúlt testű lcg·yck (35. ábra).
Egyetlen nálunk is honos ritka palearktikns faja elsősorban ligeterdőkben
él. Élet1nódj11k és fejlődésük isn1cretlen

4,1. esalád: 1\'lcgamerinidae

22 (21) Combjaik belső oldala nc1n tü.skézett, legfeljebb a hímek elülső cónibjai
ilye11ek.

23 (24,) Postverticalis
Tapogatóik csökevényesek. Hangya.
. 1sürtéik széthajlók.
.
··
,
k cpu
:: l �(. sorszam a1att
, ,, legyek- (*Sl

1;;)

40. család: Sepsidae

24 (23) Postvcrticalis sörtéík összehajlók ; ha hiányzai'lak, akkor fcjtető
lc1nezük messze előrenyúlik. Tapogatóik jól fejlettek (7. ábra: F).
Szárny-uk 1. . sugárere j1�llegzetescn gyengén hullámoii lefutásí1
(6. ábra: F). Con1bjaik sörtézctlenek. Potroh ·u k tojás alakú.

Imágóik részben réteken v.iz.ek rnentén, részben erdőkben élne:k, általában.
nem gyakori fajok. Lárváik piócák módjára másznak, levél- és pajzstetvek ragadozói
( = Ochthiphilidae)

53. család: Chamae1nyiidae

25 (20) Tojócsövüknek kitines, be nem húzhaLÓ alapíz:e van. Postverticalis
sörtéik széthajlók vagy pátl1l�;,;amosak, tapogatóik sohasem csöke
vényr:sek (7. ábra:. G-H). 1. sugárerük felül többnyire sörtézetl,
vagy ha nem, akkor végsejtjük külső oldala csúcsban kihúzott
(6. ábra: H) ; gyakran mind a kt�t. eset fennáll.
26 (27) Pontszerneik nincsenek, 2. csápízük rncgnyúlt, az elsőhöz viszonyítva
térdszerűen megtört. Tojóc.sövük alapíze nagyon rnegnyúlt, sokkal
hosszabb, mint az egész poti'oh, nem lapított, hanem n1adárcsorl1öz
hasonló (13. ábra).
Elsősorban melcg,napsütötte virágos réteken előforduló, nagyon ritka legyek.
Lárváik le1nezescsápú bogarak, főleg cserebogarak belső élosködoi

36. család: Pyrgotidae
27 (26) Pontszerncik v:annak, 2. csápizük nem nyúlt meg, tojócsövi,ik alap
íze mindig lapított; i-okkal rövidebb, mint a potrohuk.

28 (31) 1. sugáterük felül csupasz (6. ábra : H).
29 (30) 2 dorsocenttali;;, 1 stctnopleuralis és több mcsopleuralis ;;örtéjük
van. Csápjuk 1nély cs.ápgi'i<lörbcn ül (10. ábra: E). 1. szegélysejtjük

xv.

MOSCIDAE ,�CALYPTR.-Í.TAE 1, -TORJ>IKKl".LYNÉLKÜLI
LEGYEK
I,
.
. .
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a szárny csúcsa felé elkeskenyedik, végsejtjük külső oldala csúcsban
kihúzott (6. ábra: H).
Egyes fajaik imágói fatörzseken, keritéseken, köveken, másoké bokrokon,
virágokon tartózkodnak. Saprophag lárváik külö.nböző trágyában, bomló növényi
anyagokban, fakéreg ala:tt, kor.had6 avarban élnek

48. család: Ulidüdae

30 (29) 1 dorsocentralis és 2 sternopleurali.s sörtéjük van, mesopleuralis sör

téik nincsenek. 1. szegélysejtjük a szárny csúcsa felé elkeskenyedik,
Jrkete állatok, átlátszó
de végsrj1jük külső olda]a egyenes. Fénves,
"
szárnyukat az r4 +s e1üknek a szegélyérbe való betorkollásánál barna
folt díszíti (Seioptera. L.) {lásd 34. sorszám alatt. is)
49, ct,Jalá<l: Otitidae

31 (28) 1. sugárerük felül sörtézett (6. ábra: I).
32 (33) r4 +s c1 ük felül ;;örtézett, szegélyerük a vállér betorkollása mögött
megszakított

(6. ábra : I). Propleuralis sörtéik nincsenek.

Életmódjukat eddig nagyon kevéssé· ismerjük. In1ágóik :tés:r.bcn bokros,
cserjés helyeken, részben réteken élnek. Lárváik saprophagok, bon116 növényi
anyagokkal táplálkoznak

50. család : .Platvstomidae
.,

33 (32) r4 +s e1iik felül csupasz. P1·oplcuralis 8Örtéík vannak, kivéve az Ot1tidae
családba tartozó hangyaképű, vörösbarna Ccphalia lVlEIG, nemet.

34 (35) Feh-:ő orhitalis éfi n1esop]euralis sörtéík vannak. Csápgöclrük töbhé
krvé�hé n:ély, arcélük kif�j1:zett (7. áhra: G), kivéve a lvlyennis
Ron.-DEsv. nernet.
Legtöbb fajuk nedve8, n1ocsaras helyen él, ncni egy nádasckban vagy azok
szélén, n1ások cserjé,._, bozótos helye ken, fatö1·zstken, hGmckos helyekc11, szikeseken
tanyáznak. Fejlődésük még kevéssé isn1ert. Egves fajainak lárvái fakéreg alatt,
de többségüké különféle trágyázott talajban, lótrágyábap fejlíídnek (= Orialidae)

,1,9,. család: Otitidae
35 (34,) Felső orhitalis é� mesopleurali;; .sörtfik ninese11ek. Arcpajzsuk l101norú,
al'célük nincs (liomalocephala ZETT.) (lásd 29. sorszám alaLt is)
48. család: Ulidiidae
36 (1) S;1,egélye1-ük legalább a mellékérnck a szegélyérhe való torkollási
l1elye i:lőtt (11. ábra : A-B), illetve ha a mellékér csökevényes és
nem éri el a szegélyeret, akkor az 1. sugárér betorkollási helye előtt
megszakad, megtörik vagy elvékonyodik (8. ábra_: C--1). Gyakr.iu.
a szcgélyér még a vállér n1ögött is megtört vagy megszakadt

(8. ábra : B, D, ·F-1).

37 (62) Szegélyerük megtörése, 1negszakadása, illetvt� el·vékouyoclása k ö z
ve t l en ü 1 1. sugáre1üknek a szegélyérbe való torkollás:a elolt van
(8. ábra: A-I).
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38 (•t3) 1 vagy t,öbh befelé hajló alsó orhitalis sörtéjük
10. ábra : .\.).
•

va11

(7.

ábra : I,

39 (40) Lege1ső felső orbitalis sörtéjük előrefelé és gyakran kissé kifelé haj
lik, ho111lokpántjuko11 infraorbitalís sörték erednek, 1>ostverticalis
sörtéik ősszehajlanak vagy párhuzamosak (10. áb1:a : A). Szegély
crük Z helyen törik meg: közvetlenül az 1. s·ugárér l)etorkollása előtt
és a vállér mögött (6. ábra : G).
Nagyon különböző éh\trnúdú fajok tartoz-nak ide. Sok fajuk iinágúja raga
dozó : élő és megölt rovarokat szívnak ki, 1nás fajaik hangyákkal élnek. együtt,
n1egin t má sok inadárfészkekben találhatók, sőt a szárnyatlan C,irn1is hemapterus
EGG, 1nadarak tollazat{than �l

72. csalácl : Milichiidae

40 (39) Legelső felső orhitalis sörtéjük hátrafelé hajlik, homlokpántjukor1

intraorbitalis sörték nincsenek, postverticalis sörtéík széthajlanak
(7. ábra : I, 9. ábra : F). Szegélyei ük csupán egy helyen, közvetlenül
az 1. sugárér hcLorkollási l1elye előtt szakad rncg (8. abra : .;\).

41 (42) 2 fels<'i orbitalis sörtéjük a J1omlok als6 felén ered, e8ak 1 alsó orbitalis
sörtéjük va11 (9. ábra : F). Potrohuk .az ivarszelvényeik előtt 5 lát
ható szelvényből áll. Tojócsövük lágy, behúzható; be 1.1em húzható,
merev, alapízc 1uncs.
In1ágóik fatörzseken, fák kie�urgó
16désmenetük isrncrc1 tlen

n cdvéa,

taplógon1bákon gyiijthetők. Fej-

1/,
d
,,,...
����:��==�=::�

71. ,család : Odiniidae

42 (41) 2 felső orbitalis sörtéjük a homlok felső felén ered, legtöbbször több

alsó orbitalis sörtéjük van (7. ábra : 1). Potrohuk az ivarszelvényeik
·,. \
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1
8. úhra, .A: .l'lzytoniyza robusta II.i:;.:•H>. (i\.grornyzidae), H: Collinetl1i l utosa ST:F.:'1111. (HQr·
boridae), C: '1'haz,1natuniyin notata. :\'lETC,. (Chtor opidae.), D: Craníllu gl<1bra l<"ALL, (Garn il
lidac), E: I'elo111yellu hunga1·icu CZERNY ('Tethinidae)·, F: J)ichr,eta cu.ttd .ata FALL. (Ephy
dr idae), G: Curfonot1an <lTULS }[ErG. (Curton otid ac), H: Dru�ophila 1nelanogas1er :�iEIC. (J)roso·
philidae) és I; .E: uthychuet1� spectabilís L,v. (Diastatidae) 8zárnya (Eredeti)

xv.
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előtt 6 látható szelvénvből áll. Tojócsövüknek kitines; vissza nem
húzhutó alapíze van.
Fajokban leggazdagabb hazai torpikkelynélkiili légyc,alád. Iinágóik sík- és
hegyvidéken, réteken és erdííkben, száraz és neuves helyeken egyaránt gyűjthetők,
de tön�égcscn sehol sem. In1ágóikra legkönnyebben neveléssel tehetünk szert. Lár
v.áik legnagyobb része a legkülönbözőbb növények leveleibc1� rág üknáf, de egyéb
növényi részeket is mcgtá1nauhatnak ·- • .\k n á z ó I e g y e k

70. család : .4.groinyzidae
43 (38) Befelé haJló alsó orhitali.s sörtéik _ nincsenek (10. ábra: B).
44 (45) Hátulsó lál)uk 1. lábfejíze (a láhtőíz) feltűn(íen megrövidült és meg
vastagodott (5. ábra: D), középső lábszáru.k erősen tiiskézett. Szárny·
erezetük legtöbbször sajátságosan alakult (8. ábra : B).
imágóik bomló anyagokon, így elsősorban állati és emberi iirüléken, trágyán
élnek. Szárnos ígazi barlanglakó és harlangked velő faj van közöttük. Egyes fajaik
mocsaras helyeken íanyáz:nak. Tön1egesen állati ürjilékről és trágyáról gyiíjthctők.
Lárváik trágyában, trágyaiében és egyéb bo1nl.ó szerves anyagokl,an (pl. gon1ba)
élnek (-- Cypselidae, Spha.eroceridae)

62. család: Borboridae

45 (44) Hátulsó lábuk 1. lábfejíze

11.em

rövidült és ne1n vastagodott meg.

46 (53) 2. tő· é.s végsejtjük, valan1int végsőerük hiányzik {8. ábra: C-D, F).
47 (50) l\fcllékcrük csökcvén)'Cs, nyoma is alig ismerhető fel (8. ítbra

!

C-D)·

48 (49) Szegélyerük csak 1 helyen, közvetlenül az 1. sugárér betorkollása
előtt szakad 1neg (8. ábra: C). Pontszen1le1nezük kívétclcsen nag)·
és lcmczszeríí, g:yakran le a csápokig az egész homlokot elfoglalja.
Túlnyo-mórészt csupasz, sörtézctlcrL állatok. Fcjsörtéik gyakrtul hiá11y•
zanak, illetőleg csak mint fino1n. e.zőröc;;k<�k j<de11nek meg (19. úbra :
A). Postv,�rticalis sört1�ik, ha megvannak, összehajlók, egy-két fajuknak satnya vibriRsáik lehetnek (9. ábra: • .:\.).

Irnágóik réteken, .;.zántófiildeken, lápokhan, 1nnc;;a,:akhan a síkvidékektí51
fel
hegységek,ig rnindcnütt n1cgtalálhatók. Helyenként óriási tiin1egekbe
·· a 1nagas
"
''k tu'I nyo1noreszt
' '
' 'l1an, k
osszcveroclve ra.1·zanak. L'arva1
u e e'k
- levele1·b en, szara
-al'a·
f"f'J
szában aknáznak. 'l'ováh bi fajaik n1�s niivények gyökereiben, virágaiban, ter1né
sciben élnek. Egyesek niivénytctvcket pusztí.tanak, 1nások p6kok és �ásk,í.k pete
csomóihafl élnek. Nern egy vcszcdcline� gahonakártevő van közöttü k ·- G a 1 o rl a
legyek

75. c;;;alád: Chlo1·opidae

:t9 (48) Szegélye1ük 2 helyen szc_lka<l meg (8: .ábra : D). Pontszernlcm,�zük.
nem feltíínő,:n nagy. Fcl;,ő orbitalis sörtéik és vibrissáik megvannak,
postverticalis sörtéik kereszlezi.k egymást (9. áhra: D).

Fajokha.n szegény család. I1nágójk árnyékos réteken hálózhatók, istáll6k,
lak,ísok a.hla.kairúl gyííjthetok. F'ejlődésinenetük i;,n1cretle11

68. család : Can1illid.ae
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50 (47) l\iiellekf:;rük határozott, legalább a tőrésze (8. ábra ; F).
51 (52) Szcgélyerük 2 helyen megszakított vag)r megtört, sőt - ha a vállér
betorkollási helye előtt is megszakad _.,, akkor 3 helye11 megtört
(8. ábra: F). Csápsörtéjük legfeljebb felül tollazott (9. ábra� E). Leg
többször va11. mesopleuralis sörtéj ük. J óllchet kimondott vibrissáik
r1incse11ek, különböző számú és erősségű sörtéik lehet11ek e szőrök
területén. Szájnyílásuk egyszer fellíinően nagy (9, ábra : D), máskor
re11des (9. ábra : E).

,,....-A

;;, j:• ..
• 1

e

..

0

G

H

9. ábra. A: Thaumatornyia notata 1"1EIG, (Chloropidae), B: Camilla glabru FALL, (Camil
lidae), C: Pclomyella h ungurica CzERNY (Tethínidae), D·: 1-Yapaea aqu ila l<'ALL•. (Ephydridae),
E: Dicha etá caudatá FALL. (Ephydridae), F: Odini a maculata MEIG._ (Odiniidae), G Chyro•
mya flava L. (Chyromyidac), H: Ileleomyza serrata L. (Helcomyzidae) és I: Trichoscf!lis
marginella FALL. (Trichoscelidac) feje oldalnézetben (Eredeti)

xv.
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. Imágóik tűlnyon1órészt nedves helyeken, mocsarakban, álló• és folyóvizek
partján éli1ck. Szálllos faj 11östénye a víz alá.bukva rakja le petéit a vízi növényekre.
Lárváik töbhsége vízi niJvények leveleiben és szárában akJ1áznak, de soké szabadon
úszik a 'l'izi növ.ények között. Egye s. fajok trágyalében, elpusztult csigákban élnek,
mások fák kic;;urgó nedvében találhatók, vagy pókok petéiben élo�ködliek. Akadnak
közöttük gazdasági kártcvíik is - V í z i 1 e g y e k

61. család: Ephydridae

52 (51) Szcgélyerükön c;;ak 1 határozatlan megszakadás van a vállér bctor

ko)lása közeléhe11. Csápsörtéjük 1- vagy 2-sorosa11 tollazott. 1. szegély·
sejtjük orsó itlakú. i\'lesopleura1is sörLéik nincsenek, vibr.iSsáik va11•
nak, (lásd még a 4. ;;orszán1ot)
64. család : .J\steiidae

*' .
,
,,.
. n1eg
53 (46) Legal,a bb vegseJtJU
1
hb
egtö
e
ször
vegsoeru
· 1s megvan (8.
,
.. "k, d
.
k
.
p

ábxa : G-I):

54 (57) Szegélyer ük csak 1 helyc11, közvetlenül az 1. sugárér betorkollása
e.lőtt megszakított (8. ábra : E).

55 (56) i\fellékerük végig tcljt:sen kifejlődött, é:-; az 1. sugárértől jól elkűlö11ült. Postve1tÍcalis sörtéik hosszúak és széthajlók. ,régsőerük hatá·
rozott, há-.: nem éi·i ci a szárny- hátulsó szegél'yét. Nagyobb legyek,
.homlokuk világos nara11csszínű, tarkójuk fekete.

Nagyon ritka, a közegészségügyi rendszabályok következtében „kíhal6•
félben" levő csoport. Ugyanis lárváik nagy e1nlosök (16, s:iamár-, öszvér stb.) és az
ember tcten1einek c,ontra száradt húsában fejlődnek

74. család: Thyreopboridae
56 (55) I\-felléke1ük szorosan az 1. sugárér mentén halad, s csak a tőrésze

van meg, a i.;zcgélyeret sohasc.m érj, el (8. ábra: E). Postverticalis
,;örtéik rövidek, összehajlók (9. ábra: C). Apró, ha:mvasszürkc legyek.
Jelle.gzetes halophil állatok. Imágóik sóstavak, szikes pocsolyák
·partján
·
gyűjthetők. Fejlődésük, életn1ódjuk eddig inég ismeretlen

60. család:
. Tethinidae
57 (54) Szegélyerük 2 he1yc1i megszakított (8.
. ábra : G-1) .

58 (59) ?t'Iellékerük a szegélyérbe való hetorkollásukig jól fejlett (8. ábra: G ).

Elórr)felé hajló felső orhitalis sörtéjük csak valamivel van közelebb
szemeik szegélyéhez, mint a hátrafelé hajlq fels5 orbitalis sörtéjük
(10. ábra: C).
Egyetlen, nálunk is előforduló palcarktikus fajának imág6i hűvös, árnyékos
réteken, illetőleg hoz6tos helyeken élnek. Fejlődésinenetük ismeretlen (= Cyrto
notidae)

66. család: Curtonotidae

59 (5&) 1\'Ie)lékcrüknek csak tőrésze fejlődött ki (8. ábra: H-1).
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60 {61) Előrefelé hajló felső prbitalis sörtéjük szembetűnően közelebb var1
szemük szegélyéhez, mint a hátrafelé hajló felső orbitalis sörtéjük
(10. ábra: D). Végsőerük vaskos, rövid, élesen tompán levágott
(8. ábra : I). i\'Iesopleuralis sörtéjük. egyszer van, másszor nincs.
lrnágóik elsosorban nedves, 1nocsaras. réteken tartózkodha.k. Fejlődésük

eddig 1nég nem is1neretes

67. c;;alád: Diastatidae

'

G

H

10. ábra. A; Afilichia speciosa l\lEIG. (1\-1ilichiidae), B: Collinclüi lutosa STE-Klí, (Borboridaé)•
C: Curtonotuni anus l\lEIG. (Curtonotidae), D : Euthychaeia speceabilis Lw. (Diastatidae), E:
Ulidia erythraphthalma l\iEIG, (Ulidiidae), F: Dr.osophila 1nelanogastcr }iEIC. (l)rosophilidae),
G: Clusi:oides qlbim.aria l\:IEIG. (Clusiidae) és H: Chaetostornella onotro.phes Lw. ('frypetidae)
feje (Eredeti)

xv.
-· -· ·-·- - -·
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61 (60) Elór1: és hátrafelé hajló felső orbitalis sörtéik kb. egyforma távolságra
vannak szemük szegélyétől (10. ábra: F). Végsőerüknck .csak töve
erőteljes, majd elv:éko nyo.dva fut a szárny l1átulsó s:t.1::gélye felé
(8. ábra: H). l\:fesopleuralis sörtéjük nincs. Legtöbbször kicsi11y, sárgás
barna, fri�s állapotban ragyogó piros szemű legyek.
Irnágóik rendkívül érzékenyek erjedő anyagok, folyadékok iránt, és így
rothadó gyiünölesöki.in , erjedő un yüg.okon nagyon hamar törnegesen megjelennek.
Ezért ecetgyárakbari, ,örfőzdékben, gyün�ölc;konzerv-gyárakban·stb. igen terhesek.
Lárv{tik erjedő növényi anyagokban, gyümölcslében, gyürnölesízben, kerti h11lladék
giidrökbe11 él nek. l) e vannak fajaik, a1nelyek gombákban fi:jlődnek, rnások hártyás
szárnyúak (Os1n i1i LATR,) fészkeiben vagy liszte;;kékben (1\.leurodina) élősködnek,
�őt aknázó fajaik is i,rnerctesek. Jlfiivel nc,nz(:dékeik igen gyorsal1 váltják egy1niii:-t,
ig.en alkahnas alanyok örökléstani viz$�álatokra - II a r in a t I e g y e k

69. család: Drosophilidae
62 (37} Szegélycrük megtörése, megszakadása, illetve elvéko nyodása l, i z o·
n y o s t áv o 1 s á g r a v a n 1. sugárerüknek a szcgélyérbe valo
betorkollása előtt.
63 (84) l\lellékerük az l. sugárértí:íl elkülönült, s vagy végig lefut a s-zegély
érig, vagy pr.dig a szegélyéi: megszakadási, elvéko.nyodási helyének
.
magasságába11 hirtelen, élese11 megtörik, s in.ncr1 csak egy meredek,
véko11y oldalágat kiild u megszakadás helyéhez (Trypetidae)
(11. áhra: 1\.-F).
64 (69) Postverticalis sörtéik ö:,szehajlók vagv keresztezik egvmásl� vib·
rjssáik vannak (9. ábra : G-I).
�J

��

65 (66) l\lellék- és 1. sugárerük n err1 párhuzamos, a i'zegélyérbc való torkol
Iásaik előtt széttartók, végsőcrük jól fejlett, eléri szárnyuk hátulsó
szegélyét (11. ábra: _.\), kivéve a Suilla RoB.-DESV. és nz Allophyla
L,v. 11e1nekct1 de viszont ezek. fejtetí:ílcmeze rövid, ferdén befelé álló,
,
;
..
1 .•
1e
orefel'
, a szemek menten me'lycn el"
'l'k
m1 g a tö'bb'1 nen 1 f'aJa
.e nyu
1-2 felslí Qrbitalis sörLéji.ik va n (9.ábra: H), 3 mm-11.él C$ak kivéte
lesen kisebb fajok.
I1nágóik egyrés zt. sötét; árnyt'.ktis, uedves helyeken, fiíleg gonibákon, füveken,
nagy l evelű e;erjék levélfo11ákján, n1{tsrészt üriiléken, kivágott fákon,. fák kicsurgo
ncdvén, rnocsárrét.ckerl gyűjthetők, de ncrn egy fajuk barlangokba n, kis emléísök
épít1nén yeibcn található. Lárv{tik g.on1hákha n, ürülékb1!n, Loniló állati és 1tövényi
an yagokban fejlődnek

54. család : Heleomvzidae
•

' " ..
..
'
'
k
' . el s:1, ar11yu
r· eIIe'k - es
1 par
' 1 . sugarer;.k
' h uzamos, v.egsoeruk· neJ n cr1..
66 (65) ]\I
' 1·so, szr.ge'lyet
· sorteJU
·· '· .k. v1u1
, (·1. 1..a'h ra: B') .2 - "o fe1so" o rb'J.ta11s
hatu
(9. ábra: G; I), 3 mm-nél nern nagyobb íajok.

67 (68) Propleuralis ;;örtéik va nnak. J„úhszáraikon külső praeapicalis sörték
erednek. 2 fels6 orbitalis sörtéjük van ; Lapogatóik 11em rövidültek
meg (9. ábra: I).

.
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Imágóik száraz, hon1okos helyeken, pusztákon a fűben vagy a z alacsony
növényzeten tartózkodnak. Fejlődésük is1neretlen ( = Geornyzidae }lartim).

55. család : Trichoscelidae
68 (67) Proplcu1·alís sört.éik tiíncse11ek, s nincsenek lábszáraikon külső prae
apicalis sört.ék sem. 2-3 felső orbitalis sörtéj ük va11 ; tapogatóík
megrövidültek (9, áb1·a: G) .
•
4.pró, kénsárga legyek, feltűnő aranyzöld, rozsdavörös vagy bíborszínű
szemekkel. Imágóikat leggyakrabban lakások ablakain, ritkábban virágos réteken,
szeder- é:,s 1nálnahokrokon tal{tlták. Fejlodé;a.ük i;1.n1e:tetlen

56.. család: Chyr.0111:,-idae
69 (64) Postverlica1is sörtéil'- széthajlók, párhu:zarnosak vagy hián,,zanak
..
(10. ábra: G-H� 12. ábra: _.\-C).
70 (71) Befelé hajló .ilsó orbitalii:' sörtéik ,,annak (10. ábra: H). l\.'1ellék
erük hirtelen, derékszögben }1ajlik Í<:l a ;;zcgélyél'hcz (11. ábra! C),
1. sugárcrük felül sörtézclt. Tojócsövüknek 1nerev, vissza ne1n húz
ható alapíze va11. Szárnyuk legtöbbször foltos, sávos vagy pettyezett.
Imágóikra lcgtöbb;ziir tápnövényeiken. akadhatunk rá. Leginkább fészkes
virágzatúakJ>an gazdag 1é
· tcken gyiíjthctők, hár tön1ege�en csak teny�sztésükkcl
tehetünk szert rájuk. Lárváik növényevők, leggyakrabban a virágokban, ritkábban
a s· zárban vagy a gyökérben fcjlodnck. ,\kriáz6 fajaik is ismere.tes .ek. Ne1n egy
ve,zcdehnes kártcvo tartozik ide - F ú r 6 1 e g y e k

51. család : Trypetitlae

71 (70) Alsó orbitalis sörtéik 11incscnck. lVIellékerük sohasem tö.ri .k meg derék
szögben, bár a szegélyér felé hajlott lehei. Tojócsövüknck néha van
111erev alapíze, szá1:nyaik néha 1nintázottak.
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11. ábra. A: He leom yza s err ata L. (I.Ieleomyzidae), B: Chyrontya fla·va L. (Chyromyidae),
C; Sp henella m arg.in ata 1''ALL. (Trypetidae), D: Lonchaea latifrons n,lEIG. (Lonchaeidae), E:
A u.lacig as ter leucopeza l\'IEIG, (.<\.lilacigasteridae), F: Clusiaides alb. imana I\1EIG. (Clusiidae), G:
Anthomyz a gra.cilis FALL. (1\.nthomyzidae), H: L xocera albiscta S�HRK. fPsilidae) és 1: Opo
?
niyza florum F·ABR. (Opon1yz1da�) szárnya (EredetJ)
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72 (73) Vibrissáik 11incse1iek, de peristo1nalis sörtéik lehetnek ; csak 1 felső
orbitalis sörtéjük va11 (12. ábra : A). Szcgélyerük csak 1 helyen, a
1nellékér betorkollása előtt törik: meg.
Ezeknek a sárga vagy szürke, foltos szárnyú legyeknek az életmódja csaknem
teljesen ismeretlen. I1nágóíkat lakások ablakain, virágos réteken és cserjés, bokros
helyeken gyűjtötték, Fejlodésiik ugyancsak isnieretlen

46. család.: Pallopteridae
73 (72) Vibríssáík var111ak (12. ábra: B-C).
74 (75) 2. tőscjJjük korongscjtjükkcl öss;r,colvadt (11. ábra: E). Postverticalís
sörtéík nincsenek; 2 felső orhitalis sörtéjük szorosan egymás mellett
ered, ocellaris sörtéik csenevészek (12. ábra: B).
In1ágóik fák kicsurgó neclve körül tanyáznak, lárváik awkban élnek

65. család: Aulacigasteridae
75 (74,) 2. tí>sejtjük és korongsejtjük önálló, 11ern olvad11ak ő1;s;r,<l egymással
(11. ábra: F-I).
76 (77)

Fejtetőlemezük

homlokuk elüh;ő szegélyéig nyúlik, s rajta 2-:---4,
hátrafelé hajló felső orbitalís sörte ül (10. áhra:. G). Végsejtjük küls()
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l2. ,,bra ..'\: Pallopter<1 trimt1c1ilatri V!ErG. (Palloptei;idac), ·.B: Aulacigaster leucopeza lvfi,:JG,
(.A.ulaciga,tcridae), C: Lonchaeri lritifrons. l\{EIG. (Lonchaeidac), J): Anihornyza gracilis FALJ..
(Antho1nyzidae), B: Oporiiyza floru111 FABl:I. (Opo,nyzitlac) és F: Chae111opsila pect.()n1lis
:V[i-:1c. (P�ilidae) feje oltlalné:i:él ben CRrcdeti)
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határa domború, végsőerük n1ég csak mint redő sem. éri el szárnyuk
hátulsó szegélyét (11. ábra: F).
lmágóikat cgyré�zt árllyékos h elyeken fekvo, kidőlt és korhadásuak indult
fatörzseken, fatönkökön, fapadokon, fahidakon, partra vetett fadarabokon, .ritkán
élő fatörzseken, másrészt bomló gombákon, iirüléken gyűjtötték. Lárváik korhadó
fában, fakéreg alatt fejlődnek ( �
- Jfeteroneuridae)

57. ciialá<l : Cllclsiidae

77 (76) Fejtetőlemezük elöl röviden. levágott, homlokuk elülső szegélyét meg

sem közelíti, s legföljebb 2 felső orbitalís. sörte ered rajta (12. ábra :
e, 22. ábra: e, 37. áhra : .A.).

78 (79) �.-\. hí1nck homlokszélessége csak

í5-e

a fej szélességének. Nős
tényeinek a Trypctidákéhoz hasonló tojócsövük yan. Fejük lapított,
nagyjában féltojás alakú, hátul középen hornorú, szemük oldal
rH�:;,;cthen majdilem kétszer olyar1 rnagas, 1nint széles (12. ábra: C).
Végsőe1ük egyenes, rövicl, végsejtjük külső hatáj·a domború
(11. ábra: D).
1 / -1
4

Teljesen fekete, szőrös fejű i1nágúikat virágos réteke.r1, fák, cserjék level ein
figyclhctjiik n1eg. Lárváik részben. ho1nló növényi a1tyagokba11, ürülékben él nek,
részben nijvényevők, sőt �gy-kettő guha<,;;okozó

45. család : Lonchaeidae

,
'knek nincs
.
eJ. N,,
79 (78) Hírnjcik l101nloka 11em kcske11vedctt
ostenyü1
a
•
.
,,.
..
Trypetidákél10-z hasonló
toJocso,,e.

