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43. család: PSILÍDAE — CSUPASZLEGYEK

Irta:

Dj\ SOÖS ÁRPÁD

3—6, ritkán 7—-9,- sőt kivételesen 11—12 mm nagyságú, általában csu
pasz legyek (2., 5*, 6, és 8. ábrák). Jellemző rájuk, liogy vibrissáik alsó orbitalis, 
humeralis, mcso- és stern opleuralis sörtéik nincsenek, mintázat nélküli szár
nyuk szegélyere jóval az sugárér betorkollása előtt szakad meg, s a mellékér 
a szegélyér megszakadásának magasságánál megszűnik (mint a fúrólegyeknél), 
s ide a szegélyértől egy átlátszó vagy világos sáv húzódik, mely megtörve még 
a szárny hátulsó szegélye felé folytatódhat (1. ábra: B),

Fejük oldalról nézve lehet kerek, félkör vagy kúp alakú. Szemük leg
többször ferdén álló, ellipszis alakú, ritkábban kerekbe hajló vagy vese alakú, 
A homlok általában előrefelé elkeskenyedik, a pont szemháromszög legalább a 
homlok közepéig lenyúlik* de gyakran eléri a homlok elülső szegélyét. A csáp- 
gödrök jelentéktelenek. A csáp, mindenekelőtt annak 3. íze, nagyon megnyúl
hat (7, ábra: A-—D), A csápsörte sűrűn vagy máskor ritkásan röviden vagy 
közepesen hosszan tollas, néha a csápsörte orsó alakú (7, ábra: A). Fejsörtéze- 
tük (1. ábra: A) — ha teljes — postverticalis, 3 verticalis, ocellaris és 2 orbitalis 
sörtepár. E sörték közül egyedül a verticalis sorték állandók [de itt is elő
fordul (Oxypsila Frey), hogy csak a belső verticalis sörtepár van meg] az 
összes többi sörték közül, hol az egyik, hol a másik, vagy akár több is hiányzik 
(lásd a nemek határozókul csat).

A tor mindig hosszabb, mint amilyen széles. Torsörtézetük: 0 humeralis,
0-1 notopleuralis, 1 supraalaris, 1 postalaris, 0—4 (6) dorsoccittralis, 0 -(1) 
praescuteilaris, 1—3 scittelláris sörtepár. A notopleuralis, dorsocentralis és a 
scutellarisok közül egyesek gyengébben fejlettek, sőt néha egészen csenő vé
szek. Toruk oldallemezciről sörték nem erednek. Szárnyuk (1. ábra: B) szegély
es mellékerének sajátosságai a bevezető mondatban olvashatók. Végsőerük 1
nem  éri el a szárny  hátulsó  szegélyét. L egtöbbször á tlá tszó  vagy egyszínűén 
á ttetsző , de r itk án  (Chyliza FALLÉN-nem) szürkésen vagy barnásán  füstös, s 
elülső szegélye sÖtétebb tónusú , vagy halványabb  csúcsfolt díszíti (7. áb ra : 
G- és H). A lábak  norm álisak, de a Psílosoma ZETTERSTEDT-fajok hím jein a 
hátulsó  combok h a jlo ttak  (7, áb ra : F) és m egvastagodottak , sőt töv i részükön 
erős fog is lehet (6, ábra). A Loxocera MEiGEN-fajok m indkét ivarján  a hátulsó  
combok csúcsi vége e lő tt ven tra lisan  szőrpárna a lak u lt ki (1. áb ra : C és D), 

A potroh  postabdom inalis részén vagy csak 1 (GAyfóa-nem), vagy 2 (az 
összes többi Psilida-faj) praehypopygialis szelvény van , A hypopygium ról 
vagy 2 függelék (cercus, surstylus) ered (CftyZizu-fajok), vagy csak 1 (a több i 
csupaszlégy-fajok). Az aedocágus á lta lában  rövid, hártyaszerű , kevés k itin -

1 2 xv



ER. SOÓS ÁRPÁD XV.2 2

merevítéssel (4* ábra: A—C). A tojócső legtöbbször gyengén kitmizált, hen
geres és kártyás (1* ábra: G)? de a Loxocera- (1. ábra: E) és a Psilosoma- 
(1. ábra: F) fajok tójöcsöve oldalról erősen összenyomott és erősen kitinizált, 
A nőstényeknek nincs spermathecája.

Életmódjukat, fejlődésmenetüket estik na gyón hézagosán ismerjük, s az erre vonatkozó 
adatok egy része is felülvizsgálatra szorul, mert nemegyszer a közelálló fajokat nem jól háta- 
r ózták meg. Lárvái növényevők, zöldnüvények gyökerében, szárában élnek, máskor fakéreg 
alatt fejlődnek. Néhány kártevő faj is van közöttük, melyek közül a sárgarépa légy a leg
ismertebb és legtöbb kártokozó, de vannak fajok, amelyek helyenként a lucernában tesznek 
kárt, mások virágos kertek növényeit támadják meg, elsősorban a margarétát: de akadnak 
közöttük gubaesokozók is- Irnágói főként réteken, bokros, ligetes helyeken s csaknem mindig 
árnyékos helyeken gyűjthetők.

A mintegy 120 fajt magában foglaló család fajainak zöme, közel 75%-a a Holarktisz- 
ban honos, de élnek fajai az oríentalis és ethíopiai régióban is. sőt néhány fajuk (csak Chyliza- 
fajok) a Neotropikiiniban is megtalálható és a sárgarépa legyet Ausztráliába és Űj-Zélandba 
is behurcolták. Á Pálaearktikuinból 6 nembe sorolt 53 fajuk ismeretes, ezekből 23 Magyar- 
országon is él, de még további 10 faj előfordulása várható, illetve lehetséges. 1

1. ábra. A: Ghamaep&iía nigricornis Metgeiv feje elölről (oc =■ ocellaris, or — orbitalis, pvt =  
postverticalis, vti — belső verticalis, vte =  külső verticalis sörték) — B: Chamaepsila 
nigra Fai/lén szárnya {an — végsőér, c — szegélyér, cm =  konyökér, k — vállár, m — középér.

rn+3  ̂ r 4 + n =  A su-gárér ágai, se =  mehéker, fa =  elülső hsrániér, fp =  liátulső hárántér, 
1 =  a szegélyér megszakadási helye, G =  szegélyalatti sejt, Cú =  végsejt, M — 2. tősejt, 
i í 5 — 1. szegélysejt) — C: Loxocera aristata Papjzek hátulsó combja rak csóesi vcpe oldal- 
nézetben és D: alulról nézve (a -  szőrpáma) — E: Loxocera aristüla P a^ zfb , F: Psilcsoma 
audouini Z e t te k s te d t  és G: Chamaepsila tosae Fabiíícius lőjócsövének vége (A, C G:

Henptig nyomán és B: eredeti)
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A n e m e k  h a t á r o / ó k u l c s a

1 (2) A hátulsó combok csúcs! vége előtt ventralisan szőrpárna alakult ki
(1- ábra: C—D). A 3* csápíz igen erősen megnyúlt, pálcika alakú, 
legalább hatszor olyan bosszú, mint amilyen széles {7. ábra: B—D) 
Vagy kivételesen (hoffmannseggi Meig e n ) mind a 3 csápíz megnyúlt 
(7, ábra: A), de ebben az esetben is a 3, csápíz mintegy Ötször olyan 
bosszú, mint amilyen széles 5, nem: Loxocera Me ig e n , 1803

2 (1) A hátulsó combok Csúcsi vége előtt ventralisan nincs szőrpárna*
A 3. csápíz nem nyúlt meg feltűnően, legfeljebb háromszor olyan 
hosszú, mint amilyen széles (3* ábra: A—C).

3 {4} A fej hátulsó része egyenes, úgyhogy oldalról nézve félkör alakú
(3* ábra: A). A pofa magassága nem éri el a szem vertiealis átmérőjé
nek egyhaxmadát. 3 pár scutéllaris sörtéjük van, jóllehet a hátulsó 
laterális pár (a pajzsocska tövéhez legközelebb eső) gyakran gyengén 
fejlett 6* nem: Chyliza F a llén , 1820

4 (3) A fej hátulsó része többé-kevéshé mindig domború, az arcpajzs
erősen hátra csapott (3. ábra: B—C), Á pofa mindig szélesebb, mint 
a szem vertiealis átmérőjének egyharmada. Legfeljebb 2 pár scutel- 
laris sörtéjük van.

5 (6) Nötopleuralis sörtéjük nincs. A bírnék bálul só combja erősen hajlott
és megvastagodott (5. ábra és 7. ábra: F), a nőstények tojócsöve 
erősen kitinizált, jellegzetes alakú (1. ábra: F)

[4. nem: Psilosoma Zettersted t , 1860]

6 (5) Notoplciiralis sörtéjük van, de kivételesen (Ö. abdominalis Sűrűm
m el)' gyengén fejlett, szőrszerű. A hímek hátulsó combja nem fel
tűnően görbült és megvastagodott, a nőstények tojócsöve lágy, nem 
erősen kitinizált (L ábra: G).

7 (8) Orbitalis és p őst vertiealis sörtéik vannak (3. ábra: G); általában
3-—5 m m  nagyságú  legyek, de kivételesen (rufa M eigen  4— 6 m m , 
obseuritarsis L oew  6— 7 mm) nagyobbak

3. nem: Chamaepsila H en d el , 1917

8 (7) Orbitalis és postverticalis sörtéik nincsenek (2* ábra, 3. ábra: B);
6 mm-nél nagyobb állatok.

9 (10) Csak 1 pár külső vertiealis (vte) sörtéjük van, ocellaris és dorso-
centrális sörtepárjuk nincs (3. ábra: B); 6—7 mm nagyságú keskeny, 
karcsú legyek 2. nem: Oxypsila Frey, 1925

10 (9) Mindig 2 pár vertiealis (vte, vti) sörtéjük, továbbá ocellaris, vala
mint 1 pár dorsocentralis sörtepárjuk is van; 7—9 mm nagyságú, 
testes legyek (2. ábra) 1. nem: Psila Meig en , 1803

1*
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l .  nem : Psila Me ig e n , 1303

7—9 mm nagyságú, zömök testű, egyszínű barnás- vagy vörösessárga 
színű legyek {2, ábra). A fej közel kerek, a szemek gyengén vese alakúak, 
A 3* csápíz két-háromszor olyan hosszú, mint amilyen széles* A csápsör te sűrűn

2. ábra, Psila fijneiatia LINNÉ £  ( L r c d e t i )

tollas. A pteropleurönökről gyéren igen finom, rövid szőrök erednek. Post- 
verticalis és orbitalis sörtéik nincsenek, a külső és belső verticalis és oceüaris 
sörték jól fejlettek. Torsörtézetük: 1 notopleuralis, 1 supraalaris, 1 postalaris, 
1 dorsocciitralis és 1 scutellaris sörtcpár. A macrochaeták feketék.

A nemnek 4 pal&earktikus faja ismeretes, melyek közül £ hazánkban is ét

(2) A közei háromszor olyan hosszú, mint széles 3. csápíz k ü l s ő  
oldalán a csápsörte töve körül sötét folt terül el; a 2. csapiéról 
ventralisan néhány hosszú, kb. a 3* csápíz félhosszát elérő szór nyú
lik előre (3, ábra: D). A csápsörte hosszan szőrös. A pajzsocska két
szer olyan széles, mint amilyen hosszú (3. ábra: F). Szárnya átlátszó. 
Az állat egészében egyszínű sárga, néha barnás, ritkábban vöröses- 
sárga, de a potroh gyakran barnás vagy vörösessárga. A pontszem- 
háromszög és környéke, valamint á csápsörte barnásfekete, de az 
orca, az arcpajzs, a nyakszirt ventrabs fele fehéres szennyessárga, 
a lábak sárgák, néha a lábféjízek valamivel sötétebbek. 7—9 mm.
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figcsz Európában elterjedt. Hazánk domb- és hegyvidékein gyűjtötték, de 
áíkvidékeinkről, a Nagy- és Kisalföldről nem ismerjük. Lárvája sás- (Carex)- 
fajok szárában él (IV—VIII. j

fim etariá  (Lin n é , 1761)

2 (1) A mintegy kétszer olyan hosszá, mint széles 3. csápíz külső oldalán
a Csápsörte töve körül nincs sötét folt; a 2. csápízről ventralisan 
nem erednek hosszabb előreirányulö szőrök, ezek alig hosszabbak, 
mint az oldalszőrök s a 3. csápíz hosszának legfeljebb egyharmadát 
érik el (3. ábra: E). A csápsörte sűrűn, de rövidebben szőrös, mint 
az előző fajé. A pajzsocska hosszabb, nincs kétszer olyan széles, 
mint amilyen hosszú (3* ábra: G). A szárny átlátszó, de gyengén 
sárgás tónusú* Színe megegyezik az előző fajéval. 7—9 mm.

Ügy látszik, szinten egész Európában előfordul, mint az előző faj, de pon
tos elterjedési területét még nem ismerjük. Hazánkban is él, bár jóval kevesebb 
helyről ismeretes, mint az előző faj. Hazai lelőhelyei: Budapest, Mosonmagyar
óvár, Bakony hegység (Cuha-völgy), Málxafüred, Bükk hegység (Lok-viiíevb 
Életmódja ismeretlen (Y — VII.)

m erdaría  Collín7, 1944

2, nem: Oxypsila Fkey, 1925

7—8 mm nagyságú, egyszínű sárga, de fekete potrohú, hosszú, karcsú 
legyek. A fej oldalról nézve (3. ábra: B) kúp alakú, a szem lekerekített sarkú 
négyszög alakú* A csápsörte sűrűn, röviden tollas. A 3. csápíz mintegy három
szor olyan hosszú, mint amilyen széles. Pteropleuronjukon gyéren finom sző- 
röcskék erednek. Fej sortéi közül csak a külső verticalis sörték vannak meg.

F ' 1 G
3. ábra. A: Ckyliza scutdlata Fabtticiüs, B: Oxypsila abdominalis Schümmel és C: Chama&psila 
pectoralis M eiceiv feje oldalnézetben — D : Psila fimetaria L in n é és E: P. merdaria Collín  
2. és 3. csápíze ~  F: Psila fimetaria Linné és G: P. merdaria Colltn pajzsneskáj a (Eredeti)
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Torsörtézetük: 1 nőtopleuralis (gyengén fejlett, szőrszerű), 1 supraalaris, 1 post- 
alaris, 1 scutellaris sörtepár; dorso centrális sörléik nincsenek. A macrochae- 
ták feketék.

Egyetlen palaearktikus faja van, amely nálunk ifi kanos.
— — Dorsocentralis sortéi nincsenek, Macrochaetái a scutellaris sörtepár

kivételével csak erős szőrszerűek, különösen az ocellaris és noto- 
pleuralis sorték cserie vészek. A 3. csápíz kb. háromszor olyan hosszá, 
mint amilyen széles, erősen elkeskenyedő felső szegélye és csúcsa 
bamásfekete. Az állat általában sárga, de a potroha sötét. A torhát 
kétoldalt és a pleuronok felső szegélye sötétebb barnás vagy vöröses- 
sárga. A lábak sárgák, de a lábfejízek feltűnően sötétebbek, különö
sen az elülső és középső lábaké. A potroh színe változó, de hát
lemezei mindig barnásfeketék, gyakran a hátié mezek há túlsó része 
feketén szegett, s oldalszegélyük részben vöröses vagy sárgásbarna. 
Macrochaetái feketék. 7—8 mm.

Közép-európai faj, de pontos elterjedési területet meg nem ismerjük. 
Hazánkban ritka, eddig osak Budapestről, Sátoraljaújhelyről ps a Bükk hegység
ből (Lók-völgy) ismerjük. A Kárpátok övezetében jóval gyakoribb, ahonnan szá
mos lelőhelye ismeretes. Életmódja ismeretlen (VI V ili.)'

ahdomiimlis (Schummel, 1844)

3. nem : Chamaepsila H eivded, 1917

Általában 3̂ —5 mm nagyságú legyek, de kivételesen nagyobbak (Tufa 
M eigen  4—6, obseuritarsis L oew  6—7 mm). Az arcpajzsuk erősen hátra- 
csapott, ezért fejük oldalnézetben többé-kevésbé kúp alakú, a szemek ferdén 
ovális alakúak (3, ábra: C), A 3. csápíz legfeljebb 2,5-szer olyan hosszú, mint 
amilyen széles. A csápsörte szŐrözctének sűrűsége és hosszúsága változó, nem 
egyszer egy fajon belül is, A pt erő pleuron ok csupaszak. Fejsörtézetük: post- 
verticalis, ocellaris, 2 ^ 3  verticalis és 1—2 orbitalis sörtepár. Torsörtézetük: 
1 notopleuralis, 1 supraalaris, 1 postalaris, 1—4 (6) dorsocentralis, 1—2 scutel- 
laris sörtepár. A maerochaeták sárgák vagy feketék.

A nőmnek 33 palaearktikus faja ismeretes, ebből 10 hazánkban is él, de még további 
7 előfordulása valószínű, illetve lehetséges. Életmódjukról azt a keveset, amit ismerünk, az 
egyes fajoknál említjük meg.

1 (2) 2 pár scutellaris sörtéjük van (1. alnem: Tetrapsila Fhey, 1925), —
Sárga, részben vörösessárga színű, de a pontszemháromszög, á há- 
túlsó lábszárak csúcsi vége és valamennyi lábfejíze barnás színű. 
Szárnya átlátszó, az erek barnák. 1 pár dorsocentralis és 2 pár orbi
talis sortéje van. A maerochaeták feketék. 6—7 mm.

Közép- és Észak-Európában terjedt el, Közép-Európában elsősorban hegy
vidéki fajnak látszik. A Kárpát-medencéből eddig csak Tűrésekről ismeretes

[obseuritarsis (Loew, 1856)]

2 (1) Csak 1 pár scutellaris sörtéjük van {2. alnem: Chamaepsila s. str.).
— 3—5 mm nagyságú legyek, kivéve a rufaMElGEPí-fajt (4—6 mrri).
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3 (24) A tor és potroh mindig teljesen fekete.

4 (15) Á lábak teljesen egyszínű sárgák,

ó

6

(6) 2 verticalis, 1 dorsocentralis és 1 (kivételesen 2) orbitalis sörtepárja 
van. A macrochaeták feketék. Igen változó színezetű állat, de a fenti 
sörte-kombináció alapján a fekete testű és sárga lábú fajok között 
biztosan felismerhető. A 3. csápíz mindig teljesen fekete. 4—5,5 mm.

Németországban helyenként a réti herének (Trifolium pratense) jelentős 
károsítója. Elsősorban Közép- és Észak-Európában terjedt el? Ny ugat-Európából 
csak Franciaországból ismeretes. Hazánkban eddig csupán Budapesten (Hármas- 
határhegy) gyűjtötték és a Kárpát-medencéből is csak Árva váraljáról, a Csorba-tó 
mellől és a Deliblátról került elő (V —IX.) {=  atrimana Meioen, 1826, fuscinervis 
Z ETTEK STEDT, 1835)

gracilís (Me ig e n , 1826)

(5) 3 verticalis sörtepárjuk van. A macrochaeták sárgák.

7 (8) 3 dorsocentralis és 2 orbitalis sörtepárja van. A fej vörösessárga,
a homlok hátulsó és a nyakszirt felső része, valamint a 3. csápíz 
barnás. A szárny teljesen átlátszó. A nem egyik legkisebb faja, 
3 mm.

Eddig csak Ausztriából és egy nőstény példány Dániából volt ismeretes. 
Magyarországon Tabdiról (ligeterdő) került elő (V.)

villosula (Meig e n , 1826)

8 (7) 1 vagy 2 pár dorsocentralis sörtéjiik van.

9 (10) 1 pár dorsocentralis és 1 pár orbitalis sörte je van. A fej vöröses- 
sárga, a 3, csápíz külső szegélye barna. 4—5 mm.

Közép- és Észak-Európában bűnös, ritka faj. Hazánkból eddig még nem 
került elő

[limbatella (Zettersted t , 1847)]

10 (9) 2 pár dorsocentralis és 2 pár orbitalis sortéjük van. Az idetartozó
3 fajt biztosan csak az ivarszerv vizsgálata alapján lehet meghatá
rozni, elsősorban az aedoeagus tövének eltérő alakja szerint (4. ábra:
A—C).

11 (12) Á 3. csápíz teljesen fekete (4. ábra: D). A fej vörösessárga, a homlok
hátulsó és a nyakszirt felső része barnás. Ivarszerve, mint a 4. 
ábra: A. 3,5—4 mm.

Egész Európában, sőt Észak-Afrikában is elterjedt, hazánkban sem ritka. 
Lárvája különféle margaréta {Chrysanthemttnt) fajok gyökerében él, különösen a 
termesztett fajokéban és komoly kártevőként tartják számon. Évente két nem
zedéke van (V X.)

nigricornis {Meig e n , 1826)

12 (II) A 3. csápíz nem teljesen fekete (4. ábra: E —G), különben az ivar
szervektől eltekintve mindenben megegyeznek az előző fajjal.
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13 (14) A 3. csápíz töve sárga, egyébként fekete (4, ábra: G), ivarszerve mint
a 4. ábra: C* 3,3—3,7 mm.

Wyugat- és Észak-Európából ismerjük, hazai előfordulása várható. Fekete 
bodzán (Samímcws nigra) és közönséges fagyalon {Ligustrum vulgare) gyűjtötték. 
Valószínűleg egynemzedékű faj; imágóját Angliában július —augusztusban fogták

[persimilis W a k erley , 1959]

14 (13) A 3. csápíznek csak a felső szegélye és a csúcsa fekete {4. ábra:
E—F)a ivar szerve mint a 4. áhra: 3—4 mm,

Holarktikus faj, de elhurcolták már egészen Új-Zélandig, Hazánkban 
általánosan elterjedt, ismert konyhakerti kártevő. Tápnövényei különböző ernyö- 
sök (Umhclliferae), így a murok vagy sárgarépa (Döhcus carota), a kapor (Ané
lkülii graveolcns), a paszternák (Pastinaca sativii), a petrezselyem (Peíroseímm 
hortense), a zeller (Ápium grayeolens)t a kömény (Carum cavi) és az erdei turbolya 
(iánt/iriscuí silvestris). A nőstény petéit (40—160) a tápnövénye melletti talaj- 
repedésekbe, vagy ritkábban a tápnövényre, vágy magába a tápnövény szárába 
rakja le, A petéből a lárvák kb* egy hét múlva kelnek ki, a lárvaállapot mintegy 
ó hétig tart; a földben (0 — 25 cm mélységben) bábozódik, A bábállapot időtartama 
áltálában 3 hét. Évente rendszerint 2 nemzedéke van, de ritkán egy részlegei 
3* nemzedék is előfordul. Lárva?- vagy Létállapotban telel át. A megtámadott 
növény gyökerein, elsősorban a sárgarépáén, legtöbbször csak felületesen, rozsda 
színű rágás! járatokat találunk. Kártételét a növény föld feletti részén a levelek 
elsárgulásábaíi, illetve elvörösödésében, majd elhervadásában ismerhetjük fel 
(V X.) — S á r g a r é p a  l é g y

rosae (F a bíuciu s , 1794)

15 (4) A lábak teljesen feketék vagy csak részben feketék, de legalább az
elülső combok részben feketék, sohasem teljesen egyszínű sárgák*

4 ábra. A: Chamaepsila nigricomis Meigejí, B: Ch. rosaé Fj 
W a k e r le y  hypöpygiuina hátulról nézve — D: Chamaeptüe 
rosae FabrICIUS és G: Ck. persimilis WaKEELEY 3. csápíae (A—C" t i

nyomán)

ce C: Ql. persimilis 
l u t t v . E - F :  Ch, 
r. D—G: TheowaI d
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{17) 4 dorso centrális, 3 verticalis és 2 orbitalis sörtepárja van, Fekete 
állat, de az 1. és 2* csápíz vörös!) áru a, fekete árnyalattal; a. lábak 
világosbarnák, sárgásbarnák, de a combok, a térdek kivételével és 
a hátulsó lábszárak, tövüket nem számítva, feketék. 4 mm.

Közép- és l5szak-Earópában? valamint Dél-Francia országban fordul elő. 
Elsősorban hegyvidékeken él. Hazánkban magas hegységeinkben (Mátra. Bükk, 
Bakony) és dombvidékeinken (Ugod, Pilismarót) gyűjtöttek (Y VI.)

atra (Mejg en , 1826)

(16) 1, de legtöbbször 2 vagy 3 dőrsocentrális sörtepárjuk van,

(21) 3 áorsocontralis és 3 verticalis sörtepárjuk van.

(20) 2 pár orbitalis sörtéje van. A lábak sötétbarnák, barnásfeketék. 
3,5—4 mm.

Boreo-alpesi faj. A Kárpát-medencében a Bucsecsről, Kőrösmezőről és 
Tűrésekről ismerjük (V—VI.)

[morio (Zettersted t , 1835)]

(19) 1 pár (néba az egyik, de csak mindig az egyik oldalon 2) orbitalis 
sörtéje van. Fekete állat, a lábak világosbarnák, de a combok, a 
„térdek” kivételével, és az utolsó lábfejízek sötétebbek. 4—5 mm.

Egész Európában honos. Magyarországon iss sík vidékeinktől eltekintve, 
általánosan elterjedt (IV —VII,)

nigra  (Fa llén , 1820)

(18) 1 vagy 2 pár dörsocentralis és 2 pár verticalis sortéjük van,

(23) 1 pár dorsoceptrabs sörtéje van. Csak a 3. csápíz fekete, tapogatójá
nak vége fekete. Fejének és lábainak színezete igen változó Macro- 
chaetái feketék. 4— 5 mm. — Ide tartozik a C. gracilis M eigen , 
1826 (1, még az 5. pontot).

(22) 2 pár dorsocentrális sörtéje van. Mindhárom csápíze fekete; tapoga
tója teljesen fekete. Feje vörösessárga, de a pontszemhárotnszög es 
a nyakszirt dorsalis része barna. Lábainak színe változó, legtöbb
ször sárgásbarnák, barnák, de legalább az elülső combok dorsalis 
felülete fekete; az utolsó lábfejízek feketcsek, 3—4 mm.

Dél-európai faj. Hazánkban még nem gyűjtötték, sőt á Kárpát-medencéből 
sem ismeretes ( =  sekineri Stpobi-j 19Ü6)

[sardoa (R qndani, 1876)]

(3) A to r  és a po trob  teljesen vagy részben vörösessárga, néha  (Aumertí- 
lis Zettersted t) m ajdnem  fekete, de ebben az esetben is legalább 
a válldudor sárga. A lábak  mindig teljesen egyszínű sárgák,

(26) 2 verticalis, 1 orbitalis és 1 dorsoccntrabs sörtepárja van* Macro- 
chaetái feketék. Egyszínű vörös-sárga légy, a lábai egészen világos- 
sárgák. Szárnya üvegszerűen áttetsző. 4—6 mm.
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Szórványosan Európa legkülönbözőbb részeiről előkerült. Magyarországon 
eddig csak Pécsről ismerjük (Y*)

rufa (Meig e n , 1826)

26 (25) 3 verticalís, 2 orhitalis (kivéve a limbatella 2 ette  rst e d t ajtT amely
nek csak 1 pár van) és 1—2 dorsocentralis sörtepárjuk van* Soha
sem egyszínű vörös-sárga fajok*

27 (30) 1 dorsocentralis és 1 vagy 2 orhitalis sörtepárjuk van*

28 (29) A tor teljesen sárga, a potroh fekete. 2 pár orhitalis sörtéje van.
A pontszem három szög fekete* 4—5 mm,

Dél-Európa kivételével szórványosan egész Európából vannak előfordulási 
adataink* Hazánkból még nem került elő, és a IC árpát-medencéből is csak Árvavár- 
aljáról ismeretes (Ví.)

[hicolor (Me ig e n , 1826)]

29 (28) A tor és a potroh teljesen fekete, de a válldudor és a propleuron
sárga, só t néha a válldudórtó l a szárnytőig  sárga csík húzódhat* 
A 3* csápíz külső szegélye barna . 4—5 mm, — Ide ta rto z ik  a C. 
limbatella Z é t t e r s t e d t ,  1847* (1* még a 9* pontot)*

30 (27) 2 dorsocentralis és 2 orhitalis sörtepárjuk van*

31 (32) A torhát egyszínű vörösessárga, a potroh sárga vagy a barnától a
mély feketéig* A 3* csápíz, valamint az egész állat színe meglehető
sen változékony, de a torhát mindig egyszínű sárga, viszont az 
oldallemezeken barna sávok húzódhatnak* Szárnya üvegszerűen 
átlátszó* 4—5 mm*

Eél-Enrópa kivételével egész Európában eltérjcdt, elsősorban á hegyvidé
keken. Magyarországon eddig a Bükkből, a Pilisből (Dobogókő), valamint sík- 
vidékeinkről Gyomról és Kecskemétről ismeretes ( =  debilis Egger, 1862) (Y~ —IX.)

paüida (Falle;int, 1820)

V á l t o z a t  á:
1, Az előhát közepén 1, tőle kétoldalt 1 — 1 rövidebb barna csík húzódik, de az 

utóbbiak teljesen hiányozhatnak, sőt gyakran a középső sávnak is csak a kez
deti része van meg* — Hazánkból eddig még nem került elő

[var. unitineata (Zetterstedt, 1847)]

32 (31) Torhátuk fekete, barnásfekete, legfeljebb a válldudor sárga.

33 (34) A tor oldallemczeivel együtt fekete, de a válldudor mindig sárga.
Feje sárgásvörös, de a homlok és a iiyakszixt felső része barnás. 
A 3. csápíz különböző mértékben barnás (a gyóni példányok feje 
egyszínű vörössárga és a 3. csápíz teljesen fekete)* 3,5—4 mm.

Észak- és Közép-Euró pában, az utóbbi területen főként a hegyvidékeken 
terjedt el, de ismeretes Angliából is. Magyarországon eddig csak Gyónón gyűj
tötték. A Kárpát-medence hegyvidékein gvakoribb (Áxvaváralja, Magas-Tátra, 
Kőrösmező) (Y I-IX .)

h u m era lk  (Zetter sted t , 1847)
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34 (33) Torhátuk teljesen fekete, oldallemezeik teljesen vagy részben sár
gák, illetve barnásvörösek,

35 (36) A tor oldallemezei teljesen sárgák, illetve barnásvörösek. Feje vörö
sessárga, a 3, csápíz felső szegélye és csúcsa barnás. Szárnya üveg- 
szerűen átlátszó. 3—3,5 mm.

Észak- cs ICözép-Európa lakója* A Kárpát-medencéből is már sok helyről 
előkerült, de hazánkban eddig csak a Bakonyban, Vértesben es a Bükkben gyűj
tötték (V —VII.)

pectoralk (MjeiGe n , 1826)

5* ábra* Psifosomíi audouini ZeTTERSTEDT (Eredeti)

36 (35) A tor oldallemezei sárgák, de dorsalis részükön a notopleuralis var
rat alatt sötét barna sáv húzódik, A 3. csápíz sárga. 3 mm.

Eddig csak Jugoszláviából Ismeretes, de hazai előfordulása sem kizárt

[strigata Collín , 1954]

4. nem: Psilosoma Zet teKSTEüt, 1860

5—6 mm nagyságú, általában egyszínű rozsdabarna, illetve rozsdavörös 
színű állatok, csak potrohlemezeik feketék (5. ábra). A 3. csapiz sohasem meg
nyúlt, 1,25—1,5-szer hosszabb, mint amilyen széles. Postverticalis és noto- 
pleurális sortéi nincsenek, viszont ocellaris, külső és belső verticalis, valamint 
supraalaris és 1 scutellaris sörtepárjuk mindig van; orbitalis és dorsocentralis 
sörtéjük egyszer van, máskor hiányzik* A hímek hátulsö combja hajlott és
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megvastagodott, a nőstények tojócsövc vagy gyengén kitinizált és pálcika 
alakú, vagy erősen kitinizált és oldalról erősen összenyomott (1, ábra: F).

A nemnek Észak- 6s Közép-Európában el lerjedt 2 faja ismer etcs, mélyek Közép- 
Európában, hegyvidéki állatók. Hazánkból eddig még egyik faja sem került elő. Életmódjuk 
ismeretlen.

1 (2) Dorsocentrális és orbitalis sortéi nincsenek, ocellaris sortéi csenevé-
szek* A hímek ha túlsó combja erősen, bunkószerűen megvastago
dott és hajlott, a töven ventralisan nagy fog ered (5* ábra)* A tojó- 
cső nagyon rövid, erősen kitinizált, oldalról összenyomott; vég
lemeze az utolsó előtti lemezek közé van beiktatva (1. ábra: F)* 
A torháton elöl a középvonalban 1 rövid és kétoldalt 1—1 különböző 
hosszúságú barna sáv húzódik^ illetve húzódhat* A középső combo
kon gyengén, a hátuisókon, különösen a hímeken, barna subapicalis 
gyűrű alakult ki* 5—6 mm.

Észak- és Közép-Eürőpáhan fordul elő* A Kárpát-medencebeu a magas 
kegyekben elterjedi, de Magyarországon eddig még nem gyűjtötték (VH—'V ili.)

[audouini (Zettek sted t , 1835)]

2 (1) 1 pár dorso centrális és 1 pár orbitalis sörtej c van. A hírnek hátulsó
combja csak kissé duzzadt és kevésbé hajlott, tövén ventralisan fog 
niiics (7* ábra; F). A tojócső pálcika alakú, alig kitinizált, csűcsi 
véglemeze van* A torháton nincs rajzolat, 5—6 mm.

Észak- és Közép-Európában él, de jóval ritkább, mint az előző faj. Jóllehet 
a Kárpát-medence számos helyéről ismerjük (Rózsahegy, Alacsony- és Magas- 
Tátra, Körmöcbánya, Radnai-havasok, Retyezát, Lotriora-völgy* Gyulafehérvár). 
Magyarországról még nem került elő (VII—VIII.)

