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obtecta B eck. 69
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palliditarsis B eck. 33
paludum M eig. 116
palustris F a l l. 112
Pappi Canz. & M énegh. 45
pauciguttata S tr ó b l 121
picta F a l l. 74
pilitarsis S tenh. 59, 60
pih» igenis B eck, 114
plumosa F a ll. (Ditricbophora) 34
plumosa S ten h . (HydreÖia) 64
poeciloptera L* P a ff 128
polita Macq* 44
pollinosa Oldbg* 95
posticata M eig, 73
propingua W ahlG ren 63
pubera Lw* 87
pulchella M eig. 32
pulicaria auct, nec H alid . 34
pulicaria H a lid . 40
pumilio Lw, 128
punétatonervosa F a ll. 71
punctukaa S ten h . 97
pusilla M eig. 86
pygmaea H a lid . 20
quadrata F all, 121
quadripímctata Meig , 87
quinqueuiaculata B eck . 91

ranunculi auct. nec H alid . 61
rammculi H alid * 65
riparia F all. (Ephydra) 107
riparia Meig . (Notiphila) 8l
ripicola H alid * 26
Rocderi Gibschn * 43
ruficornig H e n d . 66
rufipes Meig . 96
rafitarsis Macq. 87
salinarum B ou ch é 93
jcapufaris Lw, 61
Scholtzi B eck. 106
Schumann! L, Papp 23
scutellata H a lid . 96
semialata C o ll. 75
setigera C zerny 103
sexmaculata B eck . 71
sia D a h l 30
gibilans H a lid , 114
signata Lw. 127
silacea Lw. 119
silesiaca B eck. 126
similig L. Papp 101
spilota C ü rtis 76
stagnalls F a ll* 118
stagnicola auct. 79
stagnicola R ob.-D esv. 79
Stenhammari Z e tt, 122
stictica M eig. 71
Strandi D uda 24

4

stratiotae H erin g 67
stratiotella W a h lg r en 63, 67
subguttata Meig* 119
Buljpunctata BeCK. 99
guhsultans Fabr. 14
suppoHía Güjll. 80
tar&ata S ten h . 78
tarsella Z e tt. 44
tenni cósta Coll* 118
tetra Lw, 128
thoracica H aled, 56
transsylvana B eck. 58
trilineata Meu* 72
trina C o ll, 109
trispinum BECK. 24

DR. PAPP LÁSZLÓ

uliginosa H alid . 78
Tindulata BECK* 89
unieolor B eck. 89
unicornis CZERNY 125
Valkanoui B esh g v sk i 23
variegata Lw. 127
variipennis B eck, 104
ventruosa Lw. 98
vemista Lw* 79
vetnalis R ob.-D esv, 96
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tíiriiis Macq, 96
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Kicsiny vagy közepes nagyságú legyek. Jellemző rájuk, hogy szegély
erük k é t helyén, az rL sugárér betorkollása előtt és a vállér u tá n m egtörik,
illetve m egszakad (1. ábra), alsó orbitalis aortáik nincsenek, hátulsó lábfejük
tőíze nem rö vidült meg, 2. to- és végsejtjük, illetve végsőériik hiányzik, mel
lékerük csőkévényes, nem éri el a szegélyeret, de tőrésze mindig h a tá ro zo tt.
Csápsörtéjük csupasz vagy legföljebb csak felül vannak ra jta ágak, vibrissáik
nincsenek (pl. 7. ábra: B).
Fejük nagyon változatos alkotású (pl. 5. ábra: A, 27. ábra: A, 63. ábra:
A sth.), arcpajzsuk ( = prctefrons) sokszor eloredomborodik, így szájnyílásuk
nagy (47. ábra, 66. ábra: D), máskor lapos, és így szájnyílásuk kicsi (56. ábra:
A). Praelabrum uk ( = clypeus) hol jól láth ató , hol pedig visszahúzott, re jte tt.
F ejsörtézetük nem enként annyira változó, hogy az előzőkön kívül igen kevés
közös jellem vonást lehet em líteni; ezek: postvcrticalis sörtéik soha sincsenek,
ezeket látszólag sokszor postocellaris sörték helyettesítik; belső verticalis sörtéik sohasem hiányzanak, arcpajzsuk sokszor sörtezett. Interfrontalis sörteik
csak egészen ritk á n vannak (pl. 13. ábra). Ocellaris sörtéik erősségé es eredesi
helye fontos bélyeg. Csápjuk sosem m ódosult, legföljebb m ersekelten hosszú,
2. csápízükön belül 1 előre irányuló tüske vagy tüskeszerű sörte lehet (13. ábra,
16. ábra: A —D, 44. ábra: A). Szemük nagysága, illetve pofájuk szélessége
igen változó és egyben jellemző. E nnek szám szerű kifejezesere az un. fejindexet használjuk. E z a szem tarkóval párhuzam osan m ért legnagyobb
m agasságának (fc) és a pofa legkisebb szélességének (a) aránya (2. ábra).* Torsörtézetük igen változó: 0 —3 hum eralis, 0 —1 posthum eralis, 0 —2 notopleuralis, 0 —1 praesuturalis, 0 —1 praealaris, 0 —2 supraalaris, 0 —2 intraalaris, 0 —1 postalaris, 0 —2 - f i - 3 dorsocentralis, ö —*1 praescutellaris és
2 —3 scutcllaris sor tép á rju k van. Mesopleuralis sörtéjük csak ritk á n hiányzik,
néha 2 —3 erős és több rövidebb is van. Ptcro- és hypopleuralis sörtejük
sosincs, és igazi propleuralisuk sem. L ábaikon kevés sörte van, elülső es
hátulsó lábszárukon soha nincs praeapicalis sörte (pl. 6, ábra), középső lá b 
száruk külső oldalán is csak ritk á n erednek sörtek (pl. 42. ábra). Szárnyuk
* Több szerző nem pontosan így határozza meg a fej indexet; az ilyen munkákban
megadott értékek nem vethetők össze a továbbiakban közölt fej ind ex-értekekkel*
1 Vizű]egyek
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sokszor m intás, különböző színű foltok és átlátszó „ablakok” vannak ra jta ,
a szegély ér a középérig, néhány nem ben csak az r4+s sugárérig folytatódik.
T ő h arán terü k soha nincs (1* ábra), sem végsoerük, sem végsejtjük nincs,
u tó b b it azonban legtöbbször hosszabb-rövidebb redó helyettesíti (7* ábra: D,
67. ábra: B). Fontos bélyeg, hogy szegélyerükön vannak-e sörték, és ha igen,
az m g± szakasz végén 1 vagy 2 tüske áll-e, A fajok jellemzésére igen gyakran
használunk k é t érindexet. A szegély ér r4 és r2+3 sugárerek betorkollása közötti
m g%szakaszának és az r2+ÍJ és r4+5 sugárerek betorkollása közötti mg3 szakaszá
nak aránya a costalindex (cx). A középér végszakaszának (mv) és a h árán terek
közötti szakaszának (fa-fp) aránya az űn. középérindex (mx) (1. ábra). P o tro 
húkon v an n ak a családra legjellemzőbb bélyegek. A hím ek 6 —8t hátlem eze
hiányzik, a 9, a 10,-kel összenőve az ivarszervek b u rk á t („ivarboltozat” )
alkotja, amelyre gyakran ránőnek a surstylusok (3. ábra: A: su). A surstylusok
olykor egymással is összenőttek. A belső ivarszervek (pballus, gonit) alakja
sokszor a legjobb fajelválasztó bélyeg (pL 44, ábra: C, E, H). Sokszor az 5. haslemez alakja is jellem ző (pl. 32. ábra: A —C). A hím eken az 1 —5., a nősté
nyeken az 1—6. szelvények stigm ái a hátlem ezekben találh ató k , 7. stigm ájuk
pedig hiányzik (3* ábra: A —B). A nőstényeket sokszor haslem ezeik alakjával
jellem ezni lehel, utolsó 2 szelvényük a peték elhelyezését segítő tü sk ék et
viselhet (pl. 65. ábra).
Életmódjuk nagyon változatos. A fajok többségének lárváját és fejlődésmenetét nem
ismerjük, de az eddig megismert fajok is igen sokféle táplálkozási típusba sorolhatók. Sok
szor a lárva és ugyanazon faj imágója egészen másként táplálkozik. Lárváik kozott vannak
dögé vök, döglött csigákban (Di&eomyzá nem), ürülékben, vizeletben (Teickomyza nem)* fák
kic&urgö nedvében, sőt nyersolajban (Helaeamyia petrolei Coq., Észak-Amerika) fejlődő
fajok is. Igazi ragadozó csak az imágók között van (pl. az Ochthera nem fajai), a Trimerina
madisans Fali,, lárvái a pókok petecsomóit fogyasztják. Az ismert életmódú fajok között
elég sok az igazi aknázó. Ezek ritkábban szárazföldi növényekben élnék (Clanoneurum nem),
többségük azonban vízinövényekben fejlődik (ffydreíJiu-fajok). Utóbbiak között nagyon fon
tos gazdasági kártevők is vannak (hazánkban a Hydrellia griseola F a ll., a rizslégy lárvái).
E fajok víz alatti növényekben is fejlődnek, ekkor a növény termelte oxigént használják fel

1. ábra. JSpAydridae-faj szárnya (se — mellékér, r u ra+a és
= a sugárér ágai, m = középér,,
cu = konyöíér, ía = elülső harántér, íp = hátulsó harántér, mgt, mgt és
~ a szegélyér szakaszai, ta ~- *p = a középérnek a haránterek közé eső szakasza, mv = a^középár vég
szakasza; mg2/mg3 = cx = costalindex, m^jt^—íp — mx = középérindex; R y = 1. peremsejt,
Jí3 = 2. peremsejt, Iífi = 1. szegély sejt, D = a 2. tosejt tel összeolvadt korongsejt) (Eredeti)
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lélegzésre. A Nöliphila-fajok nem igazi aknázok, de vízinövények gyökerei közelében élnek,
ahonnan oxigént nyerhetnek. Elég sok faj lárvája fejlődik iszapban. Vannak fajok, amelyek
szabadon úszkálva az aljzatún növő algákkal táplálkoznak, de ezeknek levegővételre a fel
színre kell emelkedniük. Az így elő lárvák közül némelyik igen nagy sötűrése miatt érdemel
figyelmet.
A család különböző fajai a Pöld minden faunabirodalmát benépesítik. Már eddig
több mint 1000 fajt írtak le, de még többre tehető a leírallan fajok száma. Több mint 300
faj ismeretes a Palaearktikumból, ezeket kevés kivételtől eltekintve Európából írták le.
A családban még igen sok a megoldatlan rendszertani probléma, viszont a szinoním név már
eddig is rengeteg. Sok faj szórni revízióra, sajnos, ezek többsége enrópai. Hazánkban eddig
38 nem 125 faját mutatták ki, amelyek közül többet hazánkból írtak le. A Kárpát-medencé
ben további 4 nemet és 13 fajt találtak. Mivel nagyon sok az igen ritka, de nagy területet
benépesítő faj, munkánkba 46 nem 211 faját vettük fel.

A nemek

határozókules a

1 (70) Az arcpajzs közepén és a szájszélen sem szőrök, sem sörték nincse
nek (5. ábra: A, 7. ábra: B, 11. ábra: A). Praelabrum uk legtöbbször
jól lá th ató , de visszahúzott, re jte tt is lehet.
if

oc

őrs

io vti

2. ábra. Ephydridoo*faj feje vázlatosan (vte — külső verticalis sörték, poc = postocellaris
sörték, vii = belső verticalis sörték, io = interocéllaris sörték, őrs = felső orbitalis sörték,
oc = ocellaris sörték, if = interfröntalis sörték, s = a l csápíz belső oldalán eredő elorehajlo
tövis, ar = csápsörte, rf = erős arcsörték, / = arcsörték sora, m = szájszéli sörték, g = pofa
sörte, a = a pofa legkisebb szélessége, h
a szemnek a nyakszirttel párhuzamosan mért leg 
nagyobb magassága, hja = fej index) (Eredeti)
1*
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(5) A középső lábszár külső oldalán 1—4 erős sörte ered (42. ábra),
A szárny szegély ere csak az r4+5 sugárér betork ollásáig ér (46. ábra:
B). A 2. csapízen előre irányuló, enyhén h a jlo tt tövis található
(44, ábra: A).

3

(4) Csak I h á tra h aj ló'.felső orbitalis sört éj ük van (43, ábra: C). Az arc
pajzson eredő sörték gyengék, legfeljebb fele olyan hosszúak, m in t
az ocellarisok. A hím ek utolsó potrohszelvényén nincs 2 felfelé hajló
vastag tövis (42. ábra)
25. nem : Notiphila Ka ll ,

4

(3) 2 erős felső orbitalis sorfejük van, ezek közül az egyik előre-, a másik
h á trah ajlik (46. ábra: A). Az arcpajzson eredő sörték hosszabbak
és vastagabbak az ocellarisoknál, jóval több m int felével hosszab
bak* A hím ek utolsó potrohszelvényén 2 felfelé hajló vastag tövis
találh ató (45. ábra)
26. nem : Dichaeta M eig,

5

(2) A középső lábszár külső oldalán nincsenek sörték (pL 4. ábra). Szár
nyuk szegélyere m ajdnem kivétel nélkül a középérig ér (7. ábra: A*
9. áb ra: B), de h a ritk á n csak az r4+5 sugárérig folytatódik, akkor
sosincs a 2. csápízen előreirányuló tövis.

6

(7) Az elülső comb rendkívüli m értékben m egvastagodott, legszélesebb
helyén közel fele olyan széles, mint a comb hossza, az elülső lábszár
hosszú csűcsi sarkantyúban végződik (58, ábra, 59, ábra: B). 2. csáp
ízén nincs hosszú tövis, csápsörtéjén csak 3 hosszú felső ág van
(59. ábra: A)
34. nem: Ochthera L atr.

7

(6) Az elülső láb egyszerű, a comb nem v a stag o d o tt meg feltűnően,
elülső lábszáruk csúcsán nincs sark an ty ú (pl, 4, ábra).

8

(9) Szemük fo rd íto tt körte vagy csepp alakú, lefelé erősen kcskenyedik
(14. ábra: B). 2. esápíziikön az előrehajló tüske apró sörlévé csökevényesedett, csápsört éj ükön pedig nincsenek hosszú ágak, csak
pillák
8. nem : Glenanthe H a lid .

9

(8) Szemük kerek vagy ovális (pl. 7. ábra: B, 27. ábra: A). Csápjuk 2.
ízén hosszú tövis lehet, és sok nem csápsörtéjén felül hosszú ágak
vannak.