80 (81) 1. sugárcrük felül sörtézett, végsőerük eléri a szárny háLul'"ó szegélyét,
szegélyerük tüskézett (27. áhrü), Előre11yúló pontszernlcrnezük é;;; 2
...
'
.. L'eJU
' d 8 . sorsza1n
}1atra·
, f'e1'
. 1·1s s.or:
" or1.. J1ta
o f e1so
k van (las
alatt 1s
. e haJ·1· )
.39. család: Neottiophilidae
81 (80) 1. sugárerük felül csupasz, végsőeriik nem . éri el a szárny
• ltátulsó
szegélyét (36. ábra és 37. ábra : B).

82 (83) Csápjaik rnély gödörhen fekszenek. Homlokuk elülső szegélyén előte.. e'k Jl·· 1nek-. . P
' az
haJ·1-o sort
·
' · k· fe1tunoen
meg
·a1zsocs
1osszu' ('la,;
kaJU
"
"
l
,
d
,
- ..
;:,;:,_, sorszamot )
74. család : Thyrcopboridae

83 (82) (:sápjaik nem fekszenek. mély gödörbe11. Homlokuk . elülső szcgélyé11

nincsenek szőrök, 1-2 satnya fclsí5 orbitalis sörtéjük van (37. ábra:
AJ. Pajzsocskájuk re11des, nem felt{ínőe1J megnyúlt, tapogatóik jól
fejlettek •.l\:I,Jlék- és 1. sugáretük egy1nás n1el11'.tt halad, s csak a szegély
érbe való torkollá:;;uk előtt tér11ek ,;zét.

I1nág.óík nen1igen hagyják el azt a helyet, ahol n1int lárvák 'fejlődtek. Lárváik
friss zsí:rtartalinú. élclmisze rekbe. n , állati �s en1beri hnllák1an, i.irülékbcu, trágyalében,
rothadó �ombákban, korhadó avarban élnek

42. c�alád : Piopbilidae

xv.

MUSCIDAE ACALYPTRATAE I. - TORJ'IKKELYNÉLKŰLI LEGYEK I.

1 23

84 (63) Mellékerük vagy gyengéx1 fejlett, vagy teljese11 hiányzik (li. ábra:
G-I). Az előbbi esetben téírésze hosszabb-rövidebb kiterjedésben
megvan, s azután clvékonyodva eltűnik anélkül, hogy a szegé.lye.re.t

el érné. Lábszáraikon külső praeapicalis sörték soha sincsenek.

· égsőerük hiányzik, l\'Ícllékerük csöke•
85 (86) 2. tő· és végsejtjük, valamint v

vényes, legfeljebb tövének nyoma sejthető; szegélyerük csak az
1. sugárér betorkollása előtt szakad meg (8. ábra: C). Postverticalis
sörtéik, ha egyáltalában megva11nak, összchajlók (lásd még a 48.
sorszámot)
75. család : Chloropidae

86 {85) Végi;cjtjük és végsőe1·ük mindig mcgvau, s legtöbbször a 2. tősejtjük 1s.
87 (90) Vihrissáik vannak és pofaszögletük is jól kivehető (12. áb1 · a : D).

88 (89) Befelé hajló alsó orbitalís sörtéik vannak (7. áhra: 1). Postverticalis

_sörtéik �zéthajlok. Tojócsövüknek vissza neni húzható, merev, kúp
alak·ú alapíze van (lásd még a 42. sorszámot)
70. család : Agromyzid·ae

89 (88) _i\lsó orhitalis söxtéik 11incse11ek, post·verticalis sörtéik összehajlók,
vagy ritkán l1iányza11ak (12. ábra: D), 2 hiitrafclé l1ajló fcl$éí orbitalis
1;örtéjük van, l(özülük az clüls6 1ness;,;c clőretolódott, s ez előtt leg·
.
.. meg
' egy ve'kony, merev szor
"l..El··
.. bh szor
" o lda•
<, u1.so" co11lhJUk l
>el so
" u
lo
lan 1·endesen egy sörtcszerű tüske erei!. '!'ojócsövük visszahúzható,
ninc� 1nerev, kitíhes alapízc. Szegélycrük az 1. sugárér betorkollása
1:lí.ítt feltűnően felhajlik (11. ábra: G).
I 1nág6ik elsőRorhan nedves réteken, uádasokban élnek, de gyííjtötték őke�
1nár }lo1n-ló gon1bák or1 is. Lárváik f{ífélék (főleg nád és gyékény) leveleiben és ;;zárá
ban fejlődnek

58. család : _.\nthomvzidae
-

.

•
• 'k fog·1a·1,
v 1 r1ssa1
- n1ncsene k ; }
1a he lyu
-et pcr1sto1na}'1:;; sórtc
• ''k
90 (87J "[T•b
"k
Ja' k e1,
akkor csak 1 felső orbitalis sörtéjük v;i11 (12. áhrt,: E-F) ; vala1nen1tyi felső orbitalis sörtéjük minclig hátrafelé hajlik.

91 (92) Szcgélyeriik közvetlenül az r4 +íi ér betorkollása n1ögött végződik.

Fejtető· és járomlcmezeik nagyon szélesek, ;:i csápok fölött a közép·
vonalba11 majdnem találkoz11ak, úgyhogy a hon1lokon keresztül
hidat alkotnak (Sechalops WAHLB.) (lásd még a 42. és a 88. sor•
szán1okat is)
'70. család : Agromyzidae

92 (91) Szegélycrük a középér betorkollásáig húzódik. Járomlemczeik nem
különültek cl, fcjtetőlemczeik rövidek, és csúcsu.k eltávolodik szemeik
szegélyétől.
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93 (94) i\:{esople.uralis és sternopleuralis sörtéik vannak. Középhátukon 1
dorsoccntralis sörte a harántvarrat előtt, 2 vagy 3 a mögött ered.
Postverticalis sörtéik hiányzanak (12. ábra: E). Pontszemlemezük
kicsiny. 1. sugárcrükör1 a s:.1egélyér törési helyének magasságában
jellegzetes fogszerű megvas:tag.odás van (11. ábr.a: I).
Imágóik réteken, kaszálókon, nádasokban, szántóföldeken élnek. FejH5désük.
1�agyon hiányosan ismert, valószínűleg különböző fűfélékben élnek ( = Geo1nyiidne
partim)

59. család : Opomyzidae

94 (93) }Iesopleuralis és sternoplcuralis sörtéik nincsenek. Középhátuk csak•
nem csupasz, legfeljebb 2 sup:raalaris és ie11d.esen csak 2 varrat
mögötti dorsocentralis sört éj ük van. Postvcrticalis sörtéik nagyon
széthajlók, vagy hiányzanak (12. ábra: F), pontszcm\e1ueziík nagy.
Szárnyukon jellegzetes haránlredő húzódik végig a szegélyér törési
hel)·étől a tősejtek csúcsán keresztül (11. ábra: H).

Lo1nha legyek, leginkább vízek kozeléhén réteken, fák, bokrok levelein
;akadhatunk rájuk. Lárvá�k külih1böző növények gyökereiben élnek. Veszedehnes
kártevő is akad közöttük - C s u p a s z l e g y e k

43. család: Psilldae

- - Hát-hasi irányban lapított szárnyatlan legyek. Pontszemcik és fej•
sö:rtézetük hiá11yzik. Összetett szemeik is kicsinyek. Paj z socskáj uk
és billérjük nincs. Lábaik vaskósak, lábféjízcik szélesek.
In1ágóik méhek külső élősködői. Lárváik kezdetben a 1nézes lép viaszfede.•
lében .aknáznak, később a méhek lárvái mellett élnek - 1\1 é h t e tv e k

73. család : Braulidae
36. család: PYRGOTIDAE
Jellemző rájuk1 hogy szegélyerük nem megtört vagy megszakadt,
pontszcrr1eik nincsenek, 2. csápízük megnyúlt és az elsőhöz viszonyítva térd
szerűen megtört, továbbá hogy tojócsövük alapízc jóval hosszabb, mint
egész potr.ol1uk, 11em lapított; 'hanem kerek átmérőjű, hajlított madár
csőr alakú (13. ábra). Kis fajszámú, 7-15 mn.1 nagyságú, tt�stes Jegyek.
Fejsö:rtézetük: Sl!léthajló postverticalis, külső és belső verticalis, ocellaris
és 1-2 felső órhitalis sörtepár ; ,,ih:rissáik nincsen.ck. Toruk négyszögletes,
sörtézetc; 0-1 humcralis, 1-2 notopleuralis., 1 supraalaris, 2 postalaría,
0-1 praesutur.alis,, 1--2 do1·soce11trali;;;, 1 ·- l meso•,. sterno-, illetve ptero
pleuralis sörtcpár; rrropleuralis sörtéik nincsenek.
Európai fajáról csak azt tudjuk, hogy meleg és fénykedvelő állat. A tropiku ,, és szuh
tropiku;; területeken élők �zürkiileti, illetve .éjszakai fajok. 'Nálunk éjszakai lá1npázással
még nen1 sikerült gyűjteni ezeket az egyébként nagyon ritka legyeket. Lárváik lemezesesápú
bogarak, elsősorban cserebogarak belső élő,ködlH.
.\
. palearktikus régióban 4 nernüknck 13 faja él. Ezek köziil 11 . csak ,\zsiáhan és
Japánban tet:jedt el. :VIindössze 1 nernük 2 faja fordul elő Eurúpában, ezek köziil is csak I
hatol b e Közép-Európába (a másik. ciak a Kaukáiusban található).

xv.
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Adapsilia WAGA

Feje nagy, pontszemlemeze nincs, csáp.gödreit egy hosszú arcél választja
el. Fejsörtéi többnyire csak szőrszerűek vagy csökevényesek. Lábai erősek,
lábszára.in külső praeapiealis sörték nincsenek. A hím potroha 5, a nősté11yé
6 látható szelvénvhől
áll, aJnelvck
közül az első 2 1· óval hosszabb, mint a
•
•
többi (13. ábra).
8 palearktikus faja. közül hazánkban 1 fordul elő.

13. ábra. Adapsilia coar.ctatu.

WAGA

? (Eredeti)

- - Feje világos vörösessárga, középhát,a világossárga, torának oldal
lemezei, láhai és potroha rozsdasárga, fényes. Szárnya nagy és hosszú.
1. sugárcre felül sörtézett, r5 ere csttpasz, r3 crén egy kis_ érfüggelék
(r4 ) va11; a szárny felületét változó kiterjedésű és intenzitású feketés
barna rajzolat díszíti (13. áb1·a). 8-9 mm.
Közép- és Kelet-E!-!rópában, yalamint •.\zsia palearkti:ku, részén fordul clfi.
Hazánkb.ól eddig csak .Orszentrniklósról isrncretes. Ritka, napfénykedvelő faj.
Lárvái len1ezescsápií bogarak, elsősorban cserebogarak belső élőskö<lí>Í. A petékbiH
kikelő lárvák 1 hónap 1núlva bábozódnak be, n1iközben a bogarak elpusztulását
okozhatják. ,.\ legyek csak a következő évben repülnek ki (V., IX.)

coarctata WA.GA
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37. család: SCIOl\'IYZIDAE
Jellemző rájuk, hogy szegélyerük teljes, sehol seni . megtört vagy meg
.l:i:.Gakított, elülső és hátul;;ó láh.száraik külső oldalá.n a csúcsi végük előtt
praeapicalis sörték erednek, postverticalis sörtéik széthajlók vagy párhuza
mosak, praelabru1nuk viss:i:ahúzott, nem lá1h.iitó, vihrissá1k 11incstnek. Fejük
rendszerint élénk, erőteljes rajzolatú, r,;zarnyukat gyakran foltok vagy rece
szeríí :rajzolat díszíti (15., 17. és 21. áh1a). Kicsiny vagy közepes. nagy8ágú,
legtöbbször szürkés vagy barnás lLgytk.
}'ejtetőlemezeik rövidek, s lt�följ<.:hh 2, hátrafelé hajló felső orbitalis
sörte ül rajtuk. Pontszemlemezük különböző fejlettségű, oc<Jlaris sörtéík
mindig·vannak. Homloku:k széles, homlckpántjuk <gyszer van, máskor hiány
zik. Postverticalis sörléik pá1huzamo�ak vagy sztnhujlók, egészen kivéte
lesen hiányzanak. Kül :, ő és bt:li;ő vt1.ticalis �örtéik jól ftjl<:ttek. Csápjaik
11e1ntk szerint rrag)'Ol1 változók: vagy 1övíd és 3. íze lthajló; vagy előre
áll és megnyúlt ; tsápsörtéjük eIŐs ., vagy rnindkét oldala to!las,. vagy csak
'
,. "
'
a fel so" old a1 .i. f''e�us,
,, avagy csak f'1norr,an es �111un szo1os. T 01.uk- dornb oru,
.rendesen hosszabb, m.int amilyen széles, a ha1ántvarra.t közép<n .szélesen
megszakadt ; torl1átuk a legtöbbször hosszant csíkos, ritkán po11tozott vagy
foltos. Torsörtézetük: 0-1 humeralis, 1-2 notopleuralis, 1 supraalaris, 2 post
alarís, 1-3 dorsoccnLralis (mindig a varrat mögött clhtlyezkcdő), 0-1 prae
suturalis, 0-2 praescutella1is sörtepár. Stcrno- és mesopleuralis söttéik gyakran
va1inak, dc egyszer-.r:e soha;,em fordulnak elő, pteropleuralis sörLéik a leg
többször v a;nnak. Eg)'f'.S alcsaládokba tartozó fajokon 1 e1ős, felfelé hajló
propleuralis ,:örtét találunk (a Ctenulus HEND. 11.tmhen nagyon kicsiny, cle
azért 1nindig jól felismerhttő). Néhá1,y nen; ük fajain közv(tlenül a szárny
töve alatt sáncszerű kie1nclkc desen 1 övid, de jól ftjlctt sörték, a vallaris
söi:ték (va) foglalnak h<'1yet. Pajzsocskájuk jól f'tjlett, sz€'gélyén 2-4 sc1.1tcl
laris sörte ül. Szárnyuk Jt1r.llék- és 1. sugárcre nem olvad össze, mindkettő
külön-külör1 fut, s a szegél)•érhe való torkollá.suk gyakran messze esik egy
mástól. .i\z r4 +5 és a;,; 1n eiük párhuzamos, kiyé• ve a Salticell<i RoB.-DEsv.
11ernet, ahol az 1n ér ftlhajlik az r4 +5 érhrz (24. ábra: C). Lábaik 11agyon
,
"
, eros< k-. El··
, k
cgyvertt11e
· es
., u1�. o es h'atu1�o, l'
abszartt.k
" k-, m,�gIel1etosrn
ho.sszua
· 1·1s sortet
, · vegu
' ··k el"
' 1°
C) 1 vagy ?.- praeap1ca
k··1
11 so old
ott (5. a.ura:
·· ,
. al'an C:'\UCSI
.
' , c,;ucsan
.. k'f.koszo1u, van. p otrol1uk
1.al'l
' , sorte..
a unk , a k"
oze,1 1so,, l'b
a szar
va�y tus
hengeres, dc néha a hátoldalr61 lapított. �.\ hímek első 5 szelvénye teljes,
az 5. haslemez hátul egyenes, ben1ctszett vagy csücskös. A 2 ivarszelvény
(látszólag a 6. és 7. szelvény) hátlemezci alkotta duzzadt tokban foglalnak
helyet a külső ivarsze1:vek. A nőstények első 5 potrohszelvénye szintén jól
látható, a 6. és 7. rendesen hl húzott. Kitines alapízű tojócsöve csak a Tetanura
F.>\.LL. r1em fajainak van.
H

ll

H

••

'

ll

Túlnyornórészt vízparti növénye.k lakói. Tavak, lápok, mocsarak, ,patakok és folyók
nyi rkos, nedves, árnyékos rétjei n éh11 k. E{?yes fejaik a ráda sckban ütnek tauyát. Kcdve20
helyeke n óriási tií1negt.kbcn gy{íjthetok. Eh öeci:bán a sík- és di:D'hví<l(kc k€n f< rduln1,1k elő.,
egye� fajaik viszont cs ak á nJagas heg)',,idlk< krííl i�me:rftr�c k. lárváik a2 álló- és la ssan
folyó vizek fcls zíné.n, a táplálékul szolgáló vízi növény< k között ú�zká)uak. _:,, SaltictU<t
Ron.-DESV., Calob<1ea ZE'IT. és Cten11lus E END. fr jc k lárvái c�Í// ákhon élnE k.
Elsősorbar:i a holarktis z területén tfTj€dtc k el, de a tr,pikus t<tülftE k·:ircc,ar a s helyein
üt sok kép.visc.Híjük találhat(>. A palcarktikus régióból 31 nftriik mi11ttgy 150 f:iját isme,rjük.
Hazánkból eddig 30 nentük 60 faja ismerete,s, de inég további 22 faj· előfordulása várható.
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�4- 11 e m e k h a t á r o z ó k 11 l c s a
1 (8) .Propleuralís sörtéik és homlokpántjuk is van (2. alcsalád: Ditae
niina�).

2 (3) Homlokpántja szalag alakú és vagy mindenütt cgyenlí:í széles, vagy
alsó vége kiszélesedik; sternoplc111ajá1ól 2-4 felfelé álló sörte,
pteropleurajá1ól 6-7 sző,: ered ; 3. csápíze fekete ( = Sciomyza
F..�LL, partim)
9. nem : Ditaenia HEND.
3 (2) Hornlokpántjuk elöl kihegyezett, vagy előrefelé egyenletesen elkes" . vegzo
, "d"o.
ker1yc do es ,,onalszeruen
H

,

.

orr4 (5) Csa'k 1 pár felső orhiLalis sörtéje van ;' arcpajzsa oldalról nézve
'
�
"
'k·. Pof'.,
aJana k· magaesaga f'ele a szcrnmagassaganak
szerue11
el"oreugr1
·
(14. ábra: I) ; 1iteropleurajáról 2 erős sörte ered ( = Scíomy·za
10. nem: Ditaeniella SACK
FAl,L. partim)
5 (4) 2 pár felső orhitalis sörtéjük van. Pofájuk magassága csak
szemmagasságuk11ak (19. ábra: i\-B).

1/ -a
3

6 (7) Szár1ryári Í(kt>tée-barna folt8orok húzódnak (18. ·ábra: B) ...o\rcpaj•
zfa oldali ól né2.v.e D(m ugrik orrsze1Űfn (')őre (19. ábra: . .\)(= Scio•
n1;,za F.4.LL. partirn)
11. nem: Pherbellia Roa.-DEsv.
7

( 6) Szár11yán foltsorok nem ford11lnak (;lő, legföljebb a harántcrck bar·
r, ásak (18. Ahra : C). Arcpajzsa oldalról nézve oJ·rszerűen előre1.1g1 ik (19. ábta ; B)
12. nem: Oxytaenia SAcK

8 (1) Vag)" csak propleuralis 1:-örtéik, vagy csak hoxnlokpántjuk van, a
kettő egyi.ítt spl1asem fordul elő..
.H

9 (42) Prople11ralis ;;örtéik nincsc111:k (helyén néha 1-2 egyforma cros
,:zőröc1;kc található), jól f, lisme1hető homlokpántj1tk mi11dig van
(3. alcsalád: Tetanocerinae).
10 (13) PajzsocEk ájuko11 csak 2 kicsin)', legtöbbször felálló scntcllarii; SOl'
„ tC
van, .láhszáraikon csak 1-1 külső praeapicalis sörte ered.
11 (12) Ocellaris ,örtéi nincsenek, homloka nyrrgc ·s. 2. csápíze a 3.-nál kb.
kt{tszerte ho�szahh, palavessz5 alakú (22, ábra: F). Tora felülről
nézve egyforma széle!i, elöl nem keskenyedik cl, a hará'ntvarrat előtti
része rövidtbb; mint a varrat mögötti
27. nem: Sepedon LATR.
12 (11) Oci,Jlaris �örtéi vannak, homloka lapos. 2. csápíze olyan hosszú,
mint a 3. (22. ábra : G). Tora f( lül1ől nézve szélességénél kétszerte
.
f lőr�felé feltűnően elkeskenyedik ., harántvarratá a tor
ho !'.Sza};b,
28. nem: Dichaetophora RoND.
közepé11 húzódik
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13 (10) P.ajzsocskájukon 4 scutellaris sörte van, de ha csak 2 (Antichaeta
bisetosa HEND.), akkor hátulső lábszáraikon 2 külső praeapicalis sörte
található.
14 (15} r4 +s erének és középerének végszakasza feltűnően. összetartó (24.
áhra : C), homlokpántja elöl kihegyezett. 1 stcrnopleuraJis sörtéje
va1l. Elülső és hátulsó combjai feltűnőe11 vastagok és alul 2 �orban
tüskések
29. nem : Salticella, Ron.-DEsv.
15 (14) r4 +5 és m erük párhl1zamos (23. áhra: .�..\.-G), vagy csak alig észre•
vehetően összetartó, homlokpá:ntjuk szalagszerű. Elülső combjuk
nem ,;astag és alul nem tüskés.
16 (21) 2. csápízük legföljebb 1/3 olyan hosszai, mint a 3., a 3. csúcsa nem
vékonyodik el; hanem egyforma széles, ellipszis alakú, vag)' ha fels{:í
széle homorú, akkor vese alakú (19. ábra: C-D).
17 (18) Hátulsó álbszárá11 csak egy külső praeapicalis sörte van. A hím
potrohának 11tolsó szelvénye nem felfújt ; 5. haslemczc nem csücsök
13. 11e.m: Renoc.era HEN'D.
szerűen kihúzott
18 (17) Hátulsó láhszáraikon 2, ferden egyn1ás mögött álló külsí:í praeapicalis
sörte ered.•..\. hím potrohának 11tolsó sz(s lvénye e:i;ősen felfújt; 5. has" ucsu.
, ,
1 uzott, s rend
.. ··k�szer űen, k'h,
1emeze csucso
. esen .w•cs
.
19 (20) Szárnya 11em hosszabb a potrohánál, 11agyon keskeny, mellék- és
1. sugárere sz.orosan egymás mellett torkollik a szcgélyérhe. Pracsutu
ralis ,$Örtéi nincsenek, s csak a hátulsó pár dorsocentralis sörtéje
van meg
[14. 11em: Heteropteryx HEN.D.]
20 (19) Szárnya jóval hosszabb a potrohánál, ;mindig széles, mellék- és 1.
sugarere egymástól távol torkollik . a szegélyérbe. 1 praesuturalis és
15. nem: Antichaet� HALID
2 pár dorsocentralis sörtéje van
21 (16) 2. csápízük legalább fél olya11 hosszú, mint a 3 , de többnyire hosz
.
szabh nála, vagy a 3. csápíz széles tövű, csúcsa felé többé-kevésbé,
sőt néha annyira elkesken)'edő, hogy hegyes háromszög alakú lesz,
s csúcsán néha még nyúlvány is van � ez utóbbi esetbe11 azonban
a 2. íz rövidebb a 3. felénél.
22 (23) 3. csápíze nagyon megnyúlt, 1nintcgy háromszor olya11 hosszú, mint
a 2. llon1lökpántja széles, trapéz alakú, fényes fekete. Elülső Sltg�rere
jóval az elülső harántér mögött tork.0llik a szcgélyérbe. Kicsiny,
fén.yes, fekete lcgy-ek
[16. nem: Ectinocera ZETT.]
23 (22) 3. csápízük 11em 11yúlt meg annyira, legföljebb kétszer olyan hosszú,
mint a 2., gyakran azonban sokkal rö.viclchb. Homlokpá11tj uk szalag
alakií:, Elülioő sugá:rcrük kb. az elülső l1arántérrcl szt�mben torkollik
fekete legyek.
a szegélyé1·bc. Nagyobh, sohasem fényes,
:
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24 (33) Csápsörtéjük hossza11 tollas, az egyes tollsugarak elállók, a zászló
olyar1 széles, 1nint a 3. C!:-ápíz. A tollsugarak ( a Lunigera REND. nem
kivételével) feketék; 3. csápízük. ()SÚu:,;a suhatS1:;u1 ::;űi·Lés (19. ábra :
E-JI, 22. ábra: A).

25 (28) Torul� oldalle1nezei csupaszok, csak stc:r11opleuraikon van rövid, gyér
szőrözet. Szemük kerekded vagy kissé ovális, egyszínű.

26 (27) Ll1nulaja fedett, csápsörtéje feketés (19. ábra: E). Szárnyán uinc,:;
·· ' h''
'
' h'
reccs
alozat
(18. a'bra.: D) . Kozep
atar1 l1oi;szant·1 .,
s.avok h'
uzo'd·11. ak ,.
5. potroh�zelvényének hosszá rertdes
17, ·nem: Tetanocera DUl\'I.

27 (26) Lunulaja szabad, csápsörtéje világos sárgásfehér 1;zínú (19. ábra :

F). Szflrn)·a recés rajzolatú (18. ábra: E). Középhátán hosszanti folt
sorok húzódnak, 5. potroh!:\7.!;lvénye megrövidült ( = Tetanocera DUl\-I.
partirn)
18. nem: Lunigera REND.

28 (25) l\1eso-, illetőleg pteropleurajukon,. vagy mind a kettőn sörték erednek,

s ezen kívül sternopleurajuk mindig finoman szőrös. Szár11yuk foltos
·vagy pettyes {18. ábra: F, 20. ábra: .:\.-D), csápsörtéik feketés
,. "
sz1nuc k.

29 (30) 1 pár felső orbitalis sörtéje van (19..ábra: G). 5. potrohszelvénye
n1cgrövidült. 1-1 erős meso· és 1•teropleuralis sörtéje va11 ( = Tetano
19. nem: Dictya l\'IEIG,
cera Du111. partim)

30 (29) 2 pár felső orbitalis sörtéjük van (19. áhra: R, 22. ábra: 2\.). 5. potroh
sz��Jvényük hossza rencles.

31 (32) Szeme harántul tojásdad (19. ábra: R), tora foltos. Szárnya ;;.öté.t
ba1·násfekete alapon fehér ablakfoltos (20. ábra: �.\) ; vallarís sörtéi
vannak
.20. nem: Trypetoptera REND.
32 (.31) Szeme majd.r1.e1n kerek (22, ábra: A), torán hoi'szanti sávok futnak.
Szárnya áttetsző, sötét foltos (20. ábra: B-D)
21. nem: Pherbina RoB.-DEsv.
33 (24) Csápsörtéjük csupasz,. vag)' pelyhei ráfekszenek a gerincre, zászlójuk
a 3. csápíz szélességénél xnindig keske11yebb (22. ábra: B-E).

34 (37) Szárnyuk recés rajzolatú, hátulsó haráuterük 11en1 nagyon ferde,

nem erősen hajlott (23. ábra: C-G). Szemükön 2 sáv húzódik.*

* Szárazon preparált legyek szen1én a sáv.ok csak ritkán látszanak. Hogy elötűnjenek,
a legyet vagy. ún. puhítóba helyezzük rövid időre, vagy pedig szemét nedves ecsettel kissé
megnedvesítjük.•.\z előbbi módszert ·a szőrös szemű:, az utóbbit a csupasz szemű legyek
esetében használjuk.
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35 (36) 3. csápízének csú,::sa. sörtés (22. ábra: E) ( = Lirnnia Ros.-DEs\r.
26. nem: Coremacera RoN'o.
partim)

36 (35) 3. esápízének csúcsa nem sörtés (21. áh,a)

25. nem: Limnia RoB.-DESY.

37 (3·1) Szá,nyuk 11em recés rajzolatú, legföljebb néhány apró folt van rajta,

hátuisó l1a1·ánLe1·ük meglehetősen ferde és S-alakúan hajlott (20.
ábra: E-F, 23. ábra: •.\-B).

38 (39) Csak. a sternopleuraja szőrös. Tojás alakú 3. csápíze elöl szélese.n
lekerekített (22. ábra: D), lt1nulaja fedett, szeme egyszínű
24. nem: Hydromyia RoB.-DEsv.

39 (38) Összes pleuraik sz<',rösek. 3. csápízük t(lhhé-kevésbé kihegyezett (22.

ábra : B-C), lunnlajuk legalább részben szabad, sze1nükön 2 sáv
húzódik.

40 (41) Vallaris, 1>raesuturalis, praescutellaris és 2 pár dorsocentralis sörtéje
23. nem : Elgiva lVIEGERLE
va11

41 (40) Vallaris, praesuturalis, valamint praesc'lrtellaris sörtéi nincse11ek, csak
1 pár dorsocentralis sörtéje van ( = Elgiva MEGERLE partim)
22. nem: Hedroneura HEND.

42 (9) Propleuralis sörtéik va11nak, homlokpántj uk viszo11l 11ü1cs.
43 (4,•t) Csáp.sörtéje inajdnem a 3. íz csúcsán ered, 2. csápízének háti oldalán
hosszú sörte ül (22. ábra: !) .. Csak l 11otöpleuralis sörtéje yan. _,\ ní>.,·
tény tojócsövének merev, kitines alapíze van (4. alc;;alád: T,,,ta•
nurinae)
[30. nem: Tetanura FALL.]

44 (43) Ci:iáps.örtéjük a 3. csápí� töve közelében ered., 2. csápízük hátoldalán
.. nős
11incs feltűnően hosszabh sörte. 2 notopleurali!:\ sörtéjük van. }
tények tojócsövénck nincs merev, kiti11es alapízé (1. alcsalád:

Sciom:yzinae).

45 (4,�) Közép;ő és l1átulsó lábszáraík külső praeapicalis sörtéi felett mé.,.,
l:>.
több erős sörte helyezkedik
el.
•

L.1,6 (,17) 1. sugárere felül llt�m sörtézett (16. ábra: A). Szeme harántul tojás
dad, jóval szélesebb, 1nínt amilyer1 magas, pofájának szélessége
szemmagasságával egyenlő (14. ábra ! •.\) ( = Phaeorn_yia ScrrIN.
1. nem : Pelidnoptera RoNo.
partim)

·17 (46) 1. sugárere felül sörtézett (16. ábra : B-C). Szcrnc magasabb, mint
amilyen széles, pofájá11ak · szélessége ,i;sak fél akkora, mint szcm2. nem: Phaeomyia ScHIN.
magassága (14. ábra: B)
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48 {45) Középső és hátulsó lábszáraik külső praeapicalís sörtéi felett nincs
több erős sörte.