[lefebvrei (Zettersted t , 1835]

5, nem : Loxocera Meig e n , 1803

4— 12 mm nagyságú legyek (6. ábra)* A 3*, kivételesen mind a 3 {hoff- 
mannseggi Metgen), csápíz erősen megnyúlt (7* ábra; A—D). Az arcpajzs 
hátrahajló, a nyakszirt lapos, az orca keskeny, a pofa szélesebb, mint a szem 
verticalis átmérőjének egyharmada* A mesopleura ventralis szegélyét feltűnő 
szőrzet borítja; a metapleuralis dudor csupasz* Mindkét ivar hátulsó combjá
nak csűcsi végen ventralisan sajátságos szőrpáma (valószínűleg érzékszerv) 
alakult ki (1, ábra: C—D), Fejsörtéi közül a belső és külső verticalisok és az 
ocellarisok mindig jól fejlettek, az orbitalis sörték csenevészek; postverticalis 
sört ék egyeseken vannak, másokon hiányoznak. Torsörtézetük: 1 notopleura- 
lis, 1 supraalaris, 1 postalaris, 0—1 dorsocentralis és 1 scutellaris sörtepár (leg
többször egy 2* pár nagyon finom, szőrszerű scutellaris is előfordul),

7 palaearktikus faja közül ó Magyarországon is él* Fejlődésmenetük csaknem teljesen 
ismeretlen, egyedül az albi&éta Schrank fajról tudjuk, hogy lárvája a szittyó (J 'u u c b s ) szára- 
bán él és ott bábozódik be* 1

1 (2) Mindhárom csáp íze megnyúlt (7. ábra: A), a 3, íz a leghosszabb,
orsó alakú, ennek a közepéről ered a lapított, orsó alakú csápsörte 
(2* alnem: Píatystyla Macquakt, 1835)* — Fényes, barnásfekete légy, 
de csápsörtéjét fehér, rövid, sűrű szőrzet borítja, a csápsörte töve
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sárga* Lábai sárgák, de a combok, csííesi végük kivételével, barnás- 
feketék, Szárnya sárgán áttetsző* 11— 12 mm*

Nyugat- és Közép-Európában előforduló ritka faj, Magyarországról eddig 
egyetlen nőstény példánya ismeretes Budapestről (YL)

hoffm annseggi Meigeiv, 1826

(1) Csak á 3. csápíz nagyon feltűnően megnyúlt, a csápsörte a 3. íz 
tövéhez közel ered (7* ábra: B—D), s csak a tövi része megvastago
dott (1, alnem: Loxocera s* str*)*

(4) Dorsocentralis sortéi nincsenek, de postverticalis sortéi vannak. 
Feje fekete, mindössze a nagy, a homlok elülső szegélyéig nyúló 
pontszemháromszög vörösbarna, s a pofán van egy világosabb folt, 
Osápsörtéje röviden szőrös* Tora vörös-sárga, torliátának elülső fele 
fekete. Lábai vörösessárgák, a lábfejízek barnásak. Szárnya kissé 
sárgás tónusú, csaknem áttetsző* Potroha fekete* Színezetében és 
3* csápízenck hosszában változékony faj, 6—9 mm*

Egész Európában elterjedt, elsősorban hegyvidéki faj- A Kárpát-medencé
ben a magas hegységekben eléggé gyakori, Magyarországról eddig csak Rákosról, 
Kádártárói és a Mecsekből ismeretes (VI —IX-) {— ickneumonea auct. nec Liisné, 
1761, elongata Mtcigen, 1826)

aris ta ta  (Panzeh , 1801)
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4 (3) Dorso centrális sortéi vannak, viszont postverticalis sörtéi nincsenek.
5 (8) Csápsörtcjük mindkét oldali szőrzete együttvéve kb. olyan vastag,

mint a 3. csápíz szélessége (7. ábra; B). Arcpajzsuk barnássárga.

6 (7) Homloka és pajzsocskája fekete. Arcpajzsa, szívőkája barnássárga.
Torháta és potroha fényes harnásfekete, torának oldaüemezei sár
gák* Macrochaetái közül a legtöbb gyengén fejlett, szőrszerű. Lábai 
sárgák. A csaknem átlátszó szárnyának valamennyi ere elmosódot
tan, barnásán szegélyezett. 5—6 mm.

Nyugat- és Közép-Európában él. Németországban elég gyakori, hazánk
ban eddig mindössze Budapestről került elő, de ez az adat még megerősítésre szorul

nigrifrons Macquart, 1835

7 (6) Homloka, kivéve a fényes fekete pontszemháromszögét és gyakran
halántékleniezcit is, valamint pajzsocskája barnássárga. Feje sárga, 
csápsört éje fehéres. Tora vörösbarna, váll dudorai és torbátának 
elülső fele fekete. Potroha fekete, lábai sárgák, szárnya barnásán 
áttetsző (6* ábra). 5,5—8 mm.

Egész Európában megtalálható. Magyarországon a nem leggyakoribb faja, 
sík- és hegyvidékeinken egyaránt gyűjthető. Lárvája a szittyő {Juncus) szárában, 
él és ott is bábozódik be (VI —IX.)

albiseta Schrank , 1803

8 (5) Csápsörtéjük mindkét oldali szőrzete együttvéve megközelítően sincs
olyan vastag, mint a 3. csápíz szélessége (7. ábra; C—D),

9 (10) Arcpajzsa, sőt az egész feje teljesen fekete, mindössze a pofáján van

7. ábra. A: Loxocera hoffmannscggi M eicen , B: X. nigTÍfrons MaCQITaRT, C: X. fulviventris 
MeICeN, D: L. sylvtíiica Mei&EF cs E; Chylisa exteniuita ROSSI csápja F: Psllosonta lefebTrei 
Z etteR S ted t <$- hátúlsó lábának combja és lábszára — G: Chyliza vittata Metg-en és II: Ch. 

lepiogaster PANZER szárnya (A F: HekiSíIG nyomán és G —H: eredeti)
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egy sárga folt és a szívókája sárga. Tora vörösesbarna, de váll- 
dudorai és középhátának elülső negyede és pajzsocskája fekete; a 
torkát elülső fekete részéből egy középső hosszanti fekete sáv irányul 
hátrafelé, amely nem mindig éri cl a torhát hátulsó szegélyét. Lábai 
sárgák. Elülső és hátulsó lábának lábfej ízei sötét ebbek. Szárnya 
gyengén barnás tónusú, pötroha fekete. 4—-5 min.

Észak- és Köz ép-Európában honos. A Kárpát-medencéből eddig csak 
Qtátrafür étiről és Bártfáról ismertek, de nemrég előkerült a Zempléni-hegységből 
(Istvánkút) is (VIII.)

fulviventris Me ig e n , 1826

10 (9) Arcpajzsának csak a közepe fekete. Homloka, a szemek szegélye és
a pontszeínhároinszög kivételével, orcája, pofája és pajzs ócskája 
sárga. Szárnya halvány barnán áttetsző, egyébként nagyon hasonlít 
az előző fajhoz, 4—6 mm.

Nyugat-, Észak- és Közép-Európából került elő, Magyarországról eddig 
csak Pilisírtarótról és a Kőszegi-hegységből ismeretes (V—VII.)

sylvatica Meigen , 1826

6. nem: Chylizá F allén , 1820

5—7 mm nagyságú legyek, melyeknek feje oldalról nézve közel félkör 
alakú, mert a liyakszirt lapos, nem domború (3, ábra: A). Szemük hosszant 
ovális, pofájuk keskeny, orcájuk csak vonalszerűén vékony, arcpajzsuk kissé 
homorú, tapogatóik orsó alakúak. 3, csápízük végé vagy szélesen lekerekített 
és csápsörtéjük gyéren tollas {Chyliza s. str, alnem; 8, ábra), vagy elkeskenyedő, 
hosszú és fekete csápsörtéjük sűrűn szőrös (Dasyna R obineau-D esyoidy  alnem;
7. ábra: EJ, Féjsörtézetük: postverticalis, ocellaris, 3 vcrticalis és 2 orbitalis 
sortepár. Torsörtézctük: 1 notopleuralis, 1 supraalaris, 1 postalaris, 1 dorso- 
centralis, 1 praescutellaris és 3 scutellaris sörtepár, Szárnyuk gyengén szürkén 
vagy világosbarnásan füstös, máskor elülső szegélye sötéteb b tónusú vagy 
halvány csűcsfolt díszíti (7. ábra: &—H), Potrohúk fekete.

6 palaearktikus faja közül 4 Magyarországon is előfordul. Amennyire eddig életmódju
kat és fejlődésmenetüket ismerjük, ügy tudjuk, hogy különböző növények, cserjék szárában 
fejlődnek; egyik fajuk {lept&ga&ter Panzer) gubaesokoző, általában 1 nemzedékül tavaszi 
fajok, mindössze a scutdlata E ab ríciu s 2 generációjú.

1 {2} Csápsörtéje fekete, tömötten, gyapjasán szőrös, sárga 3. csápíze 
megnyúlt csúcsa felé elkeskenyedő, kb. háromszor olyan hosszú, 
mint amilyen széles (7, ábra: É). Szárnya aránylag rövid, nem hosz- 
szahb, mint potrohúnak a hossza (2. alnem: Dasyna R obineau- 
DesyoJd y , 1830 =  Megachaetum R om dánt, 1856). — Fekete, csak

. Hátulsó combjain, a csúcsi végük előtt, széles 
feketésbarna gyűrű fut körbe. Szárnya kissé barnán füstös, a sze
gélyér mentén sötétbarnán szegett. 5—6 mm.

csápja és lábai sárgák

Nyugat-. Közép- és Dél-Euró pában, valamint Kisázsiáhan fordul elő. 
Magyarországon ritkának tűnik, eddig csak Yácdukáról, Tihany hők Mátraházáról 
és Sátoraljaújhelyről került elő. A Kárpát-medencéből még Bokaánbányáról, 
Mehádiáról és Novihól ismerjük. lárvái Ürofmnc/ití-fajok alsó, megvastagodott
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szárában élnek. Itt is bábgzódnak be, és csak a következe év tavaszán repülnek 
ki a kifejlett legyek (V—Y II.) (— atríseta MeIGEW, 1826, fuscipertnis R oblvéau- 
Desvoiuv, 1830)

extenuata (Rossi, 1790)

2 (1) Csápsörtcjük csak gyéren szőrös, illetve tollas, 3* csápízük rövid, 
vége szélesen lekerekített, kl>, másfélszer-kétszer olyan hosszú, mint 
amilyen széles {3* ábra: A)* Szárnyuk mindig hosszabb, mint a 
potroh hossza (1* alnem: Chyliza s. str.)*

8. ábra* Chylim leptogastér Panzeb 9 (Eredeti)

3 (4) Barnás vagy vörösessárga torát feketésharna foltok, sávok díszítik,
ezek alakja és kiterjedése igen változó. Feje sárga, de a pontszem- 
háromszog, a nyakszirt dorsalis része, a tapogatók, valamint a nős
tényeken a fejtctolcmez fekete. Lábai sárgák, hátulso comhján a 
csúcsi vége előtt a hímeken nagyon halvány, a nőstényeken erősebb 
barnásfekete folt van. Szárnya zavarosan áttetsző, csúcsát sötét folt 
díszíti (7« ábra: G), A tor oldaílemezeinek nagyobbik része, valamint 
a potroh barnásfekete. 5—6 mm.

Közép- és dél-euröpai faj. Hazánkból a Magyar Középhegység számos pont
járól (Bakony, Vértes, Pilis, Mátra, Bükk), a Mecsekből, Tikanyból, Kalocsáról,
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Tompáról és Kelebiáról ismerjük. Elsősorban dombvidéki faj, amely száraz, me
leg, napos helyeken él. Lárvája Qrchis fajok szárában ^cjlodik (V —VII)

vittata Me ig e n , 1826
(3) Toruk teljesen fekete, gyakrabban mindössze a pajzsa esküjük csú

csa, ritkábban a váll dudoruk és a sternoplcuronjuk felső szegélye 
barnás vagy vörösessárga.

(6) Combjainak esúcsi végét barnásfekete gyűrű övezi. Színezete nagyon 
hasonlít az exienuata Rossi fajéhoz, de a lábakon kívül fejének egy 
része is sárga, illetve sárgásbarna. Hal vány szürkés szárnyának elülső 
szegélye szélesebben sötétebben szegélyezett. 5—7 mm.

káról varrnak példányaink (V V I I .) ( fii&cipennis a uct. nec RöBINeAU-DeSVöid y. 
1830)

annulipes Ma-cqitákt, 1835

(5) Combjai egyszínű sárgák. A nyakszirt* a fejtető, a pontszemhárom- 
szög, a homlok jő része és a tapogatok feketék, az arepajzs sárgás
fehér, a nőstényen rendszerint 2 feketés folt van rajta, az orca, a 
pofa, a szem hátulső keskeny szegélye, a szívőka és a 3. csápíz 
sárga, a csáp 1. és 2. íze sötétbarna. Tora és potrohú fekete, de a 
pajzsocska csúesi vége legtöbbször, ritkán a válldudor és a sterno- 
pleuron felső szegélye is vörösessárga. Szárnya csaknem teljesén 
átlátszó, olykor nem éles esűcsfoltja van (7, ábra: H), vagy az egész 
szárny sötét tónusú. Lábai világos barnássárgák {8, ábra). 5—7 mm,

Közép- és kelet-ázsiai részeket kivéve az egész FalaearkLikuinbaii otthonos. 
Magyarországon is a nem leggyakoribb faja, általánosan elterjedt. Lárvája a 
Spirea opulifolia szárában él, és azon mogyoró nagyságn guba csókát okoz (IV— 
V III.) - sculéüata Fatikicius 1798.), ob?fiuri permis Loe>v, 1858, parmixta Rotí- 
d a jn i.  1876 )

leptoguster (Pa nzeB:, 1798)

44. család: MICROPEZIDAE — GÓLYALEGYEK

Többnyire közepes nagyságú, karcsú testű, vékony és hosszú lábú legyek 
(ez utóbbi tulajdonságukról kapták magyar nevüket). Jellemző rájuk, hogy 
szegélyerükön elvékonyodás, megszakadás nincs, mellékerük teljes, eléri a 
szegélyeret, ocellaris, humeralis és mesopleuralis sörtéik, valamint vibrissáik 
Jiincscnck, hasonlóképpen hiányzanak a lábszár külső praeapicabs soriéi.

Fejük négyszögletesbe hajló kerék vagy tojás alakú, ritkábban meg- 
nyúlt, jóval hosszabb, mint amilyen magas. Arcpajzsuk, pofájuk keskeny, 
tapogatóik legtöbbször elérik, sőt túlnyúlnak a száj perem elülső szegélyén 
ritkán igen rövidek, a szájperem mögött a szívóka tövén alig vehetők észre. 
Csápjuk megtört, csápsörtéjük csupasz vagy gyéren pillás. Eejsortézetük: 0—1 
postverticalis, belső és külső verticalis, 0—3 orbitalís sörtepár, Ocellaris sör
téik és vibrissáik nincsenek. Toruk előrefelé kissé elkeskenyedik. Torsörtéze- 
túk: 1—2 notopleuralis, 1 supraalaris, 1 postalaris, 1—3 dorsocentralis és 1

2 a x v
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scutellaris sörtepár; az oldalle mezeken 0 —1 sternopleuralis sörtéjük van (egyes 
szerzők a Rainieria R ö n b a n í fajok stemopleurájának hátulső szegélyén el
helyezkedő hosszú* sűrűn álló* 10—15 szűrt helytelenül szintén sternopleuralis 
sörtéknek nevezik). Lábaik hosszúak* vékonyak. A megnyúlt elülső csípők 
messze elöl állnak a szorosan egymás mögött eredő középső es hátulső rövid 
csípőktől. A lábszárakon külső praeapicalis sörték nincsenek; a középső és 
hátulső lábszárak csak finoman szőrösek vagy rajtuk* egész hosszukban, 
elszórtan rövid fekete sörték erednek. Szárnyuk rovidebb vagy hosszabb, 
mint a potrohúk. Szegély erük teljes* vagyis rajta törés, megszakadás, elvé- 
konyodás nincs. Mellékerük tövüktől a szegélyérbe való torkollásukig tel
jes, néha az rx sugárérrel nagyon szorosan együtt fut, úgyhogy szinte egyetlen 
érnek látszik, az r4+  ̂ sugárér és a közép ér összetartó* így első szegélysejtjük 
orsó alakú. 2, tősejtjük és korongsejtjük legtöbbször elkülönült, néha össze
olvadt. Potrohúk hosszú és karcsú, a nőstényeké hosszú tojócsőben végződik 
(10. ábra: B)* a hímek 5, haslemezén legtöbbször jól fejlett párzőhorogpár van 
(10, ábra: A), de ezek néha (Micropeza Meigetí) hiányozhatnak. A nőstények
nek 3 spermatheeája van.

Életmódjuk nagyon hézagosan ismert, bár több régi, de legtöbbször megerősítésre 
szoruló megfigyelésről tudunk, lm ágúik nedves, árnyékos helyeken, főként vizek mentén, 
ártéri erdőkben, virágokon, bokrok levelein ülnek. Lárváik, amennyire eddig ismeretes, egy
részt különböző hüvelyesek gyökér gumóiban, másrészt gombákban, korhadó fák kérge alatt 
levő korhadékban fejlődnek. A talajban bábozódnak és az imágók csak a következő évben 
kelnek ki.

Valamivel több mint 30 palaearktikus fajuk ismeretes, melyek közül 9 él Magyar- 
országon, de még további 5 faj előkerülésére számítha tunk.

A n e m e k  h a t á r o x Ő k u I c s a*

1 (2) Középső és hátulső lábszáraik csak finoman szőrösek, róluk lövi* 
debb, erősebb sörték nem erednek (9. ábra). Postverticalis sörtéik 
nincsenek (1. alcsalád: Calobatinae — Trepidariinae) (— Trepidaria 
Meigeiv, 1800) 1. nem: Calobata Meigen , 1803

2

3

4

( 1 ) ső és hátulső lábszáruk külső oldalán a fiuom szőrökön kívül 
a lábszár hosszában elszórtan erősebb, fekete sörték is erednek (13. 
és 14, ábra). Postverticalis sörtéik vannak.

(4) Szárnyuk 2. tősejtje és korongsejtje elkülönült, önálló, a végsőér 
eléri a szárny hátulső szegélyét (12. ábra: A, C). 2 elülső és 1 hátulső 
orbitalis és 2 notopleuralis sörtepárjuk van. Csápjaik távol erednek 
egymástól. Sternopleáronjuk hátulső szegélyén 10—15* a legyező 
száraihoz hasonlóan elrendeződő hosszú szőr sorakozik (13. 
ábra) (2. alcsalád: Taeniapterinae =  Rainieriinae^ Tanypodinae) 
(— Túnypoda Rondant, 1856) 2. nem: Rainieria R ond a ni, 1843

(3) Szárnyuk 2, tősejtje és korongsejtje összeolvadt, nem különül el, 
végsőére nem éri el a szárny hátulső szegélyét (15, ábra: C—D).

* Az újabb rendszerek a régi Mícropezidae {=  Tylidae) családban közölt fajokat 3 
önálló családba sorolják. Ezek: Galobatidae, Taeniapteridae és Mieropezidae, Ebben a sorozat
ban ezek a családok még csak alcsalád okként szerepelnek.
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Örbitalis sörtéik egyáltalában nincsenek, s csak 1 notoplcuralis sör- 
téjiik van. Csápjaik szorosan egymás mellett erednek* Csak 1, nem 
erős sternopleuralis sörtéjük van (3. alcsalád: Micropezinae =  Tyti- 
nae) ( =  Tylos Meig en , 1800, Tylus Czekny , 1930)

3. nem : Mieropeza M eigen , 1803

1. nem : Calobata Me ig e n , 1803

Fekete vagy vörösessárga színű, 4—7 mm nagyságú legyek. Fejük közel 
olyan magas, mint amilyen bosszú (kivéve a longiceps Lüew  fajt). Fejsortéze- 
tük: 1 elülső és 1 hátúlsó örbitalis, belső és külső verticalis sörtepár, post- 
verticalis sörtéik nincsenek. Pontszemháromszögük hátul álló, nem vagy csak 
alig nyúlik be a szemek közé. Arcpajzsuk többe-kevésbé mindig hátracsapott.

csápjuk megtört, csápsörtéjük csupasz vagy tollas. Tapogatóik legtöbbször 
elérik a száj perem elülső szegélyét, ritkán igen rövidek, alig vehetők észre. 
Általában 1, ritkán 2 (kivételesen 3) dorsocentralis sörtepárjuk van. Szárnyuk 
áttetsző, barnás árnyalatú, 1—2 fajuk szárnycsúcsa barnán árnyalt* Lábaik 
sárgák, középső és hátulsó lábszáraik finoman szőrösek, róluk erősebb sörték

2*
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nem erednek. Potrohúk rövid, a hím hypopygiuma rá merőlegesen áll, kissé 
felfújt, a nőstények tojócsöve hosszú, vájt, oldalról vagy hát-hasi irányban 
összenyomott. A hímek 5. hasle mez ér Sí 2 igen különböző alakú és nagyságú, 
de a fajokra nagyon jellemző, könnyen vizsgálható párzóhorog ered (10. 
áhra: A, 1L ábra: A—D; 13. ábra: B, D).

Életmódjukról alig tudunk valamit. Imágúik legtöbbször nyirkos erdők aljnövényzete- 
ről. ritkábban rétekről kerültek elő, 14 palaearktikus fajak közül eddig 5 ismeretes Magyar- 
országról* dó rnég 2 további fajuk előkerülése várható.

1 (2) 2 (kivételesen 3) hátul álló dorsocentralis sörtepárjuk van. Tapoga
tóik a szájperemig nyúlnak. A szárny (10. ábra: C) szégélyalatti 
sejtje jól felismerhető, vagyis a mellékéi és az rx sugárér egymástól 
távol torkollik a szegélyérbe; az r2+a sugárér szegélyéibe való tor- 
kollási helye közelebb esik a szárny csúcsához, mint a hátulsó 
harántérhez, a végsoór eléri a szárny hátulsó szegélyét (1. alnem: 
Calobata Meig en  s. str.). — Feje és lábai túlnyomórészt rozsdá
sáig ák, illetve sárgák, tora fekete, szürkésfehéren hamvas, de a váll.- 
dudor, a pro- és pteroplcuron sárga* A praeahdómén barnásfekete, 
a postahdomen kisebb-nagyobb mértékben rozsdasárga. Hímjének 
2. haslemezén kétoldalt 2 kicsi, a 3.-on 2 nagyobb^ hátrafelé irányuló 
kampőszerű függelék van; párzőhorgai igen jellegzetesek, előrefelé 
irányulok, olyan, mint a 10. ábra: D. 5-—6 mm.

Közép- és Észak-Euró pában fordul elő, de megtalálták már Angliában is 
Nem tartozik a gyakori fajok közé, A Kárpát-medencében kifejezetten begy vidék

lö . ábra. A: Calobata ciharia Linné o posiabdomenc oldalnézetben — B; Calobata petronella 
Linné 5 postái) domene oldalnézetben G: Calobata petronella Linné szárnya és D: potroba 
alnlsó“oldalsó nézetben - E: Calobata adusta Loew feje oldalnézetben cs F: potroba alulsó* 

oldalsó nézetben (A - Bí HENNI& nyomán* C —E: eredeti)
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faj (Árvaváralja, Tátra, Kőrösmező, Kevele, Gyérgyószentmiklós, Köfcéplok)* 
Magyarországról eddig még nem került elő, de magas hegyvidékeinkről várható 
(VI VIII.)

[petronella (L in n é , 1761)]
2 (1) Csak 1, hátul álló dorsocentrahs sörtepárjuk van*

3 (4) 1 erős steril opleuralis sörtéje van* Feje (10. ábra: E), az eloreugró
homloka és erősen hátracsapott arcpajzsa következtében kűpszerü, 
a fej szemek mögötti része, különösen a hímé, meghosszabbodott, 
ezért jóval hosszabb, mint amilyen magas (2* alnem: Calobatella 
Mik, 1898), — Tapogatói elérik a szájperem elülső szegélyét. A mel
lékér és az rx sugárér olyan közel fut egymás mellett, hogy azok 
egyetlen vastag érnek látszanak, azért a szegélyalatti sejtje igen 
jelentéktelen* Párzóhorgai rövidek, kissé hajlottak, végeik lekerekí
tettek (10. ábra: F), Tora és potroba teljesen fekete; tora* á ptero- 
pleuron kivételével, teljesen és potrohának 1. bátlemezc szürkés- 
fehéren hamvas* 5 mm.

Ritka közép-európai faj* Magyarországról ismerjük a legtöbb lelőhelyét. 
Ezek: Budapest, IS'agy kovácsi, Bakony: Mogyorós, Balatonfüredi Tihany; Kőszegi- 
hegység, Pécs, Bükk hegység: Ablakoskö völgye, Bükk-fenn sík. 1 nemzedéki!, 
tavaszi, stenochron faj (IV —YI.)

longiceps Loew, 1870

4 (3) Stemopleuralis sörtéjük nincs. Fejük nem nyúlik kúpszerűen előre,
a fej szemek mögötti része nem hosszabbodott meg feltűnőbben, 
ezért fejük csak alig valamivel hosszabb, mint amilyen magas.

5 (10) Tapogatóik igen kicsinyek, legtöbbször a szívóka tövénél annyira
elrejtettek, hogy nehéz vizsgálni, a száj perem elülső szegélyét soha
sem érik el*

6 (7) A hím hajlott, bunkős végű párzöhorgainak töve között páratlan,

11. ábra* A: Calobata eommutata Cztcrtív potroha oldalnézetben és B: alul só-oldalsó nézetben 
— C: Calobata jejnoralis Meicen potroha oldalnézetben és D; alúlsó nézetben (Eredeti)
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nyeregszerű nyúlvány van (11. ábra: A—B); A tojócso tövének has- 
oldalán kétoldalt 1—1 többé-kevésbé fejlett fogszerű nyúlvány talál
ható (3. alnem: Trilóphyrobata HenínIG, 1938), — Homloka sárga, 
arcpajzsa, a pofák, valamint a nyakszirt alsó fele fehér. Tora fekete, 
sziirkésfehéren hamvas; a lábak sárgák, középső és hátulsó combjá
nak csúcsi végén barna gyűrű fut körbe, Potrohú, tojócsöve fekete, 
az utóbbi oldalról összenyomott* 6—7 mm.

Észak-, Északnyugat- és Közép-Európából* valamint Szibériából ismeretes* 
mindenütt ritka. Magyarországról eddig csak Tihanyból, Csurgóról és Hidas
németiből, a Kárpát-medence területéről is csupán Felsői óvóról, Tűrésekről és 
Kőrösmezőről került elő fVI.)

com m utata  Gzerny , 1930

7 (6) A hímek széles lemezszerű vagy félgömh alakú párzóhorgainak töve
között nincs nyúlvány. A tojócso tövének hasoldalán nincs fogszerű 
nyúlvány (4. alnem: Compsobata Gzerny, 1930).

8 (9) Középső és hátulsó combjain a csúcsi barna gyűrűn kívül még
mindegyik középső részén 1—1 barnásfekete csík húzódik. Eddig 
csak a hímje ismeretes. Párzóhorga rendkívül nagy, félgömb alakú, 
a középvonal felé irányuló lemezszerű ventralis belső szegélye fűré
szes (11. ábra: C—D). A nyakszirt teljesen fekete. Tora és potroha 
is fekete, az utóbbi fényesen csillog. Potrohának 6. hátlemeze hátul 
szélesen, sárgán szegett. 5—6 mm.

Igen ritka, mindössze 1 - 2  helyről ismert közép-európai faj. Hegyvidéki 
fajnak látszik. Magyarországról eddig még nem került elő

[feínoralis Meigen , 1826]

9 (8) Középső és hátulsó combjain csak a csacsi barna gyűrűk vaunak
meg, középső barnásfekete csíkjai nincsenek. Párzóhorga szeles, 
lemezszerű, fogszerű csúcsban kihúzott (9. ábra). A nyakszirt alsó 
része fehér. Tora és potroha fekete, az utóbbi fényesen csillogó. 
A potroh hátlemeoeinek hátulsó szegélyei keskenyen sárgán szeget
tek. Tojócsöve középen befűződött, hátulsó vége a hátoldal felől 
lapított, oldalán 1—1 nagy sárga folttal. 5 —7 inm.

Észak-, Északnyugat- és Közép-Európában általánosan elterjedt, gyakori, 
á család egyik leggyakoribb faja. Hazánk sík-, domb- és hegyvidékein egyaránt 
általánosan elterjedt (IV—IX.) (=  (ritiiníis LűfiW, 18Ó4>)

• cibaria Lin n é , 1761

10 (5) Tapogatóik jól fejlettek, a szájperem elülső szegélyét elérik vagy
azon túl is nyúlnak, A szárny csúcsán erősebb vagy halványabb 
barnás folt terül el (12. ábra: A, C).

11 (12) A szárny (13. ábra: A) mellékere és rt sugárerc olyan közel fut
egymás mellett és torkollik a szegélyérbe, hogy a szegélyalatti sejt 
alig ismerhető fel. Csápja egyszínű sárga, illetve barnássárga, a 
csápsörtc csupasz, legfeljebb megvastagodott töve igen röviden 
pelyhes. Hímjének metasternnmán nincs csapszerű nyúlvány (5. al
nem: Paracalobata H endel, 1922). — A szárny r24_a sugárercnck a
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szegélyérbe való torkollási helye közelebb van a hátulsó harántérbez, 
mint a szárny csúcsához. Torháta sárgásbarna, de elöl fényes fekete, 
a sterno- és pteropleuron szintén sárgásbarna, az oldallemezek többi 
része és a pajzsocska fényes fekete, a stcrnopleuron szürkésfehéren 
hamvas* Lábai sárgák, hátulsó combjai 2—2 barna gyűrűt viselnék, 
egyet középen, egyet a csúesi végükön. A hátulsó lábszárak, különö
sen a nőstényeké, sötétbarnák, az utolsó lábfej íz sárga. Párzóhorgai 
keskenyek, íveltek, végeik gombszerűen duzzadtak {12. ábra: B).
4—4,5 mm.

Egész Európában elterjedt. Nálunk elsősorban síkodé kein ken honos, az 
Alföldről sok helyről ismerjük, a. Dunántúlon inár jóval ritkább, míg hegyvidé
keinkről csak szórványosan került elő {V — IX.)

ephippium  (F a b r ic iü s , 1794)

12 (11) A szárny (12. ábra: C) mellékere és rx sugárere egymástól távol tor
kollik a szegélyérbe, így a szegélyalatti sejtjük jól felismerhető. 
Csápjának 1, és 2. íze sötétbarna, a 3. csápíz sárgásfehér (q), illetve 
barnássárga (5), a csápsörte, csúcsa kivételével, tollas. Hímjének 
metasternumán (12. ábra: D) csapszerűen elálló nyúlvány ered (6. 
alnem: Cnodacophorá Cz e r n y , 193Ö). — r2+3 sugárerének a szegély- 
érbe való torkollási helye közelebb esik a szárny csúcsához, mint a 
hátulsó harántérhez. Tora és potroha fekete, az előbbi, különösen az 
oldallemezek, szürkésfehéren hamvasak. Lábai sárgák, a csípők 
sárgásfehérek, hátulsó combjának csúcsát éles sötétbarna gyűrű 
övezi* középső combjának csűcsi végén a külső oldalon sötétebb 
folt van, a középső és hátulsó láb utolsó lábfejíze barna. Párzó- 
horgai (12. ábra: D) térdszerűen megtörtek, le- vagy előrefelé irá
nyulok, finom fehér szőrök borítják. 5—7 mm.

Ritka közép-európai faj. Elsősorban magas- és középhegységi fajnak lát
szik, de ^Magyarországról síkvidéki adataink is vannak. Eddig ismert hazai lelő
helyei: Őrszentmiklós, Pomáz, Bükk: Tárd, Nagyvisnyó, Ablakosko völgye. Pá- 
kozd. Bakony: Cuha völgye, Mecsek, Pécs. Többször gyűjtötték acsalapu. (Peiasi- 
íe$) levelekről (V ’VL, IX.)

adusta Lo ew , 1870

12. ábra. A: Calobata ephippium FaBRicms szárnya és B: potroha oldalnézetben — C: Cáfo
lata adusta Loew szárnya és D: potroha oldalnézetben (a — metasternalis nyúlvány) (Eredeti)
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2* nem : Rainieria R ondani, 1843

7—9 mm nagyságú egyszínű fekete vagy barna legyek (13. ábra)* Fejük 
valamivel hosszabb, mint amilyen magas, praelabrumuk elöreálló, tapogatóik 
nagyok, elérik, illetve túlnyúlnak a száj perem elülső szegélyén* Csápjuk 2. ízé-

13* ábra* Rainieria caíceaia F a llen  ("Eredeti)

nek vént ralis részéről bosszú, a 3* ízen túlnyúló merev szőr ered* Csápsörtéjiik 
csupasz* Fej sortézetük: 2 elülső és 1 hátulsó orbitalis, belső és külső verticalis, 
póstverticalís sörtepár, Csak 1 pár egészen hátul álló dorsocent ralis sortéjük 
van* Sternopleuronjuk hátulsó szegélyén 10—15 bosszú, á legyező száraihoz 
hasonlóan elrendeződő szőr sorakozik* Szárnyuk teljesen áttetsző, minden 
elsötétedés, rajzolat nélküb vagy keresztsáv díszíti* Középső és hátulsó láb
szárainak külső oldalán különböző távolságokra rövid, de erős fekete sorték 
erednek. A hímek potrohúnak 5. haslemezén harapófogó alakú párzóhorogpár 
alakult ki (13* ábra)*
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Életmódjukat nem ismerjük. Égy látszik, elsősorban hegyvidéki fajúk, 4 palaearktikus 
faja közül 1 ismeretes Magyarországról, de még 1 előfordulása lehetséges.

1 (2) Szárnyán a 2 harántér között széles barnás, illetve füstszürke
keresztsáv húzódik; a szárny csúcsán egy határozottabb * a szárny 
töve előtt egy nagyon elmosódott sötétebb folt terül el (13, ábra). 
Valamennyi combjának tövi része fekete. Az elülső láb tőíze és 2. 
lábfejíze, valamint a középső és hátulsó láb lábtőíze* csűcsi harma
duk kivételével, fehér. Középső és hátulsó combjának csúcsi vége 
előtt széles, világos sárgásbarna gyűrő fut körbe* Fekete vagy 
csokoládébarna faj. Nőstényének tojócsöve hosszú, olyan hosszú, 
mint a 3 utolsó potrohszelvény együtt. 7—9 mm.