3. ábra. A: Ephydridae-£íi] hímjének potroha vázlatosan ( T ,~ Ts = hátlemezek. Sa—S5 =
haslemezek, c — cerciis,
— a 9, és 10. háüemcz Összeolvadásából képződött hypopygium, sn = surstvlus, J4 = a 4. hátlemez hossza, l& - az 5, hátlemez hossza,
— potrohindex) — B: Ephydridm- faj nőstényének potroha vázlatosan (T\—Te - hát le mezek
S2—S6 = haslemezek) (Eredeti)
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10 (13) Fejük profilban három szor vagy legalábbis jóv al több m int kétszer
olyan magas, m int amilyen hosszú (25. ábra, 27* ábra: A). Szár
nyuk elég rövid és széles, nem sokkal ér tú l a potroh végén, esetleg
különleges erezetű (26. ábra: A)* Csápsortéjükön felül hosszú ágak
erednek.
11 (12) Az r2.|3 sugárér a tovi részén erősen felhajlik, azután a szegélyér
közelében fut, és a szárnycsúcs közelében végződik (26, ábra: A);
hátulsö harántere megtört* Postocellaris sörtéik nincsenek (25. ábra)
17. nem: Clanoneiinim B eck .
12 (11) Az r24.3 búgárér norm ális, a szárnyésúcstói messze végződik (24, á b 
ra), h á t alsó harántere egyenes, nem megtört* Erős postocellaris
sörtepárjuk van (27. áb ra: A)
16. nem : Diseomyza Me ic .
13 (10) F ejűk nem különösebben rövid és m agas, kevesebb m int kétszer
olyan magas, m int a bosszúsága (pl. 5. ábra: A). H a szárnyuk
a szokásosnál rövidehh vagy csőké vényes, a csápsörtén felül legföl
jebb rövid ágak erednek.
14 (49) 2* csápízükön belül előre irányuló, hosszú, vastag tövis eTed (pl.
16. ábra: B, 27. ábra: tí). Csápsortéjükön felül legtöbbször hosszú
ágak erednek (7* ábra: B, 11. ábra: A, 16. ábra: A); ilyen esetekben
ocellarisaik sokkal hosszabbak, m int a postocellarisok, és acrostichalis m icrochaetaik vannak* Csápsortéjük ritk á n csak molyhos,
ekkor pedig arcpajzsuk alul profilban orrszérű (5. ábra: A)*
15 (18) Csápsortéjük csupasz vagy m ikroszkopikusan molybos, arcpajzsúk
alul profilban orrszerű (5* ábra: A, 26. ábra: C).
16 (17) T estük fekete. Szárnyukon az érek nem vastagok, az r 2+3 sugárér
hosszú, érnyúlvány nincsen ra jta (4, ábra). Szárnyuk nyugalm i álla
p o tb an nem fekszik a potrobra ( ^ Gymnopa F a l l .)
1* ném: Mosillus Latr ,
17 (16) T estük szürkén ham vas barna. Szárnyukon az erek m egvastagod
tak, az ra+a sugárér rövid, rajta vakon végződő érnyúlvány van
(26* ábra: D), Szárnyuk nyugalmi helyzetben egymásra és a potrohra fekszik
[18. nem: Parhydroptera Coll.]
18 (15) C sápsörtéjükön felül hosszú ágak erednek (7. ábra: B), arcpajzsuk
profilban általában nem orrszerű (16. ábra: A, 8. ábra), vagy köz
vetlenül a csápok a la tt és nem alul ilyen (41. ábra).
19 (22) A h a rá n tv a rra t előtt erős dorsocentralis sörtepárjuk van.
20 (21) Szárnyuk nem m intás, fejük kb. kétszer olyan m agas, m int am ilyen
hosszú (27. ábra: B), te stü k többé-kevésbé fénylő fekete. H átulsó
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notopleuralis sörtéjük ugyanolyan közel éred a m esopleuralis v a r
rathoz, m int az elülső; csak 1 intraalaris sörtepárjuk van
20. nem : Typopsilopa Cresson

21 (20) Szárnyukon nagyon sok folt van (41. ábra), fejük m ásfélszem él
kevesebbszer olyan m agas, m int a bosszúsága, testü k nem fekete.
H átulsó notopleuralis sörtéjük kb. négyszer olyan messze ered
a m esopleuralis v a rra ttó l, m int az elülső; 2 p ár intraalaris sörtéje
van
24. nem : Dythea H a lid ,
22 (19) A h a rá n tv a rra t előtt dorsocentralis sörtéik nincsenek.
23 (32) A hátulsó notopleuralis sörte négyszer olyan messze ered a meso
pleuralis v a rra ttó l, m int az elülső (8. ábra).
24 (25) Jó v al az elülső pontszem előtt 1 p ár erős interfrontalis sörte ered
(13. ábra), ocellaris sörtéik egym ástól igen táv o l erednek és rövidebbek, m int az interfrontalisok. A rcpajzsuk közepén hegyes, sötét
színű dudor van. Pofájuk széles, egész testü k sörtézetc rövid, szár
nyuk színtelen
[7* nem : Hecamede H a lid .]
25 (24) Interfrontalis sörtepárjuk nincs, ocellaris sörtéik egymáshoz és az
elülső pontszem hez közelebb erednek (pl. 11* ábra: A). A rcpajzsuk
közepén lehet dudor, de ez nem hegyes (7. ábra: C, 11. ábra: A).
26 (27) Toruk hátoldala fényes fekete (6. ábra), arcpajzsuk legalább rész
ben szintén fényes. Praelabrumuk igen széles, és lazán a szájszélhez
nőtt, az arcpajzs a csápok alatt egész szélességében benyomódott
2. nem : Athyroglossa Lw.
27 (26) T oruk hátoldala és arcpajzsuk teljesen ham vas és nem fekete, Praclabrunm k rövidehb, és a szájszéltől teljesen el van választva (7. ábra:
C), az arcpajzs a csápok a la tt nem teljes szélességében benyom ó
d o tt.
28 (29) A rcpajzsuk profilban enyhén hom orú, legmesszebbre a szájszélnél
nyúlik (8. ábra). Arcsörtéik befelé hajlanak, postocellaris sörtéik
vannak
5. nem: Alissá H alid .
29 (28) Arcpajzsuk profilban előredomborodik, legmesszebbre kevéssel
an nak közepe a la tt nyúlik (7. ábra: C, 10. ábra).
30 (31) A ex csak 1,0 vagy még kevesebb (7. ábra: D), Legfelső arcsörtéjük
bcfelé-fölfelé hajlik (7. ábra: C). Postocellaris sörtepárjuk nincs,
1,2 mm-es vagy kisebb fajok ( = Atissiella Cresson)
4. nem: Ptilomyia Coquillett
31 (30) A cx több m int 1,5 (10, ábra). Legfelső arcsörtéjük befelé hajlik
(11. ábra: A). Erős postocellaris sörtepárjuk van. 1,5 mm-es vagy
nagyobb fajok
6, nem: Allotrichoma Beck .
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32 (23) A hátulsó notopleuralis sörte hasonlóan közel ered a m esopleuralis
v arrathoz, m int az elülső (19. ábra).
33 (34) Csak 2 sor acrostichalis m icrochaetajuk van, de ezek jelentékenyen
m egnagyobbodtak (5. ábra: C). A rcpajzsuk egyenletesen dom ború,
profilban m ajdnem egyenes (7* ábra: B). 1,5 mm-nél sohasem
nagyobbak
[3. nem : Pelignus Cresson]
34 (33) Sokkal több m int 2 sor, sokszor rendezetlen acrostichalis microchaetajuk van, amelyek általában rövidek (pl, 23. ábra), A rcpaj
zsuk nem egyenletesen dom ború, vagy profilban alig dom borodik
a szem elé. 1,5 m m-nél legtöbbször nagyobbak.
35

(38) M indkét ivar 1, és 5. p o tr oh szelvénye nagyon m egrövidült (23, áb
ra). A potroli bátlem ezeinek felszíne egyenetlen, p ontozottnak
tű n ik . Praescutellaris sörtéik nincsenek,

36 (37) A potroh felül lapos, a hátlem ezek éles oldalszélt képezve hajlanak
alá (23. ábra). A pajzsocska lapos. A középérindex kevesebb m int
1,5. A hím ek középső lábfeje egyszerű
15. nem: Trimerina Macq.
37 (36) A potroh felül dom ború, a hátlem ezek oldalt ívben hajlan ak alá.
A pajzsocska felül dom ború. A középérindex 2,0. A hím ek középső
lábfeje erősen m ódosult (26. ábra: C)
[19. nem: Cnestrum B eck .]
38 (35) Egyik ivar 1. és 5, potrohszelvénye sem nagyon m egrövidült (pl.
15. ábra). A potroh hátlem ezei sim ák, nem pontozottak. Praescutéllaris sörtéik vannak,
39

(40) Ocellaris sörtéik jól láth ató an az elülső pontszem m ögött erednek
(20. ábra: A), széthajló postocellaris sörtéik rövidek, csökevényesek. Szárnyukon a szegély ér rt sugárér előtti törésénél 2 erős, tüske szerű sörte van (20, ábra: B). T estük mindig fekete, szárnyuk m in
tás vagy m intázatlan
14, nem : Psilopa K a l l ,

40 (39) Ocellaris sörtéik az elülső pontszem előtt erednek (16. ábra: B),
elorehajló postocellaris sörtéik hosszúak, nem csőkévényesek. Szár
nyukon a szegélyér rx sugárér előtti törésénél csak 1 erős tüske vagy
tüskeszerű sörte van (pl. 17. ábra: A). T estük sokszor nem fekete,
szárnyuk sohasem m intás.
41

(42) O rcájukon 1 —1 sorban kicsi, befelé hajló sörtékből álló sor van
(14* ábra: C), N ötopleurajuk általában sortézett. Erős arcsörtéik
1—1 sorban állnak. H átulsó lábszárukon belül nincs csúcsi tövis.
Csak 2 erős felső orbitalis sörtéjük van
9. nem: Discocerína Macq.
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42

(41) O rcájuk csupasz (pl. 16. ábra: A). N otopleurajuk a 2 notopleuralis
sörte kivételével legtöbbször csupasz. A rcsörteik 2 sorban is á llh at
nak , H átulsó lábszárukon belső csúcsi tövis lehet. R itkán előfordul
3 felső orbitalis sörte is.

43

(44) Erős arcsörtéik 1 - 1 sorban helyezkednek el, altalaban csak 2* rit
kán 3 p á r arcsörtéjük van (16* ábra: A —D). 1 —1 előre- és hátra"
haji ó erős felső orbitalisuk van, a járom lem ezen egyébként legföl
jebb apró szőrök erednek. A hátulsó lábszáron nincs hosszú belsőoldali tövis, N otopleurajuk csupasz
10. nem: D itrichopbora Cresson

44 (43) Erős arcsörtéik legalább 2 —2 sorban helyezkednek el, és 3 vagy
több p á r ilyen sörtéjük van (18. ábra: A, D —E).
45

(46) Járom lem ezeiken elöl egy 3., előrehajló felső orbitalis sörte lá th a tó
(18. ábra: A —B), kicsi előrehajló sortéeskék azonban általában
nincsenek ra jtu k . Az arcsörték belső sorában a legfelső sörte sok
szor kis dudoron ered (18. ábra: A)* H átulsó lábszáruk belső olda
lán legtöbbször erős csúcsi tövis van (18. ábra: C). N otopleurajuk
csupasz
11. nem : Hecamedoides H e n d .

46

(45) Járom lem ezeiken csak 2 pár felső orbitalis sörte ered, viszont kicsi,
előrehajló szőrök vagy sortccskék lehetnek ra jtu k (18, ábra: D).
E gyetlen arcsörte sem ered dudoron. H átulsó lábszáruk belső olda
lán nincs hosszú csúcsi tövis.

47

(48) A rcsörtézetük olyan, am int azt a 18. ábra: E m u ta tja : a belső sor
ban 3 befelé hajló p ár áll, a legfelső p á r sortéi olyan közel erednek
egymáshoz, hogy végük esetleg eléri egym ást, a külső sor sortéi
kifelé-felfclé hajlanak. Még ezek vonalánál is kijjebb, a legfelső
belső sörtepár m agasságában 1 — 1 rövid sörte ered, N otopleurajuk
sörtézett
13:. nem: Polytrichophora Cresson

48

(47) Kevesebb arcsörtéjük van, am elyek e sorban állnak: a belső sorban
2 —3, a külsőben legföljebb 1 erős sörte ered, és csak az utóbbi
irányul kifelé-felfelé (18, ábra: D). A legfelső belső p ár sortéi egy
m ástól távolabb erednek. N otopleurajuk csupasz
12. nem: Diclasiopa H epíd,

49

(14) 2. csápízükön belül nincs előre irányuló hosszú, vastag tövis (pl.
40, áb ra: A). Csápsörtéjük legtöbbször csak molyhos (56. ábra: B),
ilyen esetben arcpajzsuk profilban nem orrszerű. H a azonban m ér
sékelten hosszú ágak erednek a csápsörtén, akkor ocellarisaik rövidebbek és vékonyabbak, m int a postocellarisok, vagy az acrostiehalis m icrochaetaík hiányzanak.

50 (55) Csápsörtéjükön felül m érsékelten hosszú ágak erednek (28. ábra,
40* áb ra: A).
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51 (52) Praelabrum uk visszahúzott, re jte tt. 2 p ár felső orbilalis sörtejük
kifelé hajlik. 1 p ár h a rá n tv a rra t előtt eredő acrostichalis macrochaetajuk van* Á rcpajzsnk elég erősen kidom borodik, ra jta 2 egy
más felett állő erős sörtepár és 1 —1 sor gyenge szőr v a n
[35. nem : Bichaetopareia O ld b g .]
52 (51) P raelabnim uk jól láth ató . H a vannak felső orbitalisaik, azok előre
vagy h á trah ajlan ak . Acrostichalis m acrochaetajuk nincs. A rcpaj
zsuk alakja és sörtézete m ás.
53 (54) Acrostichalis m icrochaetaik, felső orbitalisaik és postocellarisaik
vannak, sőt az utóbbiak hosszabbak és vastagabbak, m int az ocellarisok (28. ábra). H átulsó notopleuralis sörtejük ugyanolyan közel
4
ered a mesopleuralis v arrath o z, m int az elülső. Csápsörtejükön
'
kevesebb, de kissé hosszabb ág van (28. ábra)
l
21. nem: Hydrellia Rob.-Desv.