49 {50) Elülső lábszárán 2 egymás mellett álló külső praeapicalis sörte talál·
haló. :i\"li1J.dkét ivarának hátulsó combján belül néhány hosszú sörte
ered, hímjének színtuhája elüt a nő.-;tényélől ( = Sciomyza FALL.
partim)
6. 11em : Biscl1ofia HEN'D.

50 (,t9) Elülső lábszáraikon csak 1 pár külső praeapicalis sörti-: van. Csak
hímjeik hátulsó combján vannak r-övid tü„kék vagy ho�szubb szőrök,
mindkét ivaruk színrnhája egyforma..

51 (52) Szárn),ának csúcsi felén 2 harántsáv húzóclik keresztül (16. ábra : f�).

Elülső csípőjén elöl rendesen 5 sörte ered, legtöbbször 3 pá1· dorso·
centralis i;örtéje van ( = Sciornyza FALL. pai·tim)
4. ncn1 : Calobaea ZETT.
.
,
S
,
· csucs1
1 2. h urantsav,
'd"k
'
' szarny1.t
,
, . fe l'en sohasem h'uzo
52 (51) zarn)'Uk
k at
' l'atszo,
legföljebb a hará11tcrek szegélyezettek (16. ábra: D és F, 18. ábra :
A) vagy recés rajzolatúak (15. ábra). Elüliő csípőjükön legföljebb
3 sörte ül, 3 dorsocentralis sörtéjük soha s_incs.

'
.. l , sz1nu
' ,,
•
, vagy szur,;:es
53 (56) S,argas,
barnas
f a10k, i;ohasem fén1,es feketék.
EJiílső csípőjük rövid, pofájuk széles.

54 (55) Szár11ya recés r.ajzolatu. Szeme harántul tojásdad, szélesebb, mint
amilyen magas (15. ábra), fejének hátulsó része felül hornorú
5. nem: Graphomyzina lVfA.CQ,
(= Cormopter.a Scn1N.)
-55 (54) Szárnya nem recés rajzolatú, legföljebb har;interei barnán szegélye·
zett.0k (16. ábra: D). Szeme vagy majdaem ke.rck, vagy n1agasabb,
mint amilye11 széles, fejének hátulsó része felül domhorú (14. áb1·a : (�)
3. 'nem : Sciomyza
FALL .
•
56 (53) Túlnyo1nórészt fekete, fényes fajok. Elülső csípí-íik nagyon rne��nyúltak, pofájuk kcske11y;
Sí

(58) Jiomloka nagyon fényes, 3. csápíze vagy Tövid e1lipszis alakú, vagy
felső széle homorú, s csúcsa felé elkeskenyedő ; csúc,:a szőrös, csáp·
;;őrt.éje mindkét oldalo11 tollas (14. ábra: (;.), Proplcuralis sörtéje
nagy, stcrnopleuraja f inom;in pelyhes, hosszabb szőrök nélkül.
Elülső csípője feltűnően ezii,töse11 .:sillog (= Pterornicra l„10Y,
7. nein: Dichrochira HEND.
Scioniyza F..\Ll',, l )artim)

S8 (57) Homloka nem fényes, 3. csápíze nagyoJ'l megnyúlt, felül l1omorú,
csápsörtéje csak felül tollas (14,. ábra : H). Propleuralis sörtéje ki
csiny, de azért jól felismerhető, stcrnopleuraja pelyhe�, de ezen
kívül felül hosszabb, vékon}'abb, felálló sörtéket is visel. Elülső
csípője nem .ezüstös csillogású
8. nem: Ctenulus HEND.

·
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1. nem : Pelidnoptera RoND,
}Io1nloka lapos, kiugró, arcpajzsa oldalról nézve hátrafelé nagyo11
, ,
.. ,.
, k'
' o' f]
,, or b'1ta1·1s sorteJe
(11
'·· a'h ra : a
e so
re;,:suLos
A). .e,." egye11 l"'
o h osszu,
-1 fel'e h aJ]
van. Torsörtézete : 1 l1umeralis, 2 not.oplcuralis, l supraalaris, 2 postalarís,
2 dorsocerit.ralii;, 1 praescutellaris é� 2 pár scutcllaris sörte. Oldallcn1ezei
gyéren szőrösek, 2 erős ptero1)lel1ralis .sö1·téje van. Középső és hátulsó láb
szárán a k.ülső praeapicalis sörték felett még 2-4 erős sörte ered. l. sugárere
ft1ül csupasz, szárnya sötétbarna, rajta a tősejtck közelében vonalszerű.
i'zigetek jelennek meg (16. ábra : ".\.). 2 ivarszelvénye gömb.szerűen duzzadt.
Egyetlen, nálunk iij honos európai elterjedés{i faja is1neretes.

- - Homloka, arcpajzsa, pofája és tapogatója sárga, torháta barna, 6
sötétebb l1osszanti tsíkkal. Lábai sötéthar;nák, vagy feketeba1·nák,
potroha $Ötétharnu, rövid, fekete szőrök fedik. 8-11 mm.

--·
.,

e

A

--

.,.,..•

'-"..,··'.-<:
-,.• J .

D

F

,,

---

..

G

1

14. ábra. A: Pelidnoptera nigripennis FABR., B: Phaeomyiafumipennis ZETT., C·: Sciomyza
drLbia FALL. és D: Calobaea bifasciella FALL. feje oldalnézetben - E: Sciomyza pallidiventris
FALL, feje elölnézethen - F: Bischofia testacea l.\-1ACQ., G: Dichrothira pectorosa HENP., H:
Ctenulus di.stinctus }'!EIG. é� I: Duaeniella grisescens 1\-IEIG. feje oldalnézetben (Eredeti)
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Egész Európában előfordul. Faunaterül.etiinkről elsősorban a magas hegy
s
vidékekről került elő, d.on1b- é, síkvidékeinken jóval ritkább. Nedves, áruvéko_
..
.
.
'
helyeken, alacsony növényzet ki>:i:ött .akadhatunk 1·á. 1'ipikus stenochron, egyncrnzedékű faj. Az .éléí állat átható, kellemes szagot áraszt (lV-VII.)
'

nigripennis FABR.
2. ncn:1: Phae�n1yia ScHrN.
Ho1nloka c8ak kevé�sé ki11gró, arcpajzsa oldah·ól 11ézve majd11en:i függő
!cge::; (14,. ábra : B). 1. sugárere felül - tő1·észét 1.1em 8Zámítva - sörté:r.ett.
Pofájának szélessége szernrnagasságának felével egyenlő. l<'ej· és torsörtézete
teljesen megegyezik uz előző nen1ével, azzal a különbséggel, hogy _ncnt 1,
hanem 2 pár pracscutcllaris �örtéjc van.
Fajai általában ritkák, hegyvidékeken gyakoribbak, rnint a ,íkságokon. Nedves réteken
é„ pat akok n1entén húzódó bo:zbtosokban tartó'zkod_ ua ·k. Rgyncn1zedékű, steuochron, herbícul
fajok. ,\ palearktikurnh an 2, nálunk is otthona, faja él.

1 (2) Pontszern- és fejtctőlen1e:i:e ne1n éri el hornloka közepét. 1. sugárere
jóval az elülső l1ará11tér mögött torkollik a ;;:t,egélyérhe (16. ábra: B).
Pot1·ol1;;zelvényei legalább olyan ho-sszúak, 1nint amilyen :,zélesek,
ezért potroha hoss:r.(1. Hozsdasárga vagy har11a s:r.ín{i Jég)', 7-9 mm.

1::gész Európ{tl1an elterjedt. F·aunatc1·Jiletiinkről eddig csak Tiudapestről
(Nagyszénás), KtirrniicbányáróL Fe.lsohágiról, Arvaváraljáról é:s Stalukról került elő.
El�éíso1·ha11 hcgyvidí,kekeri gytíjthető (IV-"VI.) ( � leptiforniis S.cHIN.)

fumipennis

ZETT.

2 (l) Pontsze1il- é8 fejtetíSlcn1eze hó1nlokának közepén túlterjed. 1. sugárere.
kh. a7. clüli,:(í hará11térrel szemben torkollik a szt:gé.lyérhc (16. 'ábra :
(:). P otrohszclvényei jóval szélesebbek, 1nint anlilyen hoss:;:úak, ezért
potroha jóval rövidebb, mint az előző fajé; amel),hez egyebekben
uagyon ha8onlít. 4-7 1nrn.
l(iizép· és Dél-En1ó· páb an fordul elő. Faunatorülctünkröl eddig csak Szárról,
a i\Iecsek hegységbcil és a Kárpátok néh,,ny pontjáról isnH:rjiik. Hegyvidékeken
gyakoribb, nünt a i,Ík.$ágokon (V-"VII.)
fuscipennis NlEI(;-.

3. nem : Scio1uyza F,\.LL.
Roz:.tlasárga, szürke vagy fckctéi;. szín{í, kicsiny vagy közc:pcs nagyságú,
.
.
- ,
megIehetöscn
" leg3,e_k. FeJU
... k sze'lesebb, m-1i1t a toxu k ;
nagy ei;. sze'les féJll
"
5zemcik k. e r.ekdedek, szélességüknél ritkán niagasahhak, egyszíniLek, csak
,
,
" '11'o, 3. '1ze k·_1sse
' , . k· elorea
k. (',sapJu
' 2 . csap·
k.1vcte
, lesen savozotta
' ' lefel'e l1aJ'lo,
ízükön csak szí.Sröcskék vannak, 3. ízük hossza a 2.-nak rnintcgy háron1, ,
·,
· 1·1s,
- .. ,
·· k· ! postvert1ca
·1,. a, hra ; e··). p-eJsortezetu
':'zorosa; a 3 . csap1z to)as a 1aku, ( 1•
kül,ő é8 helsíi ·verticali8, ocellaris és 2 felső orhitalis sörtepár. Toruk hösszahh,
rnint arnílye11 széles, oldallcrnezcik szőrözete adja a fajok fő elválasztó bélyegeit.
Torsörtézet.ük _: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 s11praalaris, 2 postalaris,
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2 dorsoeent1·alis, 1 praescutellaris és 1 proplcuralis sörtepár. Elülső haránt
erük mindig a korongscjt közepe mögött van, mellt�k- és 1. sugárerük e.gy·
mástól távol torkollnak a szcgélyérhe, 1. sugárerük az elülsi'.í harántérrel
szemben vagy mögötte torkollik (16. ábra: D).
A palearktiku� régióból isn1ert 20 faja kö7:iil e dclig nálunk 11 került cl/;, de 1nég 5 elő fordulása várható.

1 (14) �Iesoplcurajuk nem csupasz, haneur vagy egész felülete szétszórtan

álló rövid szőrökkel fedett, vagy legalábbis a me.so•ptcropleuralis
..
- ,, "'
·en vannak
·. a pro szorok vagy sort.e'k .·*.
varrat 1ncnt,

2 {5) l\lcsopleurajuk egész felülete szétszórtan finoman 5zí5rös.

3 (4) Az elülső csípójé11 elöl levő 2 si.irte közül a fel;;() a csípő közepe fölött

er.ed1 ptcropleurajának alsó elülső szögletében a finom szőrök kö:tött
erősebb szőrök foglalnak helyet; csápsörtéje rnajdnem csupasz.
A hím ivarszelvényeinek hátlc1nczei kicsinyek, oldalról nézve mind
kettő egyforma n1agas. 4-4,5 1nn1,
l\findössze A.ns ztriából és haz ánkb6f isntcrctes. Nagyon ritkának látszik.
Eddig 1-1 péJdáuyát i,merjük Gyónról, A.pajpusztáról és Tihanyból. Valószínűleg
síkvidéki faj (IV., VII. és IX.)
pilosa lIEND •

. 4 (3) Az elülső csípőjén elöl levő. 2 ;.:örte közül a felső a csípő közepe alatt
a ptcrópleuraján levő finorn sz6rök egyforma nagyok; csáp
sörtéje finoman s_zőrös. •
;\. hírn l. ivarszclvényének hát.lemeze meg
lehetőse1i nagy, sapkaszerű, oldalról nézve ,.;okkal alacsonyabb, 1nint
az erősen megduzzadt 2. 5 -6 mlli.
erecl_,

Kö zép-Euró"[)áhól is1neretes. Faunat erületünkrol eddig csak 1 nií�tén y -pél
. i faj (VI-VII.)
dánya kertilt elő .\rvaváráljáról. Ifegyvidék
[Czernyi HEND.]

5 (2) lvlesopleurajuk legnagyobb rész-e csupasz, mindös-sze a meso-ptero·
pleurali� varrat mentén vannak s;,;Őrök vagy sörték.

6 (7) Középerének. utolsó szakasz;án kis érfüggclék van, t:lülső harántc1·e
j'óval a kol"ong ;;:ejt köi;epe előtt fekszik. Egyehckbe11 nagyor1 hasonlít
a gr:seola F .\.LL. és a dorsata ZETT. fajokhoz. 3 1nn1.
0

Elterjedéséről és élct1uódjáról semn1it s en1 tudJ1nk, ulinthogy a faJt H ENDEL
a 'fcrn1észett11cl <nn ányi i\1:ú zeurn gyűjtcn}éuyébcn . lcv<Í egy e.tlcn, l<'. lőhe ly nélküli
hírn példányról írta le, s azúta 11ern gy(íjtéitte seuki ,en1

[appe11dic11lata HEND. l
7 (6) Középcrükön nin cr; érfüggelék I elülső ha1·ántcrü_k a korongsejt közepe
mögött fekszik.

*

A. szőrök legtiibbs,1,Öí" nagyo n aprók, czé.1·t az állatokat vagy créís. kéz-inagyítóval
(20-szoro,.), vágy hinoknlari� mikroszkúppal :víz�gáljuk.
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8 (9 ) Egész teste a lábakkal együtt rozsdasárga. Szárnyának elülső szegélye
tejüvegszerű, mellékere, valamint sugárereí halványsárgák, a többiek
Larnák. PLc1.·opleul·ajának alsó elülső ;;zögletébe11 6-12 cgyforú1a
"
·· t
- mm.
cros sor e ered
. . 4-i
Európai faj. Faunaterületiink sik- és hegyvidékeiről elszórfar1 tölib helyriíl
fa1ncrjük. Hegyvidéki é, ligeterdőkben a Parietaria ofj"icina.lis-ou: ne1n ritka. Stcnochron faj (VI-VIII.)

alhocostata ]:t'.-tLL,

9 (8) Tcstűk szürke vagy barna, ,;ohasen1 rozsda!:lárga.

l O (11) f'cjének hátulsó része, tora, valamint potrohá11ak vége :;;zürke, elülső

lába fekete; csápsörtéje röviden ,,agy cs.ak közepesen tollas. 3-4 mm.
Egész Európából és Észak-Afrikából ismeretes. Hazánk. sík- és hegyvidékein
egyaránt előfordul. Elsősorban nedves .réteken akadhatunk rá. liárornne.mzedékit"
faj (IV '-X.)

gtiseola F.-tLL,

11 (10) Fejük hátulsó része, toruk öldallcrnezei, valarnínt potrohuk vége
vörösesbarna, elülső lábt1k sohasem egésze11 fekete ; csápsörtéjük
töhhnvire
-tollas.
.hosszan
.
"' ·
12 (13) H.ítulsó láhs;,;árának külső .oldalán a praeapicali;;; és a heli;/-í apicalis
i;ötLe közötli vonalban 2-3 e1·ős,ebb tü�ke, van. ;\_ híin 1. i·varszel
vi:nyénck hátle1nt:ze jóval i-övidebb a 2.-nál. 7-10 1nm.
Közép- és Dél-Európában ottho_n os. Hazánkban elszórtan 1ni11dc)1ütt e_ lö
fordul. 1\-Iocsara;; he.lyekcn, nádasokban, réteken él. Való�zh1űleg háro1nnen1zedékű
faj (V-X.)(= laia SCHIN.)

J!Ustera :WIErG.

l!'

<12) HáLulsó láhszárán,ak külső oldalán a 1>raeapicalis és a belső apicalis
sörte közütti vonalban nincs erősebb tüsk.e. "<\. hím 1. és 2. ivar
szclvénvének
hátlemeze ee-venl{S
4-6 min.
. l1osszú.
. .
. �
. .:
\,

Közép- ·és: Észak--l<.;11rópában, vala1nint Szibériában hono,;. :.'\álunk az előző
fajjal cgyiitt fordul elő, dc annál gyakoribb. Réteken f{í között gyűjthető. Ilúrorn
nen17,edék{í, curychron faj (V-X.) ( ·� r1ificeps Z.E1'T,)
dorsata ZETT.

14 (1) l\Jesopleurajuk egészen csupasz.
15 (18) l(özépső .és hátulsó combj uko11 és lábszárukon a es,icsok előtt barnás
fck,�tc: gyíirűk va11 nak.
1 G (17) Szárnyc:;,úcsa előtt ferclé11 1 efutó haránt.:;áv }1úzódik, é,; 1. s:r.cgély
sejtjébcn 2-3 sötét IH>nt van, 1'·orán a noto.pleuralis varrat alatt,
s g·yakran :'tternopleuraján is sötét hoi-;szanti sáv húzódik. 2,5-3,5
min.
1-lolarktik(l$ faj. fiazáukhan, küliinö;;cn a $Ík· és don1bvidékekc11 111:nn- ritka.
. .
*
""
,,. k
'] ,,. ,
'
f ·
•
' k f··uvc�.
saso;; _partJtnn, v1zenyo;; retc cn e. Ketn.ernz.e.dcku a.1 (V -IX,)
' 11an d,o vize·
.,.
· ·"
/i

nana FALL.
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17 (16) Szárn)'a sötétebb Tajzolat ·nélküli, csak a haránterei barnán szegé·
lyezettek, mint a legtöbb fajé. Torán sem a notoplc11ralis v.arrat alatt,
sem a �-,h:rnopleuran nen1 húzódik hosszanti sáv. 4-5,5 mn1.
Közép- és Észak-Európából i;;1nccctes. Fa�1naterületúnkrol eddig csak Bárt•
fáról és. Szaloncáról ker�ilt elíí. Sík- és 11cgyvjdéki réteken egyaráut gyűjthető (V-�IX.)

[annulipes ZETT.]
18 {15) l(özépső és hátulsó coinbjuk, vala1nint lábszáruk csúcsai előtt nin
csenek barnásfekete gyl'.írűk.
19 (20) 3. csápíze vörösessárga, csúcsa azonban fekete, a két szín kö:r.ött a határ
1Jagyon éle,: (14. ábra : C); feje oldalról nézve kr'.rck. Sárga, faj, szürke
középháttal. Ptcropleuraján 4-6 különböző el'Ősségű sörte ei:ed,
sternopleuraj a az elüls/.í rész kivételével egyenleLesen i;zői·ös. A hím
2. i·varszelvéuyénck hátlen1eze duzzadt, ne1n széleschh, de két"zertc
hossz.abh a;,, 1.-nél. 3 -6
- min.
}"'.urópaí faj. IIazánkban a Duna 1nc11tér� tiibh helyről isrnerjük, továhhá a
Bükk és a l\iccsck he�ységbiíl került n1ég cl6..A.llaudó vizek és víze�árkok partján
rni11<lenfelé található, dc a hegyes, erdős helyeken scur ritka. K1:tnen1zcdék{i faj
('V-VlI.)

dubiu F,\.LJ„

20 (19) 3. csápíz.ük vagy teljesen fek.ete, vagy :,zíne a voroscsi;árga és barna
között változik, s ha csúcsa sötétebb is, a két szín között sohasen1
éles a hatál'.
21 {22) Elülső lába csaknem telje;;.en fekete, hamvas, vagy legalább a láb
szár. fekete, és a cornh kiilslí oldalán sötét esík húzódik. 'forháta,
oldallemezei, fejtetője, valamint pontsze1n- és fejtetőlen1ezc kékes
!:'ziirke ; csápsörtéje n1ajdnem cs11rn1sz.•.\ híni 2 ivar�zclv,Snyének
hátlerne.ze ct('Í;:;en duzzadt. 3 ·--4 1nm .
és Rszak-Et,trőpáhól, valan1int Sziliériáliól istneretes. Nálunk elszórtan
K.ö7.ép.
1nindenütt 1negtalálható .•,\llóvizek pa.rtjain, nedves réteken, turjltnokban él. H:áron1nc1nzcdék{i fúj (l'"-IX.)

ventralis FALL •

22 (21) ·Elülsíí lábuk majdnem egyszínű sárga vagy barna.
23 (24,) 'rora és lábai egyszín{íek, roz;;;dasárgák, legutolsó labfejízei i;ötét
barnák, hátulsó éonlhjának cs1Íesán - mind a bcls{), 1nind a kiilső
oldalon - 1-1 kis barna folt van. A hím 2. ivarszelvényének hát·
le1neze duzza.dt, a7, 1.-nél sz,�l,�St'bh. 6 min.
Közép· és Dél-F.urúpíiban elterjedt, nagyon ritkának h'tts1d1 faj. ![agvar•
...
országról eddig egyetlen budapesti példánya isn1erete� (VI--VIJI.)

Bez.z.ii

HEND.

24 (23) Tornk és lábaik nem egyszínűek, az előbbi szürke vagy barna.

----·- --
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a J)Otroh hátlcn1czcínek hátulsó szegélye vilá25 (26) Tora barnás.szürke,
,
,, .. k vannn
, ,, e·; , .. t ,. , k „
- . i1.
. k
A }11rn
,
gosabb sz111u. sap:,or .CJCll· ozepes hosszu ;;zoro
·
..
� ,
,
1 , ,. el"
ul�o,, re:;;ze
ezusto�en,
a n.o
eren c::;1·1 1 og.
..
,, :;;tcnve
, � ' feh,
h01n l 01'.aua.t.:
� !:;z1ne.
;r,ete nagy-on vállozékony, e:z,ért 1nás fajokkal, főleg a dorsata ZETT.•tcl
könnven összetéveszthcLŐ. 4-6 1rnn .

. f:nrúp,(i Jaj. Hazai példányait ne.111 isn1erern, bár a F.aunakata:lógus Knlo·
c,ái-61 crnlíti. A.Hó vizek füves pat·tjnin található (V-X.)

obtusa F,i.LL.

26 (25) Toruk sárga vagy ;;árgásvoros, C!:-ápsörtéjük rövid finon1 ;;z{:írös vagy
c:;upasz. Ho1nlokuk elülső része sol1ascm csillog ezüstösen vag)'
fehére11.
27 (28) Szemének elülső szöglete .elíilről nézve kb. derékszügű (14. ábra : E)·
CsápsörLéje .n1ajdnen1 <;supasz, ...\ potroh hátle1nezeinek marginali;;.
sörtéi a re11des szfirözetn c�l alig ho;;szahbak. Pteroplcurajáu 3-6 erős
,;z(-ír · van, ame]yek .közül 2 F;i)rte-erősség-(í. Lába rozsdabarna, láhfejízei
sötétek. 3-4 m.m.
E llrÓpai faj. �-\. I.Cátpátokban nen1 ritka, nálunk. nJég ue,n találták, dc elijfor
dulá;;a nyugati és északi hegységeinkbcn .val6színíL .•.\rnyékos helyeken, különii. sen
állóvizek környékén, leveleken, a fű között él ; úgy látszik, elsosorban a hegy
vidékek lakója (\'l-XI.)

[pallitliventris F �LL.]
.

28 (27) Szemük elüls6 szöglete elölről nézve a csápok töve ,1Iutt tompaszögű.
(:sáp$örtéik rövid finotn szőriisek.•>\. potroJ1 hátlemezeinek n1argi
nalis sörtéi jóval hos1:-zabhak a rende1' pot.rohszőrözetnél.
29 (30) Pteropleu1·aján csak 2 e1·Í)s ;;iirte v.an, torának oldallemezei ha1nu
.
. ke'k. .:i,.. - �
1 1nn1.
;;zut
.F:ur6pában ált,llánosan cltc\rjedt faj, ennek el11;n6l'e nálunk. eddig csak a
)leesek hcl,!y�éghol került clii (V- X.)
( = r1{(ii,e11tri.� Sc111N.)

sordida REND.

:30 (29) Ptcropleuraján 6- · 8 sörte van, Lorának olclallcrnezei legalább rész

hc�n vörösessárgák. Pajzsocskáj a vörösessárga, sokkal viJágo;;abb,
n1int torhála. 4,5--6 min.
Közép-Eur6pábán honos. :'lálutik eddig 111ég nj!1n találták 1ncg, de előfordulása való�zíníí (V-X.)

[scutellaris v. Ros.]

4. 11ern : Calol,aea

ZETT.

}'ej� oldalrúl nézve jóval n1agasabb, nliuL amilyen sz cSles (ltl. ábra : D),
tora kb. olyan hosszú, mint amilyen széles. Propleuralis sörtéi erős1':k. 1'orsör
tézete egyébként a kövcLkezlí : 1 humeralis, 2 11otop]e1tralis, 1 supraalaris,
2 po;,:talaris, 1 praesuturalis, 2-3 clorsoc1�nl.ralis és 0-1 pracsc1ttellaris

nH. Soó;; ARl'Ail
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X\".

i-:or :epar. �:.!:arnya alig nyúlik túl potroháu. Elül;;{:; csípőjén elöl rcn<lesen
.. t

,

,

5 sörte 'Van .

..1.\-Iocsar.as, Iápo;; hclyckc11 találhiitók. Lár vái vizi csigákban élnek. Egyeth�l1 pale·
arktikus faja nálunk is otthonos.

Kicsiny·, zsírfény(Í, barnássárga alap.színű légy. Torhátán a közép·
vonalhoz közel egy keskenys, közvetlenül a szárny töve fölött egy
szélesebb, az oldallcmczeken a not.opleuralis varrat. alatt pedig egy
további, szintén szélesebb csokoládébarna sáv húzódik végig. Szár
nyán 2 barna harántsáv halad kercs�tül (16. ábra: E). Középslí
' h'atu I, h'atu lso' con1 b''
Jana k csucsat
1at11l
' ' e1ö1 es
3anak· csu' · }sat
comb.,
, l'
1-1 fekete folt dís�íti. 2-3,5 mm.
Közép- és Dél-Európa lakója. � álunk a Duna-Tisza közéről több helyről
ismeretes, a Dunántűlon azonban eddig csak Simontornyán gy{íjt(ítték. Állóvizek
partjain, ligeterdi.íkhen él; úgy J,itszik, csak síkvidékeken forclul eli.í. Kétncmzedékií
faj (V-IX.)

bifasciella FALL.

5. nem: Graphomyzina i\-1,\CQ.
Feje magasabb, n1int amilyen széles, szcine l1arántul tojflsdad, fejének
hátulsó része felül kissé homorú, fejsörtézete teljesen megegyezik -a Scio1nyza
FALL. nemével. Tora olyan hosszú, 1nint amilyer.L széles, vagy csak alig hosz
szahh szélességénél. Torsörtézcte : 1. hu1neralis, 2 uotopleuralis, l supraalaris,
2 postalaris, 1 praesuturalis, 2 dorsoccntralis, l p.i:aescutellaris sörtepllr.
Szárnyának elülső szegélye és csúcsa sötétbar11af többi :része recés rajzolatú
(15. ábra). Elülső lábának. csípőjén 2 hosszú sörte ered.
'Egyetlen palea1:ktikus faja nálunk

j�

él.

('.sápja vörösessárga, csápsörtéje pelyhes. 'forának és potrohának
,;ötétharna alap1;zínét olya11 sűrű zöldesszü1·ke han1va,:ság borítja,
hogy alapszíne csak kisebb-nagyobb foltokban tűnik elő. OI.dal
le1n.ezein 2 sötétbarna sáv húzódik. Szárnyának hónaljcre 11em éri
cl egeszen a szárny hátulsó szélét. ,,\ potroh hát.lemezeinek közepén
hosszanti barna ;;á'\.' fut végig. 3-3,5 1nm.
Közép- és DéJ-E'tlróp,iban .í.ltülánosan .elterjedt ..\.fagyarországon eddig folcg

napsiitiittc, ho1noko;; helyeken gyűjtiitt6k. Elsiísorha:n síkvidéki faj, a don1L.,·idé
keke11 inár ritkább, n1aga;; hegyvidéki i:liífordulá;;ára 1nindössze 1-2 adat utal.
i\:Ielegked vclo, két- vagy háronn1e1ni1edékíí faj (IV- 'VTII.)

li111hata 1\1EIG,

6. nern : Biscl1ofia HEND.
:F'r.je oldalról 11ézve kerek, hátul domború, csápsörtéjénck tollai nagyon
hosszúak (14. ábra : F). Feje szélc�ebb, 1nint tora. Fejsört.ézete teljesen meg
egyezik a Sciornyza F..U,L. n.eméével. Tora jóval hosszabb, mint amilyen széles.
Torsörtézete : l humeralis, 2 notopleu ra lis, l supraala:ris, 2 po$talari,:,

xv.
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praesuturali ,;, 2- dol',;ocentralis, 0-1 praeiecutellaris sörtepár. Elülső láb
szárain 2 külső praeapicalis sörte ered. Elülső co1nbjának külső oldalán 2
sörtesor húzódik. l\'Iindkét ivar hátuli;ó combjának belső oldalán 4-5, egy
n1ástól távol álló erősebb sörte található, külső oldalán pedig 7-13 sörte
sorakozik egy sorba ; elülső csípőjén 2 sörte van .•A,. ho1nlok és a torl1át színe•
zetébe11 feltűnő az iva.ri kétalakúság.

t

,,

l•-l
..
.
..

'l
>,,

1'
Á
,'/

15. áhra , Grctpltoniyzin.a ti.1nbutu

de

}IEH;.

J (Eredeti)

.Moc,ara� hclyckeH, réteken fű között éln ek. 4 palcn.rktikns faja kiiziil 2 él J1álunk,
1nég 1 továbhi11ak az előfor dulása várható.