Észak- és Közép-Európában él, de előkerült már Albániából is. Magyar- 
országon eddig Budapesten, Kalocsán. Badacsonyban, Sopronban, Xógrádszaká- 
loü, Tardort, Tolcsván és Sátoraljaújhelyen gyűjtötték, de a Kárpát-medencéből 
még Szatmárról, Nágyenyedről, Brassóból, a Yöröstoronyi-szorosból, Szászáról. 
Herkulesfürdoről és Mehádiáról is előkerült (VI YII.)

calceata (Falléw, 1820)

2 (1) Szárnya áttetsző, egyszínű halvámybarna. Valamennyi combjának
töve vörösessárga. Elülső lábának lábfejízéi, az utolsó 2 kivételével, 
fehérek, a középső és hátulsó lábak lábfejízei barnásfeketék* Barna 
vagy vörösbarna faj. Nőstényének tojócsöve rövid, nem éri el az 
utolsó 3 potrohszelvény együttes hosszát. 8 mm.

Közép-Európából és a Palaearktikum keleti feléből, egészen Japánig isme
retes. Magyarországról inég nem és a Kárpát-medencéből is csak Mehádiáról 
került eddig elő (VI.)

[latifrons (L o e w , 1870)]

3, nem : Mieropeza Meigeisí, 1803

Nagyon karcsú, törékeny, többnyire fekete, 4—7 mm nagyságú legyek 
(14, ábra). Fejük jóval hosszabb, mint amilyen magas, előrefelé kúpszerűen 
megnyúlt, hátrafelé messze kidudorodik s a tor felé egyenesen levágott* Arc- 
pajzsuk hátrafelé erősén lecsapott, nagyon keskeny, s középen mély vonal
szerű árok húzódik végig. Pont szem lemezük a szemek mögött van. Fejsörtéze- 
tük: külső és belső verticahs és pOstvertieaüs sörtepár; ocellaris sörteik nincse
nek, Csápjuk rövid, a csápsörte legtöbbször majdnem csupasz. Torukról 1 notó- 
pleurulis, 1 súpraalaris, 1 postalaris s 1 erős sternopleuralis sörtepár ered. 
Szárnyukon (15* ábra: C—D) a mellékér és az sugárér szorosan egymás 
mellett fut, úgyhogy a szegélyalatti sejt alig ismerhető fel. A hímek post- 
ahdóméne rövid, vaskos, haslemezein párzóborgok nincsenekt

Nyirkos erdők aljnövényzetén, bokrokon, ritkábban réteken gyűjthetők. 17 palaraikti- 
kus fajuk közül 3 él Magyarországon, de.még 2 faj előfordulása várható.

1 (4) Teljesen vagy részben sárga színű fajok.

2 (3) Potroha piszkosé árgu, hátiéin özeinek hátulsó szegélye kénsárga.
Szárnya nagyon keskeny. Csápja sárga, csápsörtéje sötétbarna színű. 
Egészében sárga színű állat, de pontszemlemezének környéke barnás- 
fekete- Torhátán (15. ábra: A) 3, néha összeolvadó fekete hosszanti
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sáv húzódik. Lábai sárgák, a lábszárak esúcsi vége, valamint a láb
fejízek barnásíeketék. A vörössárga postab dómén en egy kicsi-, íel
tűnőén fényes fekete folt van. 6—7 mm.

A Pálaearktikum ázsiai részének déli területein otthonos, ahonnan a 
Kaukázuson és a Szovjetunió európai részének déli részén át egészen hazánkig 
terjedt el, itt éri el elterjedésének legnyugatibb pontját. Faunánkban tipikus 
szarmata elem. Xálunk ritka, eddig csak Budapestről* Hortobágyról, Szarvasról, 
Toserdőről és-Tihanyból ismerjük (VI—VII.)

angustipennis Lo ew , 1868

3 (2) Potrohának hátlemezei feketék, hátulsó szegélyeik kénsárgák* Szár
nya normálisan fejlett, nem feltűnően keskeny. Csápja barna, csáp
sör teje fehér. Feje sárga, de a homloka, elülső oldalszegélye kivételé
vel, a fejtető és a pontszemlemez, valamint a csápgödrök fényes 
feketébb arnák. Tora sárga, középhátán (15. ábra: B) 3 széles szürke 
sáv húzódik, a középsőn 2 sötét vonal húzódhat (oldalról nézendő!). 
Lábai sárgák, valamennyi combjának csúcsi vége előtt 1—1 barna 
gyűrű alakult ki, 4 —4,5 mm, a nőstény tojócsovel együtt 6—7,5 mm.

Közép- és Dél-Európáit ól említik. Kevés helyről ismerjük, de ahol meg
találták, ott legtöbbször gyakori. Hazánkból még nem került elő

[laterális Meigen, 1826]
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4 (1) Fekete színű fajok*
5 (6) Csápja teljesen sárga* Mérsékelten acélkék csillogásií fekete faj, de

az arcpajzs, a szájnyílás pereme, a tapogatók és a váll dudor sárga. 
A lábak barnásfeketék. Szárnya barnásszürke árnyalatú* A hypo- 
pygium, illetve a tojócsó 2. ízén sárga, illetve téglavörös folt van,
4,5—6 mm,

A Szovjetunió európai részének déli területeitől keletre, Örményországon, 
Iránon keresztül Afganisztánig terjedt el, Magyarországról eddig még nem ke
rült elő

[cingulata Loew, 1868]

6 (5) Csápjai teljesen feketék,
(8) Szárnya (15. ábra: C) hosszabb, mint a potrok. Sárga színű középső 

és bátulsó combján a csűcsi fekete folt előtt még fekete gyűrű is van 
(nagyon ritkán nehezen ismerhető fel). Az sugár érnek a szegély-
érbe való torkoílási helye közelebb van a szárny csúcsához, mint a 
hátulsó harántéxíiez; az r4 + 5 sugárér és a középér torkoílási helyeik 
között levő távolság kisebb, mint az elülső harántér hossza. Nősté
nyének tojócsöve hosszabb, mint az utolsó 3 potrohszelvény együt
tes hossza. Fekete, de arcpajzsa és pofája hófehér, 4—4,5 mm.

Egész Európában elteij edt.. Magyarországon közönséges, a család leg
gyakoribb faja. Lárvái különböző hüvelyesek gyökerében a nyár derekára érettekké 
válnak cs a földben bábosodnak be, amelyekből az imágók zöme csak a következő 
év tavaszán kel ki? de az augusztus második felében és a szeptemberben gyűjtött 
imágók arra utalnak, kogv a bábok egy részéből még abban az évben szárnyra 
kelnek a legyek {IV —IX.)

corrigiolata (Lin n é , 1766)

8 (7) Szárnya {15. ábra: D) rövidebb, mint a potroh. Középső és hátulsó
combján a csűcsi fekete folt előtt nincs fekete gyűrű. Az r3+3 sugár- 
érnek a szegélyérbe való torkoílási helye közelebb esik a hátulsó 
haránt érhez, mint a szárny csúcsához; az r4+5 sugárér és a középér

15, ábra. A: Micr&peza corrigiolata Linné és B: M, laterális Meigen torháta és pajzsocskája 
feJülnézetbea — C: Micropeza corrigiolata L inné és D: C, brevipennis v. Kóser szárnya (Eredeti)
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torkollási helyei közt levő távolság nagyobb, mint az elülső harántér 
hossza. Nőstényének tojócsöve rövidebb, mint a potiroh utolsó 3 
szelvényének együttes hossza* Egyébként megegyezik az előző faj
jal* 4 mm.

Közép-európai faj. Az irodalmi közlések és á gyűjteményi adatok szerint 
nagyon ritka fajnak látszott, de az utóbbi évek rendszeres gyűjtései során Magyar- 
ország számos, túlnyomórészt sík vidékéről előkerült (Y—V ili.)

brevipennis y. R o se r , 1840

45. család: LONCHAEIDAE — SZŐRÖSHOMLOKÚ LEGYEK

Meglehetősen egyveretű, 2—7 mm nagyságú, többé-kevésbe fényes fekete, 
fémes kékesfekete vagy fémeszöld színű legyek, melyeknek szárnyán foltok 
vagy rajzolat soha sincs (16.? 20., 23., 25. és 26. ábrák); egyedül a Lamprolon-

chuea B ezzt fajok bion zoszölden vagy barnáskéken csillogók. Jellemző rájuk, 
hogy szegélyerük a vállér mögött és a jóval az r2 sugár ér betorkollása előtt 
el vékonyodik, illetve megtörik, mell ék erük teljes, eléri a szegélyeret, végső- 
erük rövid, de mint vékony redő eléri a szárny hátulsó szegélyét, alsó orbitalis 
sörtéik nincsenek, de vibrissaik varnak, továbbá igen jellemző a családra.
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hogy a biliér vagy legalább annak feje mindig barnásfekete vagy fekete, s a 
homlok szélességében jelentkező ivari kétalakúság; a hímek homloka mindig 
keskenyebb, mint a nőstényeké (19. ábra: B—C).

A mindig szőrös homlokról csak 1 pár erős, hátrahajló orbitalis sörte 
ered, melyek mögött a járomíemezen egyszer vannak, máskor nincsenek szőrök; 
a gyengébben fejlett postverticaíis sörték széthajlók. A homlokrés (hmula) 
mindig nyitott, mely lehet szőrös vagy csupasz. Jóllehet vibrissáík vannak, 
de ezek többször csak elöl álló erős sörteszerd pcristomalis szőrök. A szemek 
általában csupaszok, de olykor szőrösek. Torsörtézetük (17. ábra: A): általá
ban 2 huraeralis (a mindig gyengébb belső humeralis hiányozhat), 2 noto- 
pleuxalis, 1 supraalaris, 2 postalaris, 1 praesnturalis, 1 praescutellaris és 2, 
közvetlenül a pajzsocska előtt elhelyezkedő dorsocentralis; a pajzsocskán az 
állandó 2 pár scuteilaris sörte mellett a pajzsocska szegélyén, ritkán magán a 
pajzsocskán is finom szőrök erednek. Az oldalíemczeken 1 propleuralis, 1 vagy 
több stigmatiealis, a Dasiops Ründani fajokon 1 (2) pOststigmaticalis sörte 
található; a mindig szőrös mesopleuronon, legalább hátulsó szegélyén néhány 
erős mesopleuralis sörte sorakozik, ezeket hátulsó mesopleuralis sörtéknek 
nevezzük, de lehetnek ilyenek a mesopJcuron anterodorsalis részén is, ezek az 
elülső mesopleuralis sörték, A sternopleuronröl 1—3 erős sternopleuralis sörte 
ered, de sok fajon még további szőrök találhatók rajta, A ptero- és hypo-

5Ch Pr5u pa - .r /  
n s a  ■ de /  y

psig f t y f r y z k .
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17. ábra. A:..Dasiops latiftona Meigefí tora oldalnézetben (arn =  elülső mesopleuralis, de =  
dorsocentralis, h =  hűmet alis, rt — notopleuralis, pa ™ postalaris, pm =  hátulsó mesopleura- 
1133 prsu — pracsúturalis, pp =  propleuralis, pstg =  poststigmaticalis, sa =  supraalaris, se =  
scuteilaris, sí — sternopleuralis, $tg =  stigmaticalis sörte) — B: Lonchaea scuietioris Rondáéi 
szárnya (betűjelzés, mint az 1. ábra: A) C: Dasiops latijrúns Meigén és D: $ postábdomene

(A: Mökge, C — D: H eeínig nyom án, B: eredeti)
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pieuron csupasz és legtöbbször fényes, A szárny (17* ábra: B) mindig folt
nélküli, legtöbbször átlátszó, ritkán sárgás vagy barnás tónusú. A szegély ér 
a vállér mögött, illetve jóval az rx sugárér betorkollása előtt elvé kon yodik, 
illetve megtört. A végsőér mint redo a szárny hátulsó szegélyét mindig eléri. 
A szárnypikkely, a szegély és a szárny rojtjának színe szerepet játszik a fajok 
elkülönítésében. A lábak normálisak, erősen szőrösek, illetve sörtézettek.

Mindkét ivar potrohán mind a 7 légzőnyílás megtalálható* A nőstények
nek megnyúlt, a praeabdomentől jól elhatárolt tojócsöve van (17. ábra: DJ. 
A 7. szelvény hát- és hasiemezébol alakult tojócsőhüvely nem húzható vissza 
a potrohba. A tojócső végízének alakja és szőrzete s az előtte levő szelvényhez 
való kapcsolódása biztos alapot ad a nőstények elkülönítésére, ezért ezeket 
a legtöbb esetben ábrán is bemutatjuk. A spermatbecák száma 3. Igen jel
lemző a nőstényekre, hogy a 6. haslemezről proximalisan egy hosszú nyúlvány 
ered (17. ábra: D), Ilyen nyúlvány á vele rokon Pallopteridae család kivételé
vel (de ezeknél még az 5. haslemezről is erőd proximalis nyúlvány) sehol sem 
fordul elő a torpikkelynélküli Muscidák között, A hímeken is jól elkülönül az 
aszimmetrikus postai)dómén (17* ábra: CJ a praeabdomentől, az előbbi leg
többször az 5. haslemez alatt van elréjteve, A Dasiops Rondani fajok hímjé
nek 6, haslemeze erősen redukálódott, balra eltolódott, és a 7* haslemezzel, 
valamint a 7* és 8. hátlemezzel együtt syntergostemummá olvadt össze. 
A hímek ivarszerviik alapján mindig biztosan meghatározhatók, és e tekintet
ben az egyes fajok között sokkal nagyobbak a különbségek, mint az egyéb 
morfológiai bélyegekben. Mégis ezekre csak kivételesen hivatkozunk, mert 
egyrészt az ivarszerv készítmények előállítása hosszadalmas, másrészt a fajok 
külső morfológiai bélyegkombináciöik alapján is jól meghatározhatók, annak 
ellenére, hogy az utóbbiak között olyan bélyegek, illetve bélyegkombinációk 
szerepelnek, amelyek más családok esetében, változó voltuk miatt, nem 
használhatók.

A szorüshomlokű legyek életmódját nagyon hézagosán ismerjük. A fajok többségének 
lárvái lombos és tűlevelű fák kérge alatt élnek, ahol korhadék vagy gombacvők, vagy ragado
zók, amennyiben más rovarok, elsősorban szúbogarak lárváival táplálkoznak; más fajok 
különböző növényi részekben, így levelekben, szárban, gyökerekben, gyümölcsökben, tobozok
ban stb* élnek, míg 1 — 2 fajuk fuféíéken gubaesokat okoz. Imágóik igen különböző helyeken 
gyűjthetők. \annak közöttük árnyékos, hűvös, zárt erdőkben élők, vagy éppen száraz, nap
sütötte erdei tisztásokon, erdei utakon, erdő széleken, ligeterdőkben vagy nyílt réteken talál
hatók, Több fajuk a napnak csak bizonyos időszakában repül, sok esetben tömegesen, rajzanak, 
legtöbbször több méter magasságban* Sok közöttük az 1 nemzedekű, stenochron faj, ezek 
legtöbbje nálunk tavasszal, áprilistól június elejéig repül, de akadnak köztük eurvchron 
fajok is, amelyek áprilistól szeptemberig állandóan gyűjthetők-

A Lonchaeidáknak eddig mintegy 250 faját írták le. A családnak mindegyik állat- 
földrajzi régióban él több-kevesebb faja. A valid palaearktikus fajok száma 75— 80, ebből 
Magyarországon eddig 25-Öt ismerünk, de még további 15 faj előfordulása várható, illetve 
lehetséges*

A n e m e k  h a t á r o z ó k  u  1 c $ a

(2) 1, kivételesen 2 poststigm atiealis sör tejük, illetve szőrük van (16. 
ábra). A lunula szőrös, legalább a felső részéről ered n éh án y  szőr 
(19. áb ra : A—-D). A hím ek praeab  de ménén 6 hasi emez szám lálható. 
A pofa elülső részén 1—7 erősebb, v ibrissaszerű  sörte ta lá lha tó  
(P  al család: Dasiopinae). — A pajzsoeská szegélyén csak 2 pár 
scutellaris sörte ül, h a  kivételesen (£), latifrons Me ig e n ) néhány
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finom szegélyszőr is ered róla, akkor a lábfejízek egy része világos 
és a tojócső nagyon széles ( =  Dasyops S ch in eh , 1864, Psilolonchaea 
C zern y , 1934) 1* nem : Dasiops R ö n d a n i, 1856

2 (1) Poststigmaticalis sortéjük vagy szőrük soha sincs. A lunula szoros
vagy csupasz. A hímek praeab dóm énén 5 hasiéin ez számolható (2. 
alcsalád: Lonckaeinae)t

3 (10) A lunula csupasz.

4 (5) A pajzsocska szegélyén csak 4 erős scutellaris sörte található, semmi
féle egyéb szór nincs ra j ta  ( =  Protearomyia McAlfiiHE, 1962, nőm én 
nudum ) 2. nem : Priscoearomyia M orge, 1963

5 (4) A paj zsocska szegélyén a 4 erős sortén kívül további szőrök is van
nak. legalább 1— 1 laterális szőr a 2 scutellaris sö rtepár közö tt.

6 (7) Több stigmaticalis sortéjük van. A mesopleuronon nincs erősebb,
előrefelé irányuló, a többi szőrzettől jelentékenyen eltérő elülső meso- 
pleuralis sörte, A hímek szeme hosszú szőrökkel fedett. Az orca és a 
pofa nagyon széles, a hímek orcája bársonyos ezüstszürkén hamvas

3. nem: Cháetolonchaea Czerny , 1934

7 (6) Csak 1 stigmaticalis sortéjük van. A mesopleuronon 1 vagy több
elülső m esopleuralis sörte ta lá lha tó ,

S (9) A te s t fénytelen vagy csak kissé barnásfeketén  vagy kékesfeketén 
fénylő, sohasem  aranyzöld  vagy bronz színben csillogó. 1 vagy több 
stem opleuralis sörtej ük van  (— Spermaiolonchfiea H e n d e l ,  1932, 
Dasylonchaeá E n d e r le in ,  1936)

4. nem : Earom yia Zettersted t , 1842

9 (8) A tes t az erősén kékeszöldtől az aranyzöldig fénylő vagy csillogó,
1 stem opleuralis és 2 hátulsó  m esopleuralis sorté jük  van , mely 
Utóbbiak feltűnően különböznek a többi szőröktől

[5. nem: Lamprolonchaea Bezzi, 1921]

10 (3) A lunula szőrös,

11 (12) A csápsörte tollas (24. ábra: D), a prosternum szőrös, 2 erős sterno-
pleuralis sörtej ük  van  (-= G arpolonckaea  B ezzi, 1920)

[6. nem : Silba Macquart, 1851]

12 (11) A csápsörte csupasz vagy csak röviden pelyhes, sohasem tollas (25.
és 26. áb ra); a  p rosternum  csupasz.

13 (14) 2 stornopleuralis sortéjük van. A számypikkely szegélyén (25, ábra)
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a rojt szőreinél jóval hosszabb szőrpamacs ered. (=  JMeosilba Mc- 
Alpine, 1962, nőmén nudlim)

7. nem: Setisquamalorichaea MorGe, 1963
14 (13) Rendesen csak 1 sternopleuralis sörtéjük van. A szárnypikkely sze

gélyén nincs rojtpamacs (26. ábra)* vagy ha ilyen kivételesen van, 
az sohasem feltűnően hosszú (=  Tricholonehaea Czerjxy, 1934* Lasio- 
lonchaea Enderl.eii\, 1936) g. nem: Lonchaea Fa elén , 1820

1, nem: Dasiops Rondáit, 1856

2*5—6 mm nagyságú, legtöbbször nagyon szőrös legyek (16, ábra). 1 vagy 
2 poststigmaticalis sörtéjük vagy szőrük alapján a család összes többi nemétől 
könnyen megkülönböztethetők. A lunula szőrös* bár néha csak 3—4 pár 
finom szőr található a felső részén, A 3, csápíz rövid, a száj peremet sohasem 
éri el* a csáp sörte csupasz vagy finoman pelyhes. A pofák elülső részén 1—7 
erős vibrissaszerű sörte sorakozik, A prosternum általában csupasz, de ritkán 
kétoldalt finom szőrök eredhetnek róla. A pajzsocska szegélyéről a 2 pár erős 
scutellaris sortén kívül csak kivételesen erednek vékony laterális szőrök, 
1 vagy több stigmaticalis és sternopleuralis sörtéjük van, Á surstylus mozgat
ható, és erős csaps2erű fogak erednek róla. Á tojócső lehet nagyon keskeny, 
de nagyon széles is.

Iniágóik a. zárt erdőktől a nyílt rétekig ü legkülönbözőbb élő helyeken gyűjthetők. 
Lárvái különféle lágyszárú növényi részekben élnek, sőt azokon guhaesokat is okozhatnak, 
vagy lombos fák kérge alatt'találhatók, ától ko rím d ékév ők, illetve ragadozók.

Az egész Földön elterjedt nemnek közel 100 faját ismerjük. A fajok zöme a Hcdarkti- 
kumban ék A palacarktikus régióból 13 faja ismeretes, ezek közül eddig hazánkból mindössze 
kettőt mutattak ki* de még további 5 előkerülése várható,.

1

2

3

(2) A pajzsocska szegélyén a 2 pár erős scutellaris sortén kívül még 
néhány laterális szőr is található, A lábtőízék, valamint a középső 
és hátulsó lábak 2. lábfejíze is aranysárgán barna, A szemek szőrö
sek, a lunula nagy és durván szőrös, a tojó cső széles és csúcsban 
végződik (18. ábra: A). A prosternum csupasz, 4—5 erős hátulsó 
mesopleuralis és 1—2 erős sternopleuralis sörtéje van. 5—9 (kivétele
sén csak 3*5—4) mm.

Lárvája a caillagpázsit (Cynodon Dactylori) szárában fejlődik s azon gubacsot 
okoz. Imágója elsősorban réteken, kaszálókon, legelőkön gyűjthető. Melegkedvelő 
faj, hazája á Mediterraneum, de kelet fele Közép-Ázsiáig és Iránig elterjedt, 
nyugaton felhatol Franciaországba, Közép-Európában a Magyar- és Becsi- 
medencéig (I I I—X.) ( =  lasiophtkalma MacQUART, 1835; aenescens Meigen, 1838; 
parvicornis Meigen, 1826)

latifrons (Me ig e n , 1826)

(1) A pajzsocska szegélyén csak a 2 pár erős scutellaris sörte található. 
(A D. perpropinquus Morge faj egyes példányain előfordulhat 1—2 
laterális szőr, de ennek a fajnak a lábtőízei teljesen feketék.)

(6) A lábtőízck egyszínű feketék, még belső oldaluk sem világosabb. 
A szemek mindig kifejezetten szőrösek. 2—4 erős vibrissaszerű pofa- 
sörtéjük és 1 stigmaticalis sörtéjük van, a tojócső keskeny.
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(5) A hímek hátulsó lábszára csűcsi felének elülső-külső oldalán 4?—5 
hosszú sörte sorakozik, amelyek egy-másfélszer olyan hosszúak, mint 
a lábszár átmérője (a nőstényeken is megvannak, de alig emelked
nek ki a lábszár szőrzetéből). A tojócső (18. ábra: B, G) végíze 
ovális és oldalnézetben az utolsó előtti ízzel szöget alkot, annak nem 
egyenes folytatása, A potroh 3. hátlemezéüek szegélye fényes, nem 
hamvas, a számypikkely szegélye és rojtja sötét, feketésbama. 4—5 
mm (tojócső nélkül).

Észak-Európából és Németországból ismerjük. A Kárpát-medencében eddig 
még nem gyűjtötték

[spatiosus (Beck er , 1895)]

(4) A bírnék hátulsó lábszárának csécsi felében levő 4—5 elülső-külső 
sörte legfeljebb olyan hosszú, mint a lábszár átmérőjét A tojócső 
(I8t ábra: C, H) végíze lándzsa alakú, az előző íznek egyenes foly
tatása, azzal nem alkot szöget {oldalnézetbon). A potroh 3. hát
lemeze teljesen hamvas, a szárnypikkely és rojtja világos, sárgás
barna, 3,5—-4,5 mm.

Legtöbbször az előző fajjal együtt fordul elő. Mindkettő erdei állát. Észák- 
Európából és Németországból ismerjük. A Kárpát-medencéből még nem került elő

[perpropmquus Morge, 1959]

(3) A lábtőízeknek legalább a tövi kétharmada világos. A szemek csu
paszok, legfeljebb mikroszkopikusan szőrösek. Csak 1 erős vibrissa-
szeru sor van.
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(8) 2—5 sligniaticalis szőrük van, amelyek közül 1 erősebb, a többi 
nagyon vékony, ezért könnyen elnézhetek. A prosterjmm csupasz. 
A mesopleuronon függőleges sorban 2—3 erősebb, előrefelé hajló 
elülső mesopleuralis sörte, illetve szór tal.ah.ato. A karcsú tojocso 
(18, ábra: D) végíze nagyon rövid csúcsban végződik, 2,8—3 mm 
(tojócső nélkül).

Eddig ü Krím-félszigetről és a Kárpát-medencéből Mchádiáxól ismerjük
(V ll- ) 'X .)"

[solivagus Morge, 1959]

8 (7) Csak 1 stigmaticalis sörtéjiik van. A prostermim mindkét oldaláról
1—3 finom szőr ered.

9 (10) A homlok (19. ábra: A) mindkét szegélye harántul ráncolt, 3—4 
hosszú, erős, előrefelé irányuló elülső mesopleuralis sörtejük van, 
A tojócső (18. ábra: J) végíze ovális alakú, az utolsó előtti ízzel 
szöget alkot (oldalnézetben). 3,3—4 mm.

Dél-Európából (a Pireneus októl a K rím-fél szigetig) és Angliából ismerjük 
Hazai előfordulása várható

[ealvus Morge, 1959]

10 (9) A homlok oldalszegélyei nem ráncoltak (19. ábra: B—D). A meso-
pleuronon nincs erős elülső mesopleuralis sörtesor, legfeljebb ezek 
helyén 1 vagy 2 szőr található,

11 (12) Kisebb faj: 3—3,3 mm. A szárnypikkely általában világos, fehéres
sárga, sárgásbarna, legfeljebb a szegélye sötétbarna* A tojócso (18. 
ábra: E, I) végíze lekerekített, oldalnézetben az utolsó előtti ízzel 
szöget alkot.

Eddig Észak-Európából, Lengyel országból (Beszkidek) cs hazánkból Tom
páról ismerjük (VI—V ili .)

appendiculata Morge, 1959

12 (11) Nagyobb faj: 4 mm. A szárnypikkely, szegélye és rojtja feketés-
barna. A tojócso (18. ábra: F) végize csúcsban kihúzott, utolsó előtti 
ize meglehetősen széles, középen kihasasodik.
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19. ábra. A: Dasiops calvus Mobce, B: D. appendiculata Mohge 9 és C: és 1): D, facialis
Collín homloka és komlokrése (MohCE lívonián)
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Eddigi ismeret cink szerint boreü-alpesi fajnak Játszik, Észak-Európák ó] és 
az Alpokból ismerjük. Elsősorban nyugat-magyarországi előkerülésére szá
míthatunk

[facialis Collín , 1953]

2. nem: Priscoearomyia Morge, 1963

Kicsi, mintegy 3 mm nagyságú, erősen hamvas legyek. A szernek és a 
hrnula csupasz. Foststigmaticalis sortéjük vagy szőrük és erős elülső meso- 
pleuralis sortéik nincsenek, az utóbbi helyén legfeljebb 1, esetleg 2 vékony, 
előrehajló erősebb szőr található. A pajzs ócskán csak a 2 pár erős scutellaris 
sörte van meg, szegélyszőrei nincsenek. A számypikkely szegélye és rojtja 
világos. Yalamennyi lábfejízük, beleértve a lábtőízeket is, egyszínű feketék.

Életmódjuk ismeretlen. A .nemnek egyetlen, nálunk is honos alábbi faja ismeretes.

— — Az orca nagyon keskeny, a pofa keskeny, a peristomalis sörték egy
sorban helyezkednek el a száj perem mentén (21. ábra: A). A 3. 
csápíz csak valamivel hosszabb, mint amilyen széles. 1 propleuralis, 
1 stigmaticalis és csak 1 erős humeralis sortéjük van. Hímjét az 
összes Lonchaeida-faj közül azonnal és biztosan felismerhetjük arról, 
hogy potrohának 5. hátlemeze olyan bosszú, mint az 1—4. hátlemez 
együtt vagy annak legalább 3/4 része. A nőstényt viszont a tojócső 
(21, ábra: B) végízének erős és jellegzetes sörtézete alapján lehet 
biztosan meghatározni, 2,5—3,5 mm.

Egész Európában elterjedt, bár Dél-Európából Csak 1 — 2 előfordulása 
ismeretes. Hazunkban is általánosan eltérj edi, elsősorban sík vidék cinkén, domb
vidékei iiken már jóval ritkább, míg magasabb begyeinkben még nem gyűjtötték 
(V—VII.) (=  ijuifíqualis Loem, 187.3: parvula Z fttftísteu t, 1855)

nigra (Meig e n , 1826)

3. nem: Chaetolonchaea Czerny, 1934

4—7 mm nagyságú, széles orcáju és széles pofájű, rövid csápú, csupasz 
lunulájú legyek (20. ábra), amelyeknek poststigmaticális, erős elülső meso- 
pleuralis sörtéik nincsenek, viszont mindig több stigmaticalis sörtejük van 
és a pajzsocskájukon a 2 erős scutellaris sortén kívül mindig találunk több - 
kevesebb laterális szoröcskét is. A hímek szeme szőrös (21. ábra: E), az orcájuk 
és pofájuk bársonyosan ezüstszürken hamvas, a pofa szőrei nem 1 sorban 
helyezkednek el a szájperom mentén, hanem a pofa elülső részének egész 
felületén szétszórtan eredneki

A nemnek 6 pakearkiiku* faja i5111 eretes, Amelyek közül 3 fordul elő Európában, ezek 
hazánkban is élnek. 1

1 (4) A torhát közvetlen pajzsocska előtti részén, vagyis a torhát hátulsó
erős haránt sörtesora és a pajzsocska közötti területen több mint 
5 szőr található (21. ábra: C). A hímek sur Stylus a 3-fogú. A tojócső

3*
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Észak- és Közép-Európában honos* Eddig ismert magyarországi lelő
helyei: Kalocsa, Csévharaszt, Albertirsa, Yiscgrád, Zalalövo, Aranyosé a dán v 
(IV — V., Y1II.) J

pallidipennis (Zettékstedt, 1855)

4. nem; Earomyia Zéttérstebt, 1842

3—4,5 mm nagyságú fénytelen vagy csak gyengén barnásfeketéü, kékes- 
feketén fénylő legyek, amelyeknek poststigmatjcalJs sortéi, illetve szőrei nin
csenek és homlokrfoiik csupasz* Csak I stígmaticalis sörtéjük van, és a meso- 
pleur ónjukról 1 vagy több elülső mesopleuralis sörte ered. Pajzs ócskájukon a 
2 pár erős scutcllaris sörte mellett mindig van több-kevesebb laterális szőr öcske.

Egyes fajok lárvaj a különböző lágyszárú növényekben:, a legtöbbször azonban különböző 
tűlevelűek tobozában él. Az utóbbiak közül egyeseket Észak-Amerikában magkártevők ént 
tartanak számon* A hazánkból már ismert 2 faja az előbbiek, a 2 vájható faja az utóbbiak közók 
tartozik. A tobozban fejlődő fajokkal kapcsolatban megállapították, hogy ugyanazon fenyfífaj 
tobozában egy helyen, egy időben több faj lárvája ie fejlődhet, s hogy néhány faj fejlődése 
neiu 1, hanem 2 vagy több évig is eltarthat. Egyes fajok lárvái csak egy bizonyos fenyőfaj 
tobozában élnek, másoké több fenyőfaj tobozában is kifejlődnek.

A holarktikus clterjedésű nemnek mintegy 20 faja ismeretes, ebből 11 a palacarktikus 
régióban honos. Magyarországról eddig 2 faját mutatták ki, de még további 2 fajának elő
kerülése várható.

1 (2) A szemek határozottan szőrösek. Az orca és a pofa széles, a pofa
szőrök a száj perem mentén több sorban helyezkednek el (22. ávra: Á). 
1, de legtöbbször 2 vagy 3 erős elülső mesopleuralis sörtéje van. 
Az erős stemopleuralis sörtén kívül a sternopleüron elülső és felső 
része elszórtan szőrös. Az első 2 lábfejíz világos. A 3. csápíz egy
negyedével hosszabb, mint amilyen széles (22. ábra: E). 4—4,5 mm.

21. ábra. A: PTiscoearomyia nigra Meigen feje oldalnézetben és B: tojócsöve — C: Chüetohn- 
ehaea dasyops Meigen és D: Ch, pallidipennis Z ettersted t torkát vége és pajzsocskája — 
E: Ckaetolanckaea dasyops Meigein feje oldalnézetben, ¥: Ch. dasyops Meigen és G: Ch* pallidi* 
pennis Z ettersted t tojócsöve oldalnézetben (B, F és G: Mghge nyomán. A, C, D és E: eredeti)
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Eddigi ismereteink alapján boreo-alpin fajnak látszik. Hazánkból eddig 
inég nem került elő, de előfordulása lehetséges

[erystallophila (Beck er , 1895)]

2 (1) Á szemek nem szőrösek, legfeljebb mikroszkopikus szőröcskék lehet
nek rajta,

3 (6) A stemopleuron szőrzete 1 sorban helyezkedik el a lemez felső sze
gélye mentén (kivételesen 1 vagy 2 igen finom szőröcske lehet az 
elülső részén is), A hímek homloka nem feltűnően széles, a tojóeső 
(22. ábra: C) keskeny,

4 (5) A lábfejízek teljesen sötétek, feketék. Az orca és a pofa nagyon
széles, az utóbbi magas és ezek, valamint az arcpajzs és a száj mező 
erősen ezüstszürkén hamvas és bársonyos fényű, Á 3, csápíz (22, 
ábra: F) kb, olyan bosszú, mint amilyen széles, 3,5—4- mm.