I

54

(53) Acrostichalis m icrochaetaik nincsenek, a felső orbitalis és postocéllaris söttéik szintén hiányzanak (40. ábra: A). H átulsó notopleuralis
sörtéjük négyszer olyan távol ered a mesopleuralis v a rra ttó l, m int
az elülső. A csápsörtcn több, de rövidebb ág van (40. ábra: A)
23. nem : Nostima Coquillett

55 (50) Csápsört éjük lelül molyhos (56. ábra: A), vagy csak egészen kicsi
ágacskák erednek ra jta (48. ábra: H).
56 (57) 2 notopleuralis sörtéjük közül a hátulsó négyszer olyan messze ered
a mesopleuralis varrattól, mint az elülső. 1 erős barantvarrat előtti
dorsocentralis sörtepárjuk van, ugyanakkor felső orbitalis sörtéik
nincsenek. Ékszerű praelabrunmk legtöbbször visszahúzott, rejtett
( = H ydrina R ob.-D esv.)
22. nem: Philygria Stetsih.
57 (56) Sokszor csak 1 hátulsó notopleuralis sörtéjük v an ; h a azonban az
elülső is m egvan, á hátulsó ugyanolyan közel ered a mesopleuralis
v arrathoz, m int az elülső. H a rá n tv a rra t előtti dorsocentralis m acro
chaetajuk általában nincs, h a mégis van, akkor felső orbitalis sör
téik erősek. Praclahrum uk nem ékszerű, és legtöbbször jól láth ató ,
nem re jte tt.
58 (59) Szárnyukon a szegélyér csak az ^
sugárér hetorkoliásáig, vagy alig
valam ivel azon tú l ér (54. ábra: É). Csak 1—1 felső orbitalis es notopleuralis sörtéjük van, külső verticalisuk nincs. P otrohúk hátoldala
erősen dom ború és pontozott
31. nem : Axysta H a eid .
59 (58) Szárnyukon a szegély ér a középérig nyúlik (pl, 54. ábra: A).
60 (61) P otrohúk 2. és 3. hátlem eze rövid, ra jtu k a potroh egész szélessé
gére kiterjedő benyöm ődások vannak. Csak 1 hátulsó notopleura-
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Hsuk van* Szájnyílásuk kicsi (56. ábra: A), praelabrum uk egyszer
látszik, másszor re jte tt. Á ltalában 1 felső orbitalisuk van, de h iá 
nyozhat is
32. nem : Lytogaster B eck,
61

(60) Potrohúkon nincsenek benyom ódások. Ha csak 1 notopleuralis sörte jü k van, akkor a felső orbitalis sörték mindig hiányzanak vagy
csökevényesek *

62

(63) Csak 1 notopleuralis sörtéjük van (53. ábra)* A cx 1,0 körüli érték.
Felső orbitalisuk nincs. A középcrindex több m int 2,0 (54. ábra: A)
30. nem: H yadina H alid .

63 (62) 2 notopleuraUs sörtéjük van. A cx sokkal nagyobb, m int 1,0, vagy
h a ahhoz közeli érték, akkor 2 p ár felső orbitalis sörtéjük van.
64 (65) 2 p á r felső orbitalisuk csökevényes, a verticalisok hosszának egyh a to d á t sem éri el. A szárnyán a cx 2,8—3,3, a harántereken sötét
felhőzöttség van, az elülső h a rá n té r m ögött, illetve a hátulsó h a rá n tcr m indkét oldalán átlátszó ^ablakok” vannak (51. ábra: D)
[28. nem: EiUaenionotum Oldbg*]
65 (64) Felső orhitalisaik nem csökevényesek, jóval hosszabbak, m int
a verticalisok egyhatoda. Szárnyuk lehet m intás és nem m intás is.
66 (67) A resörtéik rövidek és vékonyak, az arcpajzs kevéssé dom borodik
előre (55. ábra, 56. ábra: B). 1—2 felső orbitalisuk van, am elyek
mindig rövid ebbek, m int a külső verticalisok kétharm ada. Szár
nyuk nem m intás (55* ábra), a cx 2,5—3,0. T estük legtöbbször d u r
ván. pontozott
33. nem : Pelina H alid .
67

(66) Legalább 1 hosszú és vastag arcsörtéjük van, arcpajzsuk nagyon
előredom borodik (pl. 47. ábra, 52. ábra: F), 2—3 felső orbitalisuk
van, am elyek alig rövidebbek, sőt, ritk á n hosszabbak, m int a külső
verticalisok. Szárnyuk sokszor m intás, a cx legtöbbször kevesebb,
m int 2,5, de még 3,0-nál is több lehet.

68 (69) 2 felső orbitalis sörtéjük van. H um eralisnk nincs, 1 5 változó erős
ségű dorsocentralis sörtepárjuk van. Legföljebb 1 gyenge pofasörtejü k van (48. á b ra : H). Szárnyuk sokszor m intás (pl. 49. ábra: D),
a cx a hazai fajokon 1 ,0 —3,0. In traalaris sörtcik nincsenek
{= Napaea Rob.-D esv.)
27. nem : P arydra Stenh .
69

(68) 3 felső orbitalis sörtéjük van. H um eralisuk van, és mindig 5 dorso
centralis sortepár találh ató . E gy egész sor pofasörtéjük van (52. áb
ra: F). Szárnyuk sosem m intás, a cx mindig több m int 3,0; 2 in tra 
alaris sörtepárjuk van
[29. nem : H alm opota H alid .]

70

(1) Az arcpajzs közepén és a szájszélen hosszabb szőrök vagy sörték
erednek (pl* 64. ábra: A, 66. ábra: D). Praelabrum uk m indig vissza
h ú zo tt, re jte tt.
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(72) A szegélyér csak az r4-,.5 sugárér betorkollásáig vagy alig valam ivel
azon tú l ér (74. ábra: C—D). Csak 1 erős felső orbitalisuk van. Pofasörtéjük nincs, illetve peristo malis helyzetbe tolódott. Ivar m aik h a j
lo tta k , pulvillum aik nem csökevényesek
46. nem: Scatophila B eck.

72 (71) A szegélyér a középár betorkollásáig folytatódik (69* ábra: G
72. ábra: A).

H,

73 (76) Pulvillum aik hiányzanak, vagy annyira csökevényesek, hogy alig
észrevehetők; a hátulsó lábfej tőízén alul hosszú, sűrű szőrözet van.
K arm aik m ajdnem egyenesek (61. ábra: A).
7 4 (75) A 3. csápíz külső oldalán igen hosszá, szőrszerű sörte ered (63. ábra:
A). Az arcpajzs felső része fényes. Á ltalában csak 2 p á r felső orbitalis sörte van, ritk á n 3. Praescutellaris sorteik sosincsenek, posthum eralis sörtéjük néha csökevényes
37. nem: Setacera Cresson
75 (74) A 3. csápíz külső oldalán nincs szőrszerű sörte (60. ábra). Az arcpajzs felső része legalább részben ham vas. Legalább 3 pár felső
orbitalisuk van. Praescutellaris sörtepár mindig van, a posthum eralis sörte sosem csökevényes
36. nem : Ephydra F all *
76 (73) Pulvillnm aik nem csökevényesek; a hátulsó lábfej tőízén alul nincs
hosszú, sűrű szőrözet. K arm aik h a jlo tta k (pl. 68. abra).
77 (78) A csápsör te teljesen csupasz, a hom loka nyerges, a járom lém ézek
között besiipped, a fej hosszabb, mint amilyen magas (64. ábra: A)*
2 - 2 felső orbitalis és doxsocentralis sörtepárjuk van, szárnyuk
egyenletesen füstös
[38. nem: Teichomyza Macq.]
78 (77) C sápsörtéjük legalább molyhos, de legtöbbször hosszabb -rovidebb
ágacskákat visel (67. ábra: A, 72. áb ra: C)*
79 (80) Csak 1 erős hátulsó, kifelé hajló felső orbitalis sörtéjük van. Ha az
elülső m egvan, akkor rövid és előrehajlik (71. abra), A szárnyon
sok sötét és átlátszó folt van, még az 1. perem sejtben is (72. ábra:
_g j
44. nem : Linmellia Malloch
80 (79) 2 pár erős, kifelé hajló felső orbitalis sörtéjük van (66. ábra: D).
Szárnyuk m iiitázatlan, vagy h a m intás, akkor sokkal kevesebb folt
van ra jta , és sosincsenek sötét vagy átlátszó foltok az 1. perem sejt
ben (66. ábra: C, 69. ábra: G —H).
81

(86) Csáp sört éj ük ön hosszabb ágacskák vannak (65. ábra, 66. ábra: D,
72. ábra: C). Szárnyuk nem m intás, vagy legföljebb csak a h a rá n t
erek sötétebben felhőzottek.
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(83) A 2. csápízen belül bosszú, előre irányuló tövisszerű sörte van
(72. ábra: C). A pajzsocska hátoldala esupasz. Apró, 2 mm-nél is
kisebb légyek
45. nem : Phllotelm a B eck,

83 (82) 2. csápízükön belül nincs hosszú, tövisszerű sörte (66. ábra: D),
Pajzsocskájuk hátoldalán rövid, vékony sortok vagy sörteszerű
szőrök vannak. Nagyobb, legalább 2,5 mm-.es legyek.
84

(85) Legfeljebb 1 gyenge Immorális van, és csak 2 p ár h a rá n tv a rra t
m ögötti dorsocentralis sortepár található
39. nem: Coenia R ob .-D esv .

85 (84) 2 —3 érős hum eralis és 3 pár h a rá n t v a rra t m ögötti dorsocentralis
sörtéjük van
40. nem: Paracoenia Cresson
86 (81) Csápsörtéjük molyhos, vagy csak egészén apró ágacskák vannak
Tajta (68. ábra, 67. ábra: A, 70. ábra: A). Szárnyukon sokszor á t
látszó ablakok vannak (pl. 70. ábra: B),
87 (88) P ofasörtéjük nincs (67. ábra: A), 2, egyforma m icrocbaetakból állő
teljes acrostichalis sörtcsoruk van, acrostichalis m acrochactajuk
sosincs. Szárnyukon soha nincsenek átlátszó ablakszerű foltok,
legföljebb a haránterck sötétebben fclhőzöttek (67, ábra: B). A köz
vetlenül a pajzsocska előtt eredő intraalaris sörte jóval a dorsocentralisok vonalán kívül ered, így valódi intraalarisnak te k in t
hető
41. nem : Lam proscatella H e n d .
88 (87) Pofasörtéjük mindig van, b á r néha peristom alis helyzetbe tolódik
(68. ábra, 70. ábra: A). Acrostichalis m icrochactaik sokszor csak
a h a rá n tv a rra t előtt vannak, legtöbbször 1 p ár h a rá n t v a rra t előtti
acrostichalis ma cro eh a etaju k van* A közvetlenül a pajzsocska előtt
eredő intraalaris sörtéik beljebb tolódtak, a dorsoccntralisok vona
lában erednek, így ezeket dorsocentralisnak kell tekinteni.
89 (90) 1—2 h a rá n tv a rra t előtti dorsocentralis sörtéjük van, acrostichalis
m acrochaetajuk mindig erős, m ögötte m egnagyobbodott mierochaetak lehetnek, de hiányozhatnak is. A szárnyon m indig vannak
világos, átlátszó foltok, a 2. perem sejt világos foltja széles, négyzet
alakú (70. ábra: B). Pofasörtéjük mindig hosszú és vastag (70. ábra:
A)
43. nem : Neoseatella Malloch
90 (89) H a rá n tv a rra t előtti dorsocentralis sörte nincs, vagy csak a v a rra t
előtt vannak acrostichalis m icrochaetak. E z utóbbi esetben v a rra t
előtti acrostichalis m acrocbaeta is van, vagy 2 teljes sor acrosticha
lis m icrochaeta található, de acrostichalis m ácrochaeta nincs. A szár
nyon hiányozhatnak az átlátszó foltok, ha azonban m egvannak,
a 2. perem sejt világos foltja keskeny (69. ábra: H). Pofasörtéjük
néha gyenge, és peristom alis helyzetbe tolódott (68. ábra, 69. ábra:
A)
42. nem : Scatella Rob.-D esv .
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1. nem: Mosillus Latr .
Zömök, fényes fekete testű, színtelen vagy tejféhér szárnyű, csaknem
sorté nélküli legyek. A karakterisztikus fejsörték közül csak a külső és belső
verticalisok, valam int 2 előrehajló felső orbitalis ism erhető fel (5. ábra: A),
de ezek is igen rövidek. Az arcpajzs közepén alul nagy kiemelkedés van, amely
proliiból egészen orrszerű is lehet, A práelabrum kiálló. Pofájuk igen széles,
szemük kerek vagy rövid ovális. Viszonylag kicsiny csápjaik az arcpajzs

boöblösöd őseiben fekszenek. A 2, csápízen előre irányuló sörte található. Csápsörtéjük csaknem csupasz, ra jta felül csupán néhány alig észrevehető pilla
figyélhető meg. Toruk és pajzsocskájuk h á to ld alá t egyenletesen, de rendezet
lenül álló igen finom szőrök borítják ; m ivel m indegyik kicsiny kiemelkedésen
ül, a to r pontozottnak látszik. T orsörtczetük csupán 1 praealaris helyzetbe
csúszott notopleuralis, 1 postalaris és 1 praescutellaris helyzetű dorsocentralis
sörtepárból áll. A pajzsocska szélén 4 vastagabb, de rövid sörte, és több véko
nyabb és még rövidebb sörtéeske található, M csopleurajuk nagyobbik része
a to r hátoldalához hasonlóan ” p o n to zo tt” . 1 2 mesopleuralis és 1 sternopleuralis vékony sörtéjük van. L ábaikon kevés sörte helyezkedik el, csupán
a középső comb elülső oldali sörtosora és a középső lábszár belső oldali csűesi

6 14

DK. PAPI1 LÁSZLÓ

XV.

sörtéje jelentős. Szárnyuk m in tázat nélküli, a cx 2 - 3 közötti érték. Biliérjük
világos. M indkét ivar potrohán 5 szelvény lá th ató (4. ábra), a hím ek ivarszerve
kicsiny.
A nemnek 4 biztos és 2 bizonytalan értékű faja van. 3 faj az Újvilágban, a többi a
Palaear ktikumbán él. Egyetlen. biztos palaearktikus faja hazánkban, is közönséges.