1 (2) .Praescutellaris :;Örtepárja erős, 1nesoplcurajának hátulsó :részé11, a meso·
pteropleuralis varrat rnentén levő sörtéi erősek, egyenlőtlenek. Közép
hátának közepe fénytelen, fckelésszürke. _.A,. hím 1. Ívijrszelvényének
hátlemeze háromszorta hos,;zabh a 2.-énál. 5,5-8 .n11n.
Egész Európi1ban általánosan elterjedt. Nálunk eddig csak Kalocsáról és
Balatonöszödről került elő (\'-X.)

simplex FALL.

1 40.
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2 (1) Praescutcllaris sört<:párjuk nincs, vagy csak 1niI1t cgésze11. satnya
szőröcskék jeleJinek meg. _;\_ meso-pteropleuralis varrat mentén levő
szőröcskéik. 11agyon aprók és egyenlő 11agyok; vagy teljesen hiány
zanak. I(ö:té l)hátnk közepe rozsdasárga.
3 (;t) 3. csápíze fek<�tebarna. EI-ülső lábs:tára és a lábfejek tőízeinek a vége
feketés. 1<,ényes rozsdasárga faj, potroha változó színíí, dc a hím
2 ivurszelvé11yc mindig sárga. ,t,5-6 1nn1.
Európai faj. H azánkban is ált alánosan clt.i:rjcdt, de rnindcnütt. ritka. Eddig
esa k a síkvi"dékekrol ke1·ült . eli>. Ké:tne1nzedék{í faj (V-IX.)
_
testacea .lV I-\:.CQ.

4 (3) 3. csápíze :roz!:>dasárga. Eli.ils.ő lábszára 1�;; a lábfejek tfSízei teljes
egészükben sötétek, feketék vagy sötéthtu·nák. :Feje fényes világos
sárga, tora fénye& rozsdasátga, potroha barnásfekete, cle a Lövi szel
vé�yek alapja .és két oldala 87.élesen ro:tsdasárga. 5-7 mm.
Közép- é� D&l-Európában él. Hazai i,liífo:r<lulása várhat6 (V-IX,)

[dryo1nyzina ZETT.]

7. 11en1: Dichrochira H1:No .
Kicsiny, fé11ycs sötétbarna test(í, sárga lábú legyek. Fejük kerekded,
3. csápízük ellipszis alakú, fels(-í része kissé homúrú, csúcsa szol'ős. Cr:; áp
sörtéjük mindkét oldala tollas, felső sugarai rendesen hosszabbak, mil1 t az
alsók. Fejsörtézetük: post:verticalis, .belső és küls{:; verticalis, ucellaris és
l-2 felső- orbitalis sörtepár (1·1,. ábra: G). Toruk hosszabb, mint amilyen
széles. Torsörtézctük : 1 hun1cralis, 2 notoplc-uralis; 1 sup1·aalaris, 1 post
alaris. és 2 tlorsocentralii; si.irtepár; proplcuralis sörtéjük <�rős. Ol<lallemt:zeik
csupaszok, csak sterr1opleurajuk filrornan pelyhes. Elüls(j csípőjük czüsiösen
fénylő, 2 sörtét visel. Elülsfí lábuk a cornb tőrészét és egyes lábfejízcket
kivéve feketék, középső és hátul�ó lábuk eg)'SZÍnŰ sárga .
. l\focsaras, lápos helyeken, vizi,k ,nentén élnek. _-\.z eddigi adatok S7.e-rint uag_yon ritkán
előkerülő fajok, 5 pale arktikus faja kiiziil erlclig:i i,nnerctcs haz,í.nkból, d e a m,í.sik 2 faj elő,
kerülése is várható.

1 (4) 2 pár felső orhitalis sörtéjük van. Tapogatóik sárgák, szemük egyszínií.
2 (3) _Elülső lábának valamennyi lábfejíze fekete. Nagyon kesken)' szárnya
csak valam_i,,el hosszabb, mi1rt potroha, amely barnásfekete, viasz
fényű. Szárnya minden rajzolat és folt nélküli (16. ábra: F). 3-4
rnm.
Közép- é� Dél-Európából, vahunint Szihériáb.ól isn1crjük, Hazánkból csak
1-1 példánya került clí.í .· Rákosról és J3al atonedericsről (IV-lX.)

glahricula

F,\.LL.

x.v.
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3 (2) Elülső .lábának utolsó 3 lábfcjíze fehéressá1·ga. Ttirának olclalh:tnezei

szárnyának színezete változó, éspedig az oldallen1ezek vagy telliarua,
JCsen sárgák, vag)' a rneso•pteropleura)is varrat feletti
csak az alatta levő része s.irga. Szárnya ,,agy szürkés, s valamennvi
ere fekete, külonösen szárnya elülső :-zegély6n és csúcsán f'elt{ínőcr1
feketésen szc:gélyezettt:k, vagy sárgás, áttctsz6, é:;; erei cgyáltaláhan
11cn1 szegettek. 2,5-4 1nu.1 •
cs

.Közép- ús É,zak- Eurúpa lak6ja. J:i·aunateriílt\tünkröl' eddig csak Eperjt>,riíl
is1nerjük (V--VII.)
[leucopeza l\:lEIG. J

4

(1) Csak 1 pár felső orbitalis sörtéjük van. Elülső lábaik 3-5. lábfejíze
,
f'eh,erfssarga.

,
,
�;
5 (6) Tapogatója, valamint eg<Ssz feje e:,... 3. csápíze nl<�lv fekete. "t,,...egsoere

rövid, szeme sávozott. 3-4 m1n.
.

'
nen1 gyiíjtötték (V -VI.)
Közép-c11rópai faj, nálunk nlr.C:
'·

[Oldenhergi HEND.J
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16, áL ra. !1. : Pelídnopt.eru nígripenni.s . AIJR., B: . Phaeo1nyia. fun1ipenni.s ZETT., C.: Ph. fusci
pcnnis 1\IETG., :n: Scí .oniyza nana. FALL., E: Calobaea bifasciella FALL. é, F: Dichrochirc,.
glahriritln FAL1:. szárnya (Eredeti)
F

l 42

DR. SOÓS AR!'AD

:xv.

-- - - -- -- - - - -------- ·- - - - - - - - - 6 (5) Tapogatójuk, pofájuk és arcuk .sárga, 3. csápízüknek legalább a

felső csúcsi ré;;zc barnás,. nem tcljc;;cn fekete. Szár11yuk ;;zéles, hosszú.

7 (8) Torának oldallemezei és válla feketésharna. Elülső Jáhának csak

.5. lábfejíze fehére:;, elülső co1nbjának csak csúc;;i harmada fekete.
Szárnya csaknc.m telje;;e11 üvegtiszta, átlátszó, erei sárgák. Homlok.
,
, . , k e.] u
" l;;o,, i;arga
,
sav_Jana
szc'l ('. rcn d ;;zcr1nt kes keny, szeme savo:i:ott,

2�
4- min.
h;:>-·
'

Közép- és É�zak-Eui:ópáhan otthonos. Faunatecülctü,1k:rol Hajósról és Felso
orchoról i�merjük. Kétnernzedékíi faj (V-X.)

nigrimana lVIEIG.

8 (7) T·orának oldallemezei és válla világossárga. Elülső lábának 4-5.
vagy 3.-5. láhfcjí:i:e fehére,;sárga. i\ hím combjának nagyobbik
csúcsi fele, a nőstenyé pedig tövének kivételével. egészen fekete.
Szár11yerei feketések, szeme egyszínű. 3-3,5 mm.
Közép-európai faj, nálunk eddig csak Gyónon és Fclsődabason gyűjtötték
néhány példány{1t (V-VI.)
pectorosa H.END.

8. n.t,1n : Cten1,1lus HEND.
Nagyo11 kicsin)' (2-3,5 n1nJ). legytk. Homloksávjuk fénytelen, bársony
fekete, 3. c�úpí2.ük Jntgnyúlt, csáp�örtéjük CEak felül tollas (14. áb:ra: H).
Fejsörtézetük: postve1ticalis, hr.l�ő és küh.ó verticali:S, ocellaris és 2 felső
orhitaHs sőrtcpár. Torsö:,;tézetük: J-2 humeralis, 2 notopleuralis, 1 supra•
alaris, 1-2 post alarÜ;, 1 praesuturalis, 2-5 dorsoccntralis sörtcpár. Prae
suturaliR és supraalari.,; sli:rtéik satnyák, s a dorsocentralis sörték közül is
csak. az utolsó 2 e1őtcl: j1:s. P1·oplt'uralii; :-;örtéik kícsinytk, de azért jól fel�
_
ismerhetők, sternoplC'urajuk fincrnan sző:rös, de azért fcl�ő rés:i.ükön néhány
hosszabb, vékonyabb sörte van. Szárnyuk csaknem kétszer olya1, hosszú,
mint a potrohuk. l\ltllék- és 1. sugárerük köz,�l egymás mellett fut, s az
utóbbi jóval az elüli;ő harántér előtt torkollik a szegélyérbe (18. ábra: A).
J\.'Tocsaras réteken, nádasok 1nenté,1 élnek. Lárváík vízi csigákban fejlődnek. 5 pale
arktíkn5 faja közül 3 ismerete, hazánkból, rlc uiég l faj előfordulása várható.

1 (4) l\:Ieso- é'.s pteropleurajuk sárga.

2 (3) �fcsopleu.r�jának felső szegélyé1! egy összefüggő fekete hos1;zanti csík
húzódik végig. Szeme egyszínű, torháta; eltekintve egy kis sárga,
elülső és oldalsó. szc-gélytől, fekete. Elülső lába majdnem teljes egé
szében fekete, középső és h�tulsó lába viszont teljesen sárga. 2,5-3,5
min.
Európából és EgyiptQmból ismeretes. Faunatcrületiinkről eddig csak a Deli
blátról került elő (VI-IX.)

[pectoralis ZETT.]

xv.
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3 (2) l\:[esoplcurajának felső szegélyé11 nein húzódik ösi;zefüggő. fekete
színű hos;;za11ti 8áv, de mind a n1eso-, 1nind a . pteroplcuraján va11
1- 1 frkete folt. Láb.színezete megeg)'tzik az előz() fajéval. 2,5-3 u1ui.
Európai faj. Nálunk eddig csak síkvidéken gyűjtötték, legtöbb ismert lelo
hclye a Duna-'fisza közére esik. Egyne1nzcdékíí, nyárvégi,,stenochron faj (VII-IX.)

punctat11s

LUNDB.

4 (1) l\:leso- és pteropleurajuk egészen fekete, szt'mük sávozott.
5

(6) Elülső lábának els6 3 lábfejízc fekete, a 2 utoL-:ó féhérce.. Csápja

rövidebb, mint az arca, arcpajzsá fenytelcn. 3. csápízc kb. kétszer
olyan hosszú, mii1t alapjának szélessége (14. ábra: H). Szárnyerei
sárgák, nen1 szegélyezettek. 2-3 mn1.
Közép- és Ésr.ak-Európában elte rjedt faj. Nálunk a ne111 leggylikoribb fajá
nak látszik, mind sík-, 1nind hegyvidékeinkc11 1negtalálható. Kétllclnzedékű faj

(V-IX.)

distinct1Js lVIEIG.

6 (5) Elülső lábának első 4 lá:bfejízc fekete, csak az utolsó fcl1ércs. Csápja
legaláhb olya11 hosszú, mint az arca, arcpajzsa fé11yes. 3. csápíze
kb. háromszor olyan hosszú, mint alapjának szélessége. Szár11ycrci
feketések, haránterei szegélyezettek (18. ábra: _..\.). 2,5-3 mm.
Hazánkban
Közép- és Ész ak-EuTópábau honos.
.
.
isn1crct es (''-VIL)

9. ne1n : Ditaenia

e ddig
�-

csak a Kisnlföldrol

Beckeri HEND,

REND.

Sötétbarna homlokpá11tja szalag alakú vagy rninde11jítt egy.forrna széles,
vagy alsó vége kiszélesedik. 2 pár felső orhitalis sörtéje va11 (17. áhra). Tor
sörtéze�t�; 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 s,1praalaris, 2 postalaris, 1 prae
st1tul'ali� és 2 dorsocentralis sörtcpár ; proplí:uralis sörtéje e1·ős. Elülső lába
barnásfekete, sárga térdekkel, középső és hátulsó láha sárgás vagy vöröses
barna, sötétebb lábfejízckkel. Potroha zöldesszürke, a hár.lernczek oldalsú
és hátulsó szegélye valamivel világosabl.
A csaknem az egész. palearktikns régióban eltcrjédt e.gyetlen faja nálunk is él.

Az elültő szemszöglete s csápjának töve között levő barnásfekete
háromi;.zőg alakíi folt közepe ezüstösen, selyme:;e11 csillog. 3. csápíze
fcketésbarna vagy fekete, Szárn)'ának elülső szegél)'C szélesen, 2
harántere keskenyen, sötétbarnán szegélyezett (17. ábra). 3-6 mm.
Eg>?sz E11rópában, É�zak-,\frikában és Kisázsiában elofí1rdul. Nálunk is
mind.cnfclé 111egt,dálható, általánosan elterjedt ; különösen nedves rétekc11 közön•
séges. Legalább négyne1nzed6kíí, tipikus e.nrychron faj (111-X.)

ciner.ella f'. .\.LL.

-- -·· - - - ----· ·- - - - - -xv.
--

1 4,t

DR. SOÓS ARPAD

10. nen1 : Ditaeniella S icK
_
Rozsdasárga, ezüstösen esillug6 }101nlokpántja keskeny; elöl kihegyezett,
hon1lokának elülső szegélyét nem éri el. Csak 1 pár felső orbi.talis sö'rtéje
. ,
,
"
'k, pof'
• , k magassaga fr:]e
"
van .•�rca
o]l
(alro, l nezve orrszeruen e]oreugr1
·a3ana
A
szemmaga:"ságá11ak (14. ábra: I). To1·sörtézete megegyezik az előz{S nen1ével,
azzal a külö11hséggel, hogy n1ég egy gyengébben fejlett praescutellaris .sörLe•
párja is van.. l,áhai barnássál'gák.
Egyetlen h,ilarktikus elterj_edé,ii faja isinerete,;;, ez ·nálunk

1�

honos,

.17- ábra. Ditaenirt ci11erélla

.FALL.

C;? (Eredeti)

- - Világosszür.ke színű, 3. csápíz1: vörösessárga, csúcsi vége néha söté
tebb. Tora szürkén hamvas, szárnya sárgás, áttetsző, erei �árgák,
nem szegélyezettek. 3,5-4,5 1nrn.
1-\nuak ellenére, hogy az egész pal earktíku1nban 1nessze elterjedt, távolról
sen1 olyan gyakori, n1int az cHizií faj. llazánkban 1nár többfelé gyűjtötték, � úgy
látszik, hogy ,íkyidékeinken �okkal gyakoribb, 1nint hegységeinkbcn. K.étncn1ze dékű
faj (IV-IX.)

grisescens

MEIG.

xv.
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11. n.em : Pherbellia RoB.-DE�Y.
Sárgásszü ke, ·hamvas homlokpántja l1egyes háro1nszög alakú, ho1n )okának t:liihő szegélyéig �r. 2 pár fel,ő orbitalis sörtéje van; pofájának
1/3-a sze1ninagasságának (19. ábra:
�:\.). Torsörtézcte teljesen
a·(1"�aga
. ..,
m (··10
mcgtgyt zik a Dita,3nia HEN'D, 11e1névcl. Combjai sötétbarnák, szürken. harn
láhszárai sárgáshar11ák.
..

2 palearktikus faja közül nálunk l foi·dul elő.

Szü�ke színi'.í, feje vörosesf'árga, elül;cő szemszöglete 6s csápjának
tö,,e között a hímen világosbarna, eiü ;tösen C!:-illogó, a nő:-:tényen
sötétbarna, 11em csillogó folt van. Szárn},a szü1·kés, áttetsző„ és sorok
ban eli.'endeződött ÍC:ketéc;barna foltok díszítik (18. ábra: B). 3-5 mm.
Ruróp,í.ban és Szibériában fordul elö. Hazá:okhan eléggé elterjedt, de meg
lehetősen ritka. l\Iocsarakban, turjánokhan, nedves réteken gyűjthető (I\'-X.)

Schoenl1erri F ALL.

....,•+

...•....
. . . . . . · ; ·.: · :.;.: :)·
.. ... ...
:·: ; \ ·::,.:.::: :· : :.

A

.. .... ..... .

.
.,... . . .. .,..... . .·
"''''"'"· :.,.\:, ,,. :.....:.� , :..;..� :.;:.,�,..........

-

B

Ctenttlus Ileckeri HÉND., B: Pherbelti!t Schoenherl'i FALL., C: Oxytaenia
Jvli .',i.inn HRND., D: Tetanocera elllta FABR., E: J,u:nigera chaerophylli FABR•. !'R f: JJ iciya
umbrar1i1n L. szarnva (F;rcdcti)

18. ábra..>\.:
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SACK.

Sárgásszürke, .hamvas homlokpántja előrefelé annyira elkeskenyedik,
hogy a homloksáv közepétől n1ár c;;ak mint 11agyo11 kei;ke.ri:y csík fut le a
csápok tövéhez. 2 pár felső orbitalis sörtéje van (19. ábra: B). Torsörtézete
teljesen megegyezik a Ditaenia IIEND. neméév.el, toiának oldallemezei kékes
szürkén ha1nvasak. lVIesopleuraja csupa8z vagy csak elszórtan szőrös, vil;zont
pteropleuraján több erős sörte ered. Szárnya vagy teljesen átlátszó és sern
folt, sem recés rajzolat nincs rajta, vagy áttetsző és haránterei barnán szegettek.
6 palearktikus faja közül faunatcr.ületiinkön 3 fordul. elő.

l (2) Középeré11, a hátulsó harántér és a szár11y csúcsa között középen
egy lefelé húzódó érfüggelék van (18. ábra : C). 3. csápízc szürkés

fekete, elülső sze1nszöglete és csápjának töve között sötétbarna,
ezü;:;tö.,;en csillogó folt te1ül el. }lcsopleutaja elszórtan szőrös, ptero
pleurajáu. a cso;.nókbu11 álló apró szőrök között 2 crőLcljes is van.
Szár11ya harná.s, áttetsző, a s:1.egélyéren levő tüskék feltűnően erősek

(18. ábra: C). 4-5

n1rn.

111editcrrán fáj. Faunateriiletünkröl csak Noviból ismerjük. Kutyatejről
gyűjtötték. Tavaszi, egyneinzedékií Jaj (III-VI.)

[Mikiana REND. J

2 (1) Középerükö11 nincs érfüggelék, 3. csápízük. vörösessárga, rnesopleurajuk· csupasz.

3 (4) Potroha egyszínű sárgásvoros. 2. csápízének felső oidalán hosszú

sörték van11ak. Szőrös ster11oplcuraján felül nincsenek hosszabb
szőrök vagy sürték. Elü}8Ő lába majclnem teljesen· barnássárga.
3,5-4,5 n1m.
Közép-európai faj. Hazánkból c:.ak Budapestről (Szabadsághegy) ismerjük.
Nyári, egyne.inzedékű faj (V-VIlI.)

Lichtwardti HEND.

vagv
4 (3) Potroha, ,mindi,,&' kétszíníí : vörösessárga
" barna és sötétszürke.
.._
,
..
..
'
..
,
" ''k tal'lh
a ato'k
k f elso„ o1Iia1'an csak rov1 d szoro
2. csap1zcnc
· -, vagy maJ.d •
,, ne'lku
' surun
" " i;:r.or
,, .. ,;' , f el so
, ·1en
. k a' b•
2
·
,
,,
1.
sze
nem szor
"J
·
ternop
eutaJa
,
r1t
S
l
o
.
' ' f,el1er
' cs1po' "
an
e:
e
u
h 3 f lf, 1 e' h a)'lo,
' JO
· 'l f,eJ'leLt sorte
..
·· 1 . El"ulso" l a'·1)a sargas
jének és to1nporának kivétel15vcl sötét.barna, hamvas. 3-3,5 rum.

.

csak Piistvén:riíl
is.merete;.
Kiizép· és i\�zak-európai faj. Faun;itel'iiletü11krol
.
.
Kétnen1z('dr,kíí faj (IV---IX.)

[hrunnipes YIEIG.]

13. nem : Renocera

REND.

:Feje majdnern kerekded, 3. csápíze. háromszor olyan hoss:r.ú, 1nint a
2., cgyfórma széles, vagy ha felső oldala kissé beöblüsödik, akkor vese alakú.
Csápsörtéje feketés, közepesen hosiizú, fekete tollakkal (19. ábra: C) .. Közép-

x.·v.

-·-· · ,···-
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háta hosszant csíkos, oldallcmezein sörték nincsenek, s finom t"ZŐrös stcrno•
pleurajának k.ivételével csupaszok. Torsörtézete : 1 humeralis, 2 lH)topleuralis,
1 supraalari�, 2 postalaris, 1 praesuturalil:!, 2 doxsoccntralis, 1 praescutellaris
és 2 scutella:ris sörtepár. Hátulsó lábszárán csak 1 küh!éí praca1)icali1, sörte
ered. Pot1·ohá1i marginalis sörték nincsenek.
Nádasokban, nedves rétekert élnek, a víz felszínén „futni" tudnak. Egynen1zedékű
f ajok. ,i palearktikus faja közül hazánkból 2 isn1erete;;., de Jnég 1 további faj előfordulása
várható.

1 (2) Csak 1 pár felső orbitalis sörtéje ,•an. Rozsdasárga szín(í, hon1lok
pántja fényes, sárga, csápja barnássárga, de 3. csápízének nagyobbik
csúcsi fele barna (19. ábra: C). _.\rcpajzsa és pofája selymes fényű,
fehér. Középhátának eleje gyére11 szürkén han1va;;., alig felisrncrhető
,
sáv húzódik rajta végig,
oldallem.ezei fchére11 molyho;;ak. Szárnya
barnássárga tónusú, mindössze haránterei hálványharnán 8. zegélye
zettek. Lábai sárgák. 5- 7 rn.m.
Európai faj. Faunateriilctiinkről Pécsről, !fchádíárúl és Kőrösn1ezőről is1nerjük (V--Vlll.)

11i,llida

FA.LL.

/

A

F

..·\.,· . .

G

H

l.9. áb ra , A; Phcrbellía Schoenhe.rri FALL., B: O.tytae.nia l\,fikian.a HRNl>., C: .Renocera
pa/li.dh FALL., D: A ntichu.eta analis \.f.ElG., .E: './"etanoceru J'érnigin.cci .FALT,., F: l.nn(gera
,:haerophylli FAB.K., (� .: Di(!'.)'.a un_1hru.nan L, éH H: Trypetopteru. punctulaui ScoP. feje oldalné:t.etben {Eredeti)
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2 (1) 2 pár felső orbitalis sörtéjük van.
3 (4) Pofája ;;zélcsr.hh, mint s:r.emmaga;;ságá1i ak fele. Hornlokpántja fényes,
roz1;dasárga 1 a hím és nőstény hátulf,ó combjának bels6 oldalán
rövid, r:rős tüskék vannak, külső oldala csupasz, vagy cs.}k csenevész
:.;;ürtéket visel. 1\. hím homloka előrtft lé alig keskenyedik el. Közép
mn1.
h.át.án
4, vürösesharr:
a csík .húzódik. 4,.5-7
.
.
�
.
]{özép- ús F>szak-EurópáLan hono$ faj. Faunate;iiletiinkiin Sátoraljaújhely
r<íl, Párnícáról és Rózsalú�gyrol került elő (I"V---IX.)

Strohli HEND.

4 (3) Pofájánal� szélessége csak 1/3-a sztlll1nagasságának. Homlolcpántja
fényes, feket1;sharn a, hátuli;ó co111hján ak külsf.í oldala 1nindig, bel:-<'.í
oldala csak a hí1neken eIŐsen �ö1·Lés. 1\ hím homloka el6tefel<S er/5;;.cn
1i ssze �z iíkü.l. 4 n11n,
I(iizóp- é.s Észak-Európában fordul el<'í. Faur1aterületii11kiin eclclig csak Kőrös
tnezön gy(jjtii tték ("VI·-VIII.)

[stria.ta l.VlEIG,]

1,1. nen1 : Hetel'Opteryx HEl,'i'D.
szalag alakú, eg)' hosszanti barázda kettéosztja.
. Homlokpá11tja széJc1<,
,.
..
. : 111u1neru 1·,s, 2 notop eura 1s,
· · ' t<
· b·1ta11;;
· sort.ej e ya11. T
. orsortc:t.1
sak 1 fe15o" ur
l
1·
.
1 fiupraalaris, 2 postalaris, J dori,ocentralis é� 2 scut( Haris , ;ürLtpár. Szárnyai
rövidek é;; kc:;kcnyek, nen1 nyúlnak túl a potrnhon, m<:ll1�kere nagyo1!. vél-:ony,
nehc:t.cn fe}Ü;me1helfi, inert szorosan az. 1. ;:;11gáré1·hez ;:;ímul.

e·

Egyetlen palcarktikus faja .ís1neretcs.

Feje fekete, c�ápja vörö;,:cs;;árga. Küzéphála szurokfek1:te, közép, . . '
.
·· k'cn hamvas, ·va'JI.
· ·f"cnytr l cn, ;;zu
sav.1a1 es paJzsocsk''
'
f"k
·aJa
a1 f"enyes
e ·e·
''
'
'
..
..
· varrat
te'k
·, o lda 11en1eze1· f.enyes sargasvo10;,,< k., a mcso-sternopleura 111;
alatt ezüstösen c,;illogók, a sz61ö,; f!t( rnopleuraja kivételév1··l C$npa
szok. Potroha fénvcs
f< kctc.' rrtar!;ÍEulis
;;örtéi tlincscnck. 3-5 tnrn.
.,
<-·
.

,

Közép- és Eizak-1::urópából i;;n1eretes. Hazánkból eddig n1ég ncn1 került
clo, i/e ruiiiden bizonnyal itt .is él (VI-Vll.)

(brevipennis ZETT.]

15. nc1n: ,,\ntichaeta I-I. .\LID.
Pofája keskeny, legfeljebb 1/ 4�c l"Z{n:magas;:;ágának. 1 vagy 2 fels<">
orhítalis sörtéje vari. 1'apugat6i fck(t1;k (19. {tllla: D). Törsörtézete: 1 hume
ralis, 2 notople.uralis, 1 supraalaris, 2 po�l alaris, 1 pracsuturalis, 1 dorso
ccntralis, 0-1 pracscutt'llaris, 1-2 scuttlhuis sörtcpár. Szárnyai s�,élc;;ek,
jóval hosszab.bak potrohá11ál. l.\Iellék- és 1. ;;Uf árf re egymástól távol torkollik
a i;zfgélyérbe. Hát1ilsó lábszárán 2 kiil,ő pra< apicalis sörte található.
;\focsaras, .lápos helyeken élnek. 3 palearktikus faja közül eddig 1 ismeretes hazánkból,
dc a 1.ná;;ik 2 clvkcrülése is vá(ható.

-'-· · · -

-
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1 (2) Csak 2 scutellaris sörtéj� van. Egészen lekete állat, mindössze a

homloka vörösessárga. 2 pár fe.l,;ő orbitalis sörtéje van, elülső Cl:lípóje
ezüstösen c:;i)log; szárn)·a sárgás tón11sú, erei sárgák, n haránterek
barnán szcgettek. 5 mm.
Eddig csak a_ Bécsismeilencéhol ismeretes, s így hazai előfordulása várható (V.)

[hisetosa HEND.]

2 ( 1) 4 scutellaris sörtéjük van.
3 (4) Rozsdasárga színű. 2 pár felső orbitalis sörtéje van, homlokpántja
egyszerű, fé11yes, csápja fekete, csápsörtéje hosszú elálló szőrökkel
borított (19. ;í.bra : D). Elülső csípőjén 3-4 sörte ül „ szárnya barnás
tón ust't, erei feketék, haránterei sötéten szegélyezettek. 4-5 mm.
Közép· és Észak-Európa lakója. Hazánkból eddig, annak ellenére, hogy má,;
hol nlessze elterjedt, csak a Kísbalatonról j:!merjük ('r-VJI.)

analis NIEIG.

4 (3) Fekete színű. Csak 1 pár felső orbitalis. 'sörtéje van, homlokpántját
barázda osztja ketté, csá1>ja s.árgásvörös, a 3. íz · vége sötét, csáp·
sörtéje fekete, középhosszú, sűrű, ráfekvó szőrözettel, ami a csáp
sörtét vaskossá teszi. Elüjső csípőjén elöl csak 2 sörte vart, szárnya
szürkés tónusú, erei sárgásbarnák, a haránterek szegélyezettsége
·. ·
jelentéktelen. 4-6 mm.
Közép· és B,zak-EurópáLan otthonos. }lagyaror,;zágon eddig 1nég ne1n ialál
ták (V -VIJI.)

[ariseta I,w.]

16. ucin :..E.ctinocera

ZETT.

Homlokpántja széles, fényes fekete, előreft�lé elkeskenyedő, 3. csápí'.lle
.
legalább l1ároms:i:or olyan hosszú, mint a 2., csúcsa csupasz_, 2 felső o:rbitalis
sörtéje van. Torsörtézete : 1 humeralis, 2 notop)euralis, 1 supraalaris, ,2 post·
alaris, 1 J)raestituralis, 1-2 dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár. Stel'no
pleuraján csak néhány gyenge szőr található. Szárnya rajzolat nélküli, átlát�7.Ó,
kb. másfélszer olyan hosszú, mint finom szőrös potroha.
Réteken, kaszálókon található. Egyetlen palearktikus faja is1neretes.

- - Kicsiny, hal'násfekete légy, majd11em teljese11 sárga lábakkal. Stcrno•
és hypopleurajának felső szegélye szélesen, ezüstösen csillog. 1. sugár
ere jóval az elülső harántér mögött torkollik a szegélyérbe. 4-5 min.
" ' E ur(),p áhan e'l•. Hazánkból eddig még nem került elő
E- szak• e.s
' .Kozep•
(Vl-VIII.)