Észak- és Közcp-Európában fordul elfí, Magyarországról eddig még nem 
került elő. Igen kora tavaszi állat, s ilyenkor fatörzseken, fakerítéseken, karókon 
sütkéreznek. Megfigyelték már nagytömegű rajzását is

[lonchaeoides Zettersted t , 1848]

5 (4) A lábtőízek mindig* de a hátulső láb 2, lábfejíze is sokszor sárgás
barna* Az orca és a pofa keskeny, csak gyengén hamvasak, erős

/ \

22, ábra. A: Earojnyití crystallopkilti Bec&eíí 5 feje féloldál nézetben, B: E. adriatica Beckeb 
feje elölnézetben — C: EJ lonchaeoides Z ettersted t és D: E, adriatica Becker tojócsövének 
vége felülnézetben -  Ei E, crystallophila Beckeu, F: F, loncka&oides Z ettersted t, G: F, 

adriatica B eceer és H : F, viridana Meioen csápja (MoRGE nyomán)
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Eddigi ismereteink alapján boreo-alpin fajnak látszik* Hazánkból eddig 
még nem került elő, de előfordulása lehetséges

[crystallöphila (B eckeb:, 1895)]

2 (1) A szemek nem szőrösek, legfeljebb mikroszkopikus szoröcskék letet
nek rajta*

3 (6) A sternopleuron szőrzete 1 sorban helyezkedik el a lemez felső sze
gélyé mentén (kivételesen 1 vagy 2 igen finom szőröcske lehet az 
elülső részén is). A hímek homloka nem feltűnően széles, a tojó cső 
(22* ábra: C) keskeny*

4 (5) A lábfejízek teljesen sötétek, feketék. Az orca és a pofa nagyon
széles, az utóbbi magas és ezek, valamint az arcpajzs és a száj mező 
erősen ezüstszürkén hamvas és bársonyos fényű* A 3* csápíz (22. 
ábra: F) kb, olyan bosszú, mint amilyen széles, 3,5-^4 mm*

Észak- és Köz ép-Európában fordul elő. Magyarországról eddig még nem 
került elő. Igen kor a tavaszi állat, s ilyenkor fatörzseken, fakerítéseken, karókon 
sütkéreznek. Megfigyelték már nagytömegű rajzását is

[lonchaeoídes Zettersted t , 1848]

5 (4) A lábtőizck mindig, de a hátulsó láb 2* lábfejíze is sokszor sárgás
barna* Az orca és a pofa keskeny, csak gyengén hamvasak, erős
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22* ábra* A: Earomyia crystalíophila B eck er  ^ feje féloldalnézetben, B l E. adriatica B eck er  
feje elölnézetben — C: E* lonchaeoides Z e t te r s te d t  és D: E. adriatica B eckeh  tojócsövének 
vége felülné cetben - E: E* crystalÍQphilá B eck er , E: E, lonchacoides Z e t te r s te d t , Gi E, 

adriatica BECKER és H: E. viridana M eigek csápja (Mo EGE nyomán)
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ezüstszürke hamvasság soka &inc& rajtuk, A 3. csápíz (23. ákra: H) 
legalább egynegyedével hosszabb, mint amilyen széles. 3—3,5 mm.

Közép-, Észak- és Nyu gat ̂ Európából ismerjük. Hazánkban nem mondható 
ritkának. Magyarországi lelőhelyei; Budai-hegyek, Bakony, Börzsöny, a Dana — 
Tisza közének számos helye, Székesfehérvár, Tárd, Nagyvisnyó és Míkepércs, az 
utóbbi helyen fénycsapda gyüj tette (III VI.)

viridana (Meigen , 1826)

6 (3) A sternopléuron szőrzete nem tömörül á lemez felső részén húzódó
sorra, hanem a sternopleuron egész elülső fele többé-kevésbé szőrös. 
A hímek homloka (22. ábra; B) nagyon széles, hasonlóképpen 
nagyon széles a nőstények tojócsöve is (22. ábra: D). Az orca mér
sékelten, a pofa feltűnően széles, mindkettő csak kevéssé hamvas. 
A 3. csápíz (22. ábra; G) egyhaimadával hosszabb, mint amilyen 
széles. A láb tőízek sárgásbarnák. 3—3,5 mm.

Közép-európai faj, amelynek elterjedési központja Magyarország. Hazán
kon kívül Ausztriából (Bécsi-medence), Triesztből és Jugoszláviából ismerjük. 
Nálunk a Duna—Tisza közén általánosan elterjedt, ezenkívül előkerült még 
Gyoméról, a Hortobágyrol* a Mátrából (Huzala), Pilisborosjcnőrfí), Velencéről és 
Balatonfüredről (IV VII.)

adriatica (Beck er , 1895)

5. nem : Lam prolonchaea B ezzí, 1920

Kicsi, 2,5—3,5 mm nagyságú, rövid és gyér szőrzetű fémes kékes vagy 
aranyzöld, vagy bronzos színű fényes, csillogó legyek. Szemük és lunniájuk 
csupasz. A csáp rövidé a száj peremet rneg sem közelíti. A pofa szőrei 1 sorban 
helyezkednek cl a száj perem szegélye mentén. Yihrissaszerű sortéi nincsenek 
(24. ábra: A)* 1 sternopleuralis sortéjük van. A pajzsocskán a 2 pár erős 
scutellaris sörte között laterális szoröcskék erednek; a szárny rí+5 sugárere és 
középere a szárny csúcsa felé összetartok.

A üem fajai elsősorban a. trópusi és szubtropikus területeken, Afrikától Dél-Ázsián 
keresztül Ausztráliáig honosak. A Palaearktikomban csak a mediterrán és a mandzsűriai szub- 
régió bán él 1 —1 fajuk, melyek közül az előbbi hazai előfordulása várható.

— — A 3. csápíz kb. kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, a csáp-
sörte röviden pelyhes (2 4 . ábra; C). Az arcpajzson domború hosz- 
szanti arcéi húzódik. 1 stigmaticalis, 2—3 elülső és 2 hátulsó nieso-

, csúcsi végük kivételével, vöröses- 
sárgák, egyébként a lábfejízek feketék. A szárnypikkely, szegélyé és 
rojtja sárgásfehér. 3 mm.

pleuralis sörtéje van. A lábtőízek

Cirkummediterrán faj, de az ethiopiai* őrien t álj s ós ausztráliai régiókban is 
honos. Hazánkból még nem került elő. Lárvája különböző gyümölcsökben, főként 
a narancsban és citromban fejlődik, legtöbbször más legyek* így fur.61 egyék 
(Trypetidae =  Tcpbritidac) társaságában, vagy b argó nyagumó bán* gyapot-tok
ban stb.

[aurea (MaCquart, 1851)]
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6. nem: Silba MacqtjArt, 1851

Kicsi vagy közepes nagyságú szőroshomlokú legyek {23. ábra). Post- 
stigmaticaHs sortéi, illetve szőrei nincsenek, lunulájuk szőrös. A 3. csápíz meg- 
nyúlt, legalább 2,5—3,5-szer olyan hosszú, mint amilyen széles, a csápsörte 
tollas (24. ábra: D). A szőroshomlokú legyek között tollas csápsörtéje csak 
ezen nem fajainak van. A 3. csápíz tövének belső oldalán rozsdabarna foltot

23. ábra. Silba virescens Macquaht.'J (Eredeti)

találunk. A prostemum szőrös, 2 erős sternopleuralis sörtét figyelhetünk meg. 
A középső és hátulső lábszáron jól fejlett külső prae apicalis sörték erednek. 
A szárnypikkely, szegélye és rojtja világos, halványsárga.

Á nem fajai elsősorban az ethiopiai, indo-ausztrál iái cs a neo tropikus fa un a területeken 
fordulnak elő. A Holarktiszból mindössze 4 faja ismeretes, ezek közül 2 él a mediterrán sznb- 
régiciban. Hazánkból eddig ez a 2 faj még nem került elő, de előfordulásuk lehetséges. Szinte 
valamennyi fajuk lárvája gyümölcsökben, termésekben él, nem egy közülük a tropikus és 
szubtropikus területeken veszedelmes kártevő.

1 (2) A pajzsocska csúcsán, a laterális scutellaris sörték között mindig
vannak apicalis szegélyszőrök. A mesople uráról 3 erős és 1 gyenge 
elülső inesopleuralis sörte ered. A 3. csápíz 2,5-szer olyan hosszú, 
mint amilyen széles. A peristomalis szőtök egyformák, nincs közöt
tük vibrissaszerűen erős, A tojőeső karcsú. 3,5 mm.

Egész Olaszországból, Ciprusról, Egyiptomból cs Szudánból ismeretes

[adípata McA l p in e , 1956]

2 (1) A pajzsocska csúcsán a scutellaris sörték között nincsenek apicalis
szegélyszőrök (a nőstényeken kivételesen előfordulhatnak). A meso- 
pleuronról csak 2 erős elülső mesopleuralis sörte ered. A 3. csápíz 
három és félszer olyan hosszú, mint amilyen széles (24. ábra: D). 
1 erős vibrissaszerű peristomalis sörtéjük van. A tojócső meglehető
sen széles. 2,5—3,5 mm (23. ábra).
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Cirkummediterráii faj, de lehatol Közép-Afrikáig. Lárvája a füge terme se
bén fejlődik, helyenként a fügeültetvényekben jelentős károkat okozhat {=  aristeh  
la B e c k e r , 1902)

[virescens M acqüart, 1851]

7, nem : Setisquamalonchaea Morge, 1963

4—5 mm nagyságú, hosszú, dús szőrözotű legyek^ amelyekre jellemző, 
hogy szárnypikkelyük szegélyéről a rojt töbhi szőreinél feltűnően hosszahb 
rojtpamacs ered (25. ábra)* 2 erős sternopleuralis sorté) ük vaii. A hímek orcája 
és arcpajzsa ezüstszürkén hamvas, A mesopleuron erősen szőrös, és 3—5 erős 
elülső és hátulsö mcsopleuralis sörte ered róla. A pajzsocska csűcsi része 
nagyon szőrös. A lábfejek teljesen feketék. A pr őst emum csupaszt

Eddig 2, Európában honos faját ismerjük, amelyek Magyarországon is élnek, Élet- 
módjuk ismeretlen.

1 (2) A számypikkely hosszú rojtpamacsa egyszínű, fehéressárga, nin
csenek közte fekete szőrök; A hím torháta teljesen hamvas, a nősté
nyen a közepe nem hamvas. Az orhitalis sörte mögött 1—2 sző- 
röcske ered, viszont a 2 erős stemopleuralis sörte mögött nincsenek 
finom szőrök. A tojócső végízének közepéről doxsolateralisan 2 bősz- 
szú szőr ered* 5 mm.

Egész Európában elterjedt, de főként Közép-Európában gyakori. Magyai* 
országon is általánosan elterjedt és egyik leggyakoribb szöröshomlokú legyünk 
(IV—IX.) ( — flavidipennis auct, nec ZetteRstedt, 1847 iflavipennis Morge, 1959)

fumosa (E gger, 1862)

24. ábra. A: Lam prolonchaea aurea  M a cq ü a rt és B: Lonchaea palposa  Z e t t e r s t e ü t  feje 
sddalnézetben — C: Lam prolonchaea aurea M a cq u a rt és D : Silba virescens M a cq ü a rt csápja 

— E: Lonchaea stigm aticá  C zertíy  szárny tő részlete (Eredeti)
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2 (1) A számypikkely hosszú, rojtpamacsában néhány (4—6) fekete szőr
is akad. A tojóeső végízének szőrzete olyan, mint az előző fajé, és a 
hím ivarszerve is nagyon hasonlít a/zwraosa-éhoz. 5 mm.

Ritka faj, eddig csak a Ilarz-hégységhől, Jugoszláviából Split mellől és 
hazánkból a Debrecen melletti Hal apróig valamint Sziglisetrol került elő (III, 
V, VIII.)

setiequamosa (Czer í̂y, 1934)

25. áb ra . Setisquamalonckaea faniosa E g g er  ^ (Eredeti)

8. nem: Lonchaca Fallén* 1820

Kiesi vagy közepes nagyságú (2,5—6 mm) Jegyek (26. ábra), amelyek
nek lunulája szőrös, de poststigmaticalis sortéi vagy szőrei nincsenek, A 3. 
csápíz határozottan hosszabb, mint amilyen széles, legtöbbször kétszer vagy 
még többször olyan hosszú* mint amilyen széles. A prostemum csupasz, A csáp
sört e kopasz vagy csak mikroszkopikusan pelyhes, sohasem tollas. Rendesen 
csak 1, kivételesen 2 erős sternopleuralis sörtéjiik van, A 2 pár erős scutellaris 
sörtén kívül a pajzsocska szegélyén mindig van több-kevesebb laterális szőr, 
sőt ritkán magán a pajzsocska korongján is,

Imágóíkkal a legkülönbözőbb élőhelyeken találkozhatunk. A zárt,^nyirkos, bűvös 
erdőktől a nyűt, száraz, napsütötte rétekig mindenütt gyűjthetők, bár nem tartoznak a gya
kori legyek közé. Egyszer fák törzsén, ledőlt fatönkökön pihennek, máskor, főként a forró 
déli órákban több méter magasságban rajzanak. Nem egy fajuk este fényre repül. Lárváik 
fák kérge alatt élnek, egyedül a chorva FABluciUS-ről nem ismeretes^ hogy ott élne. Egyes 
fajok lárvái vagy csak tűlevelű, vagy csak lombos fák kérge alatt, másoké tűlevelíT és lombos
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fák kérge alatt egyaránt előfordulnak. Korhad ékkai, gombákkal táplálkoznak, egyes fajok 
ragadozók, elsősorban szűbogarak lárváit fogyasztják,

A jóval több miiit 100 fajt számláló nem fajaival valamennyi állatföldrajzi régióban 
találkozunk, de a fajok túlnyomó többsége a Holarktiszon belül él, A palaearktikus régióból 
közel 40 fajuk ismeretes, melyek közül Magyarországról eddig 13 került elő, de további 4 faj 
előfordulása várható.

1 (8) A szemek feltűnően szőrösek,

2 (3) A pofa elülső részén a szőrök 'szétszórtan helyezkednek el, nem áll
nak sorban a száj perem mentén. A lábfojízek sötétek, feketék. 
A szegélyalatti sejt nagy, azaz a mellékér és az rL sugárér betor- 
kollási helyei között levő távolság kétszer olyan hosszú, mint á 
szegélyalatti sejt legnagyobb szelessége. Több stiginaticalis sörtéjo 
van. 3—4,5 min.

26. ábra. Lonchaea scutellaTÍs Kön DANI 9 (Eredeti)

Lárvája tűlevelű, fák kérge alatt él. Közép- és Észak-Európában terjedt el, 
de előfordul Angliában is. Hazánkból eddig még nem került elő

[hirticeps Zettersted t , 1838]

3 (2) A pofa elülső részén a szőrök a szájperem mentén 1 sorban helyez
kednek el.

4 (5) Az összes lábfejízek egyszínű feketék, A szegélyalattí sejt nagy, kb.
négyszer olyan hosszú, mint az elülső harántér hossza (24. ábra: E). 
Szorözéte hosszú. A számypikkely feketés, szegélye és rojtja fekete
2,5—3 mm.

Eddig csak Kelet-Ázsiából (TJsszűri) volt ismeretei? egyetlen nőstény pél
dánya. Hazai előfordulása Csévharasztról (borókás) nagy meglepetés, s ez arra 
utal, hogy elterjedése nem kielégítően ismert (IV.)

stigm atica Czerny, 1934
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5 (4) A lábfej ízek nem teljesen feketék, legalább a lábtőízek belső felülete
világosabb.

6 (7) Valamennyi láb első 2 lábfejíze világos barnássárga. Az arcpajzs és
a  pofa nem ezüstszürkén hamvas. A szegélyalatti sejt nagy, kb. 
négyszer olyan hosszú, mint az elülső harántér hossza. A noto- 
pleuralis bonyornaton a 2 notopleuralis sortén kívül -nincsenek sző- 
rök. 3 mm.

Észak- és Közép-Európa lakója, de Angliában is honos. Hazánkból eddig 
esak Kalocsáról cs Cscvharasztro) (borókás) ismerjük (V VI.) (=  ? krogúrusi 
CZEB^Y, 1934)

nitens (B igot, 1885}

7 (6) Csak a lábtőízek s legtöbbször azoknak is csak a belső oldala világos
barnássárga. Az arcpajzs és a pofa erősen ezüstszürkén hamvas. 
A szegély alatti sejt kisebb, csak 2—2,5-szer olyan bosszú, miiwt az 
elülső harántér hossza. A notoplenralís benyomatón, a hímen az 
egész felületen, a nőstényen közvetlenül a hátulsó n otopleuralis sörte 
fölött finom szőrök találhatok, 4,5 mm.

Észak- cs Közép-Euró pában fordul élő. Magyarországról eddig .Csévharászt- 
ról (nyírés erdő) és Kalocsáról került elő (V VI.)

alhigena Coi.ltn, 1953
8 (1) A  szemek nem szőrösek, legfeljebb mikroszkopikus szőrocskék lehet

nek rajtuk.

9 (10) A tapogató feltűnően széles és hosszú, a száj peremen messze tú l
nyúlik (24. ábra: B). A lábfcjízek az utolsók kivételével világosak, 
sárgák. 1 stigmaticalis sörtéje van, a szárnypikkely világos fehéres
sárga. Az arcpajzs szürkésfehéren hamvas. 3,5—4 mm.

Lárvája különböző lombos fák (PopuluSs Heiula) cs bokrok (Crataegus) 
kérge alatt él. Az imágó fényre repül. Dél-Európa^kivételével egész Furópábíin 
elterjedt. Magyarországról eddig Nagytétényben, Órszentmiklóson, Dunaföldvá- 
roa, Balatonederiesen cs Kállósemjénben (fénycsapdával) gyűjtötték (V—IX.)

palposa Zetterstedt, 1847

10 (9) A tapogató nem feltűnően széles és hosszú, a szájperemen nem vagy
csak alig nvúlik túl.ö

11 (14) A pofa elülső részén a szőrök szétszórtan helyezkednek el, a száj
perem mentén nem állnak 1 sorban.

12 (13) 1 stigmaticalis sörtéje van. Az orbitalis sörte fölött nincsenek sző
rök, A pajzsocskán a 2 scutellaris sörtén kívül csak a peremén van
nak szőrök. Az erős stemopleuralis sörte mögött nincsenek vékony  
szőrök. 3—4 (<J), 4,5—5,5 (5) mm.

Finnországban kivágott rezgő nyárfa (Populus tremula) törzséről gyűjlőt
ték, Eddig csak Finnországból; Angliából és Magyarországról ismeretes. Egyetlen 
hazai lelőhelye Kalocsa (ÍV.)

pátens Collín, 1953
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13 (12) Több erős stigmaticaüs sörtéje van. Az orbitalis sörte fölött néhány 
szőr ered* A pajzsocskának nemcsak a peremén, hanem a korongján 
is találunk finom szőröket, jóllehet ezek a nőstényen igen rövidek 
és gyéren fordulnak elő. Az erős stcrnopleuralis sörte mögött és 
fölött mindig van 1—2 finom szőrezál, 2,5—4,5 mm.

A Mm forró napsütésben bokrok körül nagy tömegben rajzik. Irodalmi 
adatok alapján egész Európában, sut Ázsiában egész Mongóliáig előfordulna, de 
kétséges, hogy valamennyi adat valóban erre a fajra vonatkozik-e, mert a régebbi 
szerzők más fajokkal is összetévesztették. Biztos adataink vannak Angliából, 
Svédországból és a Kárpát-medencéből (Kőszeg, Németbánya) (V—VIL)

tá rsá t a F a llén , 1820

14 (1.1) A pofa elülső részének szőrei I sorban helyezkednek el a szájperem
mentén.

15 (26) "Valamennyi lábfejíze egyszínű fekete, illetve barnásfekete, kivéve 
a contraria Czerny fajt, amelyen a kátulsó láb lábtőízének ventralis 
oldala egy kicsit világos, nem fekete.

16 (19) A szárnypikkely rojtja sötétbarna, illetve bamásfekete.

Ív (18) Az orbitalis sörte mögött az erősen fénylő járomlemezen nincsenek 
szőrök. Á hím homloka a középen erősen elkeskenyedik, a nőstény 
esetében csaknem végig párhuzamos szegélyű. A szemek mikrosz
kopikusan szőrösek. Á szegélyalatti sejt kicsi, rövidebb, mint a 
vállér hossza. 3,5—4,5 mm.

Ausztrián kívül, ahonnan leírták, csak a Kárpát-medencéből ismerjük. 
Lelőhelyei: Őrszen tmiklós, Csopak, Tihany, Pécs, Dcliblát, Versee, Szászka, Nagy- 
enyed, Jasenák (V —IX.)

sylvática Belin g , 1873

18 (17) Az orbitalis sörte mögött, a hamvas járomlemezről több szőr ered.
A homlok a limula felé fokozatosan keskenyedik el, a hímen fel
tűnőbben, mint á nőstényen. A szemek csupaszok. A szegélyalatti 
sejt nagy, mintegy négyszer olyan bosszú, mint áz elülső harántér 
hossza, 2,5—3,5 mm.

Közép- és Észak-Európából, valamint Angliából ismeretes. Magyarország
ról még nem került elő

[deutsehi Zettersted t , 1837]
19 (16) A szárnypikkely rojtja világos, fehéres vagy barnássárga,

20 (21) A középhát finoman, mikroszkopikusan hamvas, ezért fénytelen,
illetve tompa zsírfényű (megfelelő szögű súroló fényben vizsgá
landó!). Az orbitalis és sternopleurahs sörték mögött is vannak 
finom szőrök, 3,5—4,5 mm.

Lárvája a legkülönbözőbb növényi részekben fejlődik, de hogy fák kérge 
alatt is fejlődne, mint azt a régebbi irodalomban olvashatjuk, nincs megerősítve. 
Messze elterjedt holaTktikus faj. Hazánk sík- és dombvidékein általánosan elter
jedt és gyakori, magas hegyeinkben már jóval ritkább. Innen mindössze néhány 
adatunk van (IV — IX.) (=  vaginalis F a llén , 1820, flavidipennis Z ettersteo t, 
1847, nec auct.)

chorea (Fa bricius , 1781)
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21 (20) A középhát, szegélye kivételével, fényesen csillogó, mikroszkopikus
hamvasságnak semmi nyoma sincs, viszont a meso- és stemopleuron 
részben vagy teljesen hamvas,

22 (23) A középhát pajzsocska előtti része nem hamvas, hasonlóképpen a
potroh hátlemezei közül a hímen az utolsó 2, a nőstényen a 2* és 
3.-nak a töve nem hamvas. Az erős stemopleurális sörte mögött a 
hímen többnyire 1—2 szőrszál található, a nőstényen itt nincsenek 
szőrszálak. 3,5—4,5 mm.

Eddig csak Angliából közölték, a Kárpát-medencében Kőrösmezőn és 
Nagy sároson gyűjtötték (Y—YL)

[postica Co llín , 1953]

23 (22) A középhát pajzsocska előtti része hamvas és a hím potrohának
valamennyi hátlcmeze hamvas.

A hátulsó láb lábtőízének belső része kissé kívilágosodott, sárgás
barna. A hypopygium feltűnően nagy és elálló. Á tojócső mint a 
27. ábra: 3—3,5 mm.

Bél- és Nyugat-Európa, kivételével egész Európában elterjedt. Magyar- 
országon Tatáról, Szécsényhol és Síkfő kútról került elő (IV—VL)

contraria  Czerny , 1934

27. ábra. A: Limckaeu contraria CzKkny, B: L. contigua Coláin, C: L. zeller stedti Beckib és 
D: L+fugax Becker tojócsövesek végső része oldalnézetben — E; Lonchaea scutellaris Rondant 
hímjének, F: nőstényének, G: L. fugax Beckeb, H: L. peregrina BfckéR és I : L. freyi CzrRNY

csápja (Morge nyomán)
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(24) A hátulsó láb láb tőízének belső része is fekete, A hypopygium kicsi 
és nem áll el feltűnően, A tojócső mint a 27, ábra: B- A nőstény 
potrohán a 2,, 3, és 4. hátlemez töve hamvas. Az erős stemopleurális 
sörte mögött nincsenek finom szőrszálak* 3*5—4 mm*

Eddig Angliából és Észak-Európából ismertük, most előkerült hazánkban 
is Ugodról (VL)

contigua Collín , 1953

26 (15) A lábfejízck, legalább részben, világosak, sárgák vagy sárgásbarnák, 
sohasem egyszínű feketék.

27 (36) A szárnypikkely rojtja világos sárgásfehér, bamássárga,

28 (33) Csak 1 stigmaticalís sortéjük van. Kisebb fajok, nagyságuk 3,5
mm körüli.

29 (30) A meso- és sternopleuron csillogóan fényes* a hamvasságnak a leg
kisebb nyoma sincs. Az orbitaíis sörte mögött a járomlemezen, 
különösen a nőstényen mindig van 1 vagy több szőr öcske* A tojócső 
(27* ábra: C) végízének tövén dorsolateralisan 1 pár bosszú szőr 
ered, 3,5 mm.

Lárvája fenyőfák kerge alatt cl és obligatorikusan szűbogarak lárváival 
táplálkozik. Észak- és Kozcp-Európábau honos. Magyarországon csak a Gerecsé
ből (Szomóíl) került elő (V*)

zetterstedti Beckkr* 1902

30 (29) A meso- és sternopleuron hamvas. Az orbitaíis sörte mögött a járom
lemezen soha sincsenek szőrök* A hypopygium feltűnően hosszú 
és elálló*

31 (32) Valamennyi lábfejíze sárga, A 3, csápíz (27* ábra: G) kb. másfélszer 
olyan hosszú, mint amilyen széles* A tor szőrzete rövid. Az erős 
sternopleuralis sörte mögött 1—2 szőrszál található* A tojőcső vége 
mint a 27, ábra: D, 3,5 mm.

Imágója lámpafényre is repül. Égész Európából ismerjük. Eddigi bazai 
lelőhelyei: Budapest, Magyarkúti Kőszeg, Kállósemjén, Csévharaszt* Gyón* Kalo
csa (IV-VIII*)

fugax Beck er , 1895

32 (31) Csak a lábtoízek világosak, barnássárgák, a többi lábfej íz többé-
kevésbé sötét. A 3* csápíz (27. ábra: F—F) kb* kétszer olyan hosszú, 
rhint amilyen széles (á nőstényé rövidebb^ de ovális alakú)* A tor 
szőrzete hosszabb, mint az előző fajé* A sternopleuralis sörte mögött 
nincsenek szőrszálak (26, ábra)* 3,5 mm.

Fénycsapda anyagból többszőr előkerült. Egész Európában előfordul. 
Hegyvidékeink kivételével az egész országban elterjedt (V- IX.)

scutellaris R ondánk 1874
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33 (28) Több stigmaticalis sortéjiik van* Nagyobb fajok: 4,5—5,5 in in*

Az
(27, ábra: II) karcsti, kb. kétszer olyan hossz ti, mint amilyen Szeles, 
Nemcsak a lábtőíz, hanem a következő két íznek legalább a külső 
oldala is sárga* Legtöbbször több mint 4, pamacsban clhelyezkedő 
stigmaticalis sörtéje van. Az oldallemezek hamvasak* 4,5—6 mm.

Elszórtan Európa legkiüöiibözőbb részeiről közöltek már. Eddigi egyetlen 
hazai lelőhelye Pécs (VI.)

pcregrina Beck er , 1895

orca, különösen a nőstényé, széles és erősen fénylő, A 3, csápíz

35 (34) Az orca keskeny és többé^kevésbé hamvas* A 3, csápíz (27, ábra: I)
ovális alakú* Csak a láb tőízek világosak* A stigmaticalis sörték 
egyesével, nem pamacsban állnak. Az oldaílemezek csillogóan fénye
sek, 4,5—5 mm.

Finnországból ismerjük, de most előkerüli a horvátországi St.alakról is (VI.)

[íreyi Czejrny, 1934]

36 (27) A szárnypikkely rojtja sötét, szürkés vagy barnásfekete,

37 (38) A pajzsocskának nemcsak a szegélyen, hanem a korongján is van
nak szőrűcskék* A notopleuraiis henyomatról a 2 nótopleuralis sor
tén kívül még további szőrök is erednek. A szegély alatti sejt nagy, 
kb. háromszor olyan bosszú, mint az elülső harán tér hossza. 3—5 mm.

Eddig csak Angliából volt ismeretes, most előkerült Magyarországon is 
Budapestről (Csúcshegy) (I V.)

obseuritarsis Co llín , 1953

38 (37) A pajzsocskának csak a szegélyén vannak szőrök, a korongja csu
pasz. 1 stigmaticalis sört éj ük van,

A lábtőíz és részben a 2* lábfejíz is világosabb, barna, a többi sötét, 
fekete* A 3* csáp íz karcsú, párhuzamos szegélyű, legalább három
szor olyan bosszú, mint amilyen széles* A szárnypikkely füstbarna, 
szegélye és rojtja fényes sötétbarna* 2 ,5—4,5 mm, — ídc tartozik a 
jC* tarsata F a l l é n ,  1820 (1, a 11* pontot is)*

40 (39) A lábtőíz és a 2, és 3. lábfejíz is halványsárga, csak az utolsó 2 íz 
sötét* A 3. csápíz külső szegélye egyenes, a belső erősen kidomborodó* 
A szárnypikkely fehéressárga, de a szegélye és rojtja barna.
3,5—4 mm*

Délkelé t-Európa kivételével egész Európában előfordul. Ktirpát-medeiicei 
lelőhelyei: Várgesztes (fénycsapda), Börzsöny, Retyezát, íasenák (V -VIII.)

laticornis Me ig e n , 1826
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46, család: PALLOPTERIDAE — RÁMÁSLEGYEK

Kicsi, legtöbbször 3—4 mm nagyságú, ritkán valamivel nagyobb, de az 
5 mm-t sohasem meghaladó, általában sárga vagy szürke színű, foltos szárnyú 
legyek (29. és 31. ábra), kivéve a P a tto p te ra  f la v a  OLDENBERG-fajt, ameynek 
szárnya teljesen átlátszó, foltnélküli. Jellemző rájuk, hogy szegély erük jóval 
az sugárérnek a szegélyérbe való törkollási helye előtt legtöbbször csak 
elvékonyodott (ezért nehéz észrevenni), megtört, ritkábban megszakított, 
mellékerük teljes, eléri a szegélyeret, alsó orbitalis sörtéi és vibrissái nincsenek.

Különböző alakú fejük (28. ábra: A) homloka előrefelé töhbe-kevésbé 
mindig elkeskenyedik. Tapogatóik jól fejlettek, gyakran nagyobbrészt szőrö
sek, ritkán csak a csúcsukon ered 1—2 bosszú szőr. Fejsörtézetük: 1 gyengén 
fejlett, kissé széthajtó postverticalis, 1 pár orbitabs sortéjük vari az occllaris 
és verticalis sörtéken kívül; vibrissáik nincsenek, viszont buccalis sörtéik van
nak. A torhát sörtézete: 1 humerabs, 2 notopleuralis, 1 supraalaris, 2 post- 
alaris, 4—ó dorsocentralis, (0)—1 praesuturalis és 0—1 praescutellaris sörte- 
pár. A fajok elkülönítésében a proplcuralis és stigmaticalis sörték jelenléte 
vagy hiánya, fejlettsége, színe jó bélyegként használható. A mcsoplcuron csu
pasz vagy részben szőrös, illetve sortézett, 1—4, ritkán több sternopleuralis 
sortéjük van. A legtöbb példányon nehezen tanulmányozható prosternum 
szőrözöttsége, illetve a szőrök színe, fajokra jellemző. A mindig csupasz 
pajzsocskáról 2 pár scutellaris sörte ered. A szárny {30., 32. cs 33, ábrák) 
szegély ere jóval az rL sugárét betorkollása előtt el vékonyodott vagy meg
szakított. Á mellékér lefutása végig kifejezett és eléri a szegélyeret, élesen 
elkülönül az sugárértől. A végsőér, legtöbbször ugyancsak mint redő, déri 
a szárny batulsó szegélyét. A lábak normálisak, valamennyi fajé egyszínű 
sárga, vörösessárga. A nőstényeknek megnyúlt, a pracabdomentől jól elhatá
rolt tojócsöve (28. ábra: B) van, amely utóbbinak végízét az összeolvadt 
cercusok alkotják, A 7. szelvényből alakult tojócsőhiively nem húzható vissza 
a potrohba; a potrobon mind a 7 légzőnyílás megvan, a sperma thecák száma 2, 
Igen jellemző a nőstényekre, hogy az 5. és 6. kaslemezből proximalisan 1—1 
hosszrí nyúlvány ered. Ilyen nyúlvány a véle rokon Lonchaeidae család kivé
televei (de itt csak a 6. haslemezről eredő proxiraalis nyúlvány van meg) 
sehol som fordul elő a tor pikkelynélküli legyek között. A hímeken is jól el
különül az aszimmetrikus posták dómén a pracabdomentől. Az aedoeagus 
többnyire hosszú, mozgékony és csőszerű.

28. abra. A: Pallopierá ustulata F a l l ÉN feje félőldalnémetben 6s B: P, mod&sta Metceít ^
poiroha (A: credeLÍ, B: Hetiig  nyomán)

4 2 xv
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Életmódjukról. az egyes faj ok fejlődésmenetéről mindeddig nem sokat tudunk* Eddigi 
ismereteink alapján a fajok többsége hegyvidékek erdeiben él, mindössze 1- 2 fajukról tud
juk, hogy síkvidékeken is otthonosak. Néhány faj fészkes virágzatnak (Compositae) virágzat
fejében, illetve crnyösvirágzatuak (Umbelliferae) szárában fejlődik, néhány faj lárvája szű- 
bogarak lárváival táplálkozik, így az utóbbiaknak erdészeti jelentőségük is van* Csak a leg
utóbbi időkben derült ki, hogy egyes fajok napi repülési időszaka nagyon korlátozott; rövid 
ideig, a nyári hónapokban csak alkonyatkor repülnek, pl. a Pállópt& ra u m b e lla tru m  (F a br ic iü s) 
(17 és 18 óra között). Bizonyára ez az egyik oka annak, hogy a különböző gyűjteményekben 
miért találunk aránylag olyan kevés Pallópterídát, Fejlődésükről általában csak annyit mond
hatunk, hogy lárva alakban telelnek át, március- áprilisban bábosodnak be, és 1 — 2 fajúk 
imágója már április végén megjelenik, de a legtöbb fajé csak május vége és június vége kozott 
kel k i  Az eddigi megfigyelések arra utalnak, hogy a család fajai cgynemzedékesek*

Mintegy 50 fajukat ismerjük, melyeknek zöme a Holarktiszban honos, de egyes fajai 
DébAinerika déli részén és Űj-Zélandban élnek. A fajoknak kb. a fele a Palacarktikumban 
fordul elő. Magyarországról eddig 5 fajuk ismeretes, de további 12 faj előkerülése várható.