—

— A csápgödröket kivéve az egész arcpajzs fényes. A hom lokhárom szög a hom lok többi részénél is erősebben fényes. Az elülső comb
belső oldalának csűcsi harm adában 1 hosszabb és 3 rövidebb fekete
tövis van. A szárny üvegszerücn átlátszó, az erek sárgák. A cx
2,5—3. A hím ek potrohának 5. hátlem eze közel olyan bosszú, vagy
egészen olyan bosszú, m int a 4. (4. ábra). 2 —3 mm.
Az arktikus területeket kivéve az egész Palaearktikumban elterjedt.
Madeirán cs az Azori-szigeteken, valamint Taivanon is megtalálták. Hazánkban
síkvidéken és a középhegy Bégekben egyaránt gyakori. INém csupán iszapon,
hanem trágyátelepen, erősen trágyázott talajon és emberi székleten is gyűjthető.
Fejlődésére vonatkozón nincsenek biztos adatok (III—X.)

subsultans F abe .
2. nem ; Áthyroglossa Lw.
Kicsiny, fényes fekete testű , m intázatlan szárnyú legyek. Fejük — bár
jóval m agasabb, m int am ilyen hosszú — elöl nem la p íto tt. Külső és belső
verticalis, p őst verticalis helyzetben álló postocellaris, a pontszem lem ez m ellett
eredő ocellaris, 1 — 1 előre- és hátrah ajló felső orbitalis sörtéjük van, amelyek
m érsékelten hosszúak, de vastagok (6. ábra). Az arcpajzs a csápok a la tt teljes
szélességében benyom ott, alsó része kidom borodik, esetleg középen kiem el
kedő dudor is találh ató ra jta . Az arcpajzson felül 1 erős, a la tta legalább 1 erős
és 1 gyenge befelé hajló sörtepár ered. A szájnyílás viszonylag kicsi, a praelabrum nagy és lazán a szájszélhez n ő tt. A 2. csapízen belül 1 elorehajló hosszú
tövis és 2 m ásik sörte van. Csápsörtéjükön felül 4 —8 ág találh ató . A to r és
a pajzsocska hátoldalán, valam int a m esopleuran finom szőrök vannak, a to r
hátoldalán vagy sűrűn és rendezetlenül, vagy rendezett sorokba* állnak az

5. ábra. A: AfosiHus subsultans Fabk. feje — B: Atkyroglotea ordinata Beck. és C: Feíigmfs
durrenbérgensis Lw. torának és p&jzsocskájának hátoldala (Eredeti)
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acrostichalis m icrochaetak. H um eralisuk nincs, vagy nagyon gyenge. További
torsörtéik: 2 notopleuralis, 1 postalaris, 1 pracscutellaris helyzetű dorsocentrális, 2 scntellaris sortepár, 1 —1 mesopleuralis és sternopleuralis sörte,
A pajzsocska hátoldala vagy lapos és erősen pontozott (Athyroglossa s. str.
alnem), vagy dom ború és simább felszínű (Parathyroglossa Hend* alnem),
A lábakon karakterisztikus sörték nincsenek* A szárnyak nem foltosak, a cx
magas érték (6. ábra). A potroh nem szélesebb, m int a tor, m indkét ivaron
S lá th a tó szelvénnyel, A hím ek 5. haslemeze jellegzetesen 2 részből áll.12
Eddig 4 alnembe sorolt 19 faja ismertj de még bizonyosan több leíratlan faja is van.
A Palaearktíkumban 4 faj fordul elő. Hazánkban eddig 2 faját gyűjtötték, egy 3. előfor
dulása pedig várható, mivel a Kárpát-medencében már megtalálták.

6. ábra. Athyroglossa ghxbra M eig.

1

(Eredeti)

(2) N agyobb, 2 —2,6 mm-es faj* A pajzsocska hátoldala lapos, m élyeb
ben bibircses (6, ábra) (1. alnem: Athyroglossa s. str.). — A to r h á t
oldalán a m icrocbaetak igen sűrűn és rendezetlenül állnak, a csápsörtén felül 5, ritk áb b an 4 ág van. Az arcpajzs erősen kidom boro
dik, de középen nincsen ra jta kiem elkedő dudor. A biliér sötétbarna.
Országszerte előforduló, de ritka, holarktikus elterjedésű faj. Fejlődése
ismeretlen, imágóit nedves helyeken lehet gyűjteni. Húsra és székletre is repül,
de valószínűleg csak azok nedvességtartalma vonzza (I—III—X.)

glabra Me ig .
2

(1) Kisebb, 1,5—2 mm-es fajok. A pajzsocska hátoldala erősen dom 
ború, és alig észrevehetően pontozott, fényes (5. ábra: B) (2. alnem :
Parattiyroglossa H end.). — A to r h átoldalán a m icrochaetak r it
k ábban (rendezetten vagy rendezetlenül) állnak* Az arcpajzs kidom 
borodó alsó részén középen jól lá th ató dudor van.
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(4) A to r h átoldalán az aerostichalis m iefochaetak 4 szigorúan rende
zett sorban állnak (5, ábra: B), a csápsörtén felül 5 —6 rövid ág
van. A hillér barna vagy sötétbarna, a szárny kissé hosszabb, m int
a következő fajé, az r4+5 és az m erek közel párhuzam osak. A szárnyérék világos sárgásbarnák. 1,5—2 mm.
Nagyon ritka holarktikus faj. Hazánk 5 pontjáról, de mindenünnen csak
1—1 példányban került elő; néhány további adata ismeretes a Kárpát-medence
más pontjairól is. Fejlődése teljesen ismeretlen, de még az imágó repülési idejét
sem tudjuk pontosan (IV—VIII.)

ordinata B eck .
4

(3) A to r hátoldalán az acrostichalis m icrochaetak rendezetlenül áll
nak, a csápsörtén felül több m int 6 ág van. A biliér sárgás, a szárny
kissé rövidebb. Az r4.(5 és az ni erek enyhén összetartanak. A szárnyerek sötétbarnák. 1,5 mm.
Rendkívül ritka, egyelőre ismeretlen elterjedésű faj. Csupán a Déli-Kár
pátokban (Herkulesfürdő) és Kazányban fogott példányai ismeretesek. Élet
módja és repülési ideje ismeretlen

[nudiuscula Lw.]

3. nem: Peügnus Cresson
Kicsiny, szürke vagy sárgásszürke legyecskék. Fejük viszonylag nagy,
szélesebb, m in t a tor. Az arcpajzs egyenletesen, enyhén dom ború, így a száj
szél nem nyúlik előre, profilban m ajdnem egyenes. Postocellaris, a pontlem ez
előtt és m ellett eredő oeeílaris,* valam int külső és belső vertiealis sörtéik erő
sek (7. áb ra: B), 2 gyenge előrehajlo és 1 hosszú és vastagabb hátrah ajló felső
orbitalisuk van. A rcpajzsuk alsó részén a sörték 2—2 sorban állnak, legalább
a belső sor 2 felső sörtepárja hosszú és vastag. Pofájuk széles, ra jta 1 erős és
több gyenge sörte található. P raelabrum uk keskeny és nem kiálló. Csápjuk
elég kicsiny, a 2. csápízen 1 kis előrehajlo tüske látszik, továbbá 1 hosszú és
több rövid sörte. Gsápsörtéjük rövid és m egvastagodott, ra jta felül 4 —5 hoszszű ággal. Toruk ham v as, 1 hum eralis, 2 notopleuralis sőrtével, am elyek közül a
hátulsó ugyanolyan közel ered a mesopleuralis v arrath o z, m int az elülső,
tov áb b á 1 praesuturalis, 1 postalaris, 1 dorsocentralis és 1 praescutellaris sortep ár is m egfigyelhető (5. ábra: C). Pajzsocskájukon a szokásos 2 p ár sortén kívül
több kis sörte is van. Csak 2 sor, egym ástól táv o l futó erős acrostichalis microchaeta találh ató , dorsocentralis m ierochaetaik m egnagyobbodtak. 2 erős és
több rövid m esopleuralis és 1 nagy sternopleuralis sörtéjük van. Lábaikon
karakterisztikus sörték nincsenek. Szárnyuk (7* ábra: A) m intázatlan, de besö
té títe tt, a cx nem, vagy alig több m int 1,0. A szegélyér az m érig terjed, a 2. tosejtből és a korongsejtből összeolvadt sejt igen keskeny, a végsőér redő for
m ájában m ajdnem a szárny szélig fu t. A hím ek surstylusai viszonylag egy
szerűek, kanál alakúak.

* Vaunak szerzők, akik ezeket interfrontalisöknak tekintik, es a mögöttük álló kis
fiörtéket tartják ocellaris oknak.
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E nemből eddig mindössze 3 fajt írtak le. A Palaearktikumban 2 faj fordul elő, mind
kettő előfordulása hazánkban is várkaid.

1

(2) A fejtetőlem ezek és a hom lokliárom szög zöldes színű, a köztük levő
terü letek ezüstszürkék- Az r4+5 cs az m erek erősebben lehajlanak.
A lábfejízek élénksárgák. 1 —1,5 mm.
Alexandriából, a Szaharából, Szíriából, a Perzsa-öböl partjáról és Novibül
ismeretes, de egyelőre nem tartjuk kizárhatónak, hogy hazánkban is előfordul
jon. Életmódja ismeretlen

[acrosticalis B eck .]
2

(1) A fejtetőlem ezek és a hom lokhárom szog, illetve a köztük levő te rü 
letek egyform án zöldesszürke színűek. Az r4+5 és az m ér kevésbé
lehajló. A lábfejek vörösessárgák. 1 —1,5 mm.
Mivel más, rokon nemekbe tartozó fajokat is e fajnak határoztak, elő
fordulási adatai (Egyiptom, Anglia, Teneriffa, Kanári-szigetek), kivéve a típus
sorozat előfordulási helyét, megerősítésre szorulnak. Mindenesetre hazánkban is
előfordulhat

[durrenbergensis Lw.]

4, nem: Ptilomyia Coquillett
Igen kiesi, sötétszürke-fekete, nagyobbrészt ham vas testű legyek. F ejük
rendkívül jellegzetes (7. áb ra: C), hom lokuk rövid és lapos, arcpajzsuk közé-

C

^

D

7. ábra. A: Pelignus acrostithalis Beck. szárnya és B; fejé — C: Ptilomyia orsovana End.
feje és D: szárnya (Eredeti)2

2 Vízilegyek
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pen dudorszcrűen kiem elkedik, a szájszél profilban e m ögött m arad. Postocellaris sőrtéik nincsenek, külső és belső verticalisaik, valam int az elülső ocellus
inogott* a pontszem lem ezen eredő ocellarisaik erősek. 1 - 1 erős előre- és h á tra hajló, valam int 1 harm adik, vékony és rövid felső örbitalis sörtéjük van. Az
arcpajzson a sörték 2 sorban állnak: a belső sor felső sörtepárja befelé-felfelé
hajlik (7. ábra: C). A szemek nagyok, így pofájuk keskeny, ra jta 1 igen hosszú,
lefelé irányuló és több rövid sörte található. A 2. csáp ízen viszonylag nagyon
hosszú, előre irányuló tövisszerű sörte van. Csápsörtéjük vastagodott, 4 —6 fel
ső ággal. Torsörtézetiife; 1 hum eralis, 2 notopleuralis (melyek közül a hátulső
négyszer olyan messze ered a mesoplcuralis v arrattó l, m in t az elülső), 1 praesuturalis, 1 eléggé előretolódott, szinte supraalaris helyzetű postalaris, 1 in traalaris helyzetű dorsocentralis (akár intraalarisnak is nevezhetjük) és 1 pracscutellaris sörtepár (utóbbi 2 sörtepár messze a pajzs ócska előtt ered). A 2 p á r
scutellarison kívül legfeljebb 1—2 rövid szőröcske lehet a pajzsocskán. Az
acrostichalis m icrochaetak 2 vagy 4 rendezett sorban állnak. A dorsocentralis
m icrochaetak az acro stich alisokkal egyezően igen rövidek. 2 erős mesopleuralis és 1 sternopieuralis sörtéjük van. Szárnyuk m intázatlan, de nem színtelen,
hanem rendszerint világosbarna, a fp környéke rendszerint sötétbarnán színe
z ett (7. áb ra: D), a cx sohasem több, m int 1,0* A korongsejt kissé szélesebb,
m int a Pe/ignns-fajoké. A végsőér csökevényes, még redőként sem közelíti
meg a szárny szegélyt.
A nem különböző fajai a Föld minden faunabirodalmában előfordulnak, ina még
igen sok faját nem írták le. A Paláé arktikumb ól eddig 3 faja ismeretes, amelyek közül hazánk
ban 2 fordul elő.

1

(2) Nemcsak csípői, com bjai és lábszárai, de lábfejízei is sötétszürkefeketék, a lábfejízek legfeljebb halvány sárgásszürke beporzottságuk m iatt látszanak világosabbnak. A to r és potroh hátoldala sö tét
szürke. 0,9—1,2 mm,
Mindeddig csak a Kárpát-medencében találták. Hazánk síkvidékeinek
több pontjárni is előkerült, mégis igen ritkának mondható. írná goja mocsarak

ban, réteken gyűjthető. Fejlődésmenete ismeretlen (IV—IX.) (XII.)

orsovana E n d .

2

(1) Legalább a lábszárak végei és a lábfejízek sárgák, de a lábak többi
része is világosabb, m int az előző fajon* A to r és potroh hátoldala
sárgásbarna. 0,9—1,0 mm.
Csak Noviban és Budapesten gyűjtötték. Életmódja és repülési ideje
ismeretlen (?—VII— ?)

angustigenis B eck.
5* nem: Atissa H a lid .
Nagyon kicsi, gyengén fénylő legyecskék. F ejük olyan széles vagy széle
sebb, m int a tor, és igen jellemző alakú (8. ábra). A rcpajzsuk a csápok a la tt
enyhén bem élyed, középen alig észrevehetően kiem elkedik, a szájszél erősen
előrehúzott, profilban messze a csápok töve elé nyúlik. A pontszem le mez szé
lén, de az elülső ocellus m ögött eredő ocellarisaik, külső és belső verticalisaik
erősek, postocellarisaik rövidek és szőrszeruen vékonyak. 2 előrehajló rövidebb
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és I h átráh ajló hosszabb felső ö rbitahsuk van* Az arcpajzson a sörték 2 sor
b an állnak, <Jé a belső Sorban csak 1;—2, a külsőben csak 1 erős sorté van1 előrehajlő érös pofasörtéjiik is megfigyelhető:, Szemük viszonylag nagy,
h a rá n tu l ovális, így pofájuk elég keskeny. A 2v csápízén az elorehajló tövisén
kívül legalább 1 ér ős sörte is éred. Csápsörtéj ük rövid és m egvastagodott, ra jta
felül 4 —5 ág találh átő . Torsörtézetftk (9. ábra: A): 1 huiner alis, 2 notoplenraUst am elyek közül a hátulso négyszer olyan messze ered a mésoplenraliá var-

% ábra. Alissá pygmaüa H á u ó , \g (Eredeti)

ra tto l, m int az elülső, 1 pöstalafis és 1 intraaíaris (am elyet talán helyesebb
eltolódott dörsocéntralisnak tekinteni), 1 praescuteüaris sörtepár. P raesuturalisuk csökevényes, 2 —4 rendezett sor aerostichalis m icrochaétajiik van, de
előbbi esetben a ren d ezett soron kívül a té r hátoldalának elején is van n ak
többé^kévésbé rendezett acröstichalísok. 2 p á r seütellaxis lá th ató , de á p aj “
zsocska h áto ldalán körtéeskék is lehetnek* I felső gyengébb és 1 alsó erősebb
m esopleurálisuk és 1 hosszú ^ternopleuralisiik v a n . Szárnyuk nem mintás,, de
legtöbbször sö té t alapszínű, a hátulso h a rá n te re t sokszor b arn a fo lt környé
kezi. A cx 1,0-nál m indig, de 1,5-nél ritk á n több> B iliérjük világos*
Eddig 8 oly ári érvényes fajt tartanak számon, amelyet ina ebbe a nembe sorolnak.
Mivel a régi határozások teljesen megbízhatatlanok (más neiribe tartozó fajokat is valamelyik
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ide tartozó faj nevével jelölték), a nemnek világanyagra kiterjedő revíziója lenne szükséges.
A Palaearktikumból lein 4 faj valószínűleg mind jó faj. Hazánkban 1 fajt gyűjtöttek, 1
továbbit pedig a Kárpát*medencében, de á másik 2 faj előfordulása is lehetséges.