[borealis

ZETT. ]
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17. nem: Teia.nocera Dull-1.
Lunulaja teljesen fedett, szeme kerekded vagy· kissé ovális, egyszínű,
2. csápízc legalább fél olyan hosszú, mint a 3., töh.b11y.ire ennél hosszabb,
3. csáJ)Ízének vége sohasem sörtés, csápsöttéje feketés, hosszan tollas
(19. ábra : E). Torának oldallemezei csupaszok, csak. sternopleurain van
nak ritkásan álló, rövid szőrök. Középhátán legtöbbször hoE>szanti sáv húzó·
dik. Torsörtézete : 1 humcralis, 2 notopleuralis, 1 s11praalaris, 2 postalaris,
1 pracsllturalis, 1-2 dorsocentralis, 1 praesc1ltellaris és. 2 seutellaris sörterár.
Szárnya sohasem recés rajzolatú, barnán ho:rnályos, sötéten -szegélyezett
haránterekkel (18. ábra: D). 5. potrohszelvényének hossza rondes, utolsó
2 vagy 3 potrol1szelvényén margi.nalü, sörték találhatók.
Vizek mcutén, nádasokban, bozótos, úscrjés helyeken találhatók. Lusta, félénk le,�yek'.
11 szelvényh;íl álló, átlátszó lárváik 1nélyen a víz színe alatt, növények között élnek. Osszel
háhozódna:k be, s fekete tonnabábjaik telelnek át. Rábjaik a víz felszínén úsznak, azért a
szé_l azokat n1essz� el�odorhatja. A palearktikus régióban 21 fajuk otthonos, közülük hazánk
ba. n 8 él.

1 (4) Szárnyuk elülső része a szegélyér mcnt(:n határozotta11, barnán szegé
lvezett.
. .

2 (3) Középső combján csak elöl, a közepe mögött fekvő, a többi fajoko11
i s előforduló sörte ered. H�tul;;ó harántere ferde �llású, egyenes,
vagy legtöbbször kissé domború (18. ábra: D). 7-9 mm.
Egész Eurbpában elterjedt faj ; cl,ilsorhan a magas hegy-vidékek rétjein
gyűjthető. Faunaterületünkön i_s majjlnen1 kizárólag csák a hegy-vidékekről került
_
elő, síkvidékeinkről eddig 1nindös�ze Ocsár,Sl is1neretes. Kétne111zedékii faj (v--IX.)

elata FABR.

3 (2) Középső combján elöl a közepe m<.igött elhelyezkedő sörté11 kívül

még 1 sörte ered a külső oldalán a csúcsi vége előtt. Hátulsó l1aránt-,
ere töbh.é-kcvésbé ferde .állású1 1nindig határozottat, felismerl1etően
S-alakúan hajlott.. 8-11 nítn.
Dél- és k<>zép-európai faj. Haz{u1kban cl,osorban a hegyvidékeken (Kií ;;:,:cgi•
hegység, !\'leesek, Pilis, )látra) fordul elő, síkvidékeinkről eddig csak Rák osc�aháról
é;; Kispösérí51 i;;n1crjük, Egy11en1zedúk{í faj (VI-VII.)

punctifrons RoNo.

4 (1) Szár1ryuk elülső része nem . hal'nán szegélye7,�tt, átlátszó vagy barnás
tónusú, csak haránterci szegetLck.
5 (6) Egész homloka fénye;; sárga, vörösessárga csápjának 2. íze rövi
debb, niint a 3. Középháta rozsdasárga, vörösl,arna hosszanti sávok
kal, Szár.nya bar11ás tón1isú, szegélyere mentén nincs barna sáv, de
csúcsa környékén lehet egy sötétebb, foltszeríi terület. 7-8 mrn.
Közép•eilrópai faj. Hel_yenké.nt nálunk is gyakori. Kétnen1zedékű faj (V-IX.)

hyalipennjs v. Ros.

xv.

.

__

_
___

$ClO�lYZIDc\:E

- - - --

,,,, ,

··-··-

l 51

6 (5) Homlok11k részben fény"tcle11.
7 (8) Homlokának eiüls6 része, valamint ;;zéle - belcértvt: a fi::jLeLő·
lemezeket is -, to'váhhá homlokpántja fényes sárga. 3. csápíze más
félszer olyan hosszú, n1int a 2. T·ora rozsdasárga, vörös<:s hosszanti
sávokkal, oldallemezei fchére11 harnvasak.. Szárnya egyszer a ha, áat
erek kivételével teljesen. átlátszó, máskor halvány barnássárga tónusú,
s haránterci barnán s:i.:egélyezettck. 7 -8,5 rn1n.
.

.

Közép- és dél-európai faj. Nálunk elég ritka (Ocsa, V askút, Szirák, 'fata,
.Héviz). Sík- é;; hegyvidéki réteken egyar{1nt megtalálható, b:ir nálunk hegyvidékekről
1nég nern került cHí. I{ét11ern?:cdékű faj (V-IX.)

silyatica l\IEIG.

8 (7) Ho1nlok11k í�lülsí-í r.észe fénytelen.

9 (10) Homloka fé11ytelcn, pontszen1ei alatt azonba11 egy jókora rész viasz·

fényű, hornlokpántja 11em _ látható világosan, fcjtetőlemezci fénye
sek, Tora egyszínű okkersárga, hosszanti csíkok nélkül, oldallcme•
zei11ek szélei· nem fehéren hamvasak. Szárnya barnás, haránterei
foltszcriien szegélyezettek. 5-7 n1m.
Közép- és Észak-Európában, vala111i11t-S.zibériában fordul el6. �le.;;,;zc elte rjedt
faj, de sehol ,cn1 gyakori. Nálunk a Dunántúlon a legelterjcdtcLh, az Alfiildön jóval
T
ritkább. Egync1nzcdékíi faj (V-VIII.)

11nicolor L,v.

10

(9) Homlokuk teljesen fénytelen, dé homlokpántjuk és fejtetőlemezeik
fényei; sárgák.

11 (12) Prosternuma fino1nan szőrös_, a hátulsó co1nb csúcsi felének külső
oldalán 5-7, egymás 1nögött sorakozt'i t ü .,ke ül. Csápsörtéje tolla
zatával együtt keske11yehh, 1nint 3. csápízének szélessége. 9-10 m1n.
Európai faj. Hazai példányait ne1n láttarr1, dr. a Faunakatalógus cmliti
1:.;:aJocsi1ról és Sátoralj aújhelyről (Vl-'IX.)

robusta J:,w.

12 (11) Prosternumuk cs11pasz, hátulsó combjuk csúcsi felének külső oldalán
legfcljt�bb 4 sörte ered. Csápsörtéjük tollazatukkal egyi.itt szélesebb,
mint 3. csápízük szélessége.
13 (14) Hátu1s(i combja csúcsi.felének külső oldal{u1 3 egy1ru.ís mögött eredő
sörte van. 3. csápíiük 1negnyúlt l1á:romszög alakú. Szárnya sárgán
attetsző, erei világosbarnák, l1aJántcrcí bar11ásfeketé11 szcgélvezettek.
.
.
·"'
í-9 mm.
l<� nrópáLan ntindeniltt otthonos. Fannat.e.riilctiinknek n1inden részé·ről elő
került n1{1r • .\'edve� ré.t1:k en és egyéh, víz.Len gazdag helyeken a rnoc�,írí, lápi niivé11yr.ken t.artúzkodik ..Kétn e111ze:dékíí faj ('i'--lX.)

ferru ginea

FALL.
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14 (13) Hátulsó ,eomhja csúcsi felének .külső-oldalán 4 sörte van, ezek közül

a 2 felső egymás mögött ered, a csúcsi vége elő_tt levő 2 vagy egymás
mellett, vagy ferdén egymás 1nellett foglal helyet. 3. csápíze rövid
háromszög alakú. Egyébként telje�en megegyezik az előhhi fajjal.
7,5-9,5 mm.
Európai faj. l:lazánk szá1nos helyéről is1nerjük; síkvidéki, kétne1nzedékií
fajnak látszik. .Eliiiísorhan folyók árte-riiletéről és állóvizek partjáról került elo
(I\'-IX.)

arrogans

18. nem : Lunigera

�1EIG.

HEN'D.

Lunulaja szabad, 2 pár felső orhitalis sörtéje fek-ete pontokból ered,
2. c.sápízc olyan ho8szú 1 mint a 3., csápsörtéje ·világos színű, hosszar1 tollas
(19. ábra: F). 'l'orsörtézete: l humeralis, 2 11otopleuraJís, 1 supraalaris,
2 po�talaris,. 1 praesuturalis, 2 dorsocer1tralis, 1 praescutellaris é.: 2 SClttel·
lari;; sörtepár. Középhátán ho_sszanti foltsorok húzódnak, oldallemezei 1,terno
pleuraja kivételével csupaszok. Szárnya nagy, potrohá11 n1essze túlnyúlik,
sötétbarna, átlátszó recés rajzolat díszíti (18. ábrá : E). 5. potrohszclvénye
nagyon megrövidült, csak negyed vagy fél olya1r hosszú, rnint a 4.
Egyetlen palearktikus faja· núh1nk is honos.

Feje vörösessárga, a csátl töve és a szem elülsí-í szegélye között feketés

barna folt terül el. Tora fakóbarna, inesopleuraján 2-3 barna folt·
látható. 7-11 rnm..
Európai faj, a síkvidékektol fel a .1nagas hegyekig niindenüt t inegtalálható
J'aunaterületünkön elterjedt, de igazi alföldi lelőhelye még nem isn1cretes. l hatá
rozott, erősebb kora nyári s 1 kisebb késő nyári nenlzedéke repül (VI-IX.)

chaerophylli

J,'ABR.

19. ne1n : Dictya iVlErG.
Feje jóval n1agasabb, mint amilyen hosszú, ceak 1 pár felső orhitalis
sörtéje van, 2. csápízéne.k hossza 2 /3-a a 3.-énak (19. ábra : G). Torsörtéze.te :
1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 supraalaris, 2 postalaris, 1 praesuturali.s, 2
dorsocentralis, 1 praescutcllaris és 2 scutellaris sörte pár. i\:Ieso- _és ptero
pleuraján 1-1 erős sörte van. Szárnya barna, számos fehér, kisebb-nagyobb
ablakfolttal (18. áb1·a : F). Hímjének 4. és 5., nőstényének csak az 5. potroh
sz(:lvénye feltűn6en megrövidült.
Egyetlen palearktikus faia hazánkban is él.

Barnás sötétszürke alapszí11e a világos kékesszürke hamvasság miatt
torán, potrohán és lábain csak (oltokhan jelentkezik. Arca selymesen

xv.
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fehér, közepét, kis barna folt díszíti, i;zeme finoma11 szőrös. Összes
sörtéi és szőrei fekete pontokból erednek. 4-6 mm.
Holarktikus elterjedésű faj. Ilazánk sík- és hegyvidékein egyaránt megtalál·
ható. l ki sebb, hos8zabb ideig élei tavaszi és 1 nagyobb, rövidebb életű nyári nem
zedéke van ('"-VIII.)

umhrarum L,

20. nc1n: Trypetoptera HEND.
Szeme harántovális, pofája csaknem olyan széles, mint szernmagasiiága,
2 pár fe)ső orbitalis sörtéje van (19. ábra : H). Torsörtézctc teljesen rneg
egyezik az előző nemével, tora foltos. Szárr1ya sötétbarna, nagy fehér ahlak
f oltokkal (20. ábra: .-'\.). 5. i>otrohszclvényének hossza rendes.
2 palearktik us faja közül l él nál unk.

Feje rozsdasárga, középháta sárgás, szürkén harnvas, szimmetrikusan
elhelyezkedő fekete foltokkal, oldallemczeit több barna folt díszíti.
. sszeolvadó csokoládébarna folt
1\,fín<le11 potrohszelvényé11 3 } gyakra1i ö
l,athato.
, •1,,1
�
•
1 ,::>
m1n,
Eu rópában �zéltében-hosszában elterjedt. Faunaterületünkön Í!! a sík- és
hegyvidékeken egyaránt gyakori. 1. nernzedéke május közepén jelenik meg és július
közepéig repül, a 2. jóval kisebb július közcpétííl szeptember közepéig éL Egy-két
e. lkésr.tt példánya később iF. gyííjthető (V-IX.)

punctulata Scol>.

21; nem: Pherhina RoB.-DEsv.
Szeme kerek, 2 pár felső orbitalÍ!:ó sörtéje van (22. ábra: A). Torsö:rté·
z.ete teljesen megegyezik a Lunigera HEND. neméével. Középhátán hosszanti
sávok húz.ódnak végig, a torsörték t.övénél 11incs fekete pont, mesopleuraján
1 vagy több hosszabb szőr ered. Szárnya barnán vagy szürkén áttetsző, sötét
foltokkal vagy recés rajzoJattal tarkázott (20, ábra: B-D). Potrohszelvé·
nyein margin alis sörték e rr.dnek.
}lindháro.tn palearktikus faja előfordu l n{tlunk is.

1 (2) Homlokán feketebarna foltok vannak. 2. csápízc hosszabb, mint
arnilye,n széles, s legalább olyan hosszú, vagy hosszabb, mint a 3.
(22. ábra : .J\.).l\fesopleuraján 2-6 különböző erősségű, pteropleuraján

1-. 3, legtöbbször erős sörte ered. Tora rozsdasárga, a 4. és 5. potroh
szelvényen marginalis $Ö.rték űlnc:k. Szárn;'a laz.a hálózatos rajzolatú
(20. ábra: B). 6-10 mm.
E urópában és Szibériában fordul elő• .Faunate.rülctünkiirL nlinclcnütt igen
. köz.ön�éges, úgy láti.zik, a sík- és don1bvidékcken sokkal gyakoribb, mint a hegy·
ségekben. 2 vagy :� nernzedéke van (IV-IX.) ( = reticul(l.t(! FABR.)

coryleti S COP.
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2 (1) Homlokukon ni11cse11ek feketebarna foltok, 2. csápízük szélesebb,
mint amilyen hosszú, s jóval rövidebb, mint a 3. l\fesopleurajukoh
1 erősebb sört�, pteropleurajukon több gycngfJ szór va11.
3 (4) Barriásszürkc színű. Szárnyának 1. peremsejtjébe:t1 levő sötét foltok
hosszúkásak, a között ük lev<'í távolság ki;;ehh, 1nint a foltok hossza
(20. ábra: D). Hátul;;ó cornhvégé11 elöl és hátul l-l sötét folt lát
hat6. 5-6„ 5 mm.
Közép-európai faj. r'auuateriiletiinkön általáno�a11 elterjedt, elscísorhan a
iiíkvi<lékckcn. l'öhbnen1zedékű, cnrychron faj (III-X.)

vittigera ScHIN'.

' "
,
,
,
. . 'bcn 1· cvo,, sotet
·
.. ' foltok
4 (3) Roz;;l1asarga sz1nu. Szarnyana k l . peremse_JtJe
kert'kcltcl1 k, s a köztük le·vő távolság lcgaláhbis ukkora, de legtöbb
ször jóval nagyobb, mint a foltok átrnérője ·(20. ábra : C) . Hát1.1lsó
nincs sötét folt. 6-8 mm.
combvégéI)
�
Egé;;?. Európában honos, de sehol sen1 gyakori. Nálunk i;; többfelé előfordul,
hegyvidéki a<latuuk a7.-onban csak a A'Iecsek hegységht.l van. Kétnemze<lékií faj
(IV-X.)
p11nctata F�BR.
.
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20. ábra. A; Trypetopteru panctulrtta ScoP., H: Pherhina coryleti SCoP., C:; Ph. pi.nctuta
FABR., D: Ph. vittigera. SCHii'i., E: Iledroneurli cucularia L. és F: .Hydr.omyia d ors alis FAnR.
szárnya (Er_edet:i)
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22. nem: Hedroneura HEND.
Sárga homlokát a csáp töve és a szew elül�ő ,;,zegélyc között, az clüls6
felső orbitalis sörtéjének töve körül, valamint a postvcrticalis sörték mögött
csokoládébarna foltok clíszítík. Elülső felső orbitalis sörtéje gyakran jóval
kisebb, mint a hátulsó. Homlokpá11tja i,zéles, előrefelé kissé elkeskenyedik,
csaknem eléri a ho1nlok elülső szélét. Csápja egye11esen előre áll, 2. csápíze
olyai1 hosszí1 -vagy hosszabb, mint a 3., csápsörtéjc pelyhes (22. ábra : B).
Torsörtézetc: l humeralis, 2 11otopleuralis, 1 sl1praalaris, 2 postalaris, 1 dorso•
centralis és 2 scutellaris sörtepár. Praesuturalis és praescutellarís sörtéi nin·
csenek. Torá11ak oldallemczei mindig gyéren szőrösek, de sörték nincsenek
rajta; legft lje,bb mcsopleurajának hátulsó szegélyén va11 1, kivételesen 2
hosszabb, erősebb szőr. Szárnya nem recés rajzolatú,Jegfcljebb néhány erősebb
folt van rajta. Hátulsó haránt.ere fek:vö, s szögletesen megtört S-alakú.
(20. áhra : E). Potrohszclvényeit1 marginaiis sörték nincsenek.
3 p.alearktikus faja köziil hazánkban 2 fordul elő.

1 (2) Tora palaszürke. Középhátán 2 vékony középső és 2 jóval szélesebb
oldalsó rozsdabarna sáv húzódik végig, az utóbbiaknak l1aránt·
varrat előtti része gyakran 2 nagy foltra tagolódik. Feje és potroha
vörösessárga. �Iesopleurajának hátulsó szegélyén 1, ritkán 2 e.r.ős
szőr és 1 kis kerek, barria folt van. Szárnya
átlát5zó, de fcls{:> része
•
többé-kevésbé barnás vagy sárgás tónusú, az elülső l1arántéreri és
a hát.11lsónak ft ls{í torkolati hel),én barna foltok tarkázzák (20. ábra:
J�). 6-8 mm.

Európáhan és Észak-,\frikáhan fordul clí5, sehoJ sem gyakoti. Hazánk sík·
és hcgyvidékei�ol egyaránt előkerült. Töbhncmzedékű, eurychron faj (111-X.)

cucularia L.
2 (1) Az ('gész állat egyszínű sárgásbarna, középhátán 1 középső keske·
r.ytbb és 2 clclalf ó szélr.sthb szü.rkén harn,,as hosszanti sáv húzódik
végig, toiának oldallém.ezci11 hosszabb szőrök soha sincsenek. Szárnya
bar11ássárg a, az r2 +i és r4 +s erek között foltszerű elsötétedés lehet.
_l\.z t.lül�ő hal'ántért:11 és a hátulsó felső torkollási helyén foltok talál·
hatók. 6-8 n1m.
Európai faj, ritkáhb, n1i.nt az eloző. Faunaterületünkről elszórtan több hely•
· ről cl<íkerült. Szintén többnemzedékű, eurychron faj (IV-XI.)

rufa

23. nein : Elgiva

PANZ.

l\.fEGERLE

Lunulaja kicsiny, csápsörtéjét sűrű szőrözet borítja (22. ábra : C).
Torsörtézete megrgyczik a Lunigera HEND. neméével. Vallaris sörtéi vannak,
praescutcllaris sörtéi egyszer er ősebbek, máskor satnyák, de azért mindig
biztosan felisme1hetők. Torának oldallcmezei szőrösek, hossza11ti sávokkal
és sötét foltokkal tarkázottak. Szárnya barnás. tónusú, sohasem :recés rajzo
latú, hátuh;ó harántere ferde S-alakú (23. ábra : A-B).
5 palearktikus faja közül 2 ismeretes hazánkból, de még 1 faj előfordulása várható.
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l (2) Középerének utolsó szakaszán a hátulsó hará.ntér mögött sötét folt
van (23. ábra: A). 2. csápíze rendszerint hosszabb, mint a 3. (22.
ábra: C). Középháta rozsdasárga, 4 hosszanti sávval. Vallaris sörtéi
erősek. Szárnyának középerét 4-5 feketésbarna folt díszítheti:
közülük a 2 harántér torkolatáná1 levő és a. hátulsó harántér mögötti
mindig megvan ; a 2 harántér között 0-2 folt lehet (23. ábra : .A).
Potrohán nincsenek foltok. 8-10 mm.
Európai faj. ...\.ltalában mcglchetösen ritka, de helyenként gyakori lehet.•
Hazánkban a síkvidékeken általánosan elterjedt, a hegyekben ritkának látszik.
Nádasokban, vízi növények között található. Többtt 'tartózkodik a víz fölött, mint
a partokon. Háromne·mzedékíí faj (I,7-X.)/

alhiseta ScoP.

2 (1) Középcrükön a hátulsó hará11tér mögött nincs sötét folt (23. ábra: B).
2. csápízük rövidebb, vagy legfeljebb olyan hosszú, mint a 3.

3 (4) Potroha fénytelen, szürkéssárgán han1vas, 1 középső és 2 oldalsó

vörösbarna harántcsíkkal. Tora szürké11 hamvas, középhátán 4 vörös
.barna hosszanti csík fut végig. 8-8,5 mm.
Ponto-mediterrán faj. Faunaterületünkről eddig még nem került elő. Repülési.
idejét nem is1ncrjük

[lateritia RoNn.J

4 (3) Potroha fényes, legfeljebb 1 sötetebb középsáv húzódik rajta végig,
i'ozsdasárga színű. Szárnya (23. ábra : B) rendesen tejfehér (csak
fekete alapon kellő világításban látható jól!). 6-8 n1m.
Közép- és Észak-Európában otthonos. Hazánkból eddig még csak Kecske
métről került elő. Nedves .réteken helyenként gyakori (''11-IX.)

Iineata

FA·LL.

24. nem: Hyihomyia Roa.-DESV.
Lunulaja fedett, 3. csápíze elöl szélesen lekerekített, csápsörtéje csak•
nem teljesen csupasz (22. ábra: D). Torsörtézete teljesen megegyezik a
Lunigera HEND. neméével. Csak a sternopleuraja szőrös, vallaris sörtéi niu.
s:senek. Szárnya neni recés rajzolatú, hátulsó harántere ferde S-alakban haj·
lott (20. ábra : F). Potrohának csak 5. hátlemezé11 van néhány marginalis
sörte.
Egyetlen palearktíkus faja nálunk is honos.

Barnássárga, de középhátának alapszínét feketésszürke hamvasság
elfedi, mindössze két oldalán látszik· 1-1 hos1;zanti sáv alakjában.
Arcpajzsa, valamint középhátának szegélye fehéresen csillog. Lábait
különböző kiterjedésben, de főleg elülső combját szürkés hamvasság
vonja be. Középerét rendszerint 4 feketésbarna folt díszíti: 1-1
a ha.ránterek torkolatá11ál, 2 a két harántér között, s gyakran 1nég egy
5. is van a hátulsó h.arántér mögött (20. ábra: F). 7-8,5 mm.
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Az egész palearktikumba:n elterjedt. Faunaterületünkön is mindenfelé elő
fordul. Eurychron faj (IV-XI.)

dorsalis

FABR • .

25. uem: Limina RoB.-DEsy.
Lunulaja s;r,abad, szeme tojás alakú, harántállású, 3. csápíze rövidebb,
niínt a 2., a 3. csápíz csúcsa sohasem sörtés. Csápsört�je pelyhes vagy majd
nem röviden tollas.1\.rcpajzsa nem feltiínöen rézsútos (21. ábra). Torsörtézete:

21. áhra. Limina unguitornis ScoP. � (Eredeti)

1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 supraalaris, 2 postalaris, 1 praesuturalis,
,
2 dorsocentralis, 1 pTaescutellaris és 2 scutellaris sörtepár. Old.allemezei közül
majdnem mindig csak a sternopleuraja szőrös. Barna szárnya recés rajzolatú,
e
. lülső szegélyén éles barna sáv húzódik, hátulsó harántere nem nagyon. ferdc
állású, egyenes (23. ábra : D), vagy csak gyengén .S-alakúan hajlott
(23. ábra: C).
;\ 'Iegkülönbözobb típu:;ú vizek környékén élnek. 15 palearktikus faja kózül hazánkbél
eddig 1nindössze 3 kerűlt elő, de- további 2 faj e-lofordulására számíthatunk.
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1 (2) Nemcsak a sterno-, hanem a meso- és pteropleuraja is szűrös. Közép·
hátának közepe sárgásvörös, oldalán 2 széles, palaszürke, bar.nán
sze gélyczett hosszanti c�ík fut. Szárnyán a ·világos foltok a7, r4 +;; és
aY. m erek között kétsorosan rende7.Ődnek el (21. ábra). 6-7,5 mm.
Eutópai faj. l\:lagyarországoil mindenütt előfordul, a család leggyakoribb
hazai faja. Évente 3 nenlzedékc váltja egymást (V-lX'.)

ungtticornis ScoP.

2 (1) Csak stern()pleurajuk szőrös, meso• és pteropleuraik mindig csupaszok.
3 (4) Combjai, de legtöbbször lábszárai is 1nindig sötétbarnák vagy 1najd11em f<�keték. Szárll)'U sötétharna, apro világos foltokkal. 7-1.0 mm .
.. Církummediterrán faj, hazHnkban eddig még nem gyűjtötték (l''-,7111.)
( �, nubila L,v.)

[Zelleri Lw.]

4 (3) L�baik egészen világosak, különböző árnyalaLú sárgák, csak lábfej•
ízcik sötétebhek.

5 (6) Hátulsó harántcre meredek, majd11cm egye11cs. Elülső felső orbitalis

sörtepárja nagy, tújásdacl bársonyfekete foltból ered, a csáp9k töve
és sze1r.ük elüli;.ő szegélye között fényes, fekr:tésharna folt található.
Tora vörösei;sárga, a lcözépháta sárgásszürkén ha1nvas. Szárn)•,ának
elülső szegélye barna, a :recés rajzolat laza, és az elülső harántér
köi·11yékén teljesen hiányzik (23. ábra : D). 7,5-8 mm.
Észak-európai faj. Faunaterületünkrol eddig Őrszentmiklósról, Pécsről,
Rózsahegyről és Szí1szkáról ismerjük (VII-IX.)

recta Lw.

6 (5) Háluls<'.> haránterük rnindig ferde állású, s gyeng,':n S-alakúan hajlott
(23. ábra : C).

7 (8) S;r,f :gély alatti sejtj� egyszínű barna, s peremsejtjeihen is csak 1-2,
igen apró, világos foltoc�ka van. Világosbarna, ,;zü:rkése11 hamvas
.
l,egy. ,.,i - 9 rurn.
.
a hegyvidékeken egyaránt
Európai faj. Faunatcrülctünkii n mind a sík-, mind
eli:íforclul. Egyuernzedékű, n yári faj (Vl-VIII.) (,--. rufifrons FABR.)

fuiiligata ScoP.
8 (7) Szegély alatti sejtjében 2 fehér folt van, s pereniscjtjeiben is nagy
fthér foltok sorakoznak (23. ábra : C). Középhátán 4 hosi;zantí,
nagy, barna foltsor húzódik. végig. 7-9 mm.
Europa
' 'b o·1 cs
' Észak-Afrikából ism-erctcs. Hazánkból eddig még ;nem került
elő (IV-VIL)

[stictica FABR.]
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26. nem: Coremacera RoND,·
Lunulaja szabad, 2 pár felső orbitalis sörtéje van, 3. . csápízének csúcsán
.sörtecsomó ül, csápsörtéje fehér, nagy·on si'.h;űn, dc röviden pelyhes, arcpajzsa
feltűnőe11 rézsutos (22. ábra : E). Torsörtézcte egyezik az előző 11e1nével,
azzal a különbséggel, hogy egyes fajainak van, másoknak nincs p1·aescutcl
laris sörtcpárja. Torának oldalle1n.ezeirr nincsenek sörték, finom szőrös sterno·
pleuraja kivételivel csupaszok. Szá1:nya recés rajzo.latú, világos vagy sötét
barna, háLulsó haránterc 11em. nagyo1l ferde, legtöbbször gyengén hajlott (23.
ál:;n·a : E-G). Potrohán nincsenek marginalis sörték.
Vizek n1eutén, ned ves, nyirkos helyeken flnek. 9 palearkt.ikus faja közül hazánkból
3 kerü.lt elö, de meg 2 tov,í.hhi faj előfordulása v,lrható.

1 (2) Arcpajzsanak közcpér1 a csápok tove alatt fekete folt vagy sáv lát
ható. Homlokán a csápok töve és a sze1nek elülső szegélye között,
valamint az elülső-felső orbitalis sörte töve .kö1 ül 1-1 fekete folt
tei·ül el. Középháta aranysárga, 2 éles szélesebb, hamvasszürke. hosz
szanti sávval, ezen belül 2 keskc11yehb, határozatlanabb barna sávval,
továbbá á harántvarrat előtt 2 nagyobb bar11a folttal. Torának
oldallcn1ezein nincsenek foltok, felső része aranysárgán, alsó része

A

D

G

H

22. ábra. A.: Pherbina coryleti.ScoJ:>., B: Hedroneura Cticulariti. L., C: Elgiv a albisetaS<:O!'.,
D: Ifydromyia <lorsalis FAnn., E: Corernacera margin<,.ta .FABR., F: Sepedon sphcgeu.s F·Asn.,
G: Dichaetophora oblitPr at a J:iABR., H; .Salticella fasciata l\:IEIG, és I: Tetanu.ra p<illídiventri,
}i'ALL, feje oldalnézetben (Eredeti)
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czűstösfehéren molvhos. Lábai 6s potroha rozsdasárga, láhfejízei
sjjtétebbek. 7-9 mm.
Közép-európai faj .. Hazánkból 1nind a sík-, mind a hegyvidékekr5l több helyl'i'íl
ís1nerjük. Nyári; egynemzedékű faj (VI-IX)

catenata Lw.

2 (1) _.,\.rcpajzsuk közepén a csápok alatt nincs fekete folt vagy sáv.

3 (6) Középhát11kat kétoldalt élesen körülhatárolt barna foltok díszítik.
4 (5) Nagyobb faj (10 mm), praescuteUaris sörtcpárja van, homloksávja,

nem fényes. Szárnyának tőrésze recés rajzolatú, csúcsi fele barna,
az utóbbin fehér ablakfoltokból álló 2, jól kivehető har.ántsáv húzó
dik (23. ábra : F). Tora barnas, sárgásszürke hamvassággal, sok,
.szimmetrikusa11 elrendezett feketésbarna és nagyobb barna pon.t-.
illetve foltsorraJ. Vörösessárga oldallemezei fehéresszürkén ham•
vasak, az eredeti alapszín csak a ·válltól a szár11y tövéig széles sárgás
vörös sáv alakjában láth:ató. I.áhai sárgásbarnák, lábfejízeí sötéteb
bek. 10 mm.
K..üzép·cnrópai faj. }'aunaterületünkrlíl eddig egyetlen hí1n példányát is1nerjük
Cirkvenicáról. Kétne1nzedékű faj (I,7-VIII.)