A n e m e k  h a t á r o z ó  k u l c s  a

3 (2) Általában 4, ritkán több nagyon erős és bosszú, a sternopleuron
felső szegélyén 1 sorban elhelyezkedő sternopleuralis cs 6 {2 +  4) 
dorso centrális sört éj ük van. A szárny szegély ere erősen tüskézett 
(29* ábra) [1- nem; Eurygnathomyia Czerny, 1904]

2 (1) Csak 1 sternopleuralis és legfeljebb 4 (1 -|- 3) dőrsocentrális sörtéjük
van. A szárny szegélyere nem tüskézett (31* ábra)

2. nem; Palloptera F allén , 182Ö

1. nem: Eurygnathomyia Czerny, 1904

A fej valamivel magasabb, mint amilyen bosszú, az arcpajzs erősen 
hátracsapott, a homlok szőröcskéi feketék, a pofa feltűnően széles es magas, 
6 (2 +  4) dórso centrális sörtej ük, 1 erős, fekete, felfelé irányuló propleuralis 
sörtejük van, stigmaticalis sörtéjiik nincs* A sternopleuron felső szegélyén* 
1 sorban legtöbbször 4, ritkán több, erős sternopleuralis sörte helyezkedik el. 
A mesopleuron csupasz, A szárny szegélyére tüskézett, haránterei barnan 
szegettek (29* ábra).

Mono tipikus nem, amelynek egyetlen alábbi faja Észak-Európából és az Alpokból 
ismeretes*

.— — Teste szürke, de a feje, a labai es a bim postabdomenc sarga; a sze
mek szegélye, az orca és a tapogatók feheresek, a pontszerű három
szög szürke. A rövid vörösessárga csáp 3* íze kerek, a csápsörte 
fekete, nagyon röviden pillás* A tor és a pajzsocska fehéren hamvas, 
a prosternum csupasz. Az átlátszó szárnyon a haránterek szegettsé- 
gén kívül, 1 ivar szerint változó kiterjedésű csűcsfolt is van* A nős
tény elülső lába tőízének csúcsi harmadában rendszerint 2 (1 erő
sebb és 1 gyengébb) fekete tövhs található (az utóbbi hiányozhat)* 
míg a hímen ezen a helyen csak 1 tüske ered. A hím potroba hengeres, 
a nőstényé lándzsa alakú, a tojócső fényes fekete. 4 mm.
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líorco-alpin fuj, Ésaak-Enrópábol cs az Alpokból ismeretes, amely hazánk 
magasabb hegységeiből előkerülhet. Életmódja ismeretlen ( =  o p a m y s in a  Z etter-  
S t e d t s 1855)

[bicolor (Zettersted t* 1837)]

2. nem : Palloptera F allén , 1820

A fej különböző alakxí, a homlok előrefelé többé-kevésbé elkeskenyedik, 
szőrzete egyszer sárga, máskor fekete* A dorso centrális sörték száma 4 (1 +  3), 
kivéve a laetabilis Loew  és az ambusta J íeíg -eh  fajokat, amelyeknek elülső 
clorsocentrális sörtéí nagyon gyengén fejlettek, s az utóbbi faj az egyetlen, 
amelynek nincsenek praesutúrahs sortéi, illetve nagyon ritkán 1 vékony szőr
pár találtató a helyükön* A proplcuralis és stigmaticalis sörték jelenléte vagy 
hiánya, fejlettsége jó bélyeg a fajok elkülönítésére* A prosternum szőrös vagy 
csak 1—2 apicalis szór ered róla. A mesopleuron csupasz vagy legalább hátxilsó 
része szőrös és legtöbbször még 1 vagy több mesopleuralis sortéjük is van* 
A stcmopleuralis sörték száma 1, kivételesen 2, Általában sárga, bamássárga 
vagy szürke legyek, amelyeknek áttetsző szárnyát különböző kiterjedésű barna

4*
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rajzolat vagy árnyékoltság díszíti, kivéve a fia im  0 LDENBERG-faj t 5 amelynek 
szárnya teljesen rajzolat vagy árnyékoltság nélküli, A lábak mindig sárgák.

Az életmódjukra vonatkozó általános tudnivalókat a családjellemjüés vegén olvashat
juk, További részletek — ha ilyenek egyáltalában vannak -  az egyes fajoknál találhatók, 

A nemnek mintegy 25 palaearktikus faja van. Ezek közül bizonyítottan eddig 5 faj 
ismert Magyarországról, de még további 11 előkerülésére számíthatunk,

1 (10) A mesopleuron teljesen csupasz, semmiféle sörte Vagy szőr nőin
találkató rajta.

2 (3) A szárnyon nincs semmiféle folt, árnyékoltság vagy szegély. Agyag
sárga színű állat, a tor fehéresszürkén hamvas, a potxoh meglehető
sen fényes. A pofa keskeny, kb, olyan magas, mint a 3* csápíz 
szélessége. 1 kissé hosszabb proplcuralis, 1 rövidebb stigm aticalis és 
1 stcrnöpleuraUs sör léje van. Á prosternum szőrei sötétek, A rnacro- 
chaeták sárgák. 3,5 mm.

Bitka közép-európai faj. Eddig csak Németországból és fauna területű r kön 
Pöstyénből ismeretes (VI.)

[flava Oldenberg, 1910]

3 (2) A szárnyon barna foltok vannak, a haránterek egyszer szegettek,
máskor nem, A macroehaeták feketék.

4 (5) A tor sárga, a középhát hamvas. A szárny szegély ere mentén a
szegély sejttől kiinduló an a középér torkolatáig sötét csík húzódik 
és mindkét harántere szegett (30. ábra: A). Az egész állat halvány- 
sárga. A pofa mintegy 1,5—2-szer olyan magas, mint a 3, esápíz 
szélessége. Propleuralis és stigmaticalis sörtei nincsenek. 1 sötét, 
hosszú sternoplouralis sörtéje van. A prosternum szőrei sárgák; prae- 
scutellaris sortéi nincsenek. A hátulsó comb elülső belső oldalán a 
közepétől kissé a csúcsa felé nincs hosszú szőr. 3 mm.

Közép-európai fa j. Egyetlen ismert hazai lelőhelye Kőszeg, és fauna* 
terük tünkről is csa k  Kőrösmezőről közöltek (VI.) ( =  c o s ta lis  L o e w , 1873)

marginata (M eigen , 1826)

30. ábra. A: P allop t& ra  v targ^ n ata  M e i g e n , B; l y. u s tu la ta  F a ixén , G: 1 \  m a c u lif ijn u r  Cz e r n y  
és D: P . m u lie b r is  I I a r e is  szárnya (A, B: eredeti, C, D: M o r g e  nyomán)
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5
6

(4) A tor szürke.

(7) A végsőéren a nőstényen erősebb, a hímen gyengébb barna folt 
található (31. ábra); mindkét harántér szegett. A fej sárga, de a 
homlok hátulsó fele, valamint a nyakszirt fekete, szürkésfchéren 
hamvas. A tor és a potroh fehéresszüxke, a postabdomcn ŝárga, a 
középhát szürkésfehéren hamvas. A pofa nagyon keskeny, magas
sága jóval kisebb, mint a 3. csápíz szélessége. 1—1 szőrszerű pro- 
pleuralis és stigmaticalis s 1 erős sternopleuralis sörteje van. A pro-

31. ábra. P a lla p te ra  u m b d la tr u m  Eabkicius (Eredeti)

stemuin oldalán 1—1 erős hosszá, fekete szőr ered. Praescntellaris 
sortéi jól fejlettek, A hátnlsó comb csácsi félében, elülső-belső olda
lán 1 erős hosszá szőr ered. 4 mm.

Lárvája a közönséges Bábakalács (C a r lin a  v u lg á r is )  virágfej éhen, fészkében 
fejlődik. Novemberre fej lödnek ki a 7 mm hosszú, feli ér lárvák. A lárvák áttelel- 
nek, és. március második felében kimásznak a virágfé&zk ékből; a talaj felszíne 
alatt kis mélységben vagy a szétrágott fészekpikkelyek között báhozódnak be. 
A bábállapot rövid, a barna tonnabáhokBól már áprilisban kezdenek kikelni a 
legyek. Egész Európában Honos. Hazánkban a család egyik leggyakoribb faja. 
Elsősorban a Dunántúlon gyakori , az Alföldről eddig csak néhány helyről ismerjük. 
Főleg meszes talajú réteken, legelőkön gyűjtölLek (V—VIII.)

umbeilatrum (Fabrictus, 1775)
7 (6) A végsőéren hín cs sötétebb folt.

8 (9) Ahuránterek egyáltalán nem szegettek vagy csak a hátulsó haránter
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szegett (var. bimaculata St r ó b l ). A fej, a homlok hátulsó fele és a 
fejtető kivételével, amelyek feketék és fehéren hamvasak, sárga, 
erősen hamvas, a tor fekete* de fehéresszürkén hamvas, a válldudor 
és a pajzsneska sárga, a potroh vörösessárga. A szárny (30, ábra: B) 
átlátszó, a szegélyerek nem szegettek, csak az r2+3 vagy az r2+3 és 
r 4 _i_ £ sugár erek torkollási helye körül van különböző erősségű barna 
folt (30. ábra: B), A pofa nagyon keskeny, magassága kisebb, mint 
a 3, csápíz szélességének a fele. 1 erős propleuralis, 1 vagy 2 rövidebb 
stigmaticalis és 1 erős stemopleuralis sörtéje van. A prosternum 
szőrei sötéteké Praescutellaris sortéi nincsenek. A hátulsó comb 
elülső-belső oldalán a közepétől kissé a csúcsa felé nincs hosszú 
szőr. 3—4 mm.

Lárvája a lucfenyő a nyír (B e tú la )  és juhar ( A cpt) fák kerge alatt
él. fejlődik. Ha a fák s zubog arakkal fertőzőnek, akkor azok lárváit fogyasztják, 
ha ezek nincsenek, akkor gombafonalakkal és a fák nedvével táplálkoznak. ,-Y bábo- 
zódásra éréit hosszú, hengeres lárvák 4 -7 mm hosszúak^ színük a fehére&sárgálóí 
ú piszknssziirkéig változhat, fenyesekj átlátszók, úgyhogy a béltartalom, a légző’ 
csövek jól láthatók. Március —április folyamán a lárvák bebá hozódnak. és a 5 —4 
■mm nagyságú sárgásbarna bábokból legkorábban április végén kelnek ki az első 
imágők. Egész Európában elterjedt. Magyarországon sem ritka, főként aíkvidé- 
keinkről került elő (VI - X.)

ustulata F á l l é n ,  1820
V á l t  o zat a: -
L Mint a törzsalak. de á szárny hátulsó harántere szegett, és csak 1 nagyon 

csenevész stigmatioalÍH sörtéje Van. — Magyarországról eddig meg nem került 
elő

[var. bimaculata Stróbl, 1909]

9 (8) Mind a két harántér szegett (30. ábra; C). Propleuralis és stigmati
calis sortéi nincsenek, csak 1 sternopleuralisa. A hátulsó comb elülső
belső oldalán a középtől kissé a csúcsa felé legalább 1 erős, sötét 
sörte ered. A szárny costalis barna szegélye keskeny (30. ábra: C). 
A pofa meglehetősen széles, magassága mintegy háromnegyede a 
3. esápíz hosszúságának. A prosternum szőrei világosak* A fej leg
nagyobb része sárga, a közephát és a potroh barnásszürke, gyengén 
fehéresen hamvas* az oldallemezek feketék. A potroh 2 utolsó szel
vényének hátulsó szegélye sárga. 3 mm.

Egyetlen hím holotypus példánya ismeretes, aiuelvet valószínűleg Német
országban gyűjtöttek. Hazai előfordulása is lehetséges

[maculifemur Czeriny, 1930]

IQ (1) A mesopleuronuak legalább a hátulsó szegélye szőrös, de legtöbbször 
jól fejlett mesopleuralis sörtéi is vannak, 11

11 (12) A szárny (30. ábra; D) hátulsó felén a tövétől a csúcsáig összefüggő 
sárga, barna foltos hosszanti sáv húzódik, amely a szárny csúcsán 
csatlakozik: a szárny elülső részét kísérő hasonló színű széles szegély- 
sávhoz. A pofa szeles, olyan magas, mint a 3. csápíz hossza. 1—1 
csenevész propleuralis és stigmaticalis és 1 erős stemopleuralis sör
téje van. Erős mesopleuraüs sörtéje nincs, csak a mesopleuron 
hátulsó szegélyét borítja néhány szőr. Vörösessárga középhátán 2 
hosszanti fekete csík húzódik, 4 mm.
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12 ( 11) 

13 (14)

14 (13)

15 (24)

16 (21) 

17 (18)

Lárvája szúhogarak lárváival táplálkozik. Közép- és Dél-Európában honos. 
Magyarországról eddig még nem került elő

[muliebris (H arris, 1780)]

A Szárny hátulsó felén soha sincs összefüggő hosszanti sáv.

A szárny (32. ábra: A) haránterei sohasem szegettek, s általában 
csak a szegélyér mentén az r243 vagy r1 + 3 sugárér torkollási helyéig 
húzódik 1 keskeny sötétbarna sáv, és az említett erek torkoliásánál 
található 1—1 barna folt. Szárnyrajzolatát tekintve igen nagy mér
tékben változó, a szegélyér mentén húzódó barna sáv is hiányozhat, 
de ekkor a szegélyér igen erősen megvastagodott. A hím sortéi sár
gák, az egész teste sárga, de a középhát barnás vagy fényes fekete, 
éa ugyanilyen a csípők között is, A nőstény sortéi feketék, közép
hátán 2, részben összeolvadó fekete csík fut végig, vagy teljesen 
fekete, az oldallemezek többé-kevésbé feketék, a pajzsocska sárga. 
A pofa keskeny, magassága kisebb, mint a 3. csápíz hossza. 1 pro- 
pleuralis, 2 vagy 4 stigmaticalis s 1 vagy 2 hosszú, sárga, sörteszerű 
sternopleuralisa van. A mesoplouronon 1 vagy 2 erős sárga meso- 
pleuralis sörte ered, és emellett további rövid szőrök is találhatók. 
A prosternumot számos hosszú, sárga szőr fedi. 3—4 mm.

Lárvája a medvetalp (H e ra c le u m )  szárában ál. Euroszibériai faj. Fauna- 
területünkről a Kárpátok övezetének számos helyéről {Árvaváraljától Stájerlakig) 
ismeretes, de Lazánkból inég nein került elő (VI.)

[saltimm (Ltiypíé, 1758)]
A szárny egyik vagy mindkét haránterc barnán szegett.

Mindkét haránterük szegett, jóllehet ritkáit az elülső liarántér sze- 
gettsége igen jelentéktelen, de felismerhető.

A tor teljesen sárga, illetve vörösessárga.

A pofa nagyon széles, fele a szem szélességének és több mint kétszer

D: P. laü tah ilis L q e w  s z á rn y a  (A., B , D : eredeti, G: Moríte nyomán)
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olyan magas, mint a 3. csápíz szélessége. A szárnyon (32. ábra: B) 
1 sötét folt van a szegélyalattí sejtben, amely azonban sohasem éri 
el az elülső kaxántcret, a szárny csúcsát nagy kiterjedésű, példá
nyonként változó erősségű folt díszíti; 1 propleuralis, 1 stigmatica- 
lis, 2 mesopleuralis és 1 sternopleuralis sörtéje van. A prosternum 
két oldalán 1 vagy 2 sötét sörte ük A test sárga, illetve vöröses - 
sárga, a középhát szürkésfehéren hamvas. 3,5—4 mmT

Holarktikus el L erjedési! faj. Fauna Le rüle tünkről eddig csak Erdély MI 
(Gyulafehérvár) ismeretes. Jgez, hogy ti fíu m ak ata lógú s a rcu a ta  Meígepí néven 
Kalocsáról is közli, de bizonyító példány nincs

[campta Czerny, 1930]

13 (17) A pofa keskenyebb, nem magasabb, mint a 3. csápíz 1,5—2-szeres 
szélessége. Propleuralis sortéi nincsenek, 1 sötét stigmatiealis és I 
sötét, hosszú sternopleuralis sörtéje van.

19 (20) A mesoplcuronon legalább 1 erős, bosszú mesopleuralis sörte van.
A pofa meglehetősen széles, mintegy kétszer olyan magas, mint a 
3. csápíz szélessége, A hátulső harántéx szegélye keskeny, és belőle 
sem a szárny töve, sem a hátulsó szegélye felé nem húzódik sötét 
csík (32. ábra: C), A prosternum szőrei sárgák. Az elülső 4 potroh- 
szelvény elülső felén mély sötétbarna harántsáv húzódik, míg a 
Szelvény többi része világossárga, 4,5 mm.

Ritka dél-európai faj, Magyarországon eddig csak Budapestről ismer
jük (VII.)

basimaciilata Czerisy, 1930

20 (19) A mesopieuron csak többé-kevésbé szőrös, mesopleuralis sörtéje
nincs. A pofa aránylag keskeny, legfeljebb másfélszer olyan magas, 
mint a 3. esápíz szélessége, A szárny (32, ábra: D) elülső szegélyét 
a tövétől a középér torkolatáig széles barna sáv kíséri, és a hátulsó 
haxánter barna szegese a szárny töve és a szárny liátulsó szegélye 
felé is szélesen kiterjed. A prosternum szőrei sötétek, A potrohún 
nincsenek sötét harántcsíkok. A 4 pár dorsocentrális sörte közül az 
elülső 2 pár rövidebb és gyengébb, mint a hátulsó 2 pár, igazán 
sörteszerű csak az utolsó pár. Jóllehet a középhát hamvas, mégis 
gyengén fénylő. 3 mm.

Ritka közép-i&urópú faj. FaunateriileLünkrőJ eddig csak Bártfáról és Csík- 
szép vízről került elő (VI — IX.) ( =  fo d o r i  SziLÁDY, 1943)

[laetabílis Loew', 1873]

21 (16) A tor teljesen vagy legalább a küzéphát szürke.

22 (23) A mesopieuron hátulsó részén 2 vagy 3 erős, hosszú mesopleuralis
sörte ül. A szárny (33, ábra: A) elülső szegélyén széles barna sáv 
húzódik a szárny tövétől a középér torkolatáig, az elülső harántér 
szegélye halvány, a hátulsó harántér álul kiszélesedő. A pofa meg
lehetősen széles, mintegy másfélszerese á 3. csápíz hosszúságának, 
1— 1 erős stigmát! calis és sternopleuralis sörtéje van, propleuralis
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sörtéje nincs* A pioetermimról több hosszú sárga szőr ered* A test 
téglavörös, de a középhát szürke. 3 mm*

Európai faj* iYLa gyár országról még nem került elő. A faunakatalógus ugyan 
Xalocsáró) említi, de bizonyító példánya nincs meg (VIL)

[cphippium Z e t t e r s t e d t ,  1860]

23 (22) A mesoplenron hátulsó felén néhány rövid szór van, mesoplouralis 
sortéje nincs* A szárnyon (33* ábra; B) nincs széles elülső szegély- 
sáv, csak 1—1 sötét folt van a szegélyalatti sejtben, a szárny csiicsán 
és a haránterek mentén* A pofa aránylag keskenyebb. 1 nagyon 
kicsi propleuralis, 1 valamivel hosszabb stigmaticalis és 1 erős sterno- 
plenralis sörtéje van* A prostcrnumról 2 hosszú, erős, sötét szinti 
szőr ered. A tor és a potroíi kékes szürke, a közép hát hamvas* 4 mm.

Lárvája fészkes virágzatnak (Compositac) virágzatíej ében fejlődik. Közep
es Dél-Európában fordul áo. A Kárpát-medencében Gyulafehérvárról, Szászká- 
ról és Fuzínéről ismerjük, búzánkban eddig mindössze Kőszegen és Aranyosga- 
dáuyban gyűjtötték; a faunakatalógus Budapestről említi (VI — IX*) {— p a ra lld a  
Loew, 1858)

modesta (Meigen, 1830)

24 (15) Csak a hátulso haránter szegett (néha, a tr im a cu la  M eigen nős
tényén a szegélyalatti sejt foltja lenyúlhat az elülső harántér felső 
végéig, de a haránt eret sohasem szegélyezi).

33, ábra. A: Palloptera ep h ip p iu m  Zettekstedt, B; P . modesta Meigen, C: P. usta  Meicetv, 
D: P . ambusta  Metgen, E: i \  venusta  Loew és F: P* tríma-ciila Meigen szárnya (A—D, F:

eredeti, E: Morcé nyomán)
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25 (26) A tor szürke, A szárnyon (33, ábra: C) csak a hátulsó haránt ér men
tén, a szegély alatti sejtben és a szárny csúcsán van foiL, illetve 
árnyékoltság, A pofa kb, olyan magas, mint a 3, csápíz szélessége 
A mesopleurán 1 vagy 2 erős, sötét színű, bosszú mesopleuralis sörte 
valamint több szór ered. Propleuralis és stígmaticalis sörteje nincs 
csak 1 erős slernopieiiralis sörte, A prosternumról sötét színű szőrök 
erednek. Az állat színe, különösen a potrohé, igen változó. 3— 
4,5 mm.

L á r v á ja  fe n y ő k *  e lső so rb a n  a v ö rö s fe n y ő  ( L a r i t )  k e rg e  a la t t  é l, f e j lő d ik  és 
a s z ű b o g a ra k  lá r v á iv a l  tá p lá lk o z ik .  E rd é s z e ü le g  hasznos fa j.  E u ró p a i e lté r je d é s íi, 
a h o l fe n y ő e rd ő k  v a n n a k , m in d e n ü t t  m e g ta lá lh a tó . F a u n  a te rű  le  tü n k ö n  csak  a sí 
É s z a k n y u g a t i-K á rp á to k b ó l ism e re te s  ( V I I  V i l i . )  ( =  p u lckr ifro m  C z E E ^y , 1 9 3 4 )

[u s ta  (M e i g e n , 1 8 2 6 ) ]

26 (25) A tor sárga vagy barnássárga; a középbal egyszer rajzolatúién te s,
máskor rajzolat mintázza.

27 (28) A középbáton általában 4 keskeny hosszanti sáv húzódik, közülük
a külső pár a harán tvarratnál megszakad és az az előtt levő rész 
rövid és vaskos, de a rajzolat nagymértékben változó. Csak a hátulsó 
pár dorsocentralis sörte erős, az előtte levők többé-kevésbé gyengék. 
Praesuturális sortéjük nincs. A mesoplenronon csak gyenge, sárga 
szőrök vannak, mesopleuralis sürtéje nincs. Stigmaticalis sörtéje 
sincs, s mind a propleuralis, mind a sternoplcuralis sörte nagyon 
kicsi, illetve csak bosszú szőrszerű, A szárnyon (33. ábra: D) mind
össze a szegély alatti sejtben a szárny csúcsán és a hátulsó Karán tér 
mentén van folt, a szárny elülső szegélyén nem húzódik összefüggő 
barna sáv. A tor fénylő barnássárga, a potrob fényes fekete, de az 
1. szelvény és a postab dómén sárga. 3 —4 mm.

Európai 'faj, elsősorban hegyvidékeken 61. Faunateríiletmikről Ttadnabor- 
bérekrőL h Gyilkos-tótól és a Delibltitr ól közölték. Magyarországtól még nern 
került elő (V V ili.)

[ambusta (Meigeív, 1826)]

28 (27) A középbáton nincsenek hosszanti sötét sávok, sem egyéb rajzolat.
Mind a 4 dorsocentralis sörtepárjuk jól fejlett, és pracsuturalis sor
té] ük is van.

29 (30) A homlok hátulsó fele ezüstösen hamvas. A mesoplenronon csak 
rövid szőrök vannak, mesopleuralis sörtéje nincs. A szárny (33. 
ábra: E) szegélyalatti sejtje és a hátulsó harántér árnyékolt, a csúesi 
részét barna folt díszíti. Proplenralis és stigmaticalis sortéi, szőrei 
nincsenek, csak 1 erős sternoplcuralis sörtéje, A prosteruum szőrei 
feketék. A hamvas középhát fénytelen, a sötétbarna potrob fénylő.
4,5—'5 mm.

Észak- és Közép-Európában lordul elő. Hazánkban niég nem gyűjtötték, 
de előkerülése várható

[vemista L o e w , 185
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30 (29) A homlok hátulsó fele nem ezüstfehéren hamvas, A mesopleurán
2—3 erős mesopieuralis sörte cs kevés szőr található. A szárnyon 
(33- ábra: F) a szegélyalatti sejt területén, a hátulsó harántér men
tén, valamint a csúcson van folt, illetve árnyékoltság, a nőstények 
esetében erőteljesebb, és I árnyékszegély húzódik a szárny elülső 
részén is. StígmaLicahs és sternopleuralis sörtéje van, prOpleuralis 
sört éje nincs. A prosternum szőrei sötétek. A közép hát hamvas és 
fénytelen, a potroh többé-kevésbé fényes. 3—4,5 mm.

Lárvája az angyalgyökér (A n g e lic a ) szárában 61. Európai faj. Fauna- 
területünkről Csak a Kárpátok övezetéből (Árvavárai] a, Tátralorníiic, Lotriora 
völgy) és Temesvárról ismerjük. Mag varországon eddig még nem gyűjtötték
(VT-VIIL)

| triinacnla (M eigen, 1826)]

47. család: TANYPEZIDAE — ZSENGELEGYEK

Közepes nagyságú, hosszú lábú legyek {34. ábra). Jellemző rájuk, hogy 
vihrissáik nincsenek, szegélyerük közvetlenül a mellckér hetorkollása előtt 
cl vékonyodik, végsejtjük hátulsó határvonala erősen domború, a bili ér nyelé
nek hátoldalán egy sörtesor húzódik, lábszáraikon külső praeapicalis sörte 
nincs, de valamennyi lábtoíziik (rnetatarsus) tövén belül, a rendes szőrzeten 
kívül, 1 elkülönült hosszabb és vékonyabb szőrökből álló szőrpamat alakult 
ki (35, ábra: B).

Fejük jóval magasabb, mint amilyen hosszú. A szemek nagyok, ezért a 
homlok, különösen a hímeké keskeny, az orca és a pofa nagyon keskeny, léc- 
szerű. Fejsörtézetük: széttartó postverticalis, külső és belső verticalis, ocella- 
ris cs 2 elülső es 1 hátulsó felső orbitalis sörtepár. Az orbitalis sörték közül a 
hátulsó közel áll a vertieulisokhoz, míg az elülső 2 pár a homlok közepe táján 
ered, bátra és kissé kifelé hajlik, és egyes szerzők helytelenül alsó orbitalis 
sörteknek tekintik. Toruk nem keskenyecíik el előrefelé. Torsörtézetük: 1 humc- 
ralia, 2 notoplcuralis, 1 supraalaris, 2 posLalaris, 1 dorsocentrabs és 2 scutella- 
ris sörtepár, továbbá 1 mesoplcuralis sörte. A mesopleuralis sörte alatt még 1 
hosszabb sörteszerű szőrsor húzódik. A lábak hosszúak, vékonyak, páleika- 
szerűek. Elülső csípőpárjuk távol fekszik az egymáshoz közel álló középső és 
hátulsó csípőpártól. A szárny (35. ábra: A) szegélyerének elvékonyodása nehe
zen ismerhető fel, de határozottan megvan. A régebbi szerzők a szegély eret

sugáré rüJt és középerük 
összetartó, így első szegélysejtjük orsó alakú, A végsejL hátulsó határa dom
ború, a végsőér nem éri el a szárny hátúlsó szegélyét. A biliér nyelén sörtesor 
húzódik. A hypopygiumnak (35. ábra: C) csak 1 függeléke van, a cercusok; 
surstylusuk nincs. A nőstényeknek 3 spermathecája van.

tlétmódjukatj fejlődésmenetüket csak részben ismerjiik. Egyetlen! fajukról tndjuk} 
hejgy lárvája szaprofág. Alig több mint 20 faja közül 20 a neotropikus régióban él, mindössze 
1 nemüknek {T a n y p e z a  Fallíésí) 2 faja honos a Nearktikumban. 1 pedig a PalaearkLiknmban.
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1, nem: Tanypeza F a l l é n  1820

A nem jellemzése megegyezik a család jellemzéséveL
A nemnek egyetlen pkiaearktikus fiija ismeretes, amely nálunk is honos.

— — Barnásfekete, fekete légy. A fekete fejen 1 ovális folt a fejtetőn,
1—1 háromszög alakú rész a homlok elülső részén kétoldalt, az arc
pajzs, a pofák és a fej hátulsó része a szemek mentén ezü&tfehéren 
fiam vas, selymes fényű. Csápja barnás, 3. íze szürkén hamvas. 
A csápsörte mindkét oldalon röviden tollas. Nagy, feltűnő tapogatói

. ábra. A: T a n y p e z a  Longim aná  F a l l é n  szárnyának tövi fele, B: hátulsó lábtőize és C:
a hím potroha (Hénnig  nyomán)
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mélyfeketék, szívókája vörösessárga. Torának oldalán, a szárny töve 
előtt széles, ferde, selymes fényű, ezüstfehéren hamvas sáv húzódik 
a sternopleura közepéig. Szárnya áttetsző, teljesen rajzolat- és 
tónusmentes. Combjai és lábszárai túlnyomórészt sárgák, de sötét 
gyűrűk, sávok tarkázzák, a lábfejízek, az elülső láb lábfejízeinek 
tövi részétől eltekintve, barnásak, 6— 8 mm.

Csaknem az egész Palacarktikumban elterjedt, de sehol sem gyakori, Ma
gyarországról eddig Budapestről, Csóvharasztról, Kalocsáról, Badacsonyból és a 
Zempléni-hegy* éghői (Istvánkút) ismeretes. Patakok partján bokrokon, fák 
levelein fordul elő* elsősorban a rezgő nyáron (Pnpulus tremula) és a szőrös nyíren 
(Betűi a pubescens) (Y YII.)

lon g in ian a  F alléin, 1820

48* család: ULIDIIDAE — TARKALEGYEK
3— 7 mm nagyságú, legtöbbször fényes fekete, r itk á n  zöldes fém fényű 

legyek (36,, 37, és 39. ábrák). Jellem ző rá juk , hogy szárnyuk szegélyere teljes, 
m egszakadás v ag y  elvékonyodás nincs ra jta , postvertiealis sortéik szé ttartók , 
vibrissáik és lábszáraikon külső praeapicalis sörték nincsenek.

F e jük  á lta lában  m agasabb, m in t am ilyen bosszú, kivételesen hát-hasi 
irányban  erősen összenyom ott (38. ábra; C), egyszer alig, m áskor szem be
tűnően  szélesebb, m in t á tor* H om lokuk sima vagy gödröcskésen ránco lt, 
rücskös, csupasz vagy szőrös, F ejsö rtézetük : postverticalis, külső és belső 
verticabs, ocellaris és 2 orbitalis sörtepár. Fejlettségük nagyon különböző, 
A m indig erős verticalis sörtepárokon k ívü l az összes több iek  sokszor nagyon 
gyengén fejle ttek , esetleg h iányozhatnak  is. T oruk  kb. olyan hosszúi m in t 
am ilyen széles* T orsörtézetük: 1 hum eralis, 2 notopleurahs, í —2 supraalaris,
1— 2 postalaris, 1— 2 dór só centrális, 0— 1 praeseutellaris és 1— 2 scutellaris 
sörtepár; 0—1 propleuralis, 1 sternopleuraíis, Ö—1 (kivételesen több) meso- 
pleuralis sörte, A meso- és sternopleuron szőrös* Szárnyuk szegélyere teljes, 
ra j ta  törés, elvékonyodás nincs. M ellékerük teljes, r1 sugárerük a ffomafo* 
cephala ZETTERSTEDT-nem kivételével csupasz, végsejtjük  — a Homalocephala 
ZETTERSTEDT-nemet nem  szám ítva — caudoventralis része csúcs okszerűen k i
hozott (38* ábra: B és E), r1_=.5 sugárerük és középerük végső szakaszai össze
tartok (38. ábra: B) vagy párhuzamosak (38. ábra: D). Szárnyuk rajzolat 
nélküli (36* és 37* ábra), legfeljebb 1—2 folt van rajta (38, ábra: B és D). 
Lábszáraikon külső praeapicalis sörte nincs. A hímek postabdomene az 5* 
szelvényben van elrejtve; a spirálisan felcsavart aedoeagusukon nincsenek sor
tok vagy szőrök, s végén bonyolult szerkezetű, túlnyomórészt hártyás, zacskó
szerű képződmény van. A nőstényeknek a 7* hát- és haslemezből alakult, be 
nem húzható, trapéz alakú tojócsohüvelyük és 3 spermathecájuk van.

Életmódjuk ke vésse ismert. Lárváik különböző trágyákban, bomló növényi anyagok
ban, korhadó avarban, fakéreg alatt élnek, Imágóik leginkább virágzó réteken, bokrokról, 
faLÖrzsrőí, ritkábban ürülékről gyűjthetők.

A csaknem az egész Földön elterjedt családnak eddig valamivel több mint 200 faját 
ismerjük, közülük alig több mint 50 él a Palaearktikumhau, Magyarországon 3 nemnek.4 faja 
és 3 változata honos, de még 1 nem 1 fajának előfordulása várható*

A n e m e k  h a t á r o z ó k  u l e s a
1 (2) Szárnyuk r1 sugárcre sö rtézett (38+ ábra: D), végsejtjének caudo

ven tra lis  része nincs csúcsba kihúzva* F e jük  hát-hasi irányban
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erősen lapított (38. ábra: C). Mesopleuralis és praescutellaris sörtéik 
nincsenek, s csak 1 postalaris sört éj ük van

[4* nem: Homalocephala Zettersted t , 1838]

(1) Szárnyuk rx sugárere csupasz, végsejtjük caudoventralis része csues- 
bán kihúzott (38, ábra: B). Mesopleuralis és 2 postalaris sör te
jük van.

(4) Csápjaik egymástól távól álló mély és élesen körülhatárolt csáp- 
gödörben ülnek (38* ábra: A), homlokuk gödröeskésen ráncolt. Több 
mesopleuralis sortéjük van 2* nem: U lidia Metgen, 1826

(3) Csápjaik nincsenek mély esápgödörben (36, és 39. ábra), homlokuk 
sima, sohasem godröcskés vagy rücskös* Csak 1 mesopleuralis sör- 

vau.