1

(2) A szárny egyöntetű szürkésbarna, a hátulsó h a rá n tér körüli folt
nem , Vagy alig ism erhető fel (8. ábra). A hátulsó lábfej tőíze sárga.
Legalább a 3. csápíz alsó része narancssárga. A cx több m int 1,3.
1 —1,2 mm.
Publikált előfordulási adatai vannak Európán és Észak-Afrikán kívül
Taivanról, Észak-Amerikából, sőt Dél-Amerikából is. Majdnem biztos, hogy az
utóbbi adatok más fajokra vonatkoznak. Hazánkban 3 helyről (Csévharaszt,
Nyíregyháza, Gyón), ezeken kívül a Kárpát-medence néhány más pontjáról is
gyűjtötték. Szikes tavak, mocsarak mellett és tengerpartokon is gyűjthető, lár
vái valószínűleg sós iszapban fejlődnek (VII—VIII.)

pygmaea H a lid .
2

(1) A hátulsó h a rá n té r körüli folt h atáro zo ttan felism erhető (9. ábra: B),

3

(4) A hátulsó h arán tér körüli folt igen nagy, messze az m ér fölé terjed
(9. ábra: B). A cx kevesebb m int 1,25. Az összes lábfejízek a láb 
szárakkal egyezően sötétszürkék, sárgásszürke porozottsággal.
1 —1,25 mm.
A fajt a Déli-Kárpátokból (Mehádia) Írták le, más lelőhelye ez ideig nincs.
Fejlődése és repülési ideje ismeretlen
[Kerteszi L* P a p p ]

4

(3) A hátulső h a rá n tér körüli folt jó v al kisebb, a cx legtöbbször több
m int 1,25. A lábfejízek a lábszáraknál világosabbak is lehetnek.

5

(6) A csáp norm ális nagyságú. A cx 1,25 1,5, a szárny kissé sötétebb,
m int a következő fajé. A csáp — 3. ízének tövétől eltekintve —
sötétszürke. A biliér világosbarna, ritk á n még világosabb. Az arc
pajzs sortéi közel vízszintesen állnak. 1 mm.
Norvégiából írták le, de bizonytalan adatok mellett megbízhatónak látszó
előfordulási adatai vaunak Olaszországból és Ausztriából (Becs) is. Tengerparton
és sós, szikes tavak mellett gyűjtötték

[limosina B eck .]9

9, ábra. A: -íátissa pygmaea H a lid . torának és pajzsoeekájának hátoldala — B: Atissa Kérteszi L. Papp szárnya (Eredeti)

XV,
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(5) A csáp viszonylag nagyobb, m int a nem többi fajain. A ex 1,25 körüli
érték, a szárny nem olyan sötéten árnyékolt, m int az előző fajé.
Az egész csáp sötétszürke, a biliér fehér, Az arcpajzs sortéi felfelé
hajlanak. 1,0 mm.
Egyiptomból (Asszuán) írták le, de bécsi előfordulási adata is ismert, bár
ez utóbbi megerősítésre szorul. Életmódja ismeretlen
[kepaticoloris B e c k .]

10, ábra. AUotrichoma Dahli B eshoyski

(Eredeti)

6. nem: AUotrichoma B eck.
Kicsi, szürkén ham vas testű, színtelen vagy fehéres, de sosem m intás
szárnyú legyek (10. ábra), A rcpajzsnk a csápok a la tt enyhén bemélyed, közé
pen gerincszerűcn kiem elkedik, ez lejjebb bütyökszerű kiem elkedésben foly
tató d ik {11, áb ra: A), profilban a szájszél o bütyök m ögött m arad. A praelabrum láth ató . Az elülső oeellus vonalában, de a pontszem lemez m ellett eredő
ocellarisaik, postocellarisaik, külső és helso verticalisaik, egymás közelében
eredő 1 — 1 előre- és h átrah ajlő felső urbitalisuk egyaránt erős. Az arcpajzson
1 —1 sorban 2 pár befelé és enybén felfelé hajló sörte láth ató , a külső sorban

« 22

D R . FÁJPP LÁSZLÓ

XV*

legfeljebb kicsi sörték lehetnek, Pofasörtéjük erős. A 2. csápízen az előrehajlo
tü sk én kívül felfelé álló sörte is ered. A csápsörtének csak a töve v astagodott
meg, ra jta 5 —6 felső ág figyelhető meg. T orsörtézetük: 1 hum eralis, 2 notopleuralis, amelyek közül a hátulsó négyszer olyan messze ered a mesopleuralis
v a rra ttó l, m in t az elülső, 1 praesuturalis, 1 postalaris, 1 intraalaris helyzetbe
to ló d o tt dorsocentralis, 1 praeseutellaris, 2 scutellaris sörtepár. A pajzsocska
hátoldalán rövid sörték erednek. Az acrostichalis m icrochaetak 4 rendezett
sorban állnak. 2 mesopleuralis és 1 sternopleuralis sörte is található. A hím ek
hátulsó lábszárának külső oldalán a csűcsi részen több merőleges sörte van
( I I . ábra: D). Szárnyuk m intázatlan, a cx igen magas érték (10. ábra). Végsőerük rövid. A nőstények potroha 5, a hím eké azonban csak 4 láth ató szelvény
ből áll, az 5. késpengeszerűen visszahajlik, és végén a bonyolult ivarszervet
h ordja (pl. 12. ábra: B).
Külő6 alaktanát tekintve nagyon egységes nem, A nőstényeket mai tudásunk szerint
nem leket meghatározni, és a hímeket is kizárólag csak az ivarszervük alapján. Jelenleg több
mint 15 fajt sorolnak é nembe, de igen sok faj vár leírásra a különböző gyűjteményekben,
elsősorban azért, mert a nem fajai — néhány kivételtől eltekintve — a hímek ivar szerve
alapján végzett revízióra szorulnak. Legtöbb faja a Palaearktikum legdélibb részein (Szahara,
mediterrán tengerpartok) éL Hazánkban eddig 4 faját találták, további 5 előfordulása vár
ható. Különböző fajai nemcsak édesvizek, hanem sivatagi és más sós vizek partján is fej
lődnek.1

/

\

11, ábra. A: Allotrichama Bezzii B eck, feje — B: A . Dahli B esh ovsk i hímjének ivarszerve
hátulnézetben és C: oldalnézetben — D: Allotrichoma-faj hímjének hátulsó lábszára — E:
A , impudicum Duda hímjének ivarszerve hátulnézetben és F: oldalnézetben — G: A. Dahli
BeShovski* H: A. Strandi DtlidA, I; A. trispinum B eck ., J: A , bifidum L, P app és K: A r
Sckumanni L. P app hímjének surstylusa (B—C és E—F: B esh o v sk i nyomán, a többi eredeti)
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1

(8) A bírnék függelékszerű surstylusvége viszonylag széles (11. ábra:
E —F, 12. ábra: A)* esetleg a csúcsa még jobban kiszélesedik (11. áb
ra: J , K).

2

(5) A hím ek surstylusának vége nem szélesedik ki lap át alakűan.

3

(4 A surstyhis oldalt hajlik, enyhén csavarodottnak látszik, belső
szélén hosszú sörték van n ak (12. ábra: A). 1,6—2 m m .
Az irodalomban előfordulási adatai vannak egész Dél- és Közép-Európából, Egyiptomból, a Szaharából, de Észak-Amerikából iá. Hazai gyűjteményben
nincs olyan példány, amely e fajhoz tartoznék, annak ellenére, hogy majdnem
bizonyosan előfordul hazánkban is

[laterale Lw .]
4

(3) A surstylus nem oldalt hajlik, hanem a to r irányába, belső oldalán
viszonylag rövidebb sörték vannak (11. ábra: E —F). 1,6—2 mm.
Németországban, Bulgáriában és a Kárpát-medencében találták. Nálunk
ritka, az ország 4 pontján fogták 1—2 példányát, de Noviból (Jugoszlávia) és
Mehádiáról (Románia) is előkerült. Imágója erdei pocsolyák, édesvizű tavak
mellett, illetve tengerparton egyaránt gyűjthető (VI—VIII.) ( = Valkanovi
Beshovs& i)

impudicum D uda
5

(2) A hím ek surstylusának vége lap á t alakúan kiszélesedik.

6

(7) A la p á t alakú surstylus sarkai hegyesek, ra jta csak m érsékelten
hosszú sörték vannak (11. ábra: J). 1,45 —1,95 mm.
Eddig csak a Kárpát-medencéből ismeretes (Gyón, Bükk hegység, Szent
endre, Dunafoldvár, Szászkabánya). Imágóját folyók és patakok partján, de
állóvizek mellett is gyűjtötték. Fejlődésmenete ismeretlen (IV—VII— ?)

hifidum L, P app
7

(6) A surstylus a végén egy belső oldali n y ú lv án y t képezve szélesedik
ki (11. ábra: K). E nyúlványon bozontos rövid szőrök, a surstylus
többi részén igen hosszú, h a jlo tt sörték vannak. 1,7—2 mm.
Németországból és hazánkból (Gyón) írták le. Életmódja és repülési ideje
ismeretlen (?—VII— ?)

Sckum anni L. P a pp
8

(1) A hím ek surstylusának végnyúlványa vékony, ujj- vagy pálcikaszerű, végük sosem szélesedik ki (11. ábra: G —I, 12. ábra: C).

9

(10) A hím ivarszerve különleges alakú (12, ábra: B), a hosszú, vékony
surstyluson több, viszonylag hosszú sörtéeske van. 2 mm.
Csak Olaszországból van adatunk, de nem lehetetlen, hogy hazánkban is
elő fog kerülni

[Bezzii Beck .]
10

(9) A hím ek ivarszerve és azon belül surstylusa más alakú.
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11 (12) A surstylus kicsi, rövid és keskeny, fonalszerűen végződik, feltűnő
sörtézete nincsen (12. ábra: C). 1,5 mm.
A fajt a Szovjetunió európai felének déli részéből (Sarcpta) és egy köze
lebbről meg nem jelölt olasz helységben gyűjtött példányok alapján írták le;
mást nem tudunk róla
[filiform e B e c k .]

12 (11) Az egész surstylus keskeny és hosszú, de a végnyűlvány legalábbis
pálcikaszerű, végén 3 —4 sörtécskével vagy erősebb sorté vei.
13 (14) A surstylus végén csak 3 parányi sörtécske vau, am elyek csak száz
szoros nagyítással láth ató k (10. ábra, 11, áb ra: B —C, G). 1,5 —
2 mm.
Eddig csak Bulgáriában és hazánkban találták. A nem leggyakoribb hazai
faja, ennek ellenére ritkának kell mondanunk. lm ágóit folyók, patakok, szikes
tavak és erdei pocsolyák mellett gyűjtötték, lárvái valószínűleg iszapban fej
lődnek (V—IX.)
D ahli B esh o vsk i

14 (13) A surstylus végén 3 —4 erős sörte van.
15 (16) A surstylus végnyűlványa kissé szélesebb, a végén csak 3 sörte v an
(11* ábra: H). Kissé nagyobb faj, 2 —2,5 mm.
Á Balti-tenger partjáról írták le, azóta máshonnan nem került elő. Mégis,
mivel a nem fajait oly hiányosan ismerjük, hazai előfordulását sem lehet kizárni

[Strandi D u d a ]

16 (15) A surstylus végnyűlványa vékonyabb, a végén 4 sörte vari (11. ábra:
I). Az előzőnél valam ivel kisebb faj, 1,8—2,2 mm.
Sziléziából (Lengyelország) írták le, de előfordulási adatokat közöltek
E szak-Amerikából is. Utóbbiakat esak a nem fajainak világ anyagon végzett
revíziója erősítheti meg. Hazánkban mindenesetre előfordulhat

[trispim un B ec k .]

12. ábra, ^HaírkAoma-fajök hímjeinek potroliváge. A: A . laterale Lw., B: A. Bezzii Beck.
(oldalról) és C: A . filiforme Beck, (A, C: B egker nyomán, B: eredeti)

XV.

HPHYDKXDAE - VÍZILEGYEK

6 25

7. nem: H eüam ede H a lid .
Kiesi, szürkén ham vas testű, tejfehér szárnyú legyek. A rcpajzsuk a
csápok a la tt bem élyed, a csápok k özött pedig gerincszerűén kiem elkedik,
közepén igen nagy dudor van, amely profilban messze a szájszél elé nyúlik.
A praelabrum keskeny, de m indig látszik. Külső és belső verticalisaik v a sta 
gok, de rövidek* A hom lokhárom szög nagy és sörtézett, postocellarisaik egy
m ás közelében erednek, ocellarisaik egym ástól igen távol, az elülső pontszem
elő tt állnak, és még ezek e lő tt is van 1 erős interfrontalis sörtepár (13, ábra)*
1 —1 előre-, illetve b átrah ajlő felső orbitalis láth ató . 2* csápízükön előrehajló
tövis és legalább 2 erős sörte van. Csápsörtéjük rövid, csak a töve vastagodott.

villában végződik, em ögott 3—4 ág látható* A rcpajzsukon a sörték 1 sorban
állnak. Pofájuk nagyon széles, ra jta sok rövid sörte ered. T oruk és pajzsocsk áju k h á to ld alát, valam int m esopleurajuk egy részét rendezetlenül kis, sötét
kiem elkedéseken eredő rövid sortok borítják. Toruk karakterisztikus sortéi:
1 hum eralis, 2 notopleuralis — am elyek közül a hátulső három szor olyan
messze ered a mesopleuralis v arrattó l, m int az elülső —, 1 kicsi praesuturalis,
2 postalaris. 1 kissé oldalra to ló d o tt dorsocentralis és 3 (!) scutellaris sörtepár.
2 nagy m esopleuralisuk és I kicsi sternopleuralásuk van. A lábak világosak,
alapsörtézetük erőteljes. A szárnyon a szegély ér az m érig terjed, de ezt nehéz
észlelni, m ert a szegélyér sötét színű sörtézeLét az
közepén fehér pillák
v á ltjá k fel. A cx mindig több m int 2,0. A potroh ezüstszürkén csillog, vagy
tom pa világosszürke. A hím eknek csak 4 láth a tó potroh szel vényük van, az
5. re jte tt, kicsi és csőké vény es*
Mindössze 3 faja ismeretes, amelyek közül 2 fordul elő a PalaearktikunVban, 1 faj
előfordulása nálunk is lehetséges.