[l\'lanni

S<;:HIN.]

5 (4) Kisebb faj (7 mm), praescutellaris i-örtepárja ni11cs, homloksávja
fényes, elülső felső orbitalís sörtéje körül nagy fénytele1l, bársony
fekete folt terül el. Egész szárnya egyenletesen recés rajzolatú,
harántsáv nincsen rajta, cle elülső szegélye szélesen barnán szegé
lyezett (23. ábra : E). Tora vöri:isesbarna, középháta szürkén hamvas,
a szőrök tövén apró sötétbarna pontok vannak ; a harántvarrat
előtt kétoldalt 2-2, egymás mögött fekvő, élei;en körülhatárolt
barna folt látható. Lábaí sárgásbarnák, sötétbarna láhfejízekkel és
combtövekkel. 7 mm.
Közép-európai faj. :i\lagyaror!!zágról csak a Kőszegi-hegységből és a Gödöllői
dombvidékről ismerjük. Nyári, egynemzedékű faj (VI-VIII.)

halensis Lw.

6 (3) Középháttikon nincsenek nagyobb barna foltok, csak a i;Ö.rték és a
szőrök ered11ek sötét pontokból.

7 (8) Világos ba:rnássárga színű. Pracscutellaris sörtéi nincsenek. Világos•

barna alap�zínl'.i szárnyát nagy fehér foltok borítják, úgyhogy az
alapszín alig látszik. _.<\. csápok .töve és s,1emeinek elülső szegélye
között kisebb, a felső orbitalis sörték környékén nagyobb fény;s,
bársonyfekete folt terül �1. 1'ora világo,.. barnássárga, szürkén hamvas.
lábai sárgák. 6 mm.
l{itka európai fai,
. Faunatcrül�tünkön eddig c,ak a Vöri>Störonyi-szoroiil>an
és Kőrösmezőn találták. Egynemzcdékű. faj (\'-VIII.)

[cincta FABR.]
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8 (7) :Feketésharna színű. Praescutellaris sörtéi ·vannak. Csokoládébarna
alapszínű szárnyát sűrű, apró fehér ablakfoltok tarkázzák ; alap
:;zÍlle uralkodik, ezen kívül elülső pereme özélcscn egyszínű csokolá<lé
barna (23. ábra: G). Középháta és potroha egyenletesen szürkén.
hamvas, combjai és részben lábszárai is sötétha:i:-nák, lábfejízei vilá
gosabbak. 6-10 mn1.
Egész Eur1páball előfordul. Nálunk lS .Utalánosan elterjedt, a nem leg·
gyakoribb faja. Evente 2 nemzedéke repül (VI-IX.)
marginata FABR.

27.

nem·

Sepedon LATR.

, "
Karcsú testű, fé11yes, kékesfekete vagy rozsdasárga sz1nu,
rövid es gyér
szőrözetű fajok. Szemük függőlegeser1 tojásdad, kiáll\'\ }1omlokuk nyerges,
ocellaris i;örtéik nincsenek és csak 1 pár felső orhitalis sörtéjük van. Csápjuk

G

F

23. ábra. A.: Elg iva álbi..•eta ScoP., B :. E. lineata �'ALL., C; Lim n ia stict.ica FAnR., D: L. recla

L,v., E; Core,nacer a halens is .Lw., F: C. Mann i SCHlN. é5 G: C. marginata. FABR. szárnya
(Eredeti)

---...·
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palavessző alakú, élőreálló, 2. íze mindig l1osszabb a 3.-nál (22. ábra : F).
Tor11k felülről nézve cgyfor1na széles. előrefelé nem keske11yedik el, a haránt•
varrat előtti része rövidebb, mint a varrat mögötti. Torsörté·zeti.ik : 2 noto·
pleuralis. l supraalaris, 1 postalaris, 0-1 dorsocentralis és 1 scutellaris sörte·
pár. Elülső csípőjük szőrös, ívelt hátulgó láhszárukon csak 1 kiilső praeapicalis
sörte tálálhnt6. S:r.árnynk hosszú, rninden rajzolat 11élküli (24. ábra : _.\.).
3 palcarktikus
..faja kiiziíl 2 él hazánkban. 'föbhnc1nzcdékű, eurychron fajok,

1 (2) Fé1ryes 1 kékesfekete szín{i; csak a lábai élénk rozsdasárgák, csípői
nzúnba11 feketék, fehéresen csillognak. Torháta finoman, fehéren
hanJvas, 2 középső erősebb és 2 nehezen f e1ismerhet5 oldalsó feketés
hosszanti csíkkal. Dorsocentralis sörtepárja nincs. Szárnya vöröses•
sárga tó11usú, a haránterek gyengén barnán szegélyezettek (24. ábra!
A). 8-10 mxn.
Európai faj. Házánkban i$ általánosan elter.jedt, a .síkságokon, főleg náda
sokban és azok környékén gyakori, máshol szórványosan gyűjthető, a hegyekben
ritka. Nádasokban, növényze.tdús vízpartóko11 él (IV-XI.)

spl1egeus FABR.

' " rozs
· <lasa1·ga
2 (1). •Nern f.,enyes, egysz1nu,
szu1u,
a a1· sargas
'
' " I'h
' ' lla:rna'k . Csap·
'

töve alatt .kisehh, fölötte nagyobb bársonyfekete folt van. Fel1éres.szűrke középhátán il, ,1ürüsbarrra hosszanti csík húzódik. 1 pár dorso
centr,alis sörtéje van. S:r.árnya vörösessárga tónusú, elülső harántere
barnán s:r.(:gélyezetl. 6-9 mm.
.
Európában általánosan elterjedt. ?,:{agyarországon a sík- és hegyvidékeken
egyaránt található. Leggyakrabban magaR füves, $á,os hclyr.ken gy;ijthetí5 (IV-XI.}

. .
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24. ábra. A: Sepedon splregeus · .Fn.BR., B: J)ich<ieiopho1:(I obliteratu FABR., C: S altil:ella f'a$ cíata A'IEIG, és D: Tetanur a pallidi·ventris FALL. ;;zárnya (Eredeti)
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28. nem : Dichaetophora RoND.
Karcsú fajok, szemük kissé harántovális, kiálló, homlokuk lapus, occl-,
laris sörtéik vannak, 3. csápízük hosszabb, 1nint a 2. (22. ábra: G). Toruk
felülről nézve kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, előrefelé feltűr1ően
elkeskenyedik, a harántvarrat a tor közepén van. Torsöttézetük: 1 h11meralis,
2 notopleuralis, 1 supraalaris, 2 postaláris, 1 clorsocentralis és 1 scutcllari.s
s.örtepár. Csak ::;ternopleurajuk szőrös. Szárnyukat foltok díszítik (24. ábra:
.
. 1·1s
,, cs1p0Jll
·· 1 szuros,
v. ..
' " .. k e1o
h,atulso, la'bszarll
' kon
·u lso" pracap1ca
B) . El··u1so
· csak 1 .k"
sörte ül.
2 palcnrktikus faja közii.l nálunk 1 fordul elő• .

Barnássárga színű, de középh(tta és ol<l.allemezei sz.ürkén hamva:;ak,
minclössze a notopleuralis ,0arrat alatt üt át egy hosszanti csík alak�
jába11 az alapszín. Szcmszegélyét 3 fek1�tc folt díszíti, ki,zülük az
elül;;ő a legnagyobb. Szárnya maj<lnem átlátszó, barnás, az r1 és az
r2 +3 erek között 5-8 hatna folt sorakozik, alattuk a szárny eli,ilső
felében nagyo11 laza recés rajzolat látható, hátulsó fele teljesen raj
zolatmentes (24. ábra: B). 5-8 mm.
Egész Európában elterj edt, de rnindc11iitt 111e glehetősen ritka. Hazánkban
is sokfe lé előkerült, elsősorban ligeterdőkben találunk rá, l nyári és 1 kora őszi
ne1nzed�ke van (VI-IX).

obliterata

.F'ABR.

29. nem : Salticélla RoB.-DESV.
!\-ieglehetőscn 11a.gy, szürkés állatok, külsőleg a . trágyalegyekre (Cordy
luriclac) emlékeztetnek. Fejük kerekded, 1 pár felső orhitalis sörtéjük van,
homlokpántjuk elöl kihegye:zett. Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralís,
1 supraalaris, 2 postalaris, 1 prac.suturalis, 1 <lorsocent:ralis, 1 p1·uesel1tellari�
és 2 scutellar�s sörtepár. 1 .. stc-rnopleuralís sörtéjük mellett rr1ég 1-2
véko11yabh szőr is lehet. Elülső és hátulsó combjuk erősen megvastagodott.
Szárnyuk r4 +ó és m erének végszakasza feltű1iően összetartó, 1nindke1tő a
szárny csúcsa előtt torkollik, végsejtjük hátul csü.csökszetűer1 kihúzott (24.
ábra: C). Potrohuk hátulsó szelvényei11 marginalis sörLék ülnek, a hímek
pot:rol1vége felt{ínlí<:n, bunkószerűen megvastagodott,
Z palearktikus faja közül 1 él ha.zánkban.

Hómloka vörösessárga, arcpajzsa: és pofája selyrncsen fehér fényű,
az 11tóhhi széles, csápja barna, 3. íze szélesen lekerekített, c5áp
,'iörtéje cs1lpász (22. ábra: l-J). 'l'orá szürke, középhátán 2 keskeny
közel álló középső és 2 széle;;;ebb oldalsó sáv húzódik végig, ezenkívül
csokolád.ébarna színű foltok dí;;zítik. Lábai vörösbarnák, cornbjaí
szürkésfehéren hamvasak „ és barna foliokkul márvá11yozottak, hátulsó
combjának belső oldalán erős, fekete tüskék ereclnek. Szárnya egészen
halvá1i:ybarnás tónusú, rajzolat nélküli, mindössze az elülső haránt
erén, valamint hátulsó haráuterc felső végén van· 1-1 feketésbarna
folt. 7,5-10 1nm,

O'R. :';OÓ:, Ál{P/\.D
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Mediterráu faj. Eddigi ad.ataink szerint hazánkban a Dunántúlon és a Duna
l'isza közén a Dunakanyar 1nagasságáig foTdu] elQ. Kétne1nzedékú faj (IV -X.)

faséiata

l\:IEIG.

0

30. nem : Tetanura F .\.LL.
•

Apró legyek. Fejük gömbded, csápjuk előreálló, de 3-. íze kissé lehajlik,
2. csápízükön felül hosszabb szőr van, a 3. megnyúlt tojásdad alakú, csáp
i;örtéjük majdnem á 3. íz csúcsán f'.rcd (22. ábra: I). Toruk hosszabb, mint
amilyen széles. Torsör .tézetük : 1 humeralis; 1 notopleuralis, 1 su1i.raalaris,
2 postalaris, 1 praesuturalis, 2 dorsoccutralis és 2 scutellaris sörtepár. Propleu
ralis sör Léik vannak, sternopleuraj uk szőrös, mesoplel1rajuk csupasz, ptero
plc1u:ajukon 3-4 apró szőr ered. Lábaik hosszúak, vékonyak, külső praeapi
calis sört éik röviclrk. Potrohuk �árgásbarna; fényes, szőrözetc hosszú. Nősté
nyeiknek tojóc�öve van.
Egyetlen i,1nert faja faunaterületünkön i;, él.
"'

}, rnye;; fekete és sárga színű légy. Feje és lábai általába11 sárgák.
Középháta batnásfekete, oldallemezei sárgásbarnák. Szárnya áttetsző,
rajzolat nélküli (24. ábra: D). 3-S mm.
.Boreo-nlpesi fajnak látszik. Faunaterületünkről csak .'\rvaváraljáról igmei:•
jük. Rét�ken, erdei tisztások.un gyííjtheto. Nyári, egynemzedékű faj (VI-'\1111.)

[pallidiventris

f'AJ,L.]

38. család : DRY01\'1YZIDAE
Jellemző rájuk, hogy s:,;egélycrűk sehol sem megszakadt vagy meg
tört, méllékerük teljes, betorkollik a szegélyérbe, vihrissáik nincsenek. Láb
száraikon kűlső pracap.icalis sörték erednek, postverticalis i;örtéik széthajlók,
pl'aelahrumuk jól fejlett, eloreálló (25. ábra).
' '
· ' '
' .aJszamu
'
" .:>" 10 mm
csala dh a meg1ehetoscn
r1agytestu,
nagysagu
·
E gyer
f
legyek tartoznak. Fajaik mind külső alaktani felépítésük, mind pedig élet
módjuk tekin.tetében 2, éspedig a Dryomyzinae és Helcomyzinae alcsaládba
sorolhatók. Nálunk csak az előbbi alcsaládba tartozó fajok fordulnak elő,
mert a ItelcornJ'Zinae alcsalád képviselői kizárólag a tengerpart hullámverés
öveben vagy annak közvc�tlcn
: közelében élnek.
}'cjük 1nagasabb, mi1it amilyen hosszú, szájperemük felhajló, úgyhogy
a praelabruni jól láthat6, t,:ipogatóik végén 1-1 erősebb sörte erecl. Fej:;örtó
zetük : postverticalis, belső és külső verticalis, ocellaris és 1-2 felső orbitali.s
söl'tepár ; vibrissáik nincscru�k. Toruk jóval hosszabb, n1int amilyen széles.
Torsörtézetük : 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1-2 supraalaris, 2 postalaris,
1 praesuturalis, 2-3 dorsoccntralis (mindig a haráhtvarrat mögött), 1 prae...
scutellaris, 2 scutellaris, 1 propleuralis és 0-1 stigmaticalis sörtepár. Sterno
plcurajuk sűrű11 szőrös, felső szegelyén sörtesor húzódik, mesopleurajuk
csupasz. Szárnyaik nagyok, messze túlnyúlnak a potrohon, szegélyerük nincs
megtörve; mellék- és 1. sugárerük élcs.en elkülönül, s egymástól távol torkollik
a szegélyérbe. Combjaik sörtézetle11ek, <le l1osszan szőrösek. Láhszáraikon
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külső praeapicalis 8Örték ülnek, ezenkívül u közép,:ő lábszár végét 1,örtekoszorú
VefiZÍ körÜJ.
Részben árnyékos helyeken- réteken, bozótosokban és erdőkben egyaránt-, részben
bomló szerves. anyagokoll, így rothadó. gontbákou, különböző ürülékeken élnek.
4 ne1nh c �orolt 8 palcarktikus fajuk közül 2 él nálunk, de rnég 1 további faj előfordulása

v�írható.

1

I>•
·� ·
; jt .

•<j,

Á�.·.�;···.'·.

'i

\e;.��

. ..
\\t.:..

J J
,/)

25. ábra. ;Ve1trocter1a analis FALL. � (Eredeti)

A n . e m e k ha tá'r o z ó lcu l c s a
1 (2) 1. .,ugárcrc felül csupasz, stígmaticalis sörtéi nincsenek, homloka
nem nvúlik a csápok töve fölé, azaz lunulaja ·szabad
l. nem : Dryomyza FALL.
2 (1) 1. s11gárere felül sörtézett (26. ábra: B), stigrnaticalis sörtéi vannak,
homloka a csápok töve fölé nyúlik, azaz a lunulaja fedett ( = Dr)'O•
1n;vza F. .\.LL.partim)
2. nem :
. Neuroctena RoND,
1. nen1: Dryomyza FALL.
Homloka a po11tszen1e k előtt levő kis háromszöglet<í folttól eltekintve
röviden !iZ6rös, J1em nyúlík a csápok töve l'ölf. 1-2 felső orbitalis si:•rtéje
van. 3, csápízének vége szélcse11 h.kerf kít�tt, hosszabb, mint amilyer1 széles
(26. áhra : A). 2 pár clorsocentralis sörtéje van. 1. sugárere csupasz. Középső
láhszárá�ialc külső oldalán legtöbbször erős fekete sörtcsor húzódik. Potroha
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S szelvén),hől áll, a nőstények szőrözetc sokkal rövidebb� gyérebb és durvahb,
mint a hímeké.
3 palearktikus faja közüLfaunate.rületünkön 2 fordul elő.

•
1 (2) Elülső és hátulsó hai-a• ntere gyen gen, harnán s:t:egl�lyezett. Közt�pső
lábszárának külső oldalá11 nincs, vae-y
. -- csal;: 2 erős, fekete stirtc van.
5-8 mm.
Észak- és Közép-Európa hegyvidékeiről i;;rncrjiik; nagyon ritka fajnak
látszik. Fauuaterületünkről eddig c,;ak a Karszthól i, m
. erete� (V11-Vlll.)

(decrepita ZETT.]
2 (1) Elülső éi,; l1átuls6 harántere nem szegélyezett. Középső láb!:'zárának
kiil!:'ő oldalán legalább 3 cr{js, fek.ete sörte van. 7-9 mxn.
Európában 1nh1denütt előfordul. Hazánkban.is �ltalánosan elterjedt, A hegy
vidékeken .so kkal gyakoribb, n1int a sík�ágokon, ah ol csak nedves, árn:yéko;; helye
leírt faj e fajnak őszi nernzedék e
ken találhatú. A. /). Zawudskii SGIIU}I. néven
.
(IV-\'IL, X-XI.) (=• Zrnvadskii ScHi:::M.)
flaveola FABR.

2. nem : Neuroctena RoND,
Homloka a csápok tö,,e föle': 11yúlik, s így lunulaja tcljc:oen fedett. 2 i>ár
fel1:ő orbitalis sörtéje közül az elül;;(í pár nagyon c,;:enevész (25. ábra). Csápja
vörösessárga. 1. sugárere sörtér.c:tt (26. ábra : B). Lábaina.k és P,Otrohának
szőrözete fekete.
Egyetlen · palcarktiku, fajn n,'tlunk is hono;;.

- - Rozsdasárga, hornloka élénkebb vöröse:;;sárga. Supraalaris sört.éje
előtt még 1-2. rövidebb sö.rte van. Szár1rya barnás, elü.lső szegélye
sötétebb, eliilső és hátulsó hatántere feketésbarná11 szegélyezett, s
cznn kívül a szegély�rbe
torkolló erek bctorkollási hei�cin
1-1
'
,
.
kic�i11y, határo:1..atla11körvonalú
folt al,1kult ki (25. ábra). 6-lű 1nm.
Európai faj, Nálunk a <lon1b- és hegyvidékekeil általánosan elterjedt, , í k 
vidékeinkről viszo nt eddig· t�ük Kecskcrnétrol isn1eretes. J-..1int copro phil faj harl an·
gokban �em ritka (V-X.)
analis FALL.

A
26. ábra.•/\.: T)ryomyzci flu.!'eoia FA!ln. fej.i1 oldalnéz e tben - B: �Vmtrocten<i analis
nya - C: .,Jctenoptera hil(irell<1 ZE'T.'T. feje oldalnéz·etbe11 (Erc!dcti)

FALT„

szá r
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39, család : �EOTTIOPHILID_.\.E
Jellc1nző rájuk, hog)· vihrissáik vannak, po;;tvcl'ticalis sörtéik szét·
hajlók, láhszáraikon külső praeapicalis sörték nincsenek,. csak a középső
láhszár végét veszi körül sörtckoszorú. 1. s1tgárerük felül ,;örLézett, mellék
é!, l. ;;ugárerük szorosa11 egymás 1nellett futva to1·kollik a szegély érbe (27. ábra).
Fejük magasabb, 1nint ami1ye11 hosszú. Fcj;;ö!·tézetúk : postvc1·ticalis,
bel,;.ő és kii.lslí verticali,;, ocelhn:is, 2 í'r:lső orbitalis, 0-l alsó orbiialis sör:tl�pár ;
az cliilső fels6 orbitalis sörte gyakran rövid, ritkán }1iányozhat is, fcL;ő orhitalis
sörtéik felfelé és kifelé hajlanak.. l(özéphátuk ha1·ántvaTrata kö:zepén kis
,,zakaszon megszakad. 1'or,;örtézetük : 1 humeralis, 2 notoplcuralis, 1 supra
alaris, 2 po!-!talaris, 2--3 dorsocent.ralii;, 0-1 praescut,cllaris és 2 scutellaris
:;örtf:pár. Stern opleuraj uk fcl;;(f szt>gély í:n si.ir Le,;;or húzódik, n1csoplenraik
,:snpaszo1;:. Szárnyuk szcgí:Iycre vagy :teljes, vagy a mellék61· hetorkollási
helye előtt n1eg:,zakadt, 1. ;;ugárere felül sörté:zett. 2. LíS;;ejtjük és ví:gsejtjük
rövid, az ut6hhi küls(í oldala kiha;;.asodik, végsőerük ncn1 éri el a szárny
hátuL;ó 1,zegélyét.
)Ií ndk(•t palea1·ktikns fajuk igen ritka. l1nágóikat lc:ginkább lakások ablakain gyiíj
tötték, dc cli>k ;:riiltek nyirkos, ár:nyékos erdőből, erdei tisztá;;okrúl fií közötti hál6zás közheii.
Lárváik ffszekülö n1ada1·ak, első;orhan pintyft;lék külső éHískiicli5i. Edcli� csak a Neottiophilum.
pr1Ieust1.irn i\.1EIG. fejlődésrnenetét isu1erjük. Petéit nyár clcjén rakja le, a kifcjlctt 10-·ll 1n1n
ho:1- ,,zí1 lá1·vák xi.. --XII. hónapban bábozód11ak he, ten yészctbe n 111ár II-JII-han kikelnek,
a ·szab ac lhan azonban csak V · -VI. hórH1phan, kivételesen 1nár rV-bcn gyííjthetiík.
'1Iin diissze 2 nen1 1 - 1 nagyon rítka fnj:i tartozik C'hlH· a csaláQ.ba,. a1nelyek faun. n
tcrületün kiin í;; előfo1·dulnak.

}. n e m e k h a t-ár o z ó klll csa
l (2) Ki;;ehb (tt-5 n1n1). 1 pár al!:i6 orhitali>' 1,örtéje van (26. áhra: (:).
Szárnyán scinrniféle rajzolat, illetve folt nincs, l1átulsó combjának
.
belso" ol<.l a·1an
,
') tu;;
" kesor h'
=
uzo'd"k
1 ·
2. ilc1n : _.\ctenopterá (:zERNY
Z (1) :N agyohb (8,5-9,5 n1n1). 1\.lsó orbitalis sörtcpátja hiányzik. Szürkés
tónusú szárnyát sötétbarna foltol;: díszítik (27. ábra), hátuli;.ó cornh
jának belső. oldaláíl nincsenek sörtesorok
1. nern : Neottiophilum 1''RFLD.
1. nem : Neottiophilum

FnFLD.

"
I ernezc ..}tegye;;;, c;:;ucsa
'·
ront,;:t.e1n
mHJ. l( I1ern hom1ok'ana"
'
1 e1u·· 1 so,, szeg�:'J ye1g
ér, alsó orbitali,; ,;örtéi nincsc::nck, vibri,;sái n1ögött f:rős peti!-:>L(1mali� ,;örték
;;orakoznak. Szárrryúnak r;zegélyere kö1,Veth:riiil a mcllékér betorkollása el{ítt
meg:;zakad,
;•ríS;;cn :-:iörtézett.
<.
Egyetlen faja nálunk is hono,.

- - Fénye;;, rozsclavürös l'éZÍ11íi. 2 pár fels{; orb_italis sört�je közül az
i�lül�{; 1·ö·vid, néha hiányozhat is; praescutel1aris ,;örtéje ninc;,. 2 11á:·
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dorsoce11tralis sörtéje közül az 1. pát kisebb és gyengébb. Haránt
erei ba1·r1án szegélyezettek, ezen kívül szárnycsúcsá11 még 1 nagy
bar11a folt is van (27. ábra). 8,5-9,5 mm.

IJ

'

2 i, ábra. 1Veottiophilum, priu�llstum �{EIG,

9

(Ércdcti)

Ritka közép- é;; nyugat-európai faj. Faunaterületünkről eddig Budafokról,
Sopronból, Nagyenyedről és Szái;zkaról is,nerjiik. Lárvája különböző 1nadarak,
elso.snrban pintyfélék fészckülő fiataljainak külső élősködői. l1nágóit legtöhhször
lakások ablakain, ritkán réten, árnyékos erdőben gyűjtötték (lV-VI.)

pracus.tum l\lEIG.
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2. 11e1n : Actenoptera CzERNY
I'oritszcmlerneze rö·vid, hornlokánnk e1űL;ő szegélye clőLL 1 pái- alsó
orbitalis sörte excd, a vihrissák 1nögött 11jncse11ek erősebb peristornalis sörték
(26. ábra: C). Szárnyának szcgélyere 11cm $Zakad 1neg sehol sem, rajta erősebb
;;örték ne.1n erednt:k.
Egyetlen faja faunatertHctünkről i5 i,rnerctcs.

- - - Sárga, csak :kis;;é fényes. Nlindk:ét fel;;{:í orbitalis sörtéje cgyforrna
erő�. l pár praescütellaris sörtéje van, 2-3 pár dorsocor1Lralis sö1:Léje
ki.izül az eliilsf>k kisebbel�. Szárnya l1alvanysárga tún. n sú, sötétebb
foltok nincsen el� rajta, harántc1·r.i nem szegélyezettek, 4-5 rn 1n.
l\fü1déi;;;;zc E 11rópa 11éháríy pontjáról is111eretes. F aunatertiletünkről csupán
r ·Tátrából ,zánnazó példányát ísn1er0nl, de :i .Fáunakatalógus S0pn1nhól 'i;; crnlíti·.
1:-'cjlődf;;e é.s élc trnódja i;;1nctctlen (VIII.)

hilarclla

ZETT.

40. é;;alád : Sl�PSID.t\.F� - BILLE(;.ETÖ .LEGYEK
Jcllen1z6 rájuk, hogy szegélyerük fo.lyamatos, ;;emmiféle törés, meg•
$:!.akadás, vagy elvélconyodás nincs 1· ajta, fejlett mellékcrük a .:;;zcgélyérbe
torkollik. Vibri!:\ sáik van11ak, .búr ezek olykor aljg erősebbek, mi11t a 1nögöttük
..
" 'l'as1.1k l1a
.. 'l;;:. LI
' t·ulso, a1so, szogelhel)"ezk·e do;, per1stoma
' 1so, 1'egzony1
.1.: atu
1'1s sorte
·
letéből 1 ert)s metastigrnalicalis sörte ered (28. ábra: C). Kicsiny, karcsú,
többnyire fekete szíü{i, hangyaképű legyek (32. ábra).
.
' a szemek
f'eItunoe.n
" ,, .d om.b· 01·u,
'
FeJU
. ·· k- to„ bbny1r.e k-erek, h'at1.1lso, re;;;ze
nagyok. Fejsi:irtéik közül a-z ocellaris és a bcls.ő ·verticaiis sörték, valamint a
vibrissák (ki_,,(;ve az Ortalischerna FREY nernct) 1nindig megvannak, a széta

a
..•,

A

..::-;•..

1

/

L,.,,.;

,- - i_
.• .......
,.

e
p

E

28. áln·a. A.: .Suhella sphondytii Scn:RK, é s B: Sepsi$ thorucica .1.lOB,-T)ESY, ,zátnya-C: Scpsida
lu'tlulsó légzőnyílá-.a (a = 1nctastig 1naticali, . ,iirt.c) ·-- D-··.E : J1Ieropli11s ste.rcorarius Ron.
D.:sv. hí1n hátulsó láb:;zárának külső oldala a7. o,111et.�rit11n1nal �;; annak . eriíscbb nagyítása
(a = 0;;1neterinn1) (A-J�: eredeti, C: ()LDl:IOYD -, .l}-B: lIENNH: nyo1nán)
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hajló post·verticalis, a kül;,ő verticali� és ,1 fcls6 ol'hitalis :;ürték egy.szer 1neg
vannak, máskor
hiá11yzanak. Csápjuk rövid, 3 . .Íze vagy kerekded, vagy
.
m ásfélsze : r-kétsztl' olyan 11o;;;;zÚ, rr1í11t amilyc-.n széles.; csáp:<.örtéjük c.supasi.,
tövük n1egvastairoclott.
T.a1)ogatóik
csökevényesek. To1·uk; külön.ö;;.er1 oldal...
._..
'-'
le . n1ez.cik alig sörtézettek. 1'orsörtézetük : 0-1 hu1rie:ralis, 2 Hotopleui-ali !:' ,
l supraalal'i�, 2 postalariR, 1-2 dorsocentl'alis sörtepál' és oldallernezeín
1 propleui:alis, 1 stigmaticalis, 0-1 n1e:,oplcuralis, 1 sternopleurali;; sörtepár.
Pajz;;ocskajuk legtöbbször jóval rövidrbh, 1nint an1ilyen szt':lt'.S, ren<l<:;;cn
2 pár scut ellaris sörtével, amelyek kö:r.űl azonban az oldall'-ók 11agyo11 gyukra11
satnyák, ;;í.it teljesen hiányozhatnak i;:; • •.\ hátul!;ó li;gzőúyílás hátl1.lsó alsó
,;zcgélyén 1 vagy 2 c1·ős 1netastign1atícalis . s örte ertd (n e m Lt':vcsztend{í össze
.
a légzon:rílá$ alatt a l1ypoplcuran levő apró szí írökkcl !). Szárnycrezetük
tcljei::, l. és 2. tőscj rjük r1éha összeolvadt (28. ábra: ..A.). Szárnyaik k e�kcn yek,
teljesen rajzolat nélküliek, n1ir. 1dössze a SeJJsis FALL. fajokét díszíti 1 ;;ölt':t
.
'
..
,
f olt ilz r2 +:i er11e
k a szege'l·yer
' be lork o11a!;a
'
�.
1.11so
lJe1yen.
,
El··
,, c;;1poJU
' ,, · k l10�:-zu,
lál,:::záraikon külső pracapicalis ,görték: nincsen.e.k. Potrohuk többé-ke,; (, ;;hé
J1yeles, sörtéz��ttsége fajo11ként é;;. azo11 belül ivaronként is 11.agyl)n változó
lrhct. "<\. hírn ivarszerv legtöbbször kiugró, n1cgvastagoclott és hypopygiumu
kon hypopygialis sörték lehetnek ...\ legtöbb fajo11 belül feltűnő ivari két
alakúság figyelhető meg, amely elsősorba11 a l1írne.k elül,;ő con1hjá11ak és láb.. k,
, " l tus
' a potro · . e
' 'b en e$
' k- f:l 1aku)nsa
czcttsege
szaranas:
h 4 's ;,.
� haslcrnr .7.e11e.
' 'bal!
.
jelr:ntkczik (31. és 33. ábra).
,.