4

5 (6) Szárnyuk üvegszerűen átlátszó, minden rajzolat nélküli, r4+5 sugár
erük és közepéjük végső szakaszai a szegélyérbe való tor kodásuknál 
nagyon megközelítik egymást (36, ábra). Praescutellaris sörtéik nin
csenek, s csak 1 nagyon gyenge, szőrszem dorsocentralisuk van, de 
ez is hiányozhat. Csak 1 supraalaris sörtéjük van (— Chrysomyza 
F a l l é k , 1817) 1* nem: Physiphora F a l l é n , 1810

6 (S) Szárnyukon 2 barna folt van, és az r4+5 sugár- és középerük a sze
gélyérbe való torkol fásuknál nem közelítik meg egymást feltűnően 
(39- ábra). Praescutellaris, 2 dorsocentrális és 2 supraalaris sörte- 
párjuk van 3. nem: Euxesta Loew, 1867

1. nem: Physiphora F a llén , 1810

3 — 5 mm nagyságú, fényes fekete vagy zöldes fémes csillogásű, folt
nélküli, átjátszó szárnyú legyek (36. ábra). Fejük valamivel szélesebb, mint a 
toruk. Homlokuk sima, nem szőrös, gödröcskék, ráncok nincsenek rajta. Csap- 
güdreik nem mélyek, a távol álló csápok tövét széles, lapos arcéi választja cl. 
Fejsörtézctük: postverticalis, külső és belső verticalis, oeellaris és 2 orbitális 
sörtepár, az utóbbiak nagyon gyengén fejlettek. Torsörtézelük: 1 bumeralis, 
2 notopleuralis, 2 supraalaris (legtöbbször gyengén fejlettek), 2 scutellaris 
sörtepár; 1 meso- és 1 sternopleu ralis sörte: dorso centrális és propleuralis 
sörtéik nincsenek, A pajzsocska a 2 scutellaris sörtepártól eltekintve csu
pasz, Átlátszó szárnyuk rajzolatnélküli, 7*4+5 sugárerük és középerük a szárny 
csúcsa előtt majdnem találkozik, végsejtjük caudoventralis csücske messze 
kihúzott (36. ábra).

Lárvái ősszel 16- és mar ha trágyában, homló növényi anyagokban tömegesen élnek* 
Imágóit a legkülönbözőbb élőhelyeken gyűjtötték* A nem mintegy 20 faja közül 4 cl a Palae- 
arktikumban 5 ezek közül 1 Magyarországon is otthonos.

— — Fejének színezetében a világos barnássárgától a feketésbarnáig min
den átmenetet megtalálunk, de a nyakszirt, a halántéklemez és a 
poutszemháromszög mindig sötét, A szemet nagyon keskeny, ezüst- 
szürke, hamvas csík szegélyezi, s ugyancsak hamvas az arcpajzs 
felső része is. A csáp vörösbarna, a megnyúlt ellipszis alakú 3. csápíz 
felső része sötét. A csápsörte csupasz. A tor és a pajzsocska smaragd-
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zöld, egyszer aranyos, kékes, máskor bronzos fémes csillogással. 
A lábak feketék, de az elülső lábak láb tőíze, csűcsi vége kivételével 
és a középső s hátulsó lábak lábfejízei az utolsó 1 vagy 1—2 íz 
kivételével sárga. Elülső combjaik csúcsi felében belül 5—7 erős 
tüske sorakozik, A potroh fényes fekete, 4—5 mm.

A Xeogaea kivételével az egésss Földön elterjedt. Hazánkba!), elsősorban 
sík- cs dombvidékeinken nem ritka {V — X.)

dem andata (F a bricius , 1798)

36. ábra. P h ysip h o ra  dem andtita  FABBrciUS q (Eredeti)

2, nem : Uiidia Metgen, 1826

3—7 mm nagyságú, fényes fekete legyek (37. ábra). Jellemző rájuk, 
bogy fejük feltűnően szélesebb, mint a toruk, szőrös homlokuk godröcskésen 
ráncos, és csápjaik mély csáp gödörbe ágyazottak, az igen éles szegélyű csáp- 
gödröket széles arcéi választja el (38, ábra: A). A 3. csápíz rövid, kerekbehajló. 
Fejsörtézctük: postverticalis, külső cs belső verticalis, ocellaris és 2 orbitalis 
sörtepár. A verticalis sörtepárokon kívül a többi sörte erőssége igen változó. 
Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 2 supraalaris, 2 postalaris, 1 prao- 
scutellaris, 1 dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár; 1 sternopleuxabs és 2—5 
mesopleuralis sörte. A pajzsocskán a 2 pár scutellaris sortén kívül elszórtan 
finom, világos színű szőrök is erednek. Szárnyuk egyszer átlátszó, máskor 
különböző kiterjedésben és erősségben barna tónusú vagy nagy subapícalis 
barna folt díszíti. t\,+5 sugárerük végső szakaszai csak kevéssé összetartok 
vagy majdnem párhuzamosak, a végsejt caudovcntralis csücske igen kicsi.
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Lárváik életmódiját nem j smerj ük. Imá goik első sorba a vi rágás ó reteken, erdei tisztáso
kon gyűjthetők. Hűscsapdából is nemegyszer előkerültek* 8 ismert faja a Palaearktikumban 
fordul elő. Magyarországon 2 faját találták meg*

1 (2) Az átlátszó szárnyat 1 subapicalis barna folt díszíti és barna a
szárnyjegy is {38- ábra: B). Fényes fekete, erSsen szőrös légy, csu
pán homlokának közepén van egy vörösbarnán átütő folt és a lábfej- 
ízek sárgák, de ezek esűcsi végei és a 4* és 5, íz teljesen sötétbarnák* 
A biliér sárga. Nagyobb; 4,5—6,5 mm.

Cirkuminediterrán elterjedésií faj. Fauna területünkről eddig csak Kecske
métről és Aradról ismeretes (Vili*)

apicalis (Meigejn, 1826)

37. ábra* ZHidia erythrophihalma M eig en $  (Eredeti)

2 (1) A legtöbbször nem átlátszó szárnyon nincs subapicalis barna folt 
(37. ábra). Fényes fekete, szoros légy, de középső és hátulsó lábának 
1. és 2. vagy 1—3. lábfejíze sárga* A szárny színe és az rd_̂5 sugárér 
és középér lefutása tekintetében igen változó faj, 6 több változatát 
különböztetik meg. Kisebb: 3—4,5 mm*

Fejlődésmenetét nem ismerjük. Főként nedves vagy száraz virágos réteken, 
kaszálókon él, de többször gyűjtötték erdőben is, sót különböző csapdák anyagá
ból is előkerült. Csaknem az egész Palaearktikumban előfordul. Magyarország 
sík- és dombvidékein általánosan elterjedt, magasabb he gyeinkben ritka (V -VIII.)

erythrophthaím a Me ig e n , 1826
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V á l t o z a t a i :
1. A szárny sötétbarna tónusú, mindössze töve tűnik ki feltűnő világos, fehér

színével. Az ri + 6 sugárér és a középér végső szakaszai összetartok, a középér 
utolsó és utolsóelőtti szakasza kb. egyforma hosszú. - Hazai lelőhelyei: Buda
pest, Párnáz, Börzsöny hegység, Őrszentmiklóö, Gyón, Dere kegy háza, Valkó, 
Nagyárpád, Tihany, Velence var. nigripennis Loew, 1845

2. A világos töve kivételével különböző erősségben barna tónusú szárny r4+5 
sugár- és középerének végső szakaszai megközelítőleg párhuzamosak, a középér 
utolsó szakasza legalább kétszer olyan hosszú, mint az utolsóelőtti szakasza. 
A szárnyjégy sötétbarna, — Hazai lelőhelyei: Budapest, Hejőbába, Cserhát- 
szenti ván, Alsópetény, Fertő-tó, Kőszegi-hegység, Tihany

var, parallela Loew, 1845
8. A szárny teljesen átlátszó, a legcsekélyebb sárga vagy barna árnyalata sincs, 

az erek világossárgák, az r1+5 sugárét és a középér végső szakaszai összetartok. 
— Hazai lelőhelyei: Budajeno, Csévharaszt, Dömsöd: Apaj-puszta, Szarvas, Tata

var. albipeimis Loew, 1845
4. Világos töve kivételével a szárny mindig halvány sárgás vagy barnás tónusú, 

a szárnyjegy kicsit sötétebb árnyalatú. Az r4 + 5 sugárér és a középér végső 
szakaszai összetartok, a középér utolsó szakasza kh+ másfélszerese az utolsó
előttinek. — Gyakori fonna typica

3, nem : Euxesta Loew , 1867

3,5—5,5 mm nagyságú* fekete testű, foltos vagy savó? szárnyú legyek 
(39. ábra). A párhuzamos szegélyű homlok mindig hosszabb* mint amilyen 
széles, sima, gödrocskék, ráncok nincsenek rajta. Arcpajzsuk közepe táján 
haránt var irat húzódik; az arcpajzs efölötti része lapos, míg az alatta levő része 
erősen előrehajlik és feltűnően kidomborodik. Orcájuk és pofájuk keskeny. 
Fej sört éze tűk: postverticalis, külső és belső vcrticalis, ocellaris és 2 Orbítahs 
sörtepár, A tor ugyanolyan széles, mint a fej. Torsörtézetük: 1 humeralis* 2 
notopleuralis* 1 supraalaris, 1 postalaris* 2 dorsocentralis, 1 praescutellaris és 
2 scutellaris sörtepár; 1—1 propleuraUs, meso- és sternopleuralis sörte. A paj-

88. ábra, A:\Ulidia etythropkthalma Meig en  feje félni dalnézetben és B: U, apicalis Meigen  
szárnya — C: Homalocépkalti bipunctata Loetv feje féloldalnézetben és D; szárnya (Eredeti)

o 2 XV
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zsócska és a pteropleuron csupasz, egyébként a tor finoman szőrös, a középbát 
sűrűbben, az oldallem ezek gyérebben. Az átlátsz*} vagy áttetsző szárnyon 
mindig vannak barna foltok vagy sávok* Az rx sugár ér csupasz, a végsejt 
caudoventralis része csúcsban kihúzott, az r4+5 sugárér és a közcpér végső
szakaszai mindig összetartanak.

A nem közel 90 faja elsősorban a Neo tropikus régióban ék a melyeknek egy része íéJ- 
batol az Egyesült Államok deli részeibe is, de van közel 20 olyan faja is} amelyeket csak a 
JNcarktíknnVdéli részéből mutattak ki. A Palacsrktikiunba nincs egyetlen őshonos faja sciru 
Egyik, az .alábbiakban tárgyalandó Jajukat Európába behurcolták. Életmódjukról nem sokat 
tudunk. Lárváik szaprcil‘ágok; s Amerikában nébány fajukat kártevőként tartják számon.

— — Homloka vörösbarna, a pontszemháromszög, a járomlemez, a fej
tető és a nyakszirt fekete, a szem körül és a nyakszirt, valamint az 
arcpajzs felső része ezüstszürkén hamvas. A pofa szélessége mintegy 
egynegyedé a szem verticalis magasságának. A csáp vörösbarna, de

39. ábra. Euxesta pechumarti CttrbaiN' 9 (Eredeti)

a 3, csápíz tövi ventTalis része kivételével sötét, fekétésszürkéii 
pelyhes* A tor és a potroh fekete, az előbbi túlnyomórészt fehéres- 
szürkén hamvas, a potroh csillogóan fényes. A lábak feketék, de a 
„térdek^1 és a láb tőízek sárgák. 4 mm (39. ábra).

Észak-amerikai faj, amelyet behurcoltak Európába. Először 1921-ben 
Olaszországból (Bologna) E . n i t id iv e ru r is  Loew, ÍR74 néven közölték; hogy Qlrsz- 
országban megtelepedett-e, nem tudjuk. Utána Magyarországról közölték 1936- 
ban, szintén E . n i t id iv e n í r l s  néven, & a gyűjtési időpontok rlppján valószínűnek 
tartották* hogyr hazánkban meg fog telepedni. Talpban í z utóbbi 25 évben, első
sorban a kiterjedt és rendszeres szinantróp légyvizsgál: tok során hús-, faeccs-, sőt 
gyiimöles-esapdák anyagából az ország több helyéről előkerült. Komároriiban egy
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példányát vágóhídon gyűjtötték. Eddigi hazai lelőhelyei; Hódmezővásárhely, 
Doboz, Tompa, Kelebia, Dicsérd, Hévíz, Pákozd, Csákvár, Tata, Bükk hegység 
(V— XL) (— nitidiventris Loew: Szit.aoy, 1936, Soós, 1941)

pechum ani Cukrán, 1938

4* nem : Homalocephala Z e t te r s te jd t ,  1838

4—5 mm nagyságú legyek* Fejük (38. ábra: .C) khát-hasi irányban erő
ben összenyomott, ezért majdnem kétszer olyan széles, mint amilyen magas, 
és a szemük haránt állású ellipszis alakit, A homlok sima, gödröcskék, ráncok 
nincsenek rajta. A esápgcdrök jelentéktelenek, az arcpajzs homorú. Fejsörté- 
zetük: postverticalis, külső és belső verticalis, ocellari$ és 2 orbitalis sörtepár. 
Közülük csak a verticalisok erősek, a többiek jóval rövidebhek és gyengébbek, 
de mindig jól felismerhetők, A tor és a potroh feltűnő finom ezüstszürke selyem- 
szőrökkel borított* Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 supraalaris, 
1 postalaris, I dórsocentrális, (1)—2 scutellaris sörtepár, továbbá 1 gyenge, 
csak szőr erősségű, világos (a többi sörte fekete) sternoplenralis sörte; prae- 
scüteílaris, propleuralis és mesoplenralis sörtéik nincsenek. A szárny (38. 
ábra: D) rL sngárerének distalis vége sörtézett, végsejtjüknek nincs kihúzott 
candoventralis csücske, az r4+5 sngárér és a középér párhuzamosan fut ki a 
szárnycsúcshoz, A szárny áttetsző, mindössze a szegélyalatti sejt területén és 
subapicalisan, az r2+3 sugárér betorkollási helyénél van 1—1 barna folt*

Lárvái különböző lombos és tűlevelű fák kérge alatt élnek. Észak-Amerikában egyc= 
fajokat fák csurgó nedvéből nevelték ki. A holaiktikus dtcrjcdé&ű nemnek 7 faja ismeretes. 
A Palaearktikumban 6 fajuk él, amelyek kömmel Észak-Eiirópában fordulnák elő, mindössze 
1 fajuk ismeretes Közép-Európából, ennek clŐfordidása nálunk is lehetséges.

Fekete állat, de a homlok, á csáp rozsdabarna, az arcpajzs, a pofa 
elülső részével együtt piszkosfehér, az elülső láb lábszárának esúcsi 
vége és a lábfejízek jó része barnássárga. Á pajzsocska csupasz* 
mindössze 2 pár scutellaris sörte ered róla, A szárny subbasaiis 
barna foltja csak a szegély alatti sejtet tölti ki (38. ábra: D)* 
4—5 mm.

Igen ritkít közép-európai faj, amelyet Magyarországon eddig még nem 
gyűjtöttek. Lárvája korhadó fák kérge ólait él. Az imágó gyakran tartózkodik 
fatörzsön, és megiigyelések szerint ez ember közeledtére nem repül el, hanem a 
törzs másik oldalára fut át és a kéreg repedéseiben igyekszik elrejtőzni

[bipunctata (Loew , 1854)]

49. család: OlTITDAE— FOLTOSLEGYEK

Kicsi vagy meglehetősen nagy (2,5— 12 mm), többnyire foltos vagy sávos 
szárnyú, különböző küllemű legyek (40., 42., 45., 47., 49., 52. és 54—57. ábrák). 
Jellemző rájuk, hogy szegély erük teljes, törés vagy- elvékonyödás nincs rajta, 
mellék erük is teljes, eléri a szegélyeret* alsó orbitalis sörtéik, vibrissáik és a 
lábszárakon külső praeapicalis sörték nincsenek.

Fejük igen változó alakú, ho miok sáv juk mindig szőrös* Mérsékelten 
mély, megnyúlt csáp gödreiket arcéi választja el (egyedül a Myennis Rqbineaij-

5*
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DESVOlDY-nem fajainak nincs), Fejsörtézetük: széttartó vagy párhuzamos post- 
verticalis, külső és belső verticalis, ocellarís és (1)—2 orbitalis sör tép ár. Vibris- 
sáik nincsenek. Torsörtézetük: (0)—1 humeralis, 2 notopleuralis (Ö—1)—2 
supraalaris, 2 postalaris, 0—6 (legtöbbször 2) dorso centrális, (0)—1 praescu- 
tellaris, (1)—2 scutellaris sörtepár; (0)—1 propleuralis* (0)—1—4 inesópleura- 
Us és 1—(2) sternopleuralis sörte. A mesopleuron mindig szőrös. Szárnyuk 
szegélyere teljes, megszakadás, törés, elvekonyodás nincs rajta, mellékére tel
jes, az iy sugár erük csúcsi fele, a Seiopetra KlRBY-nem kivételével, szőrös vagy 
sörtézett, rx sügárere ritkán egész hosszában sörtézett. A végsejt caudoventralis 
szöglete kissé mindig csücskös, kivételesen (Myennis RobiíSíeaü-Desvoidy- 
nem) hosszú csúcsban kihúzott. A szárny rajzolata nagyon változó. Lábaik 
normálisak, a lábszárakon nincsen külső praeapicalis sörte. A hímek pót- 
rohán a prae- és postabdomen élesen elkülönül s az utóbbi a praeabdomenben 
van elrejtve, úgyhogy a potroh kívülről 5 szelvényűnek látszik. A postabdo
men 6. szelvénye szabad, a 7. és 8. hátlemez részben összeforrt, s mivel az 
említett 3 szelvény jobb oldali része redukálódott, ezért az egész postabdomen 
aszimmetrikusan helyezkedik el a praeabdomenben. A nőstény potrohúnak
1_6. szelvénye normális, a 7. hát- és haslemezének Összeforr adásából alakult
ki a tojócső hüvelye, s az ezt követő szelvények összeolvadásából jött létre 
maga a tojócsőhüvelybe visszahúzható tojócső.

Fejlődésmenetük és életmódjuk még csak nagyon hiányosan ismert. Egyes fajok lárvái 
fakéreg alatt, de többségüké különféle, de trágyázott talajban, trágyában stb. fejlődnek. Szá
mos fajuk imágója nedves és mocsaras helyeken él, nemegy a nádasokban vagy azok szélén. 
Másokcserjés, bozótos helyeken, fa törzseken, homokos, szikes réteken gyűjthetők. A Sepsidák- 
hoz hasonlatosan szárnyaikat gyakran billegetik.

Fajaik zöme a Holarktiszban 61. Egy nemük 6 faja az orientális régióban, 6 pedig a 
neotropikus régióban otthonos. A Palaéarktikumból 14 nembe sorolt mintegy 110 faja ismer
tei. Magyarországról eddig 9 nemének 28 faja került elő, de még további 2 nem és 8 faj elő
fordulása várható.

A n e m e k  k a  t á r o z ó k u l c s a

1 (2) Az sugárerük csupasz; supraalaris és mesopleurulis sörtéik nin
csenek, viszont 2 sternopleuralis sörtéjük van (55. ábra) ( =  Myodina 
R obineau-D esvoi;dy , 1830, Seóptera Lqew , 1867)

9. nem : Seioptera K irb y , 1817

2 (1) Az rx sugárerük csúcsi fele sörtézett vagy szőrös, sőt ritkán teljes
hosszában sörtézett; supraalaris és mesopleuralis sörtéik vannak, és 
csak 1 sternopleuralis sörtéjük van.

3 (4) Fropleuralis, humeralis, postalaris és dorso centrális sörtcik nincse
nek; vörösbarna, hangyaképű legyek (54. ábra) (=  Myrmecomyia 
Robtneau-Desvoidy , 1830) 8, nem : Cephalia Metgen, 1826

4 (3) Fropleuralis, postalaris és dorsocentraUs sörtéik vannak. Sohasem
hangyaképű legyek,

5 (6) Szárnyuk végsejtjének caudoventralis szöglete feltűnő csücsökben
kihúzott (57. ábra); arcéliik egyáltalában nincs, és csáp gödreik is 
jelentéktelenek; csak 1 supraalaris sörtéjük van

11. nem : Myennis R obtneau-Desv o id y , 1830
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6 (5) Szárnyuk végsejtjének caudoventralis csücske jelent ék telem, alig
kifejezett* de azért mindig felismerhető. (44. és 46* ábra); arcélük 
és csápgödreik többé-kevésbé mindig kifejezettek; 1, de legtöbbször 
2 supraalaris sörtéjük van.

7 (8) Csak 1 supraalaris sörtéjük van. Arcélük éles, kiemelkedő, csáp
gödreik mélyek, az r2+3 sugárerük hullámos lefutású, és a 2 haránt- 
erük igen közel áll egymáshoz, a köztük levő távolság jóval kisebb, 
mint a hátulsó harántér hossza (56. ábra). Fekete színű legyek

[10. nem : Systata Loew , 1868]

8 (7) 2 supraalaris és 2 postalaris sörtéjük van (ha kivételesen, egyes
Tetanops Fa llén - és a Hypochra LoEW -fajoknak csak 1 supraalaris 
sö rté jük  van , akkor a 2 b a rán té r t á v o l  áll egym ástól, a köztük  levő 
távolság  nagyobb, m in t a hátulsó  h a rá n té r  hossza és nem  fekete, 
hanem  szürke vagy sárga legyek).

9 (12) Homlokuk és pofájuk keskeny; a homloknak a halántéknál mért
szélessége rövidebb, mint az elülső pontszem és a homlok elülső 
szegélye közti távolság; pofájuk magassága a szem verticalis át
mérőjének csak egyhatodát-egynegyedét teszi ki (49. és 52. ábra). 
Legtöbbször 2 (ritkán kevesebb, de sohasem több) dorsocentralis 
sörtep árjuk van.

10 (11) Nagyobb: 6—8 mm-es fajok. r4+s sugár erük és középerük végső
szakaszai Összetartok (50. ábra: A—B). 3, csápízük felső szegélye 
vájt, csúcsa hegyes (49. ábra) (=  Anacampta L o e w , 1868)

6. nem: Ceroxys MXcquart, 1835

11 (10) Kisebb (2— 4,5, kivételesen H . tristis Meig en  5,5 mm) fajok. r4+s
súgárerük és középerük végső szakaszai párhuzamosan futnak ki a 
szárny szegélyéhez (51. ábra: A—D). 3. csápízük felső szegélye nem 
vájt, de a csűcsi vége lehet hegyes (52. ábra) (=  Pteropaectria L o e w , 
1868, Tepkronota Loew, 1868)

7. nem: Herma R obineáu-D esvoLdy, 1830

12 (9) Homlokuk és pofájuk nem keskeny: a homloknak a halántéknál
m ért szélessége nem  rövidebb, m in t az elülső pontszem  és a  hom lok 
elülső szegélye közt m ért távolság; pofájuk  szélessége a szem v e r
ticalis átm érőjének legalább egyharm adát eléri (40., 42. és 47. ábra).

13 (16) 3. csápízük felső szegélye vájt, csúcsi vége éles (47. ábra).

14 (15) Középhátukon a harántvarrat előtt is erednek dorsocentralis sör-
ték, 5 (1 +  4) dorsocentralis sörtéjük van (=  Ceroxys Macqüart, 
1835, partim) 5. nem: Melieria R obineau-D esvüId y , 1830

15 (14) Középhátukon erős dorsocentralis sörték csak a harántvarrat mögött
ta lá lha tók , jó llehet á h a rán t v a rra t  e lő tt is lehetnek  a több i szőrnél 
hosszabb szőrök, de ezek nem  sörték, 2— 3 (0 4 “ 2—-3) dorsocentra
lis sö rtepárjuk  van 4. nem : Hypochra L o e w , 1868
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16 (13) 3, csápízük felülső szegélye domború, csúcsa mindig lekerekített,
legtöbbször ellipszis a lakú  (42. és 45, ábra), r itk áb b an  {Borycera 
MElGEN-nem) a m egnyúlt csúcsi vége elkeskenyedő (40, ábra),

17 (18) Csápjuk feltűnően bosszú, előreállő (40. ábra), 2. csáp íze lényegesen
hosszabb, mint az 1,, a 3. csúcsi vége feltűnően elkeskenyedik

1. nem: Dorycera Meigen, 1830

18 (17) Csápjuk nem feltűnően hosszú, lefelé hajló, 2. esápízük csak alig
feltűnően hosszabb, mint az 1,, a 3. íz vége nem keskenyedik el 
lényegesen, ellipszis alakú.

19 (20) Fejük, mivel orcájuk és pofájuk nagyon széles, felfújtnak látszik
(45* ábra). Orcájuk legalább olyan széles, ínint a szem vízszintes 
átmérőjének a fele, de gyakran még szélesebb

[3* nem : Tetanops F a l l é  rí, 1820]

20 (19) Fejük nem tűnik felfújtnak, mert orcájuk és legtöbbször a pofájuk
is nem feltűnően széles. Orcájuk keskenyebb, mint a szem vízszintes 
átmérőjének a fele (43, ábra) (=  Heramyia RobIneau-DesyöIdy* 
1830, örialis auct. nec F a llén , 1810, Ptéropoecila Loew, 1868, 
Ptilonota Loew, 1868) 2. nem: Otites L a tr e ille , 1804

1. nem: Dorycera Meigen, 1830

5—11 mm nagyságú, fekete alapszínű, de kisebb-nagyobb mértékben 
mindig szürkén hamvas, foltos szárnyú legyek. Fejük alakja fajonként nagyon 
változó, csápjuk feltűnően bosszú, előreállő, 2, csápízük lényegesen hosszabb, 
mint az 1,, a 3. csúcsi fele feltűnően el vékonyodik és tompa csúcsban végződik; 
orcájuk, pofájuk széles (40. ábra), Fejsörtézetük: postverticaíis, külső és belső 
verticalis, ocellaris és 2 orbitalis sörtepát* Lunulájuk csupasz. Torsörtézetük:
1 humeralis, 2 notopleurabs, 2 supraalaris, 2 postalaris, 1—5 dorsocentralis 
(legtöbbször 2), 1 praescutellaris és 1—2 scútellaris sörtép ár ; 1 proplearalis,
2 mésöpleuralis és 1 sternöpleuraíis sörte,

A nemnek eddig ismert mintegy 2Í) faja mind a Palacarktikumban* sőt zömmel csak 
a.mediterrán szubrégióban honos. Magyarországon az alábbi 1 faja él*

A fej sárga, fényes, csak a homlok fénytelen; a messze a szemek elé 
nyúló homlok oldalszegélyein, a szem előtt az orcán, a szem mögött, 
valamint közvetlenül a csápok töve alatt és a csáp gödrök ventralis 
részén 1—1 barnásfekete sáv, illetve folt, a pofán a szem alatt 1 kis 
világos barna folt van (40. ábra), Á 3. csápíz közel másfélszer olyan 
hosszú, mint a tövének szélessége. Tora szürkén hamvas, de közép- 
hátán 2 középső és 2 oldalsó fekete, hosszanti sáv húzódik, az utób
biak a harántvarrat mögött kettéágaznak; hasonló színű hosszanti 
sáv található a jiotopleuralis varrat alatt is. Csak 1 pár scútellaris 
sörtéjük van* A potroh fekete, de a nőstényeken a szürke hamvas-
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ság olyan erős, hogy az alapszín csak a hátit:mezek oldalsó-hátulsö 
részen tűnik át, a hímek fekete potrohán csak a középvonalban 
húzódik 1 szürkés hosszanti sáv, A hypöpygium fényes fekete, 
A lábak sárgák, de az utolsó lábfejízek sötétek. Szárnyrajzolata mint 
a 40. ábrán* 5—8 mm*

Dél- cs Kelet-Európábán, valamint Közép-Ázsiában honos. Hazánkban 
szórványosan, elsősorban dombvidékeinken és alacsony hegyvidékeinken fordul

40, ábra, Dorycera gTaminum Fabricius q (Eredeti)

elo5 az miliőidről csak Apaj-pusztáról ismerjük. Bokros, cserjés helyeken, száraz 
réteken, főleg farkás kutya tejről (Euphorbia cyparissias) és sár kutya tejről (E, 
csaja) gyűjthető. Tavaszi egynemzedékes faj (V—VI.)

gram inum  (Fa briciu s , 1794)

2. nem: Otites Latreille, 1804

2,5—11 mm nagyságai, legtöbbször igen gazdagon mintázott szárnyú 
legyek. Fejük rendszerint magasabb, mint amilyen bosszú; orcájuk keskeny, 
pofájuk magassága változó, többé-kevésbé kiterjedten szoros. Homlokuk bősz* 
szabb, mint amilyen széles, sűrűn szőrös. 3. csápízük vége lekerekített, ellipszis 
alakú, Fejsörtézetük: postverticulis, külső és belső vcrticalis, ocellaris és 2 
orbitalis sörtepár. A szürkén hamvas torbáton fekete, ritkábban barna kosz- 
szanti sávok húzódnak. Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 2 supra- 
alaris, 2 pöstalaris, 0—6 dorsocentralis, (0)—1 praesuturalis, 0—1 praescutel- 
laris és 2—(3) scutelláris sörtepár; 1 propleutalis, 2—5 mesopleuralis, 1—(2) 
stemoplcuralis sörte. Az egyes sörtepárok, illetve sörték száma nemcsak a
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különböző fajoké hanem egy fajon belül is eléggé változó, elsősorban a meso- 
pleuralis és scntellaris sörtéké, Potrohúkat legtöbbször különböző csíkok, fol
tok díszítik,

A csak a Palacarktikumban elterjedt nemnek mintegy negyedszáz faja ismeretes, 
Magyarországon 7 faja honos, de további 2 előfordulása várható. Életmódjuk alig ismert. 
Hazai fajaink egy nemzedékei tavaszi, koranyári fajok,

1 (2) A szárny rx sugár ere végig, a tövéig sörtézett. Tora és potroha sűrűn
szürkén hamvas, de a középhát középvonalában 2 keskeny hosszanti 
fekete sáv húzódik és a potroh hátle mezeinek caudalis része fényes 
feketén szegett. Szárnyrajzolata (41. ábra: A) nagyon jellegzetes, 
ennek alapján könnyen elkülöníthető a nem összes tohbi fajától. 
Feje sárga, de a homloksáv és az arcpajzs kivételével ezüstszürkén 
hamvas, A szem ventralis szegélyétől 1 barna sáv húzódik a pofa 
alsó szegélyéig. Lábai sárgák. Rendesen 3 dorsocentralis sörtepárja 
van, de ezek előtt legtöbbször 1—2, ezeknél jóval rovidebb, szintén 
dorsocentralis oknak tekinthető sörte ered* 5—10 mm.

Dél- és Közép-Európábaa terjedt el. Hazánk sík- és hegyvidékein elszórtan 
egyaránt megtalálható, de sehol sem gyakori (Y—VI.)

lam ed (Schrank , 1781)

2 (1) ri sugárerüknek csak a végső, csúcsi fele sörtézett.
3 (8) 2 pár dorsocentralis sörtéjük van. Praesuturalis sortéik nincsenek,

4 (5) Torhátának mindkét középső hosszanti fényes fekete sávja eléri
vagy majdnem eléri a pajzs ócska tövét, A fej sárga, a tor és a potroh 
fényes fekete; a tort szürkén hamvas hosszanti sávok díszítik, a 
potroh hátlemezemek elülső oldalszegélyein tompaháromszög alakú 
szürkén hamvas sávok húzódnak. Szárnyrajzolata mint a 41. ábra: B. 
Lábai feketék. 7—11 mm.

Délkelet-európai faj. Magyarországon eddig csak szórványosan gyűjtötték, 
így a Dunántúl néhány pontjáról, Budapestről, Máriabésnyőről, a Yác melletti 
Naszályról és Boldogkő várai járói ismeretes (V — YI.)

levigata (Lqew, 1873)

41. ábra. A: (hites lamed ScHRaISK, B; ö, levigata LOEWj C: 0. formosa var. genualis LoETT és
D: O. kowarzi Löew szárnya (Eredeti)
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5 (4) Torhátának mindkét középső hosszanti fényes fekete sávja jóval a
pajzsocska töve előtt megrövidül*

6 (7) Elülső haráliterének barna sávja a szegélyérig folytatódik. Feje
sárga, a nyakszirt fekete, de szürkén hamvas* A tor és a potröh 
fekete, az előbbi hosszanti, az utóbbi hátlemezeinek elülső szegélye 
mentén szürkén hamvas harántsávokkal* A lábak feketék* 7—9 mm.

Nagyon ritka > kevéssé ismert kelet mediterrán faj. Fauna terül etünkről csak 
Fiúméból ismeretes

[grata (L o ew , 1856)]

7 (6) Elülső haránt erének barna sávja nincs összeköttetésben a szegélyér
menti folttal (42. ábra). A test alapszíne fekete* A homloksáv, az 
arepajzs sárga, néha a nyakszirt is, A csápgödrök, a szívőka fekete, 
a tapogató sárga; a szemet széles, ezüstfehéren hamvas gyűrű övezi. 
A szürkén hamvas torháton 2 hosszanti középső sáv és 2—2 oldalsó 
sáv húzódik, az utóbbiak a harántvarrat előtt összeolvadnak, fényes 
feketék. A potroh hátlemezeinek elülső része szürkén hamvas, ezek 
a sávok a középvonalban hátrafelé csücsökben kihúzottak* A lábak 
feketék, de a „térdek’5 sárgák* Változékony faj, több változatát 
(egyesek szerint alfaját) különböztetik meg* 5—10 mm (42. ábra)*
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Közép- és Dél-Európától csaknem a Palaearktikum legkeletibb részéig 
elterjedt. Magyarország sík-* domb* és hegyvidékein mindenütt előfordul (IV - 
VII.) (=̂  gángraenosa FabrTCIUS, 1805, ornata MeIGEN. 1830)

form osa (Panzer . 1798)

V á l t o z a t a i :
a (b) A fej hátulsó része, a nyakszilt vörösessárga. — Sík- és hegyvidékeinken  

egyaránt előfordul var. ruficeps (F ab ric iu s, 1805)
b (a) A fej hátulsó része fekete, szürkén hamvas.
C (d) 3, csápízének csúcsa szélesen lekerekített {43* ábra: A), szárnyának csúcs- 

foltja kicsi (42. ábra). Elsősorban domb- cs hegyvidékeinken él
fórma lypica

d (c) 3. csápízének csúcsa többé-kevésbé éles csúcsban kihúzott (43. ábra; Ií), 
a szárny csúcsfoltja nagy (41. ábra: C). — Síkvidékeinken fordul elő

var, genualis (Loew, Í8Ó8)

8 (3) Több mint 2 pár dorsocentralis sörtéjük van* Praestituralis sörtéik
vannak.