—

— H om lokának elülső része és csápja narancssárga, az arcpajzs dudora
fényes gesztenye barna. A lábszárak vörösessárgák, nincs ra jtu k
sötét sáv. A hátulső combok belső felszíne fénylő sötétbarna. A p o t
roh ezüstszürkén csillog (13. ábra). 1,8—2,4 mm.
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Az Atlanti-óceán észak-amerikai és európai partjain, a Földközi-tenger
mellékén, az Az őri- és a Kanári-szigeteken. Észak*Afrikában, sót Nyugat-Afriká
ban és Indonéziában is gyűjtötték. Tengerparti fajnak tartják, annak ellenére,
hogy kifejezetten százazságkedvelo, mert a sós talajon növő mikroflóráboz kötő
dik. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy — mint más, hasonló életmódú fajok —
alföldi szikes tavaink mellett is előfordul
[albicans Me ig .]

8. nem: Clenanthe H alid ,
H am vas testű és lábú, m intázatlan szárnyú kicsi fajok* A rcpajzsuk
a csápok a la tt nagyon hem élyed, a csápok kozott pedig arcgérinc form ájában
kiem elkedik; ez az arcpajzs közepe alá nyúlik. Az arcpajzs alsó része is enyhén
dom ború, a szájszél profilban kissé visszahúzott (14. ábra: B), az arcgerinc
m ögött m arad. Postocellarisaik gyengék, az ocellarisok az elülső pontszem
előtt, a pontszem lem ez m ellett erednek, külső és belső verticalisaik erősek.
1 h átrah ajló hosszabb, vastag és 2 előrehajló gyenge felső orbitalísuk van.
A hom lokon apró sörték is lehetnek. Az arcpajzsoti a sörték 2 sorban állnak:
a belsőben erősebb, a külsőben apró sörték erednek. Szemük fo rd íto tt csepp
alakú, pofájuk nem széles és csupasz, legfeljebb apró szőrök lehetnek ra jta .
A 2. csápíz tövise apró sortécskévé csőké vényesedett, és a csápsörtén felül
nincsenek hosszú ágak, csak pillák. T orsörtézete: 1 hum eralis, 2 notopleuralis — közülük a hátulsó négyszer olyan messze ered a mesopleuralis v a rra ttó l,
m int az elülső —, 1 praesuturalis, 1 p o sta ia m , 1 dorsocentralis, 1 praéscutellaris és 2 scutellaris sörtepár. M egnagyobbodott acrostichalis m icrochaetaik 2,
szigorúan rendezett sorban állnak. A dorsocentralis m icrochaetak viszonylag
nagyon hosszúak és vastagok. 2 m esopleuralis és 1 stem opleuralis sortéjük is
láth ató , de a pajzsocska hátoldalán és a m esopleuran több rövid sörte is van.
A szárny m in tázatlan és színtelen, az r2+3 igen hosszú, így a cx 4,0-nél is több
(14. ábra: A). M indkét ivar potróba 5 láth a tó szelvényből áll.
6 faját írták le, közülük 4 palaearktikus; 1 faja nálunk is előfordul.

— A csápok és a lábak sárgák, csupán az elülső comb és ritk á n az
elülső lábszár felső része barnásszürke. A potroh hátlem ezei egy
öntetűen szürke színűek. A hátulsó h a rá n té r sötétebb, m int a szárny
többi erei (14. ábra: A). 1,3—2,0 mm.
Egész Európában és Közép-Azsiáhan előfordul, de mindenütt ritka. Ha
zánkban csak Kalocsán és Jászberényben fogták. Tengerpartokon is előfordul.
Sem életmódját, sem hazai repülési idejét nem ismerjük

ripicola H alid .9
9. nem : Discocerina Macq.
M intázatlan szárnyú, kicsiny, szürke vagy barna testű fajok. Fejük
olyan széles, m int a to r, hom lokuk rövid, arcpajzsuk a csápok a la tt enyhén
bemélyed, a csápok között alacsony gerincet képez, ez utóbbi az arcpajzs
trapéz alakban előretolt alsó részében ér véget (14. ábra: C). Postocellaris, az
elülső ocellus előtt eredő ocellaris, külső és belső verticalis, 1 —1 előre- és
h átrah ajló felső orbitalis so rté it erősek; a felső orbitalisok előtt a járom lem e-

XV,

E P H Y D illD A E -

VÍZI LE G Y EK

627

zen (szemszegélyen) csak előrehajlö szőrök vannak. Nagyon jellemző, hogy
orcáikon I —1 befelé hajló vékony sörtékbŐl álló sor van. 3 —4 erős arcsörtéjük
1 sorban áll, tőlük kifelé csak parányi szőrök látszanak. Pofájukon az erős
pofasörtén kívül is vannak sört ék. Csápjuk elég kicsi, a 2. ízen előrehajlö tövis
és több sörte ered. Csápsörtéjükön felül bosszú ágak vannak. H am vas toruk
h áto ld alán a m ierochaetak sok rendezetlen sorban állnak. T orsörtézetük:
1 hum eralis, 2 notopleuralis, amelyek a következő 3 nemhez hasonlóan a mesopléuralis varrathoz egyform án közel erednek, 1 praesuturalis, 1 praealaris,
1 supraalaris, 1 postalaris, 1 dorsocentralis* 1 praescutellaris és 2 scutellaris
sörtepár, tov ábbá 2 mesopleuralis és 1 sternoplenralis sörte. A pajzsocska h á t 
oldalán és a m esopleuran rövid sörték erednék. A notopleuran a 2 notopleura
lis fölött legtöbbször rövid sörték állnak. Középső lábszáruk belső oldalán erős
esúcsi sörte van, de hátulsó lábszárukon nincs csúcsi tövis. H alvány, szürke
szárnyukon az mgl szakaszon erős sörték eredhetnek, az mg1 végén m indig csak
1 erős tövis van (14. ábra: D). Az r2+3 elég hosszú, így a cx 2 körüli vagy a
fölötti érték. A potroh többé-kevésbé fényes, m indkét ivar potroha 5 lá th ató
szelvényből áll. A hím ek ivarszerve kicsi, re jte tt.
Mindössze 2 palaearktikus faja van. Nálunk 1 faja él, a másik előfordulása várható.

1

(2) A három szögletű notopleuralis területen a 2 notopleuralis sörtén
kívül számos kicsi sörte is van. Teste ham vas, szürke színű, a csápok,
a hom lok elülső része és a fejtetőlem ezek pirosassárgák. A szárny
szegélyérszakaszán eredő sörték közül az alsó sorban állók erő
sebbek, m in t a felsőben levők, 1,5 —2,2 mm.

14. ábra. A; Glen&nthe ripicola H alid. szárnya és B: feje — C: Diseocerina obscurella Faia.
feje és D: szárnya (Eredeti)
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Egész Európában, Észak-Afrikában, az Azori-, Kanári- és Zöldfokigzigeteken, Kongóban, Észak- és Bél-Amerikában megtalálható. Hazánkban is
elég gyakori. Széles Ökológiai tűrésű faj, síkvidéken gyakoribb, de középhegysé
geinkben is előfordul, és nemcsak vizek partján, de nedves réteken is; valószínű
azonban, hogy iszapban fejlődik. Nyár közepén a leggyakoribb (V—IX,)

obscurella F all.
2

(1) A három szögletű notopleuralís területen a 2 notoplcuralison kívül
nincs sörte. Teste fényes, olajbarnától feketéig változó színű. Csak
a csápok vöröses színűek. A szárny mg-^ szegélyérszakaszán eredő
sörték egyform a hosszúak. Kisebb faj, 1,25 —1,5 mm,
Berlin mellől írták le, egyéb adat nincsen róla, életmódja is teljesen isme
retlen

[gemma Oldbg .]
10. nem : Ditrickophora Cresson
Töbhé-kevésbé ham vas, szürke-barna testű , m intázatlan szárnyú apró
légyfajok. Fejük nagy, olyan széles, m int a to r, viszonylag hosszú, az arcpajzs
a csápok a la tt legtöbbször enyhén bem élycd, míg a csápok között alacsony
gerincként kiem elkedik; ez a gerinc több fajon az arcpajzs trapéz álakban előreálló alsó részében folytatódik (pl. 16. ábra: D), vagy az egész arcpajzs lapos
(pl. 16. ábra: B). A szájszél mindig kissé visszahúzott, profilban esetleg az arc
pajzs közepe m ögött láth ató (15, ábra). Postocellaris, az elülső pontszem előtt
eredő ocellaris, külső és belső verticalis, 1 —1 előre- és h átrah ajló felső orbitalis sörtéik erősek, a járom lem ezen (szemszegélyen) legfeljebb parányi szőrök
lehetnek. Az orcák csupaszok, az arcpajzson az erős sörték 1 sorban állnak,
általában 2, ritk á n 3 p á r van; ezek távolságának viszonya, az ún. arcsörteindex (pl, 16. ábra: B) sokszor fontos faji bélyeg. Az erős arcsörtéktől oldalt
cs ak szőrök lehetnek. A pofa szélessége és így a fej index faj i bélyeg, a pofasortén kívül több rövidehb sörte is található. A csáp rövid, 2, ízének belső
oldalán előrehajló tövis és több sörte van, a csápsörtén hosszú ágak erednek.
A to r hátoldalán a m icrochaetak rendezetlen sorokban, de nem sűrűn állnak.
Torsörtézetiik: 1 hum eralis, 2 notopleuralís, 1 praesuturalis, 1 elülső és 1 h á tu l
só nagy supraalaris (az elülső sok fajon elég kicsi, és alig valam ivel a hátulsó
notopleuralís m ögött áll, ezért talán helyesebb h á tra to ló d o tt praealarisnak
tekinteni), 1 postalaris, 1 dorsocentralis, 1 praescutellaris, 2 scutellaris sörtepár, to v áb b á 2 mesopleuralis és 1 sternopleuralis sörte. A notopleura a 2 notopleuralistól eltekintve csupasz, A pajzsocska hátoldala és a mesopleura kis
sortéket hord. Az elülső comb hátulsó-belső oldalán rövid fekete tüskék ered
hetnek (15. ábra). Középső lábszáruk belső oldalán van, hátulsó lábszáruk
belső oldalán nincs csűcsi sörte, illetve tövis, vagy h a ritk á n van, az rövidebb,
m int a hátulsó lábtőíz szélessége. Szegély erük mgj szakaszán hosszú sörték
vagy tövisek eredhetnek (17, ábra: A, D), a cx faji bélyeg. A szárny nem fol
tos, de sokszor sötétebb alapszínű. A hím ek potroha 5 lá th a tó szelvényből áll,
ivarszervük kicsi.
Igen fajgazdag nem. Közel 30 palaearktikus faja közül 8 fordul elő hazánkban, további
3 faját pedig már megtalálták a Kárpát*medencében; ezekkel együtt még 12 faj előfordu
lása várható.
Homokos és iszapos vízpartokon, nedves réteken élnek.
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(2) Az arcpajzson 3, esetleg 4 p ár erős sörte ered. A csápsörtén 5 —6
rövid ág van. A szegély ér mgL szakaszán csak finom sörték erednek;
cx = 3,0. 1,75 mm.
A fajt ÍNorvégi áb ól írták le, de a nem fajait oly hiányosan ismerjük, hogy
délebbi előfordulása sem kizárható

[brevipectinata B eck.]

2

(1) Az arcpajzson csak 2 p á r erős sörte ered (16. ábra: A —D).

3

(4) A szárny esucsi fele barnán színezett (17* ábra: A). A potroh első
4 szelvénye ham vas, az utolsó fényes. Elülső csípője, lábszárai és
lábfejei sárgák, ugyanilyen színű az arcpajzsa és a csápja is. A csáp
sörtén felül 5 bosszú ág van. Az arcpajzs lapos, csupán a csápok
a la tt mélyed be. 2 —2,5 mm.
Ausztriából, Dél-Lengyelorezágból és Erdélyből ismeretes, de lehetséges,
hogy középhegységeinkből is előkerül. Életmódja ismeretlen

[dim idiatipennis S tróbl ]
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4

(3) Az egész szárny színtelen vagy legfeljebb halványan füstös, de
akkor az egész felszíne (17. ábra: D) olyan. Az előző fajnál felsorolt
bélyegek kom binációja más.

5

(8) A fejindex 1,5—2,0 (16. áb ra: A), Elülső snpraalaris (praealaris)
sörtéjük nincs. Az arcsorték rövidek.

6

(7) A potroh világosszürke, foltok nincsenek ra jta . A csápsörtén 6 —7
m érsékelten hosszú ág ered, a fejindex 2,0 (16. ábra: A). A szárny
szegélyere világosbarna, és nem vastagodott meg* 1 ,5 —2 inm*
Csak a Kárpát-medencéből, Orsovárób Pusztavámról és Vaskóiról ismere
tes. Életmódját és repülési idejét nem ismerjük (?—VII — ?)

hiingarica B eck.
7

(6) A hím ek p otrohának 4. és 5, szelvényén 1 —1 p á r fekete folt van.
A fej index csak 1,5. A csápsörtén csak 5 ág van. A szárny szegély
ere sötét és vastag, 1,5 mm.
Sziléziából (Del-Lengyelország) írták le, hazánkból is várható

[nivea B ec k *]

8

(5) A fejindex 3,0 vagy több, a pofa legfeljebb olyan széles, m int a 3.
csápíz. Elülső snpraalaris (praealaris) sörtejük lehet. Az arcsorték
igen hosszúak lehetnek.