�·

A z élő legyeknek k a kukkfíí szaga van. Jclte.rnző rájuk, hogy le�zállva �zárnyaik at fel
és alá csapkodják, ezért nevezik őket billegető legyeknek. Tenyészohcly�iket : c inhcri é »
állati iü:üléket, trágyát, iszapos árkokat, vízpaxtot gyakra.n felkeresik, é;; ilyen hclyQken
törnegc�en gyiijthetők. Sok fajuk vir,,gl{Ltogató, elséísorha11 az ernyéí; vir,'tgzatúaknt keresik.
fel, Az ivari élet szempontjából fontos és a családra igen j�llegzet(:s szt�rvük a hhnek hátulsó
lábszárán levő, küliinhöző szerki! :i:etii, o,rne.tetiurnnak (28. áhr,-i : ))-);:) ·nevezett illat,zervük.
9 nen1he sorolt rnintegy 60 palcarktikus fajuk közül :i\fagy11rországról eddig 6 n�rn
24 faja is1neretes, de rnég továhhi a faj cli.íforchilása ·váthat6.

_,\. 1Je m e k l1 a t á r o zúk u léi'a

1 (2) Szárnyá11 az

r2 +3 érnek a szcgélyérhe torkollása l1clyén sötét fol\

va11 (28. ábra : B, 32. ábra)

6. nem : Sepsis FALL.

2 (1) Szár1iyukon az r2 +a. érnek a szegélyél'be torkollli$a helyén ni11<:s ;;ötét
folt (28. áhra : .:\.).

,, ·
..
>
(4) 1. e' s '>
- · toseJtJ'• f:' os�z eolvacl t. ("
48 , áhra: A) ( = J, andora HALID.)
l. ni:m: Saltella Ron.-DEsv,
4,

(3). l. és 2. tősejtjük önál16, nern olvadt tisszc (pl. 28. áhra : B).

5 ( 8) l\'Iesopl eu1· al1s és külső ..- erticalir; ;;.örtéik ninc:. enek,
6 (7) Postvertica1is söl'téje és vihrissája nincs (29. ábra: (:). Pajzsocskáj,a
ho;;szabh, mint szélességc�nek f e l e, rajta 2 pár egyforn1a erofségű
scutellaris sörte foglal helyet ( = Protothe1nira DuoA)
2. nem.: Ortaliscl1ema F.REY

xv.
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(6) Postverticali;,; sörtéje van (30. áhra: •.\-E). Paj:zsocskáju rövidebb,
_
rnint szélességének
fele.. Csak a csúcsi sclltcllaris sörtepárja erős
( =, F.;n icita. WEST\V., Enicomira I)unA, Che.ligaster J\'1ACQ.. Sepsis
F -l
. LL. partim)
3. nen1: Themira RoB.-DEsv •.

8

(S) Legalább n1cso.ple11ralis sörtéik 1ninclig rrtegvannak.

.. " eros
" (.30 . a
'l)ra : E) ( = l'Vemopoda RoB.·DEsv..
9 (10) FeJ so„ orll1ta
· 11s.
· �ortCJC
.
5. 11em: lleroplius. HOND.
partín1)
.,
.
" l11anyo.
z10 (9) !,'első orhitalis :::örtéjc nagyon k.1ci,1ny; r1a.1szalve'k011y, sot
1,

•

,

4. nen:i : Nemopoda RoB.-DESV.

l1at is (30. ábra: D)

1. ncnl: Saltclla Ron.-DESV.
Fejé111:k arcéle erí.í;; , a csáppk. k.özött rnint vast,ig taraj einclkedik ki.
Pof6.ja széles. l•cjförté.zete jól fejlett, c1·ős, csak. 1 pár felső orbitalis sörtéje
van (29. ábra: A -B).
'J'or::-örtézcte: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 s11pra
alari 1.-, 2 postaiuris, 1 proplcuralis, 2 scutellaris sörtcpár. _i\. dorsoce1Jtralis
sörtesorburi legalább 1 erőteljes sörte találhat6, é;; a dorsoc.entralis sorok
között acro,;tichalis sürték hú:i:ódnak. l\lesople,1ra!is sörtéje van, de néha
nagyon gyengé11 fejlett. S:i:árnyának 1. és 2. tőscjtje ö,;;szcolvadt (28. ábra:
.\).
•
Pot1·oha a 2. hátlcmez!,! mögött nem fűződik he, 1nacrochaeták 11incsé:nck
1·ajta,. _csak a hypopygialis sörLék fejlődtek ki.
A 'nc1n holarktikus.-oricntali$•etiópiai elterjedé,ií. S faja kiizül 3 forctul elö a pale•
arktiku1nban, s abból 2 hazánkban is hono;;,.

1 (2) Feje gö1nhölyű, �:;:eme kerek „ arcéle oldalról 11ézve egyenes, nem
or1!;
· zerííen hajlott, pofája 11ern, vagy· alig nyúlik a i;ze1n clc (29. ábra:
B
. ). Szárnya színtelen, kissé tejfehér csillogású. 1\:Iindkét ivar })aj
zsocskája fekete. 3-5 mm.
�yugat· é;; Dél-F.-ur6pában, vahunint Kisázsiában fordul el<í. Elszórtan
hazánk síkvidékein g):iijtötték (V-,'11.) (= basalis 1-IALID.)

nigripes Ron.-DEs·v.

A

B

e

29. ábra. A; S<1ltella sphoridylií ScnRK,, B; S. nigripes Ros.-DESV, és C; Ortulische1na iifbi.·
r.11rse ZETT, feje oldalnézetben (Eredeti)

l 72

xv.

DR. SOÓS ARPÁD

--- ....--- - - - -

2 (l) Feje hará11tov11lis, szeme ellips,ds -alakú, arcéle oldalról né:zve orr·
szerűen hajlott, pofája fc1tűnőe11 a szem elé nyúlik (29. ábra : "�).
Szárnya l1alvány füstszürke. Legalább a hírnek, dc gyakran a nlísté
nyek pajzsocsk.;ja is. kiterjedten sárgásvörös. 2,5-4, n1m.

Holarkt.ikus faj. Fautlatci:iiletünkön általáuo�an elterjt,dt, cl,15,orban. a sík
és don1bvic.lékckri51 kerillt eléí, hegyvidékeinken, úgy láts:.1ik, sokkal ritkább. A.z elő:.1ő
fajnál jóval gyakoribb. Lárvája tehéntrágyában fejléídik (V-IX.) (= sc.1,telta ri.�
FALL,)

.sphondylii

2. nem : Űl'talischenia

ScHRK,

:FREY

Feje gömhdcd, valódi vihrissúi nincsenek, postverticalis sörtéi hiány
zanak, felső orbitalis és ocellari;;, sörtéi nagyo11 gyengén fejlettek (29 . ábra: (:).
Torsörté�et.e : ·� notopleura}i;,, 1 supraalaris, 2 postalaris (a l1átul;:;6 sat11),a),
" ' "
. sortepar.
..
' 1\1
· e.sopl eura1·1s
1 d orsocent1·al..1 s es
' 2 egyforma cr.ossegu sClttellar1s
sörtéje nincs, illetve l1elyén nagyo11 finom kis szőröcske lehet. Potrohán
nincsenek 111acrochacták.

.

.
.
Egyetlen : nálunk i, honos
palearktikns faját
í,;nnerjük. Elettnódja is111t\.rctle11.

Fekete állat, de aJ·.ca, pofája, csápja, csíp6i, valan1int contbjának
tövi és csúcsi része sárgá.sharna, illetve rozsdaharlia. Elülsv !áh·
fejének. 2. és 3. íze fehér. 3. csápíze kerekded, olya1l széles, minl
arnilyen ho.sszú. Tora domb o. rú, pajzsocskája ho.sszabh, mint sztq1! s ·· :ese11
'
, e' nek· feIe. Szarnya
,, erei· l·,arna'k·. 4 ,;:>·• min
seg.
'
·
szurk
attet„zo,
.
}lindiissze Európa nGh{111y pontjáról é, Szibériából isn1�rjük. Faunatcrü.lc
tünkről eddig csak a }látra nyugati szélr.réíl (l\:Iuzsla-hegy) és Kőrös1nezőrul került
clo (VL)

u)hitarse

Zl!:T.T.

:3. netn: Themh·a RpB.-DEsv·.
Fejér1ek alakulása fajonként változó (30. ábra: • .-.\ C
- ). Fej_;;ö1·té:t.;itc
gyengén fejlett, külséí, verticalis sörtéi nincsenek, s .csak 1 fcls[í orhitali.s sörtéje
va11, Vibrissái közül mindkét oldalo11 legalább az egyik erősebb, mint a szon1•
széclos peristomalis sörték. Torsörtézctc: 0-1 huD,1e1·ali::!, 1-2. notoplcuralis,
0-1 snpraalaris, 1-2 postalari,;, 1 dorsocent1·a1is és 1-2 scutellaris .sörlepár
.
Szárrrya rajzolat nélküli. Potrohán nincsenek macrochacták. Nagyon j('Hcgzctes
a hímek 4. potrol1szelvényének ha:-;lemeze, amennyiben arról kétoldalt fajon
ként változó, külö11böző hossz{Lságt'L ii-z6rpam:acsok csüngenek le (31. ábra :
_1\.-Il). I0varlemezi.ik többnyire egy alapízül�ttel elkülönül a hypopygiumtól.
l-Iín1jeinek elülső combjá11 különleges sörteszcrű kép;r,Öcl1n6ny<;k, hátuls6 liih
!';Zárain pedig 1nf!:r.Gs:z.cr{i osmétcriumok alakultak ki.
Eddig isn,ert 13 palearktikns faja koziíl 8 előkerült hazánkból is. l1nágóít. a legkülön
bözőbb biotópokban gyííjtütték, így többek kö:.1ött réteken, patakok partján, trágyadorn
bokon, e1nheri iirülékcn. Lárv.ái tr{1gy,'tban, tr.igyalében fejlődnek.

xv.
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1 (8) Humerahs sörtéik nincsenek.
2 (3) Sternopleltraja fényes fekete, legfeljeLL 1.:,:;ak ki:; r. éi;:1,c fel1éren l1an1vas. Csápja vörösessárga, 3. csápíze kicsiny, 1nintegy 1násfélszer
olya11 hoss1;Íl, niint a1nilyen széh�s. Lábaí túlnyor.nórészt fclceték, de .
,
, i'·eIe es
,
, a l'a bf'eJ. 1ze
1 k
a. c:;1po"k-; a com.oo
· k'
··ct vege, az e1u
·· 1.;,o.
,, la'b·s;r,ar
' k·
sárgúk. �� }1ín1 potrohának 4. lta;;lcmeze n1int a 31. úhra : B. 3,5-4 n11n.
}'.gé,:,; Európában elterjedt, <le. sehol ,cin gyakori. Így faunatc�rületünkröl
is eddig c,ak Fclsoliivőröl, Pápáról, Lillafün! dről, I(őrö,n1ezí.íriíl, :\ agyszebe�1böl
és a l{etyc:záthól isnH1retes. Lárvája üriilékhen ól CV-lX.)

Leach.i :NlJ<:rG.

3 (2) Ste1·nopleuri1juk tcJjes egésziikbcn fc:hérr.n hamvas.
4- (5) :Feje oldalról 11.ézvc ke!·ek, olya11 hoss:r.ú, inint arnilyen rnaga;; (30.
ábra: _.\.). Tora többé-kev.ésbé erősen fénv;�s,
tüki.irszer(i fénvreflex,
,
szel. Lábai teljesen feketék. 1,5-3 min.
liolarktikus faj. Ilazá.nkban is általánosan clterje.clt, különéi,c!n. nz {,lló- .:::;;
folyóvizek 1nc11tén gyakori, don1bvidékeinken rnár jóval ritkább, hegyvidékeinkről
pedig eddig 1néi:r ne1n jsn1crctcs (V-IX.)

111inor

HALID.

5 (4) Fejük oldalról 11ézve ovális, ho::;szabb, rnint amilye11 1nugas. Toruk

fénytclc11, tükörszerű reflexe nincs. Lábaik kisehb-nagyohh kiterje
désben mindig sárgák.

6 (7) Egész pteropleuraja világosan haínvas, sohasei'x1 fénye;,.. Co1nbjai
sárgák, hon1loka sárgásbarna, csak a fejtető sötétebb, aranyosan
,deres ·i>zŐrökkcl. _.\. hím .középső. láhfejénr.k tí'.Síze egyszer{í. 3-4 1nn1.

·
Faunatcrülcti.ink ende1nikus t'aj�ínak látszik, 1nert eddig c,;.ak ugodról és
·B�riászkáról ísrncrctc;; (VI.)
simplit�ipcs DtrDA.

,

0

·,_Ji'

E

�

30. ábra. A: Themí.rci rninor liAJ,IP., B; Th. putris .L., C; Th. ltir.ida STA.t::G., D: lVeniopoda
nitfrlula FALL. é, E: .}[eropli1is stercori:rri1•S Ron.-DF.;,Y. feje oldalnézcthcn (Ercrlcti)
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7 (6) Pteropleurajának legalább a rnei;opleurahoz csatlakoz-ó r6i;ze fényes
fekete, világos harr1vasság nem fedi. I,ábai feketék, csupán a töveik
többé-kevésbé s.árgák. Homloka fekete, csak az elülsíí szegélye vilá
gosodik fel, aranyosan cltres szőrök nem horítjak.•.\. híu1 középső
láb�nak láhfejízeí kiszélesednek, 6s e rés.züket sötét gyiírű övezi
(31. ábra: D}. 3--·4 n1n1.
1:.:uráziai faj, Egész faunaterületünkön, n1ind a sík-, 1nind a hegyvidékeken
i:'gyaránt előfordul ( v·-IX.)
·

annl1lipes

�lElG,

8 (1) I-Iurneralis söttéik va11nak.

9 (10) SLernopleni:aj a fénye;;; fekete, kiterjedtebb fehér hamvasság sehol
sincs rajta. _.\ltálában az egész álJat fényes fekete. Elülső notoplell•
ralis, hátuh-:ó postalaris és su])raalaris sörtéje satnya. A nőstény
henger alakú c1üls6 combjá11 erti1,, fésiíszerű 1 fekete tüskesor hú1:ódik.
A hínt potrohának 4. haslerneze mint a 31. ábra : A
. . 3 rnrn.

Európai faj '. }linclenütt ritka. Fannaterüle.tünkrol eddig csak Felsőlövőrol
J{évfülöpriíl, 1'orcl,,ról és Re1netéről isineretes (IV-VI.)

supcrba

10

flALID.

;;ternop·lcuraJ·i1k han1: vas, ;,ch.ol i'-em fényes.
�(9) E�ész
.

11 (12) Pofája keskenyebb, mint 3. c.sápízr (30. ábra: C). Supraalaris i;ör
téje nincs. Lábai feketék. 2,,5 mm.
Európai faj. :Hazánkba11 általánosan 1•lti.rjedt, de nern gyakori (IV-X.)

lucida
12 (11) Pofájuk i:;zéleschh,
(4-4,,5 m.m).

111int

s TAEG.

3. csápízük (30. ábra : B). Nagyobb fajok

13 (14) Csápja fekf:te, csáp!'itirtéjéi1ek ti:ive e1:őscn rnegvastagodott.. A 11őstény
elülr;ő con1bjának helső oldalán középen 3-4, mcgközelítőlf:g egyf,orrna erús;;egu
" ' . _ , " tllS
.. ke u··1. 4..;:>
., "' 1n1n .

e
A
B
31. ábra ..;\: Theniira supe1·ba HALID., B; Th. Leachi l\.lEIG-, és C: 1Vemopoda niti<lula FALI,. :J
.
4. (é;; ré�zhcn 5.) potrohszelvényének haslemeze. - D: Thelnira <inr111lipes l\'lEIG. ö
középső lábának; lábfeje (IIENNIG nyomán)

xv.
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. Holarktiku, faj. IIazánk sík- és hegyvidékein egyaránt 1negtaiálható. Lárv,'tját trágyalébc.n gyiijiotték ('i"--IX.)

putris L.

14 (13) Csápja barna1 csápsörtéjéne� töve nein vastagodott meg feltűnőe11.
Pofája jóval .szélesehh, 1nint a 3. csápíz. ,,\. n6stény elülső combjának
helső olclal:°in középen csak l er(is 1;i.lrte ered, e7. elí.>tt 1n1�g töhl>nyirc
4 rövidebb 5ÖJ:tc találhaLó.
4 1nn1.
.
J(öz�p- és É,zak-f:orópáhan fordul elo, az utóhhi területen gyakori. .Fauna
teriiletünkii n ritka, eddig Bnrlapestről, Kcc,kcn1étriíl, K.ovác.�patakról, Pécsről é�
Szá�zk,'tról 1s1nerjlik (I(J-VIII.) (= Fallerri S1A
• .1::G.)

nigricornis YlEIG.

4. nern: I\en1opoda HoB.-DEsv.
Frjc kerek� pofája keskcnj"í:hb, 1nint 3. csápíze (30.' ábra: D). Fej.
.
.. , .
..
" ;;.u
,
l ··1 so
"'versortezete
: po!:-tvert1ca
.,, 'vert1cu
. 1·IS sorteJC
· 1·1s, oce11 aris 'es belso
cros,
.
.
.. ,.
"
"
" vagy l''
.. , . .
keves
'b'e e.ros
1· 1·IS sortejc
t1cal'J.i> sorte.ie
uanyz1'k, fel"
so or)Ita
szorszeru
vagy szi11té11 hiányzilc. 1'or;;örtézete : 1 hun1eralis, 2 notoplcuralis, 1 supra
aliú·i:::, 2 postalari°s ( a hátulsó satnya), 1 do1·;;occntralis és 2 scutell.aris (az
oldalsók satnyák) sör�epár. Stcr11opleurajának felső szegélye mindig fehérell.
han1vas. A hímek másodlagos ivari jellegei 87. clüls6 comh és lál>szár bels6
oldalán fordulnak elő. Potrohá11ak 11. haslemeze villa. alakú, 2 oldalán azon
ban cr;ak rüvid �zőrpan1acs van (31. áhra: C).
,

J::.f(' ttnódjuk kevéssé i;;rncrt. Az eclcligí nlegfigyelések szerint lárváit e1ilhecí ürülékben
és ho1nló c,igákbau találták. 3 palcarktikn. faja küzül 2 hazánkból ü ísn1c1·t .. dti a :1. elők.eriilése
i� várható.

1 (2) Külső verticalis és fel;;{; orbitalis sörtéje ninc;;, humeralis sörtéje
satnya. (:sápja vörösessárga, tora fekete, de prüpleuraja és s.teru.o
pleuraja vürö8harua. Potroha fé1rye::. fekete, a 2. hát.lemez mögött
feltűnően hcfűz6dött. Lábai tú]nyon16rf:s:r.t ;:;árgá�barnák. 4,5 1n1r1.
Edóig
csak Né1netors7,ághól é;- Svédo rszágból volt is1nt-rete;c, de n1ost cHL
.
került faunatcriilctünkréíl Í$, é.spc.clig Pöstyénl,i.íl (YI.)

(Spciseri DU-DA]

•

" vert1ca1·1;; C!ó
„ J so
' felso orbitális sörtéjük van (30. ábra : D), hun1c•
2 (1) Kll
rali$ siirtéjük erőtelje,;,
µ

3 (1-) 1\. hím hátulsó to1nporának belső oldalún 2 (kivételese11 1 vagy 3)
rá1:-ímuló tüske er�cl, elül;;ő combján 8--10-tagú sörtesor húzódik.
Csápja sárga, tora túlnyomórészt fekete, viszont lábai túb1yo1nórés1.t
sárgák. A hím potroháiiak 4. hal:'li:nicze n1int 31. ábra: C. 3-4,5 mm.
.
általánosan
Jiolarktíkus faj. llazánkhan 1ni11d a �ík-, 1niJ1d a hegyvidékeken
elterjedt, gyakori. Lárvája emberi ürülékben él, de kitenyésztették különbözíí dög
lött csigákból is (IV-X.) (= cylindrica FABn. )

nitidula FALL.
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4 (3) • .\hím hátulsó tomporának belső oldalár1 nincsenek tüskék, az elülső
con1ho1, végighúzócl6 tüskcsor rnintegy 14-tagú. Egyébként nagy-on
hasonlít .az előző fajhoz, amelytől 11őstén),ét biztosan nem is lehet
elkülöníteni. 3,5-4,5 mrn.
F,uráziai faj. Fau!1nterületünkről eddig csak n hegyvidékekről került elő:
l,illafürccl, �fátrah{1za, _;\rvavárnlja, Bártfa, I(otö,1nező, llon1oródfiirdo, Bra�s6,
Retyezát CVI-IX.)

pectinulata L,v.

5. nen1 : Meroplius B.oND,
Fajaik külső n1egjelen.ésükben nagyon hasonlítanak az olí;i{S nem
fajaihoz. Fejsörtéik a küls<:> vcrticalis 6Öl'te, tor!:-örtézc:tük pedig a l1átulsó
postalaris sörte kivételé,,el jól fejlettek (30. úhra : E). Sternopleurajuk elülső
szc:gélyét 11ag)', fehér, hamvas folt clí�zíti. Potrohuk a 2. hátlemez mögött
ne1n, vagy alig észrevehetően fűz(-5dik be..A. l1ímek 4. és 5. haslr.n1cr.c differen
ciált., hímjeik elülső cornhján 2 erő.ttljcs tü::;ke ül ..
Lárvái emberi iiriílékben, árnyé,kszéklében fejlődnek. 3 palenrktíkus faja kiiziil 1
hazánkban ÍR honos, s 1nég 1 faj előfordul{1sa várható.

1 (2) Lábai Lúlnyomórészt feketék, cq1nbjaik11ak csak tövi és csúcsi része
sárga. �.\. nőstérry clüls6 combjának hels6 oldalán a tövi ötödbeii
1 ho$szahh szőr ered. Hí1nje ismeretlen. Kétes rendszertani érLékű
faj. 3 rnrn.
Egyetlen eddig is1ncrt. h,lííhclyt: J,ií1·iis1n<,zií, ahonnan egy .nostény példány
alapján írták le (VI:)

[plurisetosus Dt.:nA]

2 (1) Lábai t(tlnyon1órészt sárgák, elülső. lába teljesen sárga, köz6pső és
hátul"ó combjának csúcsi f;:le, középső láhszáráu.ak tövi része és
hátulsó láhs'.l.ára teljes egészében fekete. . A . nőstény elülső con1h
já11ak belső oldalin 11incs 11osszabb ., el'<:>sehb s;:<.>r .•t l1ímek hátulsó
lábszárát lásd 28. áhra: D-E. 3,5 rnm.
I-Iolarktikus faj. Hazánkbnli általáno$nll elter.íe<lt. és 1neglehctősc11 gyakori
•
(V··-"VJIL)

stcrcorarius RoB. -DEs,·.

6. ncn1 : Sep;;i;:; F. .\.LL.
.
, ,
,
. fe
.. bb11y1re
. .. k ,
, " legyr:k , }
To
Jarnas vagy sarga;; 1.cstl'cs:1:ekl
·�el . ,.....
.1: f:Ju
' kete :;;z1nu
.szemük ke.rck. Fcjbörtézetük : po1,tve1·ticalis, kiilslí és bel;:ő v1:rticalis éf,\
. 5enck-,
' lJan 11111c,
. sorteparo
·'
' k·. F e
.. "k- vagy egya'lL ala
· l;;o„ oi-l)lt.a
. l'1s :oorte,
oce11 ar.1s
vagy csak mint gyenge szőröcskék jelennek 1neg (32. ábra). Toruk hosszabb,
mint amilyen széles. Torsörté:r.ctiik : 1 hurneralis, 2 notopleuralis, 1 supra•
alaris, 1 postalaris, 1-2 dorso.cen 1.ralis $Öl' Lepá r. Pujz.socskáj ukon 2 erőteljes
..
' . es
' 2 gyengen
..
' :;;orLe
csucs1
' f'eJ'I·ctt o11
e a l;;o' scute11 ur1;;
ererl. 1 mesopl eura1·1s sortéjük is van. Szárnyukat az r2 + 3 érnek a szeg6Jyérhe torkollási helyi�n söt<$t
barna folt díszíti (28. ábra: B) . Hírnjeik tlülsíí lábpárján mindig 1ná,;odlagos
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ivari bélyegeket találunk (33. ábra). Potrohuk a 2. s:;.,,clvé11y mögött többé·
kevésbé 1nindig hefű:r.ődött.•,\ hímek potrohá11 mindig hosszú macrochaeták
ülnek, a nősiényekén egyszer igen, máskor 11en1 .•A.. gonopodák végső részei
minclíg szilárdan összenőttek a hypopygiu1nmal, úg);hogy csak annak hasi
nyúlványának Játszanak (34. ábra). Egyes fajaiknál jól, másoknál csak
nehezen felismerhető ivari kétalak{1ság figyelhct(í meg.

/
32. ábra. Sepsis punciu,n

1

FABR,

,?; (l-;:redeti)

Életmódjuk 1nindmáig c,ak hiányosan is1nert. A1: eddig talált lárvákat tehénlepénybf>l,
tehén- é� serté�trágyából gyűjt<itték. Fajaik zö1ne. a holarkt1szhar1 él, de. 111.aga a nem paleó
tropikus. 29 palearktikus faja közül 11 él faunate1 ·iiletünkön.
1:"eltétleniíl meg kell jcgye1:nem, hogy a Sepsis-fajok, különösen a nőstények meg
határozása nagyon nehéz. Lcgtiibb fajának ugyani;; vannak óríás és törpe alakjai, a1nelyeknek
1neghatároz6jegyei ner11csak v.al<Íjában, ha11e1n viszonylagosan nagymértékben változnak.
Ezért nern adhatók az egyes fajokról pontos rajzok, n1crt fajn1cgszabó jcllcgeik is tág határok
között variálnak.

harnvai'.
1 (2) Slernoplcuraja részhe1i fényes, 11em teljes cgészébér) fehéren
.
H, •,
" „
. IH
11nJene k elu lso co1nb',
Jan . sorte
o nu
k ellc-11" 'k·et v1.se
.l <loro k n1ncscne ,,

DR. so(!s AR1•AD
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ben merevc11 felálló sö1·tékkel borított (33. ábra : _.\), elülső lábszára
1nii1t 33. ábra: F. Potroha a 2.. hátlc1r1cz 1n/)gött erősen befűződött,
fényes fekcLe, gyakran lilás férnes csillogású, a hímek c:lül;;ő hátlen1ezeí
néha. többé-kcvé;;hé vörösek. 1\. hímek }1átle1nezeínek ol<laláról hosszú,
erős macrochacták erednek, a nőstények 3-5. hátlc:1nc:r.ein nh1cse11ek
macr<)chaeták. Középső lábszárának csúcsi l1ar111adába11, elülső-belső
oldalán 1, elülső-külső oldalán pedig 2-4 erős sörlc i.iL Bunkó alakú
hátulsó láh;;zá:rának c;;úcs-i har1nadában 1 hosszú erős sörte ered
(33. áhra : U). 2-4 rr11n.
,\z é.szaki részbt kivéve az egé�z palcacktikurnhan elterjedt. Hazánkban is
1ninclcniitt előfordul, gyakori. Lárvája teh(\nlcpényhcn fejlődik (V-XI.) (=s pe,cto-

1·u.lis J\{ACQ,)

2

thoracica Ron.-DEsv.

(1) Egé�z sternopleurajuk fehéren hamvas, sehol sem fénylő.

3 (8) Hímjeik clüls(í combján a középső sörtecsoport és a comb csúcsa
között 1 vagy 2, sörtéket vi8cl{;, csapszerűc11 kic1nelkedő dudor va11
(33. ábra: B-C). Nőstényeik potrohán mindig vannak hosszú
rnacrochaeták, legalább az litolsó hátlcnte.zeken.

4 (5) Potroha 2. (az els6vel összenőtt!) hátlemezének oldalán nincsen.ek
hosszú macrochaeták. Tora fckc:tc, 2 dorsoccntralís sörtepár ül rajta.
Polroha fén.yes fekete, a 2. l1átlemez mögött befííz6dött. ,t. és 5. hát
lcrnezének oldalán - a nőstényeken valamivel gyengébb - macro
chactak erednek. Lábai túlnyomórészt. feketék, elülső 14bszára leg
többször kisebb-nagyobb kiterjeclésbe11 sárgásvöröses. 2,5-3,5 n:un.
,\z egész palcarktik11n1han elterjedt. Hazánk sík- és hegyvidékein egyaránt
otthonos, 1nindeniitt gyako1·i. Lárvája tchénlcpényl:icn fejlődik (V-X.) (= to.nsci
DUDA)

fulgens llo1,'1t!1·l!