9 (10) 3 pár dorsocentralis sörtéje van. Jellegzetes szárnyra] zolat ával (41.
ábra: D) és a külső vertiealis sortétól kifelé sorakozó erőteljes post- 
ocularis sörtéivel, melyek közül a legfelsők majdnem olyan hosszúak, 
mint a külső vertiealis sörte, különbözik a nem összes többi fajától. 
Fekete, de az egész állat szürkén hamvas, kivéve a szőrös homlok-

43, ábra. A: Otites formosa Panzer, B: ö. /ormosa var, genua}i$ Loew és C; Meliéria cana 
Lüew csápja — I): Herina palusirisMeigen és E; ff, paludum FALLÉN csápja — F: Hypockra 
parmqnsis RoNUANI feje oldalnézetben — G: Herina pseudoluctuosa Hennig és H: i í .  parva 
Lqew bypopygruma — I: Herina oscillans Meioe^ feje oldalnézetben (A--F, Ií eredeti, G — H:

HennIG nyomán)
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sávot, az arcpajzsot, a csápokat és a pofán húzódó verticalis sötét 
sávot, valamint a potroh hátlemezeinek keskeny, fényes fekete 
hátulsó szegélyét. A toron semmi nyoma hosszanti fekete csíkoknak, 
és a tor valamennyi sortéjének tövét fekete foltocska veszi körül, 
ezért a tor feketén pontozott. Lábai feketék, az ízületek sárgák. 
5 —9 mm.

Délkel ét-európai ritka faj. Fauna terül etünkről csak-a. Bánságból (Boksán- 
bánya. Stájerlak, Szászka) ismeretes (VI.)

[kowarzi (Loew, 1873)]

10 (9) Több mint 3 pár dorsocentralis sörtéjiik van.

11 (12) Szeme kerek, feje háromszög alakú, az orca és a pofa nagyon széles;
az előbbi szélesebb, mint a 3. csápíz hossza, az utóbbi majdnem 
olyan magas, mint a szem átmérője; a lábak sárgák, a 8, többe- 
kevésbé szabályos lefutási! acrostichalis szorsora közül a középső 
2 sor szőrei jóval hosszabbak és erősebbek. Áttetsző vagy barnás 
tónusú szárnyán (44. ábra: A) baxántsávok nincsenek és a kevés 
folt is halvány, bár a foltok kiterjedésében és színének erősségében 
nagy a változékonyság. A fej alapszíne sárga, de a homloksáv vörö
sessárga, a szemek szegélye mentén feketésbarna, az egész nyakszirt 
és a szemek környéke szürkén hamvas, a csápgödrök 2 vége fekete. 
A tor és a potroh szürkén hamvas, a középháton 2 középső és 2 
oldalsó hosszanti sáv húzódik, az utóbbiakat a harántvarrat ketté
osztja. 4,5—1Ö mm.

Eszak-Európa kivételével egész Európából ismeretes, de sehol sem gyakori. 
Szórványosan Magyarország legkülönbözőbb részéről előkerült, így Budapestről 
és környékéről, Vőrsről, Balatongyörökről, Símontornyáról, Nadapról, Tardról és 
Hcjobábáről. Kora tavaszi állat (ÍII—V.) (= bucepkala Meigejm, 1830)

nebulosa (La.treille, 1811)

12 (11) Szemük hosszúkás-ellipszis alakú, fejük bosszant ovális, az orca és
a pofa nem olyan széles: az orca legfeljebb olyan széles, mint a 3. 
csápíz szélessége, a pofa magassága legfeljebb fele a szem verticalis 
átmérőjének; a lábak feketék, de a combok részben szürkén ham
vasak, 2 —4 ácrostichalis szőrsoruk van.

13 (14) Az orca keskeny, szélessége kisebb, mint a 3. csápíz szélességének
a fele. Sávos, foltos szárnyán (44. ábra: B) 1 Határozott harántsáv 
húzódik, amely a szegélyértől kiindulva (az r2+3 sugárér betorkollá- 
sától a szárny csúcsa felé) a hátulsó harántéren át eléri a szárny 
h átulső szegélyét, hasonlóképpen az egész szárnyon átfut a szárnytő 
előtti harántsáv; a szárny töve, az első vállsejt, barna. A potroh 
3—5. hátlemezének hátulsó szegélyét barna harántcsík díszíti. 4 
acrostichalis szőrsora van. A fej sárga, a nyakszirt fekete, de a hom
loksáv kivételével az egész fej ezüstszürkén hamvas. 2,5—5 mm.

Egész Európában honos? elsősorban hegyvidéki állat. Hazánkban a Magyar- 
Középhegységben a Bakonyiéi a Zempléni-hegységig és a Mecsekben általánosan
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elterjedt. Síkvidékeinken eddig caak Bátorligeten és az Ujszentmargitai erdőben 
gyűjtötték {IV—VI.)

centrális (F a bricius , 1805)

14 (13) Az orca nem keskeny, szélessége akkora vagy legtöbbször nagyobb, 
mint a 3. csápíz szélességének a fele. Szárny rajzolatuk (44. ábra: 
C—D) más, A potroli 3—5, hátlemezének hátulsó szegélyén leg
feljebb csak halvány nyomát lehet felismerni a barna harántcsík
nak. 2 acrostichalis szőrsoruk van.

15 (16) Szárnyrajzolata (44. ábra: D) hasonló az előző fajéhoz, de a hátulsó 
barántércn áthaladó sáv a harántér fölött kettéágazik* s mint az Y 
két szára éri el a szegélyerct, a subbasalis harántsáv nem éri el a 
szárny hátulsó szegélyét, a szárny töve, áz első vállsejt, teljesen 
átlátszó, itt nincs barna folt. A homlok jóval hosszabb, mint amilyen 
széles. Az egész állat ezüstsziirkén hamvas, csak a homloksáv, a 
csápok és egy háromszög alakú folt a pofán vörössárga; a közép - 
háton 2 középső és 1—1 rövid oldalsáv barna, a lábak és a tojócső 
fekete, de a combok szintén szürkén hamvasak, 4,5—7,5 mm.

Európa számos országából közölték, de pontos elterjedését még nem ismer
jük. Magyarországon eddig csak hegyvidékeinken, gyűjtötték^ így megtalálták a 
Mecsekben, a Bakonyban, a Vértesben., a Budai-hegyekbe el, a Dunazug-hegység
ben, a Börzsönyben és a Bükk hegységben (IV—VI*)

g u tta ta  (Me ig en , 1830)

16 (15) Szárnyán (44, ábra: G) harántsáv ok nincsenek, mindössze a sugár
erek és a középér végszakaszain és a haránterck mentén húzódik kes
keny barna sáv. Jellemző a fajra, hogy a 2 acrostichalis szőrsor szőrei 
igen erősek, sörteszerűek és ugyanakkorák, mint a dorsocentralis 
sörték- Homloka ugyanolyan széles, mint amilyen bosszú. Az egész 
állat sötétszürkén hamvas, a homlok és a csápok vörösharnák. 
6—7 mm.

44. ábra. A: Ötites nebuhsa L a t r e i l le ,  B: Q. centrális Fabsicitjs, C: 0 . murina Loew és
D; 0 , guttuta M eicen  szárnya (Eredeti)
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Igen ritka faj, eddig mindössze 1 — 2 dél-európai lelőhelye ismeretes. 
FaunateriiletiinkrŐi csak a horvátországi Karsztból közölték (VI.)

[m urina (L o ew , 1864}]

3. nem; Tetanops Fallén, 1820

5-—8 mm nagyságú legyek (45* ábra). Fejük a széles orcájuk és pofájuk 
miatt felfűjtnak tűnik. Arcpajzsuk erősen hátracsapott, a csáp 2. íze rövid, a 
3. ellipszis alakú. Fejsörtézetük; postverticalis, külső és belső vertícalis, ocella- 
ris és 1—‘2 orbitalis sörtepár; az elülső orbitalis sörte nagyon kicsi, hasonlóan 
a postverticalis és oceUaris sörtékhez, Torsörtézetük: 1 humoraiig, 2 noto-

4.5. ábra. Teíanops myopina F a l l e n  q (Eredeti)

plcuralis, (1)—2 supraalarís, 2 postalaris, 1—3 dorsocentralis, 1 praescutellaris 
és 2 scutellaris sörtepár; 1 propleúralis, 1—3 mesOpleuralis és 1—(2) sterno- 
pleuralis sörte. Általában fejük és toruk világos színű, homlokuk és torhátuk 
sötéten pontozott, átlátszó szárnyukat csak kevés halvány folt tarkázza, a 
szárny erei sárgák, fekete potrohúkat szürkén hamvas sávok díszítik.

A holarklikus elterjedésii nem 13 faja közül 5 él a Palaearktikumban. Magyarországról 
eddig még egyik faja sem ismeretes, de 2 faj előfordulása lehetséges. 1

1 (2) A potroh fényes barnásfekete, de az 1. és 2. hátlemez, 1 hosszanti
középsáv, valamint a többi hátlemez keskeny hátulsó szegélye ezüst
szürkén hamvas; a nőstények 7, hátlemeze (tojócsohüvelye) szinten 
szürkén hamvas. Á 3. csápíz csak alig valamivel hosszabb, mint
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amilyen széles* A sárga fej az arcpajzs kivételével világosszürkén 
hamvasba homlok szőrei körül azonban kis kérek hamvasság nélküli 
foltocskák vannak* így a homlok sűrűn barnássárgán pontozott; a 
homlok középvonalában nincs hamvasságmentes hosszanti sáv* 
A szürkén hamvas tor szőrei, sortéi fekete pontokból erednek* A lá
bak vörösessárgák* Szárnyrajzolata mint a 46, ábra: A. 5—8 mm*

Észak-, INyugat- és Közép-Európából ismeretes* A teugerparti dünék tipi
kus legye* de á szárazföld belsejében is él* száraz, homokos helyeken. Hazánkból 
eddig meg nem került elő, de előfordulása elsősorban homokos, szikes területeink
ről várható

[m yopina F a l l é n ,  1820]

(1) A potroh fényes barnásfekete, de a 2., 3* és 4* hátlemezének elülső 
szegélyén ezüstszürke harántsáv húzódik* amely a hímeken keske
nyebb és a közepükön a legszélesebb, esetleg itt csúcsban kihúzott, 
s a szélek felé elkeskenyednek, a nőstényeken szélesebb, csaknem a 
szelvény egész elülső felét elfoglalja és végig egyforma széles* A 3* 
csápíz megnyúlt, mintegy kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles* 
Feje és homloka megegyezik az előző fajéval, de a középvonalban 
1 szélesebb vörösessárga hamvasság nélküli sáv húzódik, amelynek 
közepén egy vékony nyíl alakú hamvas léc fut végig* A lábak sárgás
barnák, Szárnyának foltjai kevésbé kifejezettek, mint az előző fajé, 
olyan mint a 46, ábra: B, 6—7 mm*

Eddig csak Olaszországból ismeretes. Hazai előfordulása lehetséges

[contarin ii R o n d a n i, 1869]

4. nem: Hypochra Loew, 1868

3—7 mm nagyságú legyek. Szemük vérticalis-ovalis alakú* pofájuk 
legalább egyharmad olyan magas, mint a szem verticalis átmérője* Á 3, csápíz 
felső szegélye vájt, hegyes csúcsban vagy éles szögletben végződik. Fejsörtcze-

46* ábra. A: Tehinops myopirui Fajj,YíS7 B: T> confarinii Ro^DANL C: Hypochra parmonsis 
R o n d a n i es D: H. subapennina R ondáit szárnya (Eredeti)
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tűk: postverticalis, külső és belső verticalis, oeellaris és 2 orbitalis sörtepár. 
Az elülső orbitalis sörték nagyon csencvészck, szőrszerűek, Torsörtézetük; 1 
humoraiig ? 2 notopleuralis, 1—2 supraalaris, 2 postalaris, 2—3, a haránt
varrat mögött eredő dórsocentrális, 1 praescutellaris, 2 scutellaris sörtepár; 
1 propleuralis, 1—3 mcsopíeuralis, 1 sternopleuralis sörte. Ha 2 pár supra
alaris sörtéjük van, akkor az elülső mindig jóval gyengébb, rövidebb, A 2—3 
dorsocexitralis sört ép ár előtt még hosszabb szőrök lehetnek egészen a tor elülső 
Szegélyéig, 4—6 acrostichalis szőrsoruk van. Ha csak 1 supraalaris sörtét 
találunk, akkor a haránterek közti távolság nagyobb, mint a hátulsó harántér 
hosszá,

Á palaearktikus régióban elterjedt nemek mindössze 5 faja ismeretes. Eddig Magyar- 
országról csak 1 fája került elő, de még 1 előfordulása lehetséges.

1 (2) Csak 1 erős orbitalis és 1 erős supraalaris sörtéje van (43, ábra: F),
Szárnyának (461 ábra: C) csűcsfoltja nagy, a potroh 3—5, hátleme
zének hátulsó szegélyén barna harántsáv húzódik, a homlok pár
huzamos szegélyű, 4 acrostichalis szőrsor figyelhető meg, A fej sárga, 
de a fejtető és a nyakszirt szürkén hamvas, a tor és a potroh szürke, 
a lábak harnásfeketek, de a középső és a hátulsó lábszárak tövi 
része és részben a láhfejízek is sárgásbarnák. Kisebb faj: 3—5 mm.

Közép- és Dél-Európából ismeretes. Hazánkban eddig csak Pécs körnvé- 
kén gyűjtötték (VI,)

parm ensis (R o n d a n i, 1869)

(1) 2 orbitalis és 2 supraalaris sörtéje van, de mindkettő közül az elülső 
sörte jóval rövidebb, mint a hátulsó. Szárnyán (46, ábra: D) nincs 
nagy csűcsfolt, a potroh egyszínű szürke, a hátlemezek hátulsó sze
gélyén nincs barna haráxiLsáv, a homlok előrefelé feltűnően kixSzéle- 
sedik, 6 acrostichalis szőr sor a van, A fej és a lábak vörösessárgák, 
a tor és a potroh szürke, a pajzs ócska részben szintén sárga. Nagyobb 
faj: 5—6,5 mm*

Dél-európai faj. Magyarországról eddig még nem került elő

[subapennina (R o n d a n i, 1869)]

5, nem : Melieria Ro bi^ ea u -Desvoidy , 1830

5 - 9  mm nagyságú, sárga alapszínű, de túlnyomórészt fehéresen, Szür
kén hamvas, legtöbbször folt összár nyű legyek (47, ábra). Fejük magasabb, 
mint amilyen hosszú, pofájuk széles, legalább olyan magas, mint a szem 
verticalis átmérőjének egy harmada. A 3, csápíz dorsalis szegélye vájt, csúcs
ban végződik* Csápsürtéjük kifejezetten tollas, Fcjsütczetük: postverticaKs, 
külső és belső verticalis, oeellaris és 2 orbitalis sörtepár. Torsörtézetük: 1 
humer alis, 2 notopleuralis, 2 supraalaris, 2 postalaris, 5 (1. -{- 4) dorsocentrális, 
1 praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár; 1 propleuralis, 2 mesoplouralis és 
1 sternopleuralis sörte. Potrohúk egyszínű vagy a hátlcmozek hátulsó szegé
lye barnán-feketén szegett.
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A holarktikus elterjedése nemnek köze] 25 faja ismeretes, a Pa la e a rk tikiamban 18 fajuk 
honos* Magyarországon 4 fajukat találták, de még 1 előfordulása várható. Életmódjuk 
ismeretién*

1 (4) A hamvasszürke potroh hátlemezeinek liátolső szegélye mentén ha
tározott barna sáv húzódik* A szárny barna sávjai, foltjai erő
teljesek, kiterjedtek (48. ábra: A—B).

2 (3) A szárny tő előtti barna harántsáv eléri a szegély eret, az elülső

47. ábra. Melieria omissa Meigeiv £  (Eredeti)

húzódik, a szárny csúcsfoltja és a hátnlsó harántérrel szemben levő 
costaHs folt nem olvadt össze (48. ábra: A)* A 3. csápíz barnássárga, 
A lábak vörösessárgák, azonban a combok különböző kiterjedésben 
barnásfeketék, és a lábszár középső része is sötétebb lehet. Nagyobb 
faj: 6—9 mm.

Észak- és Dél-Európa kivételével egész Európából ismeretes. Hazánk sík- 
vidékein, elsősorban az Alföldön általánosan elterjedt, a Dunántúlon jóval rit
kább, hegyvidékeinken még nem gyűjtötték (V —VII.)

crassipennis (F a b r íc iu s , 1794)

3 (2) A szárnytő előtti barna harántsáv nem éri el a szegélyeret, az elülső
harántér és a szegélyér közötti sáv nem teljesen összefüggő, s a 
szárny csúcsfoltja a hátülsó harántérrel szemben fekvő folttal széles
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összefüggő negyedkor alakú foltot alkot (48. ábra: B). A 3. csápíz 
sötétbarna, barnásfekete. A lábak sötétbarnák, feketék, a „térdek” 
világosak. Kisebb faj; 5—6 mm.

Európából ás Alaszkából ismeretei Magyarország sík- és dombvidékein, 
elsősorban vizek menten, ned%res réteken, nádas szegélyeken gyakori. Hegyvidé
keinkről még nem került elő (Y -Y III.)

picta (Me iq e n , 1826)

4 (1) -A. hamvasszürke potroh hátlemezeinok hátulsó szegélyén nem húzó
dik barna sáv. Szárnyrajzolatuk legtöbbször nem erős, nem kiterjedt 
(47. ábra, 48. ábra: C)*

5 (6) A 2, és 3, sugárér (ra+3 és r4+5) elágazásánál barna foltnak semmi
nyoma, szárny rajzolata erősen redukált (48. ábra: C). A 3. csápíz 
barnásfeketo. A lábak vörössárgák, de a lábfej ízek feketések, 
5—6 mm.

Közép- és Hél-Európában* a Kaukázusban cs Mongóliában fordul elő. 
Magyarország síkvidékeiii már sokfelé gyűjtötték, dombvidékeinken jóval rit
kább (V -IX .)

acuticornis Loew . 1854

(5) A 2. és 3. sugárér elágazásánál különböző erősségű és kiterjedésű, 
mindig jól felismerhető barna folt van.

7 (8) \örössárga 3. csápízének csúcsa erősen kihegyesedő (47. ábra).
Szárnyrajzolata 6 (7, ha csúcsfoltja osztott) erős kis barna foltból 
áll, mint a 47, ábrán. Feje sárga, homloka kivételével fehéresen 
hamvas. Tora és potroha sárgásszürkén hamvas. Lábai vörösessár
gák. Nagyobb faj; 6—9 mm.

Egész Európában elterjedt* sőt előkerült Mongóliából is. Magyarországon 
mindig csak síkvidékcinken gyűjtötték h itt elég gyakori (Y IX.)

om issa (Metgein-, 1826)

48. áb ra . A ; Melieria crassipennis F a b r i c i ü s * B : M. picta M e i c e ?í . C: M. acuücoTnis L o ew
és D : j W . cana L o e w  sz á rn y a  (E r e d e ti)

6 a x v
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8 (7) Barnásfekete 3. csáp ízé többé-kevésbé kúp alakú, nincs erős csúcsba
kihúzva (43. ábra: C). Szárnyrajzolata (4-8. ábra: D) megegyezik az 
előző fajéval, azzal a lényeges különbséggel, hogy a foltok halvá
nyak, sohasem sötétbarnák. A lábak nem teljesen sárgák, mért 
különösen a combok, de kisebb mértékben a lábszárak is barnás
feketék és szürkén hamvasak. Kisebb faj: 4—6 mm*

Irodalmi adatok alapján holarktikus fajnak tűnik., de számos adatot 
ellenőrizni kell a pontos elterjedés megállapításához. Magyarországi példányait 
néni ismerjük, de irodalmi adatok szerint nálunk is előfordul. Bizonyító példány 
hiányában nem tekintjük Magyarországon is honos fajnak

[eana (Loew , 1858}]

6, nem: Ceroxys MaCQuart, 1835

6—8 mm nagyságú, vörössárga fejű, egyébként fekete, foltos vagy sávos 
szárnyú legyek (49. ábra). Fejük mindig magasabb, mint amilyen hosszú, arc
élük éles, csáp gödreik mélyek, homlokuk keskeny, pofájuk magassága leg
feljebb egyharmada a szem verticalis átmérőjének. 3. csápízük felülső szegélye 
vájt, vége csúcsban kihúzott vagy legalább csücskös, Csápsörtéjük csupasz, 
csak mikroszkopikusan igen finoman szőrös. Fejsortézetük: postverticalis, 
külső és belső verticalis, ocellaris és 2 orbitalis sörtepár* Az elülső orbitalis 
sörték mindig jóval rövidehbek és gyengébbek, mint a bátulsók, 1 igen erős



XV* FOLTOBLEGYEK _  OTITIDAB

postgenalis sörtéjüb Jg van- Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notoplcuralis, 2 
supraalaris, 2 postalaris, 2 dorsocentrahs, 1 praescutellaris és 2 scutellaris 
sör tép ár; 1 prople uráli s, 2—4 mesopleuralis és 1 sternopleuralis sörte* A meso- 
pleuralis sörték száma éléggé ingadozik, s ritkán egy 2. sternopleuralis sörte is 
megjelenhet* r4+s sugár- és középerük végső szakaszai összetartok*

A nemnek 15 palaeaxktikus éá 1 ne&rktikus faja ismeretes. Ma gyár országon 3 faja él, 
de még 1 további faj előkerülése várható*

1 (2) Szárnyán csak a szegelyér mentén vannak barna foltok és a szárny
töve előtt húzódik 1 subbasalis ferde lefutású sáv, dé ez nincs kap
csolatban az elülső harántérrel (50* ábra: A)* Feje a csápokkal 
együtt vörösessárga, a szemek szegélye ezüstösen hamvas, a nyak- 
szirt felső részén kétoldalt 1—1 sötétebb folt terül el. Tora, paj- 
zsocskája, potroha, lábai fényes feketék, de a tor többé-kevésbé 
kiterjedten nagyon finoman hamvas és a „térdek17 vörösessárgák,
6—8 mm.

Morvaországtól Magyarországon át Kozép-Azsiáíg honos* Az utóbbi évek
ben Magyarországról mind több helyről előkerült. Hazai lelőhelyei: Bátorliget, 
Hortobágy, Bükk hegység, Börzsöny hegység, Tata, Pákozd, Kelebia, Életmódját 
nem ismerjük (V—VIL)

munda (L o e w , 1868)
2 (1) Szárnyuk élénk harna foltjai vagy sávjai mindig kapcsolatban van

nak az elülső vagy hátulsó harántérrel.
3 (4) Az rx sugárere egész hosszában sörtézett; egyébként nagyon hason

lít a hortulana Rossi fajhoz. Feje vörössárga, de a nyakszirt dorsalis 
része fekete, szürkén hamvas, a homlok ezüstszürke szegelysávja 
széles. A tor és a potroh fekete. A lábak vörösbarnák, de a combok 
tövi háromnegyed része fekete, hamvas. A potroh 3. és 4. hát- 
lemezének elülső részén, az oldalszegélyeket elérő szürke harántsáv 
húzódik, az előbbi keskenyebb, mint az utóbbi. Szárnyrajzolata 
megegyezik a hortulana-éval. 6—7 mm.

Igen ritka faj, eddig csak a Fekete-tenger mellől (Várna), Olaszországból és 
faunaterületünkön Herknlesfördőről ismeretes. Hazai előfordulása várható (V.)

[íraudulosa (Loew, 1864)]
4 (3) rx sugárerüknek csak a csúcsi fele sörtézett.
5 (6) Hátulsó haránterének széles barna sávja a szegélyérig folytatódik

és ott kapcsolatba lép a csúcsfolttal (49. ábra). Feje vörössárga, 
3. csápízének csúcsa erősen kihegyezett. Tora és potroha fekete.

50. ábra. A: Ceroxys munda Loew cs B: C. hortulana Bossr s z á rn y a  (Eredeti)

6*
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részben finoman szürkén hamvas* A lábak feketék, de a „térdek” és 
részben a lábfej ízek vörösbarnák. A potroh 4* hátlemezének elülső 
szegélyén a középvonaltól kétoldalt 1—1 fehéresszürke folt van, a 
hím 6. hátlemezének hátulsó szegélyét még egy sárga folt díszíti.
6—8 mm*

Az egész Palaearktikumban elterjedt. Hazánk sík- és dombvidékein gya- 
korij kegy vidékeinkről még nem ismeretes, főként álló- és folyóvizek partja men
tén húzódó nedves réteken, nádasok szegélyén gyűjthető (IV — IX.)

urticáé (L in n é , 1758)

6 (5) A hátulsö harántér barna sávja nincs összeköttetésben a vele szem
ben levő szegélyéri. folttal (50. ábra: B), Feje vörössárga, 3. csáp
ízének csúcsa szélesen lekerekített, de dorsalis szöglete éles. Tora, 
potroba fekete* A lábak vörössárgák, de a combok distalis csúcsuk 
kivételével feketék* A potroh 3. es 4. hátlemezének elülső szegélyén
1—1 fehére ss zűr ke harántsáv húzódik, amelyek az oldalszegélyt nem 
érik el. 6—8 mm*

Közép- és Dél-Európákul, valamint Küzép-Ázsiáhól ismeretes. Magyar- 
ország síkyidékeiu általánosan elterjedt, de magasabb hegységeinkből meg nem 
került elő (IV—X.) (=  hyalinata P an zer , 1798)

hortu lana (Rossi, 1790)

7* nem : Herma Ro bineau -Desvoidy , 1830

Kicsi, 2—5,5 mm nagyságú, fekete tóm és potrohú foltoslegyek (52* 
ábra). Fejük mindig feltűnően magasabb, mint amilyen hosszú, pofájuk kes
keny, magassága legfeljebb egynegyede a szem vcrticalis átmérőjének, szemük 
megnyúlt ovális alakú, a homlok keskeny, jóval hosszabb, mint amilyen széles. 
3* csápízük szalagszerű, legalább kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, do 
legtöbbször még hosszabb, felüíső szegélye nem vájt, végső része lekerekített 
vagy dorsalis csúcsban végződik* Csápsörtéjük csak mikroszkopikusan szőrös.

51. ábra. A: Herina fronde&ceniiae L in n é, B: ff. scutellaris H übinrad-D esvoidy, C: H. oscií- 
lans MeXGEN és D: f f .  tristis MeIGEN szárnya (Eredeti)
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Fejsörtézetük: postverticalis, külső és belső vcrticalis, ocellaris és 2 orbitalis 
sörtepár, az utóbbiak közül az elülső pár nagyon csenevész. Torsörtézetük:
1 humeralis, 2 notopleuralis, 1—2 supraalaris, 2 postalaris, 1—2 dorsocentra- 
lis, 0—1 praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár; 1 propleuralis, 1—3 méso- 
pleurabs és 1 sternopleuralis sörte* Ha csak 1 supraalarisuk van, akkor a szárny
2 barántere közti távolság nagyobb, mint a hátnlső karántér hossza. Az r4+5 
sugár- és a középér utolsó szakaszai párhuzamosan futnak ki a szegélyéihez,

A holarktikuö elterjedés# nemnek 20 faja ismeretes, ebből 15 a Palaearktikomban él. 
Magyarországon 8 faja fordul elő, de még 2 faj előkerülése várható. Életmódjuk ismeretiem

1 (2) Szárnyán 4, az elülső, illetve hátulsó szegélyén párosával össze
olvadó barna harántsáv húzódik, a szárnycsűcs átlátszó (51* ábra: A). 
Fekete, de homloka, arcpajzsa, csápja sárga, a lábak feketésbarnák, 
de a tövi lábfej ízek sárgák. A szem szegélye ezüstfohéren hamvas. 
A torhát és a potroh fényes, a tor oldallemezei gyéren szürkén ham
vasak, A szárnypikkely és a biliér krétafehér. 3—4 mm.

Az egész Palaeurktikümban elterjedt* Hazánkban a sík- és hegyvidékeken 
egyaránt megtalálható, elsősorban nyirkos réteken, ligeterdokben (IV -VIIL)

frondescentiae (L in k é , 1758)
2 (1) Szárnyukon széles, a száruyszegélyeken összeolvadó harántsávok

soha sincsenek, a szárny barna rajzolati elemei jóval gyérebbek, 
s lényegéhen a haránterekre, a szárny szegély erére és a subapicalis 
foltra szorítkozik.

3 (4) Lábai és pajzsocskája (utóbbinak legalább a csűcsi vége) vöröses-
sárga. Fekete, a tora hamvas, de a fej vörösessárga, kivéve a fekete 
pontszemháromszöget, a nyakszirt felső részét, a szívókat és a 
tapogatókat. A szem szegélyé ezüstszürkén hamvas. A szárny barna 
rajzolata erősen redukált, olyan, mint az 51. ábra: B. Fraescutella- 
ris sörtepár ja igen erős, jóval erősebb, mint a hátulsó pár dorso- 
centralisok. 4—5 mm.

Ritka dél-európai faj. Hazánkból csak a Dunántúlról (Zamárdi* JBalaton- 
szemos, Simoutornya, Pécs) ismeretes (VI —IX.)

scutellaris R o b ik é  a u -D e svoiDYj 1830

4 (3) Lábai feketék, de a lábfejízek többé-kevésbé vörösessár
zsocskájuk teljesen fekete.

5 (10) Arcpajzsuk fekete, legtöbbször fényes is*

6 (7) Horn loksávj a bársonyfekete, a 3* csápíz szalagszerű, mintegy három
szor olyan hosszú, mint amilyen széles, noha csacsi vége elkeske
nyedik, mégsem csúcsban kihúzott (43. ábra: E)* Fekete, de az 1. és 
2* csápíz és a 3. keskeny tövi része, valamint a lábfejízek barnássár
gák. Szárnyrajzolata olyan, mint a S . palustris MElGEN.-é* 3—4 mm.

Elszórtan Európa számos országából és Egyiptomból ismeretes. Magyar- 
országon ritka, eddig mindössze Budapestről, Dobogókőről, a Kőszegi-hegységből, 
a Mecsekből, Jósvaförol és a Zempléni-hegységből került elő (VI—VIII,)

paludum  ( F a l l é n ,  1820)
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7 (6) Homloksávia legalább részben vörösessárga, a 3. csápíz nem olyan
bosszú, legfeljebb két és félszer olyan bosszú, mint amilyen széles, 
de legtöbbször még rövidebb (43. ábra: J).

8 (9) Csápja a szem verticalis tengelyének közepe alatt ered, ezért arc
pajzsa rövid (43. ábra: J). A 3- csápíz vége szélesen lekerekített. 
Szárnya keskeny, subapicalis foltja nagy {51, ábra: C). Fekete,
2—3,5 mm.

Közép- és Dcl-Európában, valamint Észak-Afrikában otthonos. Hazánk
ból eddig csak Zamárdibólj Ócsárol* Peszérről és Ágas egyházáról került elő. Első
sorban száraz homokos helyeken gyűjthető (V—VÍL, IX.)

oscillans (Me ig b n , 1826)

9 (8) Csápja a szem verticalis tengelyének közepe felett ered, arcpajzsa
azért feltűnően hosszabb, mint az előző fajé, 3, csápízének vége 
dorsalisan éles csúcsban végződik (4-3, ábra: D). Szárnya nem fel
tűnően keskeny, subapicalis foltja kicsi és halvány (52. ábra). Fekete.
3—4 mm.
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Egész Európában elterjedi. Domb-, de különösen sík vidékeinken gyakori, 
magasabb hegységeinkből meg nem került elő. Hazánkban a nem leggyakoribb 
faja (IV V ili.)

palustris (Me ig e n , 1826)

10 (5) Arcpajzsuk vörösessárga.

11 (12) Potroha 3. és 4. (<J), illetve 3—5, ($) hátleniezen ek elülső szegélyén
széles szürke harántsáv húzódik. Tora sűrűn világosszürkén hamvas, 
erről a nein összes többi fajától azonnal megkülönböztethető amel
lett, hogy a nem legnagyobb faja is. Feje sárga, széles szem körüli 
ezüstszürke ham vass ággal. Potroha a szürke harántsávoktól elte
kintve fényes barnásfekete. Lábai feketék, de a lábfejízek vöröses- 
sárgák. Szárnyrajzolata mint az 51. ábra: D. 5—5,5 mm.

Cirkummedi terrán fajnak tűnik. Hazánkból eddig még nem került elő, de 
előfordulása nem kizárt

[tristis (Me ig e n , 1826)

12 (11) Potrohúk fényes fekete, szürke harántsávok nincsenek rajta. Toruk
jóllehet gyéren hamvas, de fényes fekete alapszíne uralkodik,

13 (16) Elülső haránterük barna sávja egészen a szegélyérig húzódik (53.
áhra: A—B).

14 (15) Szárnyának szárnytő előtti harántsávja van, s a sohapicalis barna 
foltja nem tapad a szegélyérhez, hanem alsó része mint egy haránt
sáv maradéka nyúlik le (53. ábra: A). 3. csápízének vége csúcsban 
kihúzott, egyszínű vörösessárga. 4—4,5 min.

Dél- cs Ny ugat- Európából ismeretes. Fauna területünkről eddig csak Növi 
hói került elő (V11.)

[lugubris (Meigejv, 1826)]

15 (14) Szárnyának nincs szárnytő előtti harántsávja, a subapicalis barna
folt hozzátapad a szegélyérhez, nincs lenyúló alsó része (53. ábra: B). 
3. csápíze nem keskenyedík el, csúcsa szélesen lekerekített, töve és 
alulsó része kivételével feketcsbarna. 3,5—4,5 mm.

A

53. ábra. A: Herina lazubris MeiCEK, B: II. gorminaiionis BoSSi és C: II. parva I.OEW szárnya
(Ercdeii)
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Európai faj* Fa un a területünkről csak a Mecsek hegységből (Pécs, Sikonda), 
Jászberényből* Aranyosgadányból és Szalonéiról ismerjük (VI - VII.} IX.)

germinationis (Rossi, 1790)
16 (13) Elülső haránterük barna sávja nőm nyúlik fel a szegélyérig (53*

ábra: C).
17 (18) Szárnyán szárny tő előtti harántsáv húzódik, a subapicalis barna folt

nagy. 3- csápíze párhuzamos szegélyű, csúcsa szélesen lekerekített. 
Hímjének hypopygiuma, mint a 43. ábra: G, 3—3,5 mm.

Egyetlen Mm példány alapján írták le Kalocsáról. Azóta előkerült még 
Badacsonyból és Erdélyből is (R.-Yaduhii)

pseudoluctuosa H e n n ig , 1939

18 (17) Szárnyán nincs szárny tő előtti haránts áv, subapicalis barna foltja
kicsi (53* ábra: C). 3* csápíze a csúcsa felé elkeskenyedik. Hímjének 
hypopygiuma, mint a 43* ábra; H. 3—4 mm.