9 (32) Az arcpajzs töhbé-kevésbé lapos (16. ábra: B). A fejindex 4 ,0 —6,0.
A cx 2,0 körüli érték,
lö

(21) A csáp egyszínű sárga vagy ezüstszürke, vagy a 3. csápíz tiszta
sárga színű,

II

(12) Az arcsöxteindex 0,5. Fekete faj, hom loka és potroha fényes. Az
egész csáp sárga. A hátulsú lábszár belső oldalán kis esűcsi sörte ül.
2 mm.
A fajt nemrégen Norvégiában találták meg, de jelenleg nincs okunk ki
zárni, hogy délebbre is előfordul

[sia D ahl]
12 (11) Az aresörteindex 1,0 vagy több (16. ábra: B -C).
13 (14) Az elülső csípők sárgák. A lábszárak és a lábfejek a hátulsó láb 
szár középső részét kivéve szintén sárgák. Az arcpajzs fehéren csil
logó. A hom lok fénytelen barna színű, a potroh fényes fekete.
A csápsörtén 5 hosszú ág van. 2 -2,3 mm.
Stájerországból írták le, de minden valószínűség szerint a Kárpát-meden
cében is előfordul. Fejlődésmenete ismeretlen
[coxalis S tróbl ]
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14 (13) Az elülső csípők más színűek, rendszerint sötétek, feketék vagy
legalábbis szürkék.
15 (18) Az arcpajzs szürke vagy ezüstösszürke.
16 (17) Az arcpajzs ezüstösszürke, merőlegesen nézve ezüstfehér, a csáp
ezüstszürke. Az arcsörteindex 4,0 (16. ábra: B). A lábak teljesen
feketék. A hom lok fénytelen szürke, a b arn a to r alig fénylő. N a 
gyobb faj, 2,5 —2,8 mm.
Európa középső és északi részein mindenütt előfordulódé rendkívül ritka.
Hazánkban csak Csipkéskúton (Bükk hegység) gyűjtötték, de fogták a MagasTátrában iá. Előfordulási adatai alapján hazánkban valószínűleg hegyvidéki faj
nak fog bizonyulni. Életmódja és fejlődése, valamint repülési ideje ismeretlen
(?— I X .)

A urivillii B ec k .

17 (16) Az arcpajzs szürke, a csáp sárga, esetleg az első 2 íz felül szürkén
hamvas* Az arcsörteiiidex 2,5, ritk á n még kevesebb (16. ábra; C).

16. ábra. A: Ditrichopkora kungarica Beck., B: D. Aurivillii Beck. {yjx ^ arcsörteindex),
C: D. cinerella Stenh. és D: D. fuscelta Stenh. feje (Eredeti)
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A sötétszürke lábak lábfejei és a lábszárak végei sárgák. A hom lok
gyengén, a to r erősebben fényes. Kisebb faj, 1,8—2,3 mm.
Az előbbi fajhoz hasonlóan Európa középső és északi övezetében találták,
nálunk azonban síkvidéken is előfordul, sőt valamivel több adatunk van ilyen
helyekről, mint középhegységeinkből. Hazánkban ritka, életmódját nem ismer
jük (VI—VIII.)
cinerella S t e n h .

18 (15) Az arcpajzs arany színű vagy sötétsárga-szürkéssárga. A to r h á t 
oldalának enyhe ham vassága nem fedi el a fényes fekete alapszínt.
19 (20) A hom lok fénytelen szürke színű. Az occllaris sörték rövidebbek és
vékonyabbak, m int a felső orbitalisok. A hím ek arcpajzsa arany
színű, a nőstényeké szürkéssárga. A csáp élénksárga, az 1 —2. ízen
esetleg enyhe ezüstös ham vasság láth ató . 1,8—2 mm.
Mostanáig csak Stájerországban, Franciaországban, a Szovjetunió európai
részein, Svédországban és hazánkban gyűjtötték, de mindenütt ritka. Nálunk
síkvidéken és a középhegységben egyaránt megtalálták, az előbbi helyekről több
adatunk van. Imágóit folyó- és patakparti iszapon, nedves helyre rakott trágyarakás szélén fogták (V—IX.)

aurifaeies Stróbl

20 (19) A hom lok fényesebb, alig ham vas. Az ocellaris sörték ugyanolyan
erősek, m int a felső orbitalisok. M indkét ivar arcpajzsa szürkéssárga.
A csáp 3. íze vörös, a 2 alapi íz sötétebb. 2 mm körüli faj.
Németországból írták le, fogták Orsován is, de előkerült a Szovjetunió
északnyugati részéről, továbbá észak-amerikai előfordulási adatokat is közöl
tek; ez utóbbiak megerősítésre szorulnak. Életmódja ismeretlen ( = fulgida Beck..)

[pulcbella Mb ig .]

21

(10) A csáp teljesen fekete, vagy csak az 1. és a 2. íz fekete, de ekkor
a 3, íz is legalább részben sötét, sosem tiszta sárga.

17. ábra. A: Ditrichophora dimidiatipennis S tró b l és B: D* tdbifrom MeiG. szárnya —■
C: D, albiffons Meig. elülső combja — D: D. fuseella Stenh. szárnya (Eredeti)
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22

(25) A to r hátoldala ham vas. A láb ak feketék, de a lábfejek sárgák. Az
elülső comb hátulsó-belső felszínén tom pa, kis fekete tüskékből álló
sor van (17* ábra: C).

23

(24) A pofa szélesebb, olyan széles, m int a 3. csápíz. Az arcpajzs fehéres
szürke, gyöngyfa, ázfényú, Az arcpajzs a csápok a la tt alig mélyed be.
A to r h átoldalának alapszíne sötétszürke (17. ábra: B —C). Kisebb
faj, 1,8—2 mm.
Csak Dél-Lengyelországból (Szilézia) és hazánkból ismeretes. Imágöit
folyó- és állóvizek partján fogták. Életmódját pontosabban nem ismerjük (V—
V III— ?) ( — paUiditarsU Beck.)
albifrons Me ig .

24 (23) A pofa keskenyebb, m int a 3. csápíz. Az arcpajzs sötétszürke. Az
arcpajzs alsó része nem dom borodik ki, de a csápok a la tt erősebben
mélyed be, m int az előző fajon. A to r hátoldalának alapszíne olaj
barna. Kissé nagyobb faj, 2 —2,2 mm.
Eddig csak Dél-Lengyelországban (Szilézia) és a Déli-Kárpátokban (Mcbádia) gyűjtötték
[olivacea B ec k ,]

25

(22) A to r hátoldala fényes, vagy csak gyengén ham vas, és így a fén y es
fekete alapszín mindig láth ató . Az elülső comb hátulsó-belső olda
lán néha van, néha pedig nincs tüskesor.

26 (29) A to r és a potroh fényes fekete, az egész csáp fekete. Az elülső comb
hátulsó-belső oldalán sosincs tüskesor.
27 (28) A lábak teljesen feketék, beleértve a lábfejeket is. Az arcpajzs szür
ke, az arcsörték hosszúak. 2 —3 mm.
Stájerországból, Svédországból, a Kaukázusból és Erdélyből ismeretes.
Valószínűleg középhegységeinkben is előfordul. Fejlődésmenete ismeretlen

[nigerrim a S tróbl ]

28 (27) A lábfejek vörösessárgák. Az arcpajzs fekete, a szürke ham vasság
nak csak halvány nyom a van ra jta . Az arcsörték rövidek. 2 —2,5
min.
Nyugat- és Észak-Euró pában találták, de nálunk is előfordulhat

[nigríthorax B eck.]
29 (26) A to r gyengén, de h atá ro zo ttan ham vas, azaz gyenge fényreflexe
van, a m ikroszkopikus szürke szŐröcskck alk o tta hainvassag egesz
felszínén észlelhető. A 3, csápíz töve nem fekete. Az elülső comb
hátulsó-belső oldalán tüskesor lehet, a láhfejek sárgák.
30 (31) Az elülső comb hátulsó-belső oldalán 1 sor kis fekete tüske van
(15. ábra). Teste zömökebb, az arcpajzs alsó része enyhén előre
to lódott, A 3. csápíz töve sárga. Kisebb faj, 2 —2,5 mm.
3 Vízilcgyct
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Európa középső és északi részein él. Hazánkban a nem leggyakoribb faja,
bár önmagában véve nem lehet gyakorinak nevezni. Domb- és hegyvidékeinken
egyaránt előfordul, de középhegységeinkben gyakoribb, az alföldekről viszont
jóformán hiányzik. lm ágéit főleg hegyi patakok mellett fogták. Fejlődésmenete
és lárvája ismeretlen (V —YIIL) ( = nigrina S t e n H.)
calceata Me ig .

31 (30) Az elülső comb hátulső-belső oldalán nincs tüskesor. Teste m eg
n y últ, az arcpajzs alsó része teljesen lapos. A 3. csápíz töve vörös.
Nagyobb faj, 2,5—3,2 mm.
Egész Európában megtalálták. A Kárpát-medencében elsősorban a meden
cét határoló hegyekben él. Hazánkban igen ritkán ugyan, de előfordul közép
hegységeinkben, dombvidékeinken, sőt 1 alföldi adata is van (Kalocsa). Az imágórói tudjuk, hogy nem annyira nedvességkedvelő, mint a nem legtöbb faja; lárvájá
nak fejlődése nem ismeretes (?—VI—X.)
plum osa F a l l .

32

(9) Az arcpajzs a csápok a la tt bem élyed, a felső arcsörtcpár m agasságá
b an előrenyúlik (16. ábra: D). A pofa elég széles, a fejindex 3 ,0 —3,5.
A cx esetleg 1,5-nél is kevesebb.

33

(36) A to r hátoldala gyengén ham vas, így a fényes fekete alapszín jól
láth ató .

34 (35) A csáp és a lábfejek sárgák. N agyobb, 2 mm-es faj.
Csak Angliából ismeretes, de a nem fajainak hiányos ismerete miatt lehet
séges, hogy nálunk is előkerül
[Larabi Coll .]

35

(34) Az egész csáp és valam ennyi láb, beleértve a lábfejeket is, fekete.
A ex igen alacsony, rendszerint 1,5-nél is kevesebb. Igen kicsi,
0,8—1 mm-es faj.
Nagyon ritka légy. Eddig csupán Dél-Lengyelországban (Szilézia), Franciaországban és Svédországban gyűjtötték, de csak 1—2 példányát. Fejlődésmenete
ismeretlen
[glabrieula F all .J

36 (33) A to r hátoldala erősen ham vas.
37 (38) Az arcsörteindex 1,25 —1,33. A hom lok fénytelen sötétszürkefekete, a lábfejek sokszor sárgásszürkén ham vasak. Az mgx szegélyérszakaszon a sörték és tüskék nem egyenlő hosszúak, a cx alacsony
érték (17. ábra: D). 1,8—2,2 mm.
Ezt tartják a leggyakoribb európai fajnak. Homokos és iszapos vízparto
kon, de nedves réteken is fogható. Érdekes, hogy hazánkban eddig CBak közép
hegységi patakok mellett gyűjtöttek (V—V ili.) ( = pulicaria auct. nec H alid .)

fnscella Stenh ^
38 (37) Az arcsörteindex 2,0, A hom lok barnásszürke. Az mg1 szegélyérszakaszon eredő sörték és tüskék egyenlő hosszúak. 1,5—2 m im
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Angliából írták le, egyebet nem tudunk róla. Előfordulását ma még ha
zánkban sem lehet kizárni

[nectens Coll.]
11. nem: Hecamedoides H e n d .
Zömök, hárnyas testű, színtelen szárnyú, apró fajok. F ejük (18- ábra: A)
nagy, legalább olyan széles, m int a tor. Arcpajzsuk a csápok a la tt enyhén
bem élyed, közöttük gerincszerűen kiem elkedik, az arcpajzs alsó fele enyhén
dom ború, a szájszél visszahúzott, profilban az arcpajzs közepével egy m agas
ságban van, vagy a m ögött m arad-A praelabrum kiáll. Postocellaris, az elülső
pontszem m ellett vagy kissé ez előtt eredő ocellaris, külső és belső verticalis,
1—1 előre- és h átrah ajlő felső orbitalis sörtéik erősek, de van 1 m érsékelten
erős előrehajló harm adik felső orbitalistik is a hom lok alsó negyedében, egyéb
k én t a szemszegély (járomlemez) és a fejtetőlem ezek csupaszok* Az arcpajzson
a sörték 2 sorban állnak, a belsőben 2 —4 erős sörte lehet, a külsőben csak
rövid sörték vannak, vagy legfeljebb 2 erős sörte is áll, A belső sor legfelső
sörtéje rendszerint kiem elkedő sötét szemölcsön ered. Pofájukon legalább
1 erős pofasörte található. Csápjuk rövid, a 2* ízen 2 előrehajló tövis és több
vastag sörte eredi. Csápsörtéjük felül hosszú ág ak at hord. Toruk hátoldalán
a vastag, de rövid m icrochaetak sok, többé-kevésbé rendezetlen sorban állnak.
T orsörtézetük: 1 hum eralis (esetleg még 1 kicsi befeléhajlö bum eralis), 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 0 —2 kicsi és 1 igen nagy supraalaris, 1 postalaris,
1 dorsocentralis, 1 praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár, továbbá 2 mesopleuralis és 1 sternopléuralis. A notopleura a notopleuralis sörtéktől eltekintve
csupasz. A pajzsocska h átoldalán és a m esopleura hátulsó felén rövid sörték
lehetnek. Középső lábszáruk belső oldalán erős csúcsi sörte van, hátulsó láb 
száruk belső oldalán nagy, h a jlo tt, fekete tövis találh ató (18- áb ra: C), am ely
azonban a Csikii H e n d . fajon csökevényes* Szárnyuk m intázatlan, hegyesedő,
az mg1 szegély ér szak aszón erős tövisek lehetnek, de a végén m indig csak
1 tövis van, úgy, m int a 17- ábra: B-n. Potrohúk m indkét ivaron 5 lá th ató
szelvényből áll. A hím ek ivarszerve kicsi, re jte tt.
Magas szervesany ág-tartalmú iszapban, tengeri homokban fejlődnek. 4 palaearktikns
faja közül 1 fordul elő hazánkban, a többi 3 előfordulása pedig várható.

1

(2) A hátulsó lábszár belső csúcsi tövise csökevényes, rövidebb, m int
a lábfej tőízének szélessége. Az arcsörték külső sorát 3 —4 egyform án
rövid, befeléhajlö sörte alkotja (18. ábra: B). A nagy hátulsó supra
alaris előtt nincsenek kis supraalaris sörték. Az
szegély érszaka
szon csak sörték vannak. Az arcpajzs olaj barna. 1,6—2 mm,
A fajt Radna- Borberekről (Erdély) írták le, azóta nem gyűjtötték. Min
den bizonnyal nálunk is előfordul. Életmódja ismeretlen

[Csikii H end .]
(1) A hátulsó lábszár belső csúcsi tövise igen nagy (18. ábra: C). Az arcsorték külső sorát 1 vagy 2 erős sörte alkotja (18. áb ra: A). A nagy
supraalaris előtt 2 kis supraalaris sörte találh ató . Az mg1 szegélyérszakaszon sörtéken kívül vastag tüskék is vannak. Az arcpajzs vilá
gosabb.
3*
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(4) Az arcpajzs aranysárga, 2 —2 külső és belső p á r erős arcsörtéje van.
A szárny fehéres, az egész csáp vörösessárga. 2 mm.
Stájerországból írták le, így előfordulása. Lazánkban is várható. Életmódja
ismeretlen
[aurellus S tróbl ]

4

(3) Az arcpajzs fehéres vagy szürke, ra jta a külső sortcsorban csak
1 sörte, a belsőben 3—4 erős sörte van.