5 (4) Potrohuk 2. hátlemezének óldalán hosszú szőrök erednek.
6

(7) Legtöbbször csak 1 (a hátulsó pár) dorsoci�ntralis sörtepárjuk van

1neg, l1a 2 pár dorsocentr,1lis sörtéjük van, akkor a hí.m elülső combja
, ,
A no�
u
so
a
1;zaranu
es
a szara
„ t'cnv
h't
l
,
l'b
a
k.
, l'b
., 1n1n
. t a 33. a'hra : B es
' G.,., ,'.l.
•
elülső-küh;{.í oldalán a c;;,ícsi feléhe11 sörle ered (32. ábra). Potroha
a 2. hátlemez n1ögött erősen befűződött, a 4 ,. és 5, hátlemez oldalán
2-2 er6s macrochaeta ül. Lábai vagy teljesen ,,örösessárgák, vagy
a középső és a hátulsó lábszárak 'LÖ\'C sötét. 3,5-5 mn1.
Holarktikus faj. Hazánkban 1níndcnütt általánosan elterjedt. Lárváját
t.ehén- és ;;e.rtéstrágyába-11, valan1int e1nhcri ürülékben találták (V-X.)l

punctum FABR.
7 (6) lVIín.dkét megleheto:'ie11 eg)7ÍOr!lla erősség{i dorsocentralis sörtepárja
megvan. llírnjének eliil.ső combja és lábszára mint a 33. áhra : C
é;, H. A 11ősLén-r
eliilső-ki.i]ső oldalán ninc$ sörte.
.
. hátulsó láhszárának
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Lábai túln)'OmÓrt�szt. vö1·ösessárgák, cle combjai gyakran kitcrjedteJl
,
' ,
'
.. , o,, l a'bszarafek űtt�'k-, ·vagy k··
·u1so" o l<laluk·011 fek·eten savozot.ta
k, kozcps.
nak tövi fele fekct.1�s, .hátulsó lábszára a csúcsi vége kivételévf:J fekete •
•..\ potroh 3-5. hátleniezének oldalán crŐ8 macrocl1aeták erednek.
3,5 mm.

'

Encópában, l(isá:zsiában és Eszak-},.frikában _honos. Hazánkban általáno;;an
e lteJ:<jedt, de 11(1111 olyan gyakori, n1int az előző faj. Ugyl{ttszik, clsosorhan·a hegy- és
do1n bvidéke k lakója, igazi �íkvidéki lelőhelyét csak néh,inyat isn1i,riink. Lárvája
tehén- és lótrágyában fcjHídik (III-X.) (-= cilY'orcep$ DUDA)

violacea

l\,'[EIG.

8 (3) Hímjciknck elülső comhján a középső sö.rttlCsoport ,�s a comb csúcsa

között nincs csapszcrűen kie1nelkedő sörtéket. viselő dudor (33. áhra :
D-E, K-N). i\ nőstények potrohának hátlemezein oldalt ni11csenek
l!lacrochaeták.

9 (22) Hímek.
10 (11) _,\ középső comb tövi felének belső oldalán nagyon hosszú szőrök
erednek (33. ;íbra: O). a hátulsó con1b tövi fc]énck bcJsíS oldalár1

is vannak szőrök, de ezek sokkal rövidebbek, véko11yabhak és sűrűb
ben áll11ak. Felső orhitalis sörtéi nincsenek. Lábai a sárga cli.ilső
csíp{Sk kivételével feketék vagy sötétbarnák. 2 1n1n.
G

F

\

.,-.--= :.: ...":";,,·�.
r.1,
\,;, .......,.. _
.

..'...
......,:.-:<;::-.·...
e . /\-.s,:..·
. ' .
•�

D

.<,,,,
•. .:,_ ••..

p

H

R

s

M

-r:-..� .. - ---::"
•

·,

1

J

T

u

33. áhca. Kiilönbiiz.í.í Sepsis-fajok :) co1nbjaí és lábs:i:árai ..•�: S. tluH·acicr1 l{on .• l)ESV., B :, S.
nigripes i\:IEIC., é$ J:::
b J'fo:t;uosus STROBL
V 'oluce.u. l\iEIG., n:
punctu1n F'ABR,, C:
elülső co1nhja - F.: S. thoracica J{on.-DEsv., G-: S. 1nuictuni FABR,, H: S·. violaceu .1\lElG.,
l: S. 1.iig1:ipes }1EIG. ó, .T: _S. bifle.i;uosu.s STROBL elülső lábszára - K; S. neocynipse.u �{EL. &
Srur.., L: S. cynipsea L., ::VI; S. orthocncm-isFnEY,�: S..flavi111ana :.\{E1G. elülsőcon1bj a 
O: S. pilípos v. n. \VvLP középső co1nbja - P: S. neocynipsea i\'{EL. & SPvL,, R: S. cyni
pseu L., S: S. orthocneniis FREY, T: S. flnt,irnan<L n-IEIG. cliilső láhszára - L: S. th ora.cir.a,
Ron.-DF.SV. h,itnlsó láb;zára (D é;; N: DUDA -, a tiibbi IIEN!'\IG nyon1án)

s.

s.

s.
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F,urópai faj. Fa\lnateril.letünkön ritka, eddig mindössze Budapestről, a
Dobogókoröl, a Bükk hegységből, a Kisbalato11ról, valamint a Rctyezátból és a
Szebeni-havasokból hmerjük. Láryája tehénlepényben fejlődik (V -VIII.)

pilipes v. D, WuLP
11 (10) Középső combj-uk tövi felének belső oldaláról nem erednek feltűnően
hossz4 szőrök.
12 (13) Elülső lábszárának tövi harmadánál mély beöblösödés van (33. ábra :
H:). Csípői vöröscssárgák, co1nbjaik a té1·dck kivételével feketék,
elülső lábszára sárga, a középső és a l1átulsó fekete. Láhfejízeik s-ár
gák, a végsők sötétebbek. Hátulsó lábszáruk elülső-külső oldalán
a 1-:özéptől a csúcs felé es'őer1 1 sörte ered. A középső comb közepének
elülső-belső oldalá1:i. 11incse11 szőr. Elülső comhj a mint 33. ábra : L.
3 mm.
,

Eur6páb:n1, J(jsázsiában és 1::szak-A.frikáhan elterjedt faj. liazánk hegy-,
do tnb- és sík vidékein cgyar,,nt eléíforclul, h{1r az utóbbi helyeken jóval ritkább, inint
a:i; előbbieken. Lárváj a tehértlepénybcn fejlődik(V-JX.) (= var. incisa STROBL)
.

cynipsea L.
13 (12) Elülső láhszárukon

lllllCS

feltűnő beöblösödés .

14 (17) Hypopygi 11rnuk hasi nyúlványa a hypopygium hát-hasi t(�ngclyének
írá11yáhan áll (34. ábra : .A.-B).
15 (16) H)'POP)rgiumának l1asi 11yúlványa hosszú és karcsú (34. ábra: :S)•
• �hátulsó láb!!zár elü.lső-helső oldalán a középtől a csúcs felé esően
1 szőr ered. Közép�ő combjának közepén 1 hosszú �zőr van. Elülső
combja és lábszára mint a 33. ábra: K és P. 2-4 mm.
Holarktikus faj. Úgy látszik, hogy Európában csak délen , -valanlint a magas
hegységekben fordu.1 elo. Faunatcrülctíinkőn: általánosa11 elterjedt, de sehol sern
gy akori.. IIazai lelőhelyeinek zö1ne domb-, illetve hegyvidéki. Fejiődés1nenetét .nen1
ismerjük (V-X.)

neocynipsea 11EL. & SPut.

::;

..
..

D
;

A

B

e

E
34. ábra. A: Scpsís orthocnernis :FR.E)', B :
neocynipsea lvlEJ. • & SPUL.,
flavinia,ia
!\-1E1G., D: S. nigripes �fEIG,, és E: S. biflexuosus STROBL ó hypopygi111na (lIEJ\'::,iIG 1ryo
·rnán)

s.

e: s.
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16 (15) Hypopygiumának husi nyúlvá11ya rövid, s különösen alapja nagyon
széles (34. ábra ; l\.). Hátulsó láb.szárának elülső-külső oldalán nincs
..
TT .. .,
,,
' nem ered sortc.
,, b e 1.so„ o I(la
1 lan
sorte ..n„ozep:;o
con1 b. Jana
- el"
u l:,o·, k
El"ulso"
..
combja és lábszára mi11t a 33. áhra : l\f és S. 2-2,5 mm.
Eu-rópában és É,zak-A.frikában él. IIazánk sík és hegyvidékein egyaránt
.
otthonos. Lárvája tchénlepényben fejlődik (V-X.)_

orthocnemis

FREY

17 (14) Hypopygiumuk hasi nyúlványa harántul áll a hypop)'·giu1n háthasi tengelyére (34. áhrá: C-E).
18 (19) Hypopygiumá11ák hasi nyúlványa keskeny, megközelítőleg parhuza
mos szélű, vége levágott (34. ábra : D), Elülső combja és lábszár.i
1nint a 33. ábra ; D és I. Középső lábszárának elü]ső-helső oldalán,
a csúcsi h,irmadb an 1 kis szőröcskc ered, elülső-külső oldalán pedig
1 satnya praeapicalis $ZŐr ül. Hátulsó lábszára eg yenletesen rövid
szőrös. 2 mm.
,.\ legtöbb ;;zerz<> által félreisn1ert kőzl;p-európai faj. Fa11natcrületiinkröl
eddig csak Noviból ismerein. ".\ Faunakatalógus alapjí,n i:önte,t lelőhelyei (Rucscc;;,
Orlát) 1negerősítésre szorulnak. Fejlődése é, repülési ideje i�rneretlcn

[nigripes
19 (18) Hypöpygiun1uk ha;;.i 11yúlványa
kihúzott (34 ·. ábra: C, E).

YlEIG, .1

.,

:;;zéic·schh, or:-;o alakú, csúcshu

20 (21) Fcltűnőe11 S-alakúan hajloLt elülső lábszárának belső oldalán egy
hossz ahh szakasz �örtézctt (33. ábra: J). Hátulsó lábszárának clüt.,.ő
külsó oldalán .i közepe táján és f'lülső-hel�ő oldaJán mintegy a
csúcsi harroacláb.111 1-1 szőr erccl. Elülső combja mint a 33. ábra:
E. 2,5-3 min.
· letünki>n tl sík- (;� hegyvidékeken egyaránt elö
Holarkt.ikus faj. Faunate1 ü
.
fo -rdul, de sehol scin gyakori. Lárvája t"hénlepényhen, illetve tehé11trágyában fej
lődik (IV-IX.)

biflexuosus

S'.rROBL

21 (20) Elülső lábszára alig észrcvchctőe11 hajlott, u sörték csak a lábszár

,, reszere
' ' szor1t
tove
u :::o" co1nb'Ja
·· 'h ez
· k"oze I eso
'k·oznak. (33 . a'l)ra ; T). El"l
mi11t a 33. ábra : N. Kagyon változékony faj. Hátulsó lábszárának
.. 'k egy;;,:r.cr n1cg"b r1·so,
"lso,, o ·1(1alan
,, .t·11ctve e1··1
'" ku
' levo" sorte
·e 1··1
u :;:ou sovannak.. máskor hiányzanak.
2-2,5 1nn1.
.
Észak-Afrika kivételével az egész palearktikuniba11 elterjedt. I{azá11kba11
i� sokfelé elofordul, de gyakorinak nen1 1nondható. Lárvája tehén- és serté�tn,gyáhan
f„jH5dik (IV-VIII.)
flavin1ana \fEIG.

22 (9) Nőstények.
23 (24) Középső lábszárának elülső-belső oldalá11 nincsenek s.zőrök
pilipes v. n. \\'t:1.1•
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24 (23) Középső láhszá1'uk ,:lülső�helső oldalán szőrök <:rednek.

25 (28) H,atuIso, Ia'bszaru
u so" k"I
' k el"l
u so" oldalán a középtől a csúcs felé esően
,, "k
szoro erednek
..
26 (27) Középső cómbján a közepe előtt nincs sörte

cynipaea L.

27 (26) Középső combján a közepe előtt sörte ered
neocynipsea lVlEL. & SPUL.
28 (25) Hátulsó lábszáruk elülső-külső oldalán a közepüktől a csúcs felé
esően t1incsenek szőrök.
levő barna csúcsfolt kerek vagy
29 (30) Az r2 +3 erének betorkollási l1clyén
•
rövid ovalis
orthocnemis FREY
30 (29) Az r2 +3 erük11ek a szegély érbe való betorkollási hclyé11 levő csúcs·
folt megnyúlt ovális alakú (bizonytalan bélyeg!) (.fla11i1ria1ta-csoport)
biflexuosus STROBL, [nigripes l\:IEIG.] és flavimana lVIEIG.

41. (i::-alátl : :WIEGr.'\lVIERINIDAE
Jellemző rájuk, hogy szegélycrük sehol scrn 1negszakadl ·vagy 1ncg�
tört, mellékerük tövétől a szegélyérbe való torkollásáig teljes, 1. sugár
erük felül csupasz, postverticalis sörtéik, vibrissáik és láhszáraikon külső
pi·aeapicalis sörték nincsen�lc.
'HosszJÍt·a nyúlt tcstíi, fénye;, fekete legyek, ftjük nagyjából kerek.
hornlokuk keskeny, lapos, 1negnyúlt. F(jsörtézetük nagyon rcdllkált, rnind
össze a belső és külső verticalis sörtepárjuk van meg. Toruk jó·val hosszabb,
rnint a1nilycn széles. l'orsörtézctiik : 1 notopleul'alis, 2 supraalaris és 1 scutel
laris sörtepár. Elülső, dc különösen hátl1lsó combjaik megvastagodottak.
Szárnyuk keskeny; 1negnyúlt, n1indcn rajzolat és folt nélküli. Potrohuk pálcika
alakú (35. ábru).
Életmódjuk eddig teljei,.en ünncrctlen. Iinágóik ritkán k1:rültek elő, lep;több$ZÖr exdőben
gyííjtötték őket.
.
.
. Azr.ddig ismert 11 fajuk kéiziil 10 az orieJ1tali, (9), illetve pápua (I) régióban él, s. csak
1 fordul clií a palcnrktiku1h.ban.

1.

11e1n :

l\lega1nerina RON"D,

Szente vese alakü, pontsze1T1h:n1e:r.e nagy, lcrnPz::;zerii, és n1ajdnen1
le:nyúlik a csápok tövéig. Csúpja rövid, 3. íze tojás alakú, csápsört1{je pelyhes,
ílletvc fino1nan szőrü;. T·orhátát, valan1int Jneso� é;; sternopleuraját világos
sárgáshar11a szőrö:r.el borítja, pterople11raja c:,u.pasz. 2. tős1.jtjc és vég:3ejtje
' ·
'
" e.1er1
, vegRoere
' ,,
.. · ' cro�,
rov10,
a s;,:.al'ny hatu
_f. fgva;;tagoaott
' lso' ,,zcge'Iyet.
, i\
hosszu,

xv.
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hátul;;;ó combjának belső oldalár1 2 sörtes.or húzódik. i\. hírn potrohának vége
bunkószerűen n1cgduzzadt ( = Lissa l\1EIG.).
Egyetlen palcarktiku, faja nálunk is él.

.f

35. ábra. i11e gamcrína dolíum

FA.DR-

J

(Eredeti)

-· - .Fényes fekete színű, de ezüstösen csillogó arca, valámiirt lábainak
túlnyomó 11agy része sárga, lábfejízci barnák. Elülső csípői ezüstösen.
csillognak. _4. potroh hátlemezei hátulsó szegé)yt�nck oldalait kis
ezüst szh1{í háromszögek díszítik, 6-8,5 mm.
, Közép· .és Észak-Európában„ fordul eHí. Faunaterületünkön ritka. Eddig
1n1ndösszc a J(őszegi hegységből, Orszentrniklósról és Szaloncáról. is1nerjük. Kül
f öldön el siísorhan ligeterdőkben találták (VI-IX.) (,., loxocerúin l<'ALL.)

dolium

.FA.BR.

Jellemző rájuk, hogy szegélyerük n1cgs:lakíLott, s hogy ez a n1egszakítás
h.rzonyos tavo
' ' hetorko 11'asa el"olt, teh'at nem k'·
ozvct·
, l;;agra
' ·, van az 1 . sugarer
lenül a hetorkollási helynél. l\:Iellé.kerük jól fejlett, és hctorkollik a szegély
érhe, l . sugárcrük f<:lül csupasz, postverticali.s sörtéik széthajlók, vibrissáik
va1n1ak. Kicsiny, 5 rnm-nél sohasern nagyohh: legtöbllször fényes fekete
legyek (36. ábra).
Fejük 1nagasahb, mint amilyc11 hö;;szú, tapogatóik jól fejlettek (37.
ábra : _.<\.). Fejsörtézetük : 'postverticalis, beli;ő és külső verticalis, ocellaris
és 2 felső orbitali _s 8Örte.pár, közülük az uLóhbi kétféle sörte gyakran gyengén
fejlett ; vibrissáik 1nindig crőtclje$ek. (:sáJ)juk rövid, lehajló, 3. csápíziik
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öváli;:;. '1'01·;;.ürtézetük: 0-1 l1urnerali,;, 2 notopleuralis, 1 supraalaris, 2-3
0-1 prar.s11turalis, 1-4 do1·;;t 1 C!:�1rtralifl (legtöhbs:i:ör 1) és 2 scutel1po;:;· Lalaris,
..
·
" ..
·
' ·'1'.orhatu
' k- to)
· k csupasz.· Olda·
"l ·1)ny1re
aJU
:ozoros, paJzsocsk,
l
ar1s sortepar.
lcme:r.r.ik .�:1,fSrö;;:ek. vagy esu.pai"zok, rHjtuk gyakran proplr.ü.ral i:-; és ;;terno_
'

''

�

t
f
;
'

1' •,

.·

'' '
..•

'

'·

\

.'
,.
•:.

.:

;,

1

:: '

.

:J6. áhr�. Piophiln casel L . . 5 (Eredeti)

pleüralis sörték ülnek. Szárn)-Ul{_ ( 37. úbra : B) ;;;zegél),ére a 1nellékér betor
l(ollása előtt 1ne�,;.;-;akított, n1t:Hék� és 1. sugárr.rük r.gyrnás 111 ellett .futiiak le.

" ..
.. '
,,
·
l
Po l.ro hul( rn<:gl el1 e. t ·osen i:;ze'le;;, f"1nnn1,p
sortczett.
1asen1
so
szoros,
1
5 1'athat.o,
'
poti:ohszelvényülr van, a l1onyoJ1�ll ,,:tc:rke:t.r:tíí, u;;;zi1n1nelrikus hírn ival'.
.
,.. :;zr:1 '
' b'e el van l"CJl.
··J])f:·
' k·c·ves
vr:.
to)
;;zervu. k- nyugal m1. a'l'lapoLl)an az ;>.
l
veny )e11
•
.
A Z 1varl
I. 'f'<:J<:zett,
" ,,
, k-oi- al'1g 1'I 1 t11110.
inas
u;.;ag
.,c\
, gyak or1. egyszer nagyon KI
' k,eta 1 ak,
•
•

•
•
Elett.núdjuk 1ncglehet.ő�e.n jól is1ncrt, T.áryáik nagyon külöübö�<Í helyeken élnc,k, lgy
1negt:lláljuk azokat nc1n fri�� zsírtartalniú élelrnisze. rckhei'1, első�orhnn sajthan és ;.onkáhan,
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továbbá állati. hullákban, einbcri tete1nekben, einhcri iir'iilékben, trágynlében, rothadó gom
bákban, korhadó avarban stb. 1\ Iárv,1k igen élénken n1ozognnk és patt.anva nagyokat ugranak
(sajtknkae). I1nágóik ne1nige.n hagyják �l azokat a htllyeket,. a·hol lái:vakorban r.ltek. Elég
gyakran láthatjuk őket lak{tsok ablakain.
Egyes fajok lárvái, az ,�n1hcr vagy különböző állatok bt\lcsatorn{tjába jutva, ott tovább
élnek, s h.a .nagyobb tön1eghen for<lulnak elő, kiilönbiiző myasisokat okoznak.
,\.z ed<lig i;;1nert n1intcgy .50 fajuk közül 46 a holarktiszra szorítkozik. ll.z 1 nembe
tartozó 1ninte.gy 11egyedsz,1z paleatktikus fajuk küzlil 7 él hazánkbaü, de további J faj és
·1 va'1toza.t
'
e l"
o : ( · o' r<1 rtlasa
, var
' li.ato.
·

L,v.).

�.\. J1c1n

jellcrnzésc: teljesen. egyezik

a

csalúd jelle1nzésével ( = iVI;ycetaulus

1 (2) 'l'orháta z;;í.rfényií, feltíí.níSe1i. tlu1·ván szemcsés, rajta 3, cgyrnástól
távol álló, rövid finorn szőrök l1osszanti sora vonul végig. l\Iesoplenra
ja szőrös (1. alne1n: Piophila s. str.). Általában fekete, dr: arca,
csápja, 11ofája é� hor _ nlokának elülső része sárga. 1 pár dorsocentr;;i.lis
:oörtéje van. Láhai s.árgák, de í!lülső és háLulsó combja, ·valamint
láhszárainak túlnyo1nó része fekete, továbbá utolsó 2 láhfejíze is
sötétr!hh. Potrohát hos;;/\Ú, finon1 szőrök borítják (36. ábra). ö': 3,5
1n1n,. O. : 4-4-... 5 n1m.
I(ozinopolita fr1j. Ilüzánkhan i;; általánosan elterjedt. L:árvája sitjtban, son
kában, zsírban é;; has1niló 6lchni�z1\r1:khcn él, A lárva s a j t k n k a e néven isrnert,
f$ pnl'tanvri nagyokat ugrik (VI-IX.) - Sa jt Jég y

casei L.

2

csillogását
a fí11oru s:i.:őröcsk1�k vagv
(1) Toruk erősen. fénves,
...
.. .
... ..
csésség alig lötik meg, a 3 ho,;;;:hanti s;,;Őr!;ot hiá11yzik.

..

, 'k

"- ·

.

3 (10) Humeralis és praesuturalis sorte1 - rnnescuck·, oeellaris sö1·téik. .satnyák, felső orhitalis ::,:ött6ik gy1:ng6n fejletti:'k.
4 (5) l\ff!sopleuraja csupasz (2. alncrn: Stearibia I�1öY). Feje teljesen
fekete, csak csápja súrga. Tor.a és potroha fényes feke:.r.. Lábai 1,Úr
gák. dc co:nhj a 1 clü l:;6 láb!'-zán1 é,; vé:g;;íí l úb fejízei feket1�k. 2,5-4 min.
.Az egéss1 holai:ktiszhan elter.fedt,· sőt a neotropiku1n chilei nlrégiójáhan is él.
Fannatcrülctünkről eddig csak Kaloc;,íról, Péc,;i:ol, .R,5z�nhegyről, Piistyénhí.íl és
:\"agyszcbc11 hol isrneretes. (v·.) (-· nigticeps :.\,lEIG.)

foveolata ivlEIG.

5 {4) }Iesoplel1rajnk <':i!-lzórt S/\6rökkcl horított (3. alnern:
l)uo.�).

LiOJ)iophilci

6 (7) Elülső csípője, arca, ho1nlolca éi; csápja tcij1:scn. fekete. 'l'ora é .;; potroha
fényf!s
fek:eték. 3,5 mn1.
. fekct·e, s láliai is túlnyo1nórészt
.
·
1{öz&p-cnrópai
ritka faj..H.az,'ink.ban eduig Jnég nc1n talált,,k. L,trvúja való
'.
;;ZÍniíl\ g nccrop/rag, ir.rt-ágóit·állati hullákon gyfíjtött�k. Ri,pi.ilé,i idejét 11e1n ián,erjiik

[11igl'icornís fyfEIG. J

_ _ __ __ ..
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(6) Eliils6 csípÍ'Íjük, arcuk és c::;ápjuk teljesen sárga, sőt hon1lokuk egy
.
'
res:;r,c 1s.

8 (9) I-Iomloka elülről l1átrafclé kiszélesedik, a csápok fölöt..L sárga, máshol

kiterjedte11 fekete. 3. csápíze szürké11 molyhos. Tora és potroha
fényes fekete. Elülső és hátulsó co1nbja és túlnyomórészt lábszára
is fekete, középső combja és lábsz�ra sárga, legföljebb a co1:nb közepe
feketés. 2,5-3 min.
Ilolarktikus faj. Fau11.aLcrülctiinkr/íl eddig a Csorba-tóról, llargítafütdoről,
Brassóhúl és Nagyszebenből került cli>. l,árvája korhadó avarban fejHídik, i1nágóit
�zétesfi állati hulhin, zsiradékon gyfijtötték (V-\'J).) (," affinis l\.1ETC,)

[vari pes i\'IEI e. ]
V ,il to·,1a t a:
1. Hoinloka te.lje�en .i"ekete, egyébklnt 1111\g1. :gyczi:k a törzsalakkal. - -. llazáukhan·
n1ég 11e1n találták. lnHigói viráglátogatók
[var. Oldenbe1·gi DC-DA}

9 (8) Homloka elöl és hátul c.gyfor1na széle::;, 1najdn.em telje:,eu �árga,
mindössze pontszemlemeze és a szc·n1ck legfelső szegélye fekete.
Tora és potróha fényes fekete. Elülsőlába teljesen fekete, csak .a térde
sárga. Középső és hátulsó láha vagy teljesen s.árga, vag)' a combok
nagy része fekete. 2,5-3 n1m.
E}trópából és Észak-2\frikából is1ncrjük •.Haz.ánkból e(idig csak Koozegről
ki,rült cli.í, dC' Erdélyb1,11 .gyakoribbnak látszik, Lárvája korhadó avarban él (VII.)

nigrimana l.VIEIG.

lQ (3 ) llumeralís é;:; praes11tura1is sö:rtéjk mi.ndig vannak, occllaris sürtéik
legtöbbszi:ir ertísek, legalább 1 pár felső orbit,ilis söttéjük. va1i..

11 (16) (:sak 1 pár dorsocenlralíii sörtéjük van (4,. alnen.1: .4.llopiophila IIEND.).

, · sarga,
,
' . te1JC:
· ;cn f'ek·ete, csapJa
12 (13) HomI ok
, pofaJa
-a e�
de a 3. 1zc
' ' ;;zur
.. k·e1,'
harna és. csak a töv.e sárga. Toi-a és potroha fénye>< fekete.

Elülső

csípője fekete, a középs(í és l1átulsó barna, combjai fcke.ték, térdei

sái-gák, fekete lábs:1:árainak n1i11dkél vége sárga. 1-\. potroh 3-5. l1as
lemezének a szélén hos,:zú szőrparr1ac�ok alakultak ki. 2 1n1n.
Közép- és É�zak-Eurúpítban hono,. J{azánkból c<ld.i l;( 111ég ne1n került elő.
Hcpülési idejét 11e1n is1nerji.ik

[pectinivent1·is

DlíDá

l

13 ( 12) Ho1nlokuk és pofájuk túlnyo1nóré;;zt ;;,árga vagy vörös.
.

'

14 ( 15) Lábai teljc!:>Cll sárgák, homloka pontszcinI,::rnczc kivételével s1anten
Sa,1'g� ,·. , 1. Tora e'·· "· po·t· ro ha f'
enyes fek-ete
,::: 3 ,5 . mn1.
· .. 2 ,.,--

xv.
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Dél-Európa kivételével egéöz Európában €'1öfo rdul. Hazánkból eddig egyet.Jen
Budafokon gyiijtött példi1nya ismt'retes (\·.)

luteata

HALID.

15 (14) IJábai részben fekr:ték, így mindig feket,· az elülső con1b c�úc;:;í 2/3 -a
és az elülső lábszár. llornlokának fejtetői része mindig szürkésbarna
vagy .részht�n fekete.. Tora és potroha fekete. 2-3,5 n1m.
Eu rópai faj. Faunaterületiinkről eddig Budapestr iíl, Kő,zegről, Bra;;scíból,
Barcarozsnyóról és Szászkáról is n1cr�tes. Lárvája ho1nló avarban fejlődik, in1ágóit
tlögökről, üriilé.k réil, zs.iros hú,;féléki'iíl gyüjtött.ék (TV-VI., X.)

vulgar.is

FALL.

16 (11) 2-•L pár dotsoccntralis sörtéjük van.

B

A
3
. 7. ábra. l'i.ophil a l,ipunctuta

FALL. ..\ :

feje és B : szárnya (Eredeti)

17 (18) 4 par dorsocen.tralis sörtéje va11 (5. alnem: l'rotopiophila DunA),
közülük a 2 hátulsó pár erő.;, hosszú, a 2 elülső, a középvonalhoz
közelchh ei>Ő pár pedig gyeJ1gc, néha neheze11 felis1nerhetlí. Hon1loka; tora és potroha f(�nye,:; fekete. Elülsi'-í lába fekete, kivéve sárga
'
,. h ' l so
.. ' " es
' ". ' ' coJTlbJa11a
' Koi.1epso
·· · l 1armal1 at.
atu :. la'l)a sarga.
• tov1
·; k
cs1p0Jet cs
2-2,5 llllll,
}-:u rúpától T)élke.lct--'lzHián és "\usztrálián �t a. Fidzsi-szigetekig terjedt el·
F.lsz <Í rtan hazánkbúl is sok hcl yrííl is1n e.rjük. I1nágúit állá ti hullákon fogták ( VI- VlII.)

latipes l\lEIG.

18 (17) 2 pár clon;occntralis sörtéjük v.an.

19 (20) Szá1·nye;:;úcsát barna folt díszíti (37. ábra: B). Feje magasabb, mint
an1ilyen széles (37. ábra : .A)..A.z ivari kétalakúS.ág jelentéktelen
(6. alnem: 11'f)·tetaulzis J"w.). Fej e és tora sá1'gásharna, potroha fé11yes
fekete, cle els{S 2 szelvé11ye részben sárgásbarna. Lábai sárgák. 2-. 2,5
rn11:1.

.Holarktik 11;; faj. El:.zóttan az egéHz országban rncgtalálhat<Í. Lárváját kor 
hadó fáhan, ré�i nuulárfész.kekhc:n találták (VIII-·:IX.)

h1punctata

FALL
.
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x·v.

20 (19) Szárnyán ninc;; . .barna (:súcsfolt. Feje olyan széles, mint atnilyen

magas. _,\z ivari kétalakúság nagyon feltűnő. (7. alncrn : _411:iphipogon
W .\_ .IILB.). Feje és tora sárga, potroha fé11:yes fekete, lábai általában
;,árgák, de eg)'es részei különböző· kiterjedésben fek:eték. �<\. .hín1 száj
pere1nét többsoros, hossz.ú, s.zakállszer(í pamacs szegélyezi. Elülső
és hátulsó co1nhját, valamint potroha vég.ét is hosszú szőrpa1nacs

.
I,
r::
(18Z1.,tl. 4 ,o

llllll.

Észak- .és ICözép-Európában hono.s. FaunaterülctünkTő) eddig csak a 'fátrá
h61 i�rnerete�. Lárvája gomh{,khan él ('V[I-VIIL)

[flava ZETT.]