Dél- és Közép-Elírópában honos* Magyarországról eddig csak Pécsről és 
Kalocsáról került elő (VI.)

parva (Loew, 1864)

8. nem : Céphalia Metgepí, 1826

Rozsdabarna színű, fekete potrohú, hangyaképű legyek, amelyeknek 
nincsenek propíeuralis sortéi és fejük verticalis irányban igen erősen meg
nyúlt (54. ábra). E két bélyegben egyedülállók a családon belül, s ugyanakkor 
sem humeralis, postalaris, sem dorsocentralis söitéik nincsenek. Arcuk nagyon 
domború, arcélük éles* Fejsörtézetüfc: postvertiéalis, külső és belső verticalis, 
ocellaris és 2 orbitalis sörtepár, mély utóbbiak közül az elülsők csak fele olyan 
hosszúak, mint a hátulsók. 3* csápízük erősen megnyúlt, négyszer olyan ho$z- 
szű, mint amilyen széles* Csápsörtéjük Csupasz, illetve csak mikroszkóp ikusan 
szőrös. ToTsörtézetük: 2 notopleuralis, 2 supraalaris, 0 praeseutellaris és 2 
scutellaris sörtepár; 1 mesopleuralis és 1 sternoplenralis sörte. A scutellarís 
sörtepár ok közül a laterális pár nagyon gyenge. Szárnyuk sugár erének csak
distalis fele sörtézett, a két haránter közötti távolság legalább kétszer olyan 
hosszú, mint a hátulsó harántér hossza. r4+5 sugárerük és középerük végső 
szakasza párhuzamosan fut ki a szárnycsűcshoz*

A nemnek mindössze 2 faja ismeretes. Az egyik, az alábbi, amely nálunk is előfordul, 
a másik csak Ésiak-Szibériából és Alaszkából került elő* Életmódjuk, fejlődésmenetük 
ismeretlen.

— — Feje és tora rozsdavörös, illetve rozsdabarna, a potroha fekete.
Torán 2 hosszanti fekete sáv húzódik. Tora, potroha, csípői és 3. 
csápíze különböző mértékben szürkesféhéren hamvas. A lábak 
rozsdabarnák, de különösen a középső és hátulsó lábak, valamint 
az elülső lábak lábfej íze különböző ki terjedtségben feketék. Szárnya 
átlátszó (54* ábra), de szárnyjegye, valamint egy nagyobb csúcs
folt és egy kisebb folt az r3+3 sugárér betorkoüási helyénél, továbbá 
az utóbbiakat összekötő szegélyér menti keskeny csík sötétbarna. 
E rajzolat a nőstényeken erős, a hímeken igen halvány, de azért 
felismerhető. 9—10 mm (54. ábra).
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Ritkü holarktikus faj. Pontos elterjedéséi. még nem ismerjük, Európában 
eddig csak közép-európai lelőhelyeiről tudunk s a IN'earktikumbóI is csak Arizoná
ból cs Ej-Mexikóból említik. Eddigi hazai lelőhelyei; Budapest. Őrszentmiklós, 
Monor, Fertő-tó partja és Pécs (VI—VII.)

rufipes MeigEN, 1826

9, nem : Seioptera Kirby, 1817

Fényes fekete legyek, amelyeknek r, .sugárerük csupasz, supraalaris és 
mesopleuralis sörtéik nincsenek és 2 sternopleuralis sörtejük van (66. ábra). 
Fejük valamivel magasabb, mint amilyen bosszú, szemük verticalis ellipszis 
alakú, a 2 pár orbitalis sort éj ük cseilevéaz, alig hosszabbak, mint a homlok 
szőrei, de azért erősségük alapján mindig jól megkülönböztethetők, kb. olyan 
hosszúak, mint a posiverticalis sörték, TorsÖrtézetük: 1 humeralis, 2 egyforma 
erős notopleuralis, 2 postaimig, 1 dorsocentralis, 1 praescutellaris és 2 scutella- 
ris sörtepár; 1—(2) propleuralis cs 2 sternopleuralis sörte figyelhető meg. 
A mesopleuron dúsan és finoman szőrös, a fehér szőr Öcskék a sötét alapú 
lemezre rásimúlnak. Szárnyuk átlátszó, mindössze a szárnyjegy és egy csúcsi 
folt barna, az r1 + 5 sugárerük és a középerük végső szakaszai a szárny csúcsa 
felé összetartok.

A iiem 3 fojíi közül 1 holarktikus cltcrjedésű — ez hazánkban ír él —, 1 csak Man
dzsúriából ismeretes, 1 pedig a iNcarktikumbaii honos*

— leste  fényes fekete, kékes esillogású* Komioka, arcpajzsa, pofája, 
csápja vörösessárga. ETiilsŐ szemszegélye ezüsLösen hamvas, 3, csáp-
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íze elliptikus alakú, ősapa örtéje csupasz, illetve mikrosz köp ikusan 
szőrös. Lábai barnásfeketék, de az ízületek és a lábtőízek világosab
bak, vörösessárgák, A hillérje sárga, a szárny pikkelye krétafehér. 
Pót róhat gyéren felálló szőrök borítják. 5—6 mm (56. ábra).

Az iinágök nedvességkedvelők, álló- es folyóvizek mentén, rétekén, nyirkos 
erdőkben gyűjthetők Lárvája szaprofág; ló trágyában, jól trágyázott kerti föld
ben él, de megtalálták rothadó nárcisz gumók bán, dísznövények gyökerében. Jól
lehet lárvájáról* kártételéről több közlemény jelent meg* lárváját, fejlődésmenetét 
eddig még senki sem írta le. Hazánk sík- és dombvidékein egyaránt él* de az 
előbbi helyeken jóval gyakoribb (V —VÍL)

vibrans {L in n é , 1758)

10. nem: Systata Loew , 1868

Kicsi, 3,5—5,5 mm nagyságú, fekete, sávos szárnyú legyek, amelyeknek 
igen éles, kiemelkedő arcéliik, mély csáp gödreik, erősen hullámos lefutásit 
r2+s sugár erük és 1 pár supraalaris sör tejük van (56. ábra). Fejük kb. olyan 
bosszú, mint amilyen magas, homlokuk feltűnően, legalább másfélszer olyan 
bosszú, mint amilyen széles, pofájuk szélessége a szem verticalis átmérőjének 
legfeljebb cgyharmadát éri el. Fejsörtézetük: postvertiealis, külső és belső 
verticalis, ocellaris és 2 orbitális sörtepár, az utóbbiak erőssége változó, de 
legtöbbször mind a 2 pár egyforma bosszú és erős. Torsortézetük: 1 hu mer al is, 
2 notopleruralis, 1 supraalaris, 2 postalaris, 2 —3 dorsocentraiis, 1 x^aescntella- 
ris és 2 scutellaris sörtepár; 1 propleuralis, 3 —i me30pleuralis és 1 stemo- 
plenralis sörte. A mindig csak a haránt varrat mögött sorakozó dorsoemt ralis
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sörtepárok Számát nehéz pontosan megadni, mert a 2—3 erős sörte között 
v agy előtt még több hosszú sörtesz erű szőr is ered, ezek száma a két oldalon 
változó. Hasonlóképpen a mesopleuralis sortok között is vannak még hosszú 
szőrök. Szárnyuk r± sugárerének csak a distalis fele sortézett, sugárerük
erősen hullámos lefutású (56, ábra), a két harántér közötti távolság akkora 
(S- obliqua LűEW, 1868) vagy mindössze csak egyharmadá a hátnlsó harántér 
hosszának, az sugárér és a középár végső szakaszai párhuzamosan fut
nak ki a szárny esxicsához. A nőstények é , potrohhátlemezén kétoldalt 1— 1 
elálló szőrpamat ered*

A nemnek 2 palaearkúkus faja ismeretes, melyek közül az egyik nálunk is honos, a 
másik (obliqua Loirw) Görögország számos pontjáról került elő*

— — Fekete, de homloka, arcpajzsa, pofája és csápjai vörös essárgák?
homlokszegélyei vörösbarnák, a szem szegélye eziistszűrkén hamvas, 
A 3. csápíz ellipszis alakú, csúcsi vége elsötétedő* csápsörtéjo nagyon 
finoman szőrös. Torhátán 1 középső vékonyabb és 2 szélesebb 
oldalsó eziistszürke hosszanti sáv húzódik; a pro- és stérnopleuron 
is hasonlóképpen hamvas* Lábai sötét barnásfeketék. Szárnyát barna 
Karántsávök díszítik (56, ábra)* Potrohú gyengén fénylő, 3,5 — 
5,5 mm*

Kozcp-Európa számos pontjáról előkerült, de 1 -1 előfordulási adatunk 
van INorvcgiából és Szicíliából is, .Fauna1terül etünkről csak Erdélyből (Boksán-
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hánya, Xagyenved) és a Bánságból (Szászka, Stájerlak) ismerjük. Életmódja és 
fejlődésmenete teljesen ismeretlen (ÍV—Vl+)

[rivularis (F a b r ic iu s , 1805)]

11. nem: Myennis R obineatj-D esvoidy , 1830

3—5 mm nagyságú, harán tsávos szárnyú legyek, m elyekre jellem ző 
hogy csápgödreik, arcélük nincs, vagyis arcpajzsuk lapos s szárnyuk caudo- 
ventra lis szöglete csúcsban messze k ihúzo tt (57. ábra). F ejsörtézetük : post-

57. áb ra , Myennis ocíopunctala Co q u e b e b t  $  (Eredeti)

verticalis, külső és belső verticalis, Ocellaris és 2 orbitalis sörtepár, nielyTutöh- 
b iak  gyengén fejlettek , különösen az elülső p ár csenő vesz. A lapos arcpajzson 
a praclabrurn fe le tt h a tá ro z o tt keresztbarázda húzódik. A csáp rövid, a 3. íze 
elliptikus alakú. Torsörtézcte: 1 hum eralis, 2 notopleuralis, 1 supraalaris (leg
többször nehezen ism erhető fel), 2 p o s ta iam , 2 dorsocentraiis, 1 praescutella- 
ris és 2 scutellari's sö rtepár; 1 propleuralis, 2—4 m esopleuralis és 1 sterno- 
pleuralis sörte. A középbát, va lam in t a in esti- és Stefiioplénron szőrös. A szárny 
ék alakú, azaz a tav i része jóval szélesebb, m int a csúcsi vége; sugárerüknek 
csak distalis fele sörtézett, az és a közepéjük végső szakaszai összetartok, 
végsejtjüknek  caudoventralis csücske erősen k ihúzo tt, a két harántéx nagyon 
közel áll egymáshoz;, a köz tük  levő távolság legfeljebb olyan hosszig m in t a 
hátu lső  k a rán té r hosszának a fele; ba rán tsávok  díszítik (57. ábra).
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A Pala earktikuinb^n honos nemnek 5 faja ismeretes, melyek közül Európában csak 
1 fordul dőj ez hazánkban is ól.

Teste sűrűn szürkén hamvas, Valamennyi sörtéjének és szőrének 
lőve 1—1 barna pontból ered. Középhátán a harántvarrat előtt 2 
barna hosszanti sáv húzódik, amelyek a harántvarrat mögött levő 
1—1 nagy kerek, fényes fekete, részben hamvas foltba torkollik, 
A pajzsocska fényes fekete, részben hamvas. Szárnyának (57. ábra) 
aranysárga harántsávjai sötétbarnán szegettek. A lábak vöröses- 
sárgák, de a combok feketék, szürkén hamvasak. A potroh 1, hát
lemeze, a 2> oldalai, a 3. hátulsó szegélye, az egész 4. és a hímeken 
az 5. hátulsó szegélye, valamint a nőstények egész postabdomene 
barna, a potroh többi része ezüstszürkén hamvas. 3—5 mm.

Lárváját fakéreg alatt találták. Imágóit ^törzsekről, földön heverő kidőlt 
korhadó fákról, nedves és száraz réteken gyűjtötték, sőt fénycsapdából is elő
került. Északi részétől eltekintve* az egész Palacarklikuinhan előfordul. Hazai 
lelőhelyei: Bugac, Dömsöd: Apaj -puszta, Kalocsa, Gyón* Hó cím czővásárhcl v. 
Bátorliget, Zamárdi, Fácáukert (V VHL) (=  f a s c ia la  Fabkicius, 1805)

octopuiictata  (C o q tjeb ert, 1798)

50. család: FLATYSTOMATIDAE — LAPOSFEJÜ LEGYEK

2—11 mm nagyságú, sötét színű, tarka szárnyú legyek (58. és 60. ábrák)a 
jellemző rájuk, hogy szegélyerük nem szakad meg, illetve nem vékonyodik el 
az rx sugárér betorkollásánál vagy az előtt, de mindig jól kivehetően meg
szakad a váll ér betorkollása mögött, alsó orbitalis sortéi k, vibrissáik és a láb
szárakon háti praeapiealis sortéik nincsenek, rx és r4.^ sugárerük sörtézett.

Fejük olyan széles vagy valamivel szélesebb, m inta toruk, mindig ma
gasabb, mint amilyen hosszií. Pontszemlernezük kicsi, a fejtető szögleténél 
helyezkedik el, homlokuk mindig finoman szőrös. Rövid csapjaik többe
ké vésbé mély csápgödrökben ülnek. A 3. csápíz hossza változó, a csápsörte 
majdnem csupasz vagy csak nagyon finoman pelyhes. Fojsörtézetük: post- 
verticalis, külső és belső vorticalis, ocellaris és 1—2 orbitalis sörtepár. Az oeella- 
ris es postverticalis sörték nagyon rövidek, nemegyszer egészen csenevészek. 
Toruk mindig hosszabb, mint amilyen széles. Torsörtézetük: 1 Immorális, 2 
notoplcuralis, 1—2 supraalaris, 2 postaíaris, 1 dorsoeentralis, 0— 1 praescutcl- 
laris és 2—3 scutellaris sörtepár; 1 mesople uralj s és 0—I, pteropleuralis sörte; 
sternoplcuralis sortéik nincsenek.\a sk o slábaik körülbelül egyforma erősségűek. 
Szárnyuk szegélyere csak a vállér betorkollása mögött szakad meg vagy véko
nyodik el, az r4 sugárerük sűrűn, az r4_,5 sugárerük ritkán sörtézett. Végsejtjük 
megnyúlt, eaudoventralis szöglete soha sincs csücsökben kihúzva. A végsőér, 
ha elvékonyodva is, de eléri a szárny hátulsó szegélyét. A. hím potrobán kívül
ről csak az 5 praeab dominál is szelvény látható, mert az egész posLabdomen 
az 5. potroh szelvényben van elrejtve. Az aedoeagus szokatlanul hosszú, nyu
galmi állapotban felesavarL, sörték vagy szőrök nem erednek róla, végén 
ovális vagy orsó alakú duzzanat van, amelyből 2 rövidebb-hosszabb fonál ered. 
A nőstények potrohúnak 1—6. szelvénye normálisan fejlett, a 7. szelvény bát- 
és hasleincze összeolvadva alkotja a többnyire megnyúlt tojóé sőhüvelyt, míg 
az utána következő 3 szelvény egységes tojócsővé alakult.
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Életmódjuk eddig nagyon kevéssé ismert* Imádóik részben bokros, cserjés hclyckc.il* 
részben réteken élnek* JN emegy fajukat fák kicsnrgó nedvéről gyűlj törték. De eredményesen 
gyűjthetők talaj esapdázással és Malaise csapdával, sót erjedő anyagokkal való csalót kezessel. 
Lárváik általában korbadékevők, amennyiben bomló, korhadó anyagokkal táplálkoznak, de 
valószínű, hogy egyes fajaik alkalmilag vagy éppen rendszeresen élő növényeket is meg
támadnak*

A mintegy 1000 fajt számláló család fajainak zöme a palaeotropikus területen otthonos, 
A Falaearktikomban valamivel több mint 50 fajuk él* Magyarországról eddig 2 nemének 7 faját

- A

58* ábra. Rivellia syngenesiae F aJBBTCIUS q (Eredeti)

A n e m e k  h a t á r o z ó  k u 1c s a

1 (2) A 3, csápíz 3—-5-ször olyan hosszú, mint amilyen széles* 2 pár
scutellaris sörtéjük van* Átlátszó szárnyukat barna sávok, ritkán 
egy csúcsíolt díszíti* A potroh orsó alakú, töve és csúcsa felé egyaránt 
elkeskenyedik, közepe táján a legszélesebb* 2 —3,5 mm nagyságú, 
fényes, fekete* legtöbbször fémes csillogása. legyek (58* ábra)

1, nem : Rivellia R űüíneaü-Desvoidy , 1830

2 (1) A 3* esápízük körülbelül olyan hosszú vagy csak valamivel hosszabb,
mint amilyen széles* 3 pár scutellaris sörtéjük van* Barna szárnyu
kat áttetsző világos foltok rácsszerűen áttörik* A potroh tojás alakú, 
töve közelében a legszélesebb* A P, pubescens Loew  faj kivételével 
4 mm-nél nagyobb, szürkén molyhos fajok {60. ábra)

2* nem : Platystoma M etgen, 1803
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I. nem : Rivellia Ro bineau -D esvoidy , 1830

Fejük magasabb, mint amilyen hosszá. Az 1,5—2-szei olyan hosszá, mint 
amilyen széles, párhuzamos szegélyű homlokuk szőrös. A bosszant ovális csáp- 
gödreik elérik a szájperemet. A 3. csápíz 3 -5-ször olyan hosszá, mint amilyen 
széies. A nyakszirt^töhbé-kevéshé vájt, a tarkó nem párnás. Fejsörtézetük: 
postverticalis, külső és belső vertiealis, óccllaris és 2 orbitalis sörtepár, az 
utóbbiak közül a hátulsó pár mindig jóval gyengébb, mint az elülső pár. 
Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 supraalaris, 2 postalaris, 1 dorso- 
céntralis, 2 scutellaris sörtepár; 1 mesopleuralis sörte. Praescu teli árts és ptero- 
pleuralis sörtéik nincsenek. A pajzsocska finoman szőrös. Átlátszó szárnyukat 
barna sávok, esetleg foltok díszítik. Orsó alakú potrohúk kissé ráncolt.

A nemnek eddig több mint 100 iá já t írták le, ezek zöme a palaeotropikus régióban él. 
A mi megy 15 palaearktiktis fajukból mindössze 1 fordul elő Európában, amely hazánkban is
honos. ÉíetmódjukíiL n em  ism erjük ,

— Fényes fekete légy, zöldes fémfényű csillogással. Feje fekete, a száj 
és a szemek szegélye fehéres, a homlok fénytelen, a csáp és a tapo
gató barna, a szívó ka fekete, A lábak feketék, de legalább a Fátulsó 
lábak, de gyakran a középső lábak lábtőíze is barnássárga. Az átlát
szó szárnyon 1 nagy csűcsfolt, majd emügött a harántereken kefesz- 
tiil 3 harna harántsáv húzódik, illetve á subbasalis, legrövidebb 
harántsáv széles szegélysávban folytatódik (58. ábra), A biliér fekete. 
2—3,5 mm.

Az ibériai- és Bal kán-félsziget kivételével egész Európából közölték. Ha
zánk síkvidékein elsősorban vizenyős helyeken általánosan elterjedt, dombvidé
keinkről már alÍ2  vmúdaLuak, hegvciakbőL mindössze a Bükk hegységből
ismeretes (V Vili.)

syagenesiae (Fabricius, 1781)

2. nem: Platystoma Meigen, 1803

3—11 mm nagyságú, zömök, az igizi bgyekh yl hasonló, de fshjr és 
barna foltokkal tarkázott szárnyú legyek (60, ábra). Igen jellemző rájuk, hogy 
sörte kicsi, a p03tverticalisok egészen csenevészek, viszont a kifelé hajló külső 
és a befelé hajló belső vorticalísok és az orbitalis sörtepár erős. Az arepajzs 
alakulása különböző, így a szájperemnek, a csápgödröknek az alakulása, az 
arcpajzs színe, hamvasságu fajokra jellemző lehet. A csáp sohasem éri el a 
szájperemet, eredési helye a szem magasságához viszonyítva különbőz5. A 3, 
csápíz csak valamivel hosszabb, mint amilyen széles, a csápsörte csak finoman 
pelyhes, majdnem csupasz. A pofa magassága változó, a fajokra jellemző. 
A fejet, a tort és a potrohot legtöbbször szürkés vagy sárgás molyhosság fedi, 
f íjük hátulsó részének alsó fele párnaszerűen duzzadt, s a felső része egy 
h^tár^z^tt, űn. nyaki lépcsővel megy át, így ez utóbbi messze eloreáll a potroh 
elülső szegélyétől. A pontszs miéin ez egészen fent, a fejtetőn ül. Az ocellaris 
amely egyszer lazábban vagy sűrűbben elhelyezkedő pontokból áU, máskor e 
pontok összeolvadva,, írásjelekhez hasonló rajzolatot hoznak létre. Torsörtéze
tük: 1 humerahs, 2 notopleuralis, 1 —2 supraalaris, 2 postalaris, 1 dorsocentra
lis, 1 prae scutellaris, 3 scutellaris süt topár; 1 mesopleuralis és 1 pteropleuralis
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sörte; sternopleuralis sörtéjük nincs. A lábak erőteljesek* vaskosak. Szárnyu
kat fehér és barna foltok rácsszerűen áttörik, illétve tarkázzák (59* ábra: 
A—B, 61, ábra: A—ü ). A biliér színe változó. A potroh 3—5. hátlemezemek 
hossza különböző, ezek hosszának aránya, különösen a hímeken jó faji 
gül szolgál.

Életmódjukká vonatkozóan nagyon elszórt adat óink vannak. Imagóik legtöbbször rit
ka s erdők, erdőezegélyek bokrain találhatók, jóval ritkábban száraz réteken, Lomha* nehézke
sen repülő, melegkedvelő legyek. Általában közvetlenül a talaj felszíne felett vagy éppen a 
talajon tartózkodnak. Éz lehet az oka annak, hogy csapdázáaaal nagyobb mennyiségű anyagra 
tehetünk szert, mint bálázással. Amennyire ismeretes, májusban párosodnak, petéiket a talaj 
felszíne alá vagy földön beverő korhadó fák kérge alá helyezik el. Lárváik ragadozok. Legtöbb 
fajuk egynemzedékes és az állatok imágó alakban telelnek át,

A PíatyjtoTrai-fajok csak a Palacarktikumban terjedtek el. Nagyfokú változékonyságuk 
és rossz repülőképességük miatt igen hajlamosak alfajok képzésére. Több mint 30 fajuk 
ismeretes, de még fele ennyi faj alatti talonjukat is léírták, legtöbbször önálló fajokként. 
Mivel a fajok több mint 80%-ábóI nagyon kis anyag áll rendelkezésre, a valid fajok számát 
mai ismereteink szerint nem lehet pontosan megállapítani, Magyarországról eddig 6 faja és 
1 változata ismeretes, de még 1 faj és további 3 változat előkerülése várható.

1 (2) 2 supra- és 2 postalaris sörtéje van A pajzsocska felülete legalább
a szegélyén finoman szőrös. Feje sárga, illetve barnássárga; a csáp
gödör alsó részén 1 fényes fekete folt, a csápok töve és a szem 
között 1 barna, fénytelen folt terül eL A homlokrés szőrös (60* ábra)* 
A postverticalis sort ék igen csenevészek. Á csáp első 2 íze sárga, a
3. barnásfekete, de erősen szürkén hamvas. A tor és a potroh fekete, 
de az előbbi sárgásszürkén, az utóbbi ezüstszürkén molybos* A váll- 
dudor és a pajzsocska szegélye sárga. A lábak feketék, de a lábfej - 
ízek kisebb-nagyobb mértékben sárgásak, vörössárgák, a hátulsó 
lábtőízek mindig, de legtöbbször a középső lábaké is ilyen színű

59, ábra. A: P laiystom a sem ination is  EabrIcIus és B; jP. sem ina tion is fra u en fe ld i NctvfickI 
szárnya — G: Platystomq, sem ina tion is valackiae  IIendeX elülső lábának utolsó lábíejíze 
D: Piaíysíoma plan ta tion is  Rondáiéi és E: P. pubescens Loew torhátának és pajzsocskájának

háti profilvonala (Eredeti)
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A szárny rajzolata, mint a 60* ábrán. A billér sárgától vörössárgáig 
változó. 5—10 mm (60. ábra).

Észak- és Északnyugat-Európa kivételével szórványosan egész Európában 
előfordul, de ismeretes Köz ép-Ázsiából és Kisázsiából is. Hazánk sík vidékein
általánosan elterjedt, 300 m-ncl magasabban fekvő helyekről még nem került elő. 
Lárvája bomló anyagokban fejlődik. Imágói erősen illó, bomlő, erjedő anyagokkal 
csalogathatok, így hús-, faeees-, gyümölcs-csapdákból gyakran előkerült* Egy- 
nemzedékn faj. A hazai Piaíy.síomfj-fajok közül legkésőbb, májlis közepétől kezd 
repülni (V--YII.) ( =  urnbrarum  M e í ű -e n , 1826)

lugubre R obineait-D esv o id y , 1830

6Ö. ábra* P ía ty s to m a  lu g u b re  R o b i n é a u - D e s v o i d y  (E r e d e t i)

2 (1) Csak 1 siipra- és 2 postalaris sörtéjiik van. A pajzsocska csupasz,
arról csak a 3 pár scutellaris sörte ered*

3 (4) Az összes lábfejíz fekete, legfeljebb a lábtöízek igen keskeny tövi
része sárgás vörös. Lábaival együtt fekete, mindössze a pofa és a 
szájperem^ az utóbbi közepétől és oldalszegélyétől eltekintve, rozsda-

7 3 XV
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barna. A torpikkely csak valamivel hosszabb, mint a szárnypikkely. 
A hím potrohának 5. hátlemeze hosszü, jóval hosszabb, mint a 3. és 
4. együttes hossza. A. hím elülső lábán az utolsó lábfejíz hátoldalán 
kívül, vagy kívül és belül 1—1 hosszií végsorte ered (59* ábra: C)* 
A szárny rajzolata igen változó (59. ábra: A—B). 4,5—7 mm.

Angliától Nyugat-Ázsiáig elterjedt faj, amelynek több alakját önálló £ j- 
ként írták le, majd később alfajokként tárgvájják. Mivel az egyes alfajok küzÖLL 
átmeneti alakok is előfordulnak- az alábbiakban csak mint változatokat ismer le l
jük, A torzsalak Magyarországon mind a sík-, mind a dombvidéken általánosan 
elterjedt, sőt elszórtan magasabb hegységeinkben is előfordul (V -Y ll.)

sem inationis (F abrícttjs. 1775)

V á l t o z a t a i :

a (d) Elsősorban a középső, de a hátulsó lábak combjainak hátulsó-helső oldalán 
hosszabb sárga szőrök erednek. A szegélyalatti sejt sárga, legfeljebb a tövén 
van 1 — 2 barna folt.

h (c) A hím (a nőstény ismeretlen) elülső lábán az utolsó iábfejíz külső oldaláról 
nem erednek hosszú, lapított végű sörték. A szárny hátulsó harálltere 
vonalában világos, kevés nagy byalin foltokból álló sáv húzódik, amelyet 
előtte és mögötte 1 — 1 barna sáv keretez. A Szovjetunió európai részének 
deli részén fordul elő, hazánkból még nem került elő. Kisebb méretű: 5.5 
7 mm. [angustipenne Loew, 1854]

c (b) A Mm elülső lábán az utolsó Iábfejíz külső oldaláról belül és kívül 1 1
hosszú, lapított végű sörte ered (59, ábra: C). Szárnyuk hátúlsó haránt* 
erének vonalában nincs világos, barna sávokkal keretezett csíkja. — A Bal
kán-félszigeten és Kisázsíában fordul elő, a Kárpát-medencéből Stájerlakról 
került dő. Nagyobb méretű: 8,5 — 10 mm [valaehiac TTrrNDrcL. 1918]

d (a) A középső és hátulsó lábak combjainak ihátulsó-belső oldalán csuk rövid 
fekete szőrök erednek.

e (f) A hátulsó harántcreii keresztül húzódó világos sáv előtt és mögött 1 — 1 
fehér foltokkal át nem tört, egyszínű sötét barna sáv fut le. A fehér sávban 
is csak a hátulsó ha ránt ér fölött van 2 8 nagyobb folt (59. ábra: B). --
Débeurópai alak, hazánkból nem ismeretes, de Erdély több helyéről elő
került, sőt megtalálták a TIernád felső folyása mentén is

[frauenfeldi N o w i c k i , 1867]

f (e) A hátulsó haránteren átfutó világos sávot keretező mindkét barna sávban 
fehér foltok vannak, és a fehér sávban is számos folt van.

g (h) A hím elülső lábán az utolsó Iábfejíz külső oldaláról 2 hosszú, lapított végű 
sörte ered. A nőstény potrohának 3 - 5 .  hátlemeze e gyéül elcsen, sűrűn, 
szürkén molyhos. Délkelet-európai alak. Hazánkból eddig Budapestről, 
Simon tornyáról, Szekszárdiról és Kispüséről ismerjük. A Kárpát-medencéd 
bői elszórtan több helyről előkerült (Gombaszög, Pelsőc, Sziíicc, Losonc, 
Yöröstorony, Stájerlak, Szászka, Mehádia) (Y~I—YII.) hiseta Loew, 1868

h (g) A hím elülső lábán az utolsó lábfejíze külső oldaláról legfeljebb 1, külső, 
hosszú, végén lapított sörte ered. A nőstény potrohának A, de különösen 
3. hátlemezén a nmlyhosság nagyon redukált, úgyhogy különösen az utóbbi 
háti emez csaknem fényes fekete. — Nálunk a leggyakoribb forma

forma typica

4 (3) A lábfejízek részben vagy uralkodóim sárgásvöros színűek.
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5 (6) A lábak vörösessárgák, az állategyébként - ̂ öbb^ke^ésbjé- fényes
fekete. A molyhosság a toron alárendelt, míg a potrohún teljesen 
hiányzik, az utóbbi fényes fekete* sűrű, hosszú, finom szőrökkel 
borított. Számyrajzolatára jellemző a szegélyér mentén futó széléé 
sötétbarna sáv, amely a végén lehajlife a hátulsó harántérre. 5,5—  
6,5 mm.

Pontusi faj: a Szovjetunió európai részének déli részén és Kisázsiában 
honos. Magyarországról eddig még nem került elcí

[r n f ip e s  M e i g e n , 1 8 2 6 ]

6 (5) A combok és a lábszárak teljesen feketék, legfeljebb a térdek egy
kicsit világosabbak.

7 (10) A torpikkely feltűnően bosszú, a szárnypikkely hosszának legalább
a 2-szeresénél hosszabb. A biliér feje vörösessárga.

8 (9) A tapogató esúcsi vége világos vörösbarna, ezüstsziirkén hamvas.
Az arcpajzs felső része szürkén hamvas, amelyből az arcélen egy 
széles, tompavégű sáv húzódik a szájperemig. Nagyobb faj, ha 
kisebb, akkor a fenti bélyegek alapján ismerhető fel. Szárnyrajzolata, 
mint a 61. ábra: A. 8—11 ínm.

Dél-európai faj, amely Franciaországtól Észak-Olaszországon, Ausztrián, 
Magyarország déli részén, Jugoszlávián át a Déli-Kárpátokig terjedt el. Magyar- 
országon eddig csak Badacsonyból került el6, de a Déli-Kárpátok több helyéről 
(Orsóvá, Mehádia, Herkulesfürdö, Szászkabánya) ismeretes (VI—VIII.)

^egulariimi Lo e w , 1859

9 (8) A tapogató csúcsi vége fekete, ezüstszürkén hamvas. Az arcpajzs
szürkén hamvas felső részéből az axcélen csak egy nagyon keskeny, 
vonalszerű hamvas csík húzódik a szájperemhez. Kisebb faj. Szárny
rajzolata, mint a 61. ábra: B, az előző fajhoz nagyon hasonló, a kettő 
között állandó raj zoláti különb ség nincs. 5—7,5 mm.

61, ábra. A; Platy&toma tügulariuin LoÉWs B: P. gemmationis R ondáéi, C; P, plantatiúnis 
Ronóaiíi és D: P. pubescens Lóew szárnya (Eredeti)
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Dél-európai faj, amely Spanyolországi ói .Romániáig általánosan elterjedt, 
de észak felé benyomul Ausztria és Magyarország déli területeire is. Hazai lelő
helyei: Budapest, Sarkad, Szeged, Harkányfürdő, Mecsek hegység, Pécs, Tolna, 
őcsény (Gemenei-erdo) (V—YL)

gemmatioiiis (R o n d a n i , 1869)

10 (7) A torpikkely nem feltűnően hosszú, legfeljebb 2-szer olyan bosszú,
mint a szárnypikkely hossza. A biliér feje sötét, barnásfekete, 
hamvas*

11 (12) Nagyobb faj. A torhát egészen lapos, á torbát és a pajzsocska nem
különül el élesen egymástól (59, ábra: D). A pofa keskeny, magas
sága a szem verticalis átmérőjének egy hetede. A száj perem nem 
hamvas, legtöbbször fényes, A potroh molybossága kifejezett. 
A szárny r4 + s sugárerének és középerének végső szakaszai össze
tartok (61, ábra: C). 6—6,5 ram.

Dél-európai faj. Hazánk síkvidckeiről eddig Budapestről, Pótról, Pomáz- 
róí, Csévharasztról, Bugáéról, Tompáról és Tihanyból került elő (VI VII.)

plantationis (R o n d á im , 1869)

12 (11) Kisebb faj, a nem legkisebb hazai képviselője* A torhát domború,
a középhát és a pájzsocska élesen elkülönüL egymástól (59. ábra: E), 
A pofa szélesebb, magassága a szem vertícaKs átmérőjének egy
negyede. A száj perem hamvas, vagy legalább az arcéi vonalában 
egy keskeny hamvas vonal húzódik a szájperemhez. A potroh 
molyhossága nagyon redukált, különösen a nőstényeken* úgyhogy a 
potroh hátlemezei legtöbbször egyszínűek, fényesek- A szárny r4+5 
sngárerének és a közepérnek a végső szakaszai párhuzamosak (61. 
ábra: D)» 4,5 mm.

Fő elterjedési területe a  Kárpát-medence, de van 1 — 1 adatunk Alsó- 
Aúsztriából, Észak-Glaszországból, Romániából és Rodosz szigetéről, A Kárpát* 
medencében éri el elterjedésének északi határát. Magyarország sík-, domb- és 
hegyvidékének számos helyéről ismeretes (IV—IX.)

pubescéns L o e w , 1845