5

(6) Az arcpajzs fehér, a csáp vörösessárga, csak a 3, íz legfelső része
barna. Az arcsörték belső sorában csak 3 sörtepár van, A lábszárak
vörösessárgák. 2 —2,5 mm.
Déli faj, Legészakibb előfordulása Szilézia (Lengyelország), így valószínű
leg nálunk is él, de gyűjtötték egész Dél-Európában és Afrikában* illetve Kisázsiábau is. Lárvái iszapban fejlődnek

[costatus Lw.]
6

(5) Az arcpajzs szürke vagy ezüstösen ham vasszürke, a csáp fekete.
Az arcsörték belső soraiban 4 sörtepár van, b á r a legalsó egészen
kicsi is lehet. A lábszárak sötétszürkék, legfeljebb a csúcsuk sárgás,
1,7 —2,4 mm.

18. ábra. A: Hecamedoides glauceUus S t e n h . és B: ff. Csikii H e n d . feje - - G; H. glaucellus
S t e n h . hátulsö lábszárának vége elölnézetben — D: Dicíasiopa lacieipennis Lw.
és E: Polytrickophora duplosetosa B e c k . feje (Eredeti)
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Európában Dél-Svédországig és Észak-Amerikában elterjedt. Hazánkban
ritka. Olyan magas szervesanyag^tartalmű homokos iszapban fejlődik, ahol
nincs nagytermetű növényzet. A fej index, a szegély érindex és más fontos külső
bélyegek a fajon olyan nagyfokú variabilitást mutatnak, hogy ón. komplex faj
nak kell tekintenünk, és elképzelhető, hogy később több fajra bontják (V—VIII.)

glaucellus Stenh ,
12. nem: Diclasiopa H e n d .
Mint ázat lan szárnyú, apró, mindig ham vas te s tű fajók. Fejük (18. ábra:
D) nagy, olyan széles, m int a tor. A rcpajzsuk a csápok a la tt enyhén bemélyed,
köztük lapos gerinc form ájában kiem elkedik, az arcpajzs alsó részén enyhén
kidom borodik, a szájszél visszahúzott* Postocellaris, az elülső pontszem v ona
lában a pontszem lem ez m ellett Credo ocellaris, külső és belső verticalis, 1 —1
előre- és h átrah ajló felső orbitalis sörtéjük erős. Az elülső felső orbitalis e lő tt
a járom lem ezen {szemszegélyen) előrehajló rövid, szőrszerű sörték vagy szőrök
vannak, de 3, felső orbitalis sosincs meg. Az arcpajzson a sörték 2 sorban áll
nak, erős sörték (2—3) általában csak a belső sorban vannak, a külső sorban
legfeljebb 1 ilyen sörte található. A csápsörtén felül 5 —6 hosszú, vékony ág
figyelhető meg* A to r hátoldalán az erős, de nem hosszú m icrochaetak többékevéshé rendezett sorokban állnak. Torsörtézetük: 1 hum eralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 praealaris, 1—2 nagy supraalaris, 1 postalaris, 1 —2 dorsocentralis, 1—2 praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár, továbbá 2 mesopleuralis
és 1 sternopleuralis. A mesopleuTa és a pajzsocska hátoldala hosszan sörtézett,
a 2 scutellaris sörtepár k özött a pajzsocska szélén 1 további rövid sörtepár is
állhat. A notopleuxan csak a 2 notopleuralis láth ató , m icrochaetak nem erednek
ra jta . Középső lábszárukon belső csúcsi sörte van, hátulsó lábszárukon ilyen
sosincs. Szárnyuk legtöbbször fehéres, áz mg1 szegélyérszakaszán mindig ered
nek hosszú tüskék is, hasonlóan, m int 17. ábra: D-n. A hím ek potroha is 5 lá t
h ató szelvényből áll, az ivarszervek kicsik, rejtettek .
3 palaeark tikos faja közül 2 él hazánkban is. Lárváik valószínűleg iszapban fejlődnék.

1

(2) Az arcpajzson a belső sorban csak 2 erős sörtepár van, m ert a legalsó
erős arcsörte a külső sorhoz tarto zik (18. áb ra: D). A külső arcsörtcsorban a sörték nem egyenlő hosszúak, A járom lem ezen, a szem
szegélyen több előrehajló szőrszerű sörtéeske található. 2 —2 pár
supraalaris és dorsoeentralis sörtéje van. A to r háto ld ala sárgásb arna-aranybarna. A szárny fehéres, a fejindex 3,5* 1,6 —2,4 min*
Közép- és Nyugat-Európában, a Szovjetunió déli területein és ÉszakAmerikában találták. Nálunk nem ritka. Folyóparti iszapon néha nagyobb
számban gyűjthető, de előfordul középhegységi réteken is. Lárvái valószínűleg
iszapban fejlődnek (V—VIII.) ( = xanthocera Lw.)

lacteipennis Lw.
2

(1) Ae arcpajzson a belső sorban 3 p á r erős sörte van, a legalsó kifeléfelfelé hajlik. A külső sorban csak egyformán rövid sörték erednek.
A járom lem ezen, a szemszegélyen nincsenek sörtéeskék, legfeljebb
kicsiny szőrök. Csak 1 —1 p á r supraalaris és dorsoeentralis sörtéje
vau. A to r hátoldala sárgás- vagy szürkésbarna* A szárny tejfehér,
a fejindex 3,5, vagy valam ivel kevesebb. 1,8 —2,2 mm.
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Eddig csak Közép-E ampában találták. A Kárpát-medencében Nagyenyedröl és Szászkáról (Románia) ismeretes, basánk 4 pontján (Mecsek: Zengő,
Vaskút, Dunaföldvár és egy közelebbről nem megjelölt helység) 1—1 példányát
fogták. Életmódja ismeretlen (?—VII—X.)

niveipennis B eck .
13* nem : Polytrichophora Cresson

K icsiny, ham vas testű , m intázatlan szárnyú fajok. Fejük (18. ábra: E)
á csápok a la tt bem élyed, köztük gerinc form ájában kiem elkedik, ez az arcpajzs igen erősen előredomborodő alsó részében végződik. A szájszél vissza
h ú z o tt, profilban az arcpajzs közepe m ögött m arad. H om lokuk rövid. Postocellaris, az elülső pontszem előtt eredő ocellaris, külső és belső verticalis,
1 —1 előre- és b átrah ajlő felső orbitalis sörtéjiik erős, a felső orbitalisok előtt
legfeljebb parányi szőrök lehetnek. Az arcsörtézet nagyon jellegzetes: a belső
sorban 3 befeléhajló sörtepár áll, a legfelső p ár sortéi olyan közel erednek egy
m áshoz, hogy a végük esetleg eléri egym ást. A befelé hajló sörték közöttm ellctt kifelé bajlő sörték (rendszerint 4 pár) erednek, am elyek közül a legfelső
p á r a felső és középső befelé hajló sörték k özött ered, a többiek azok vonalától
kijjebb, a legalsó a pofasörte m agasságában. Ezeken kívül a legfelső befelé
hajló sörtével egy vonalban, de a ttó l kifelé rövidebb sörtepár találh ató . Pofá
ju k keskeny, ra jta 1 erős pofasörte áll. Rövid csápjuk 2. ízén 1 előreirányuló
tövis és több sörte ered, csápsört éjük felül bosszú ágakat hord. Toruk h á t
oldalán a m icrochaetak rendezett sorokban állnak. T orsörtézetük: 1 bum eralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 praealaris, 1 supraalaris, 1 dorsocentralis,
1 praescutellaris, 2 scutellaris sörtepár, to v áb b á 2 mesoplcuralis és 1 sternopleuralis. A notopleuran rövid sörték is erednek, ugyanúgy, m int a pajzsocska
h áto ld alán és a m esopleura hátulső felén. Középső lábszárak belső oldalán
sosincs csúcsi sörte* Szárnyuk mg± szakaszán egyform a hosszú, erős sörték
erednek, a végén 1 tövis ered. A cx alig több m int 1,0, a végsőér helyén lá t
h ató redő a szárnyszél közelében végződik. A hím ek potroha 5 lá th a tó szel
vényből áll, az ivarszervek kicsik, rejtettek .
Az eddig leírt Ephydridák közül ma több mint 15 fajt tartanak számún, mint e nembe
tartozót, de sokat más, rokon nemekből soroltak át. íg y egyetlen európai faját is eddig min
dig a H id a s
H e n i >. nem fajaként közölték.

—

— A to r hátoldala sötétbarna, a szárny színtelen vagy barnás. A fejindex 4,0 vagy kevéssel több. A tapogatók és a lábfejek sárgák
vagy vörösessárgák. A csáp vörösessárga, felső éle sötétebb. A csápsortén 5 ág van (18. ábra: E). A notopleuran az elülső notopleuralis
előtt és a 2 notopleuralis között-fölött 1 —1 m érsékelten hosszú sörte
ered. 1,7—2 mm.
Európa középső részein találták. Hazánkban igen ritka, csak a Bükkben
és Kecskeméten fogták; a Kárpát-medencében 1—1 további példányát gyűjtöt
ték Homoródfürdőn és Örsován (V—VII— ?)

duplosetosa B eck ,
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14, nem : Psilopa F a ll .
Fényes vagy gyengén hamvas* fekete testű, színtelen vagy m intás szár
nyú, kicsiny légyfajok (19, ábra). F ejük (20. ábra: A, 22, ábra: A) olyan széles,
m int a tor, arcpajzsuk a csápok a la tt nem , vagy alig észrevehetően m élyed be,
arcgerincük sosincs* Az arcpajzs alsó része legfeljebb enyhén dom ború, de nem
nyúlik előre, a szájszél kissé visszahúzott, a praelabrum kiáll. Postocellaris
sörtéik széthajlók, rövidek, csőké vény esek, erős ocellaris sörtepárjnk az elülső
pontszem m ögött ered, külső és belső verticalis, 1 —1 előre- és h átrah ajló felső

orbitalis sörtéjük erős. A felső orbitalisok előtt sosincs további sörte, viszont
a postocularis sörtéeskék között 1 hosszabb sörte m int külső occipitalis elkü
löníthető. Az arcpajzson a sörték 1 sorban állnak, és csak 1—2 erős arcsörtep ár van (20. ábra: A, 22. ábra: A). P ofasörtéjük hosszú és vastag, a pofán eredő
tö b b i sörte rövid és vékony* A 2. csápízen nagyon erős előreirányuló tövis ered, és
még legalább 1 felfelé irányuló sörte is van rajta* A csápsörtén felül 6 —&ág ta lá l
ható* Toruk hátoldalán a m icrochaetak rendezetten állnak. T orsörtézetük: 1 Im 
morális, 2 notoplcuralis, am elyek a mesopleuralis varrathoz egyform án közel
erednek, 1 praesuturalis, 1 supraalaris. 1 intraalaris és 1 további sörtepár.
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amely sem igazi dorsocentralisnak, sem igazi praescutellarisnak nem te k in t
hető, m ert a pajzsocskátől elég távol és a dorsocentralisok szokásos vonalától
jó v al m edialisabban áll, 2 scntellaris sörtepár, továbbá 1 gyenge felső és
1 hosszú alsó mesoplenralis, valam int 1 sternopléuralis sörte. Fontos bélyeg
a lábfejek színezete. Lábaikon csak a középső comb elülső oldalának csacsi
harm adánál eredő hosszú, vastag sörte és középső lábszárak belső oldali csűcsi
sör teje feltűnő. Szárnyukon a szegélyér az m érnél végződik, az mg1 végén
2 erős tüske van. A szárny színtelen (20. ábra: D), vagy barnán-feketén foltos
(21. ábra: B —F) lehet, (le általánosan jellemző, hogy a cx alacsony érték.
M indkét iv ar potrohún 5 lá th a tó szelvény van. Az ivarszervek olyan kicsinyek
és re jte tte k , hogy az esetek többségében m agát az iv a rt is csak a potroh kipre
parálásával lehet m eghatározni.
Az imágók legnagyobb számban nedves réteken fordulnak elő, de egyetlen faj lárvá
ját vagy életmódját sem ismerjük. Morfológiailag nagyon jól körülhatárolható, igen nagy
faj számú nem. Már eddig több mint 50 faját írták le, a Falaearktikumban közel 30 faja ismere
tes. Hazánkban eddig 3 faját találták, további 6 előfordulása várható, A várható fajok között
nem szerepelnek azok az Észak-Afrikából leírt fajok, amelyeket az utóbbi években a Föld
közi-tenger északi partjain találtak, mivel nem valószínű, hogy azok Európa belsejében
is élnek.

1 (24) Az arcpajzs ham vas, egészen lapos vagy alig dom borodó (19. ábra,
20. ábra: A)* Egy vagy 2 p ár erős arcsörtéjük van, és a szárnyak
foltosak is lehetnek.
2 (13) Az egész szárny színtelen, vagy csak a csúcsán foltos, de a hátulsó
h arán téren soha sincs sötét folt (20. ábra: B —D, 21. ábra: A). Az
alsó arcsörtepár csökevényes is lehet.
3

(4) A pofa olyan széles, m int a 3. csápíz. A verticalis sörtepárok igen
hosszúak. 2 pár erős arcsörtéje van. A to r hátoldala erősebben
ham vas. A hím potrohának 5. hátlem eze rövidebb, m int a 4. 2 mm.
Rendkívül ritka faj. Eddig csak Angliában találták, de lehetséges, hogy
nálunk is előkerül

[pulícaria I ía l id ,]
(3) A 3. csápíz kétszer-három szor olyan széles, m int a pofa. A verticalis
sörtepárok rövidebbek.
5

(8) A szárny csúcsán több-kevesebb sötét színezet láth a tó (20. ábra :
B —C). Csak 1 erős aresörtcpárjuk van. 6

6

(7) Az egész szám ycsúcs sötét (20. ábra: B). A csápok sárgák, csak
a 3. csápíz felső része sötét, A lábszárak és lábfejek szintén sárgák,
legfeljebb az elülső lábszár és lábfej barna. A csápsörtén felül 8 ág
van. Kissé nagyobb, 2 —2,5 rnm-es faj.
Eddig csak Németországban, Franciaországban, a Szovjetunió európai
felének nyugati és deli részein, valamint a Karpátérnedenecben találták, de
valószínűleg egész Európában előfordul. Hazánkban ritka, az ország szinte
minden tájegységén fogták, de csak 1—1 példányát. Életmódja ismeretlen
(IV—IX.)
apicalis P er r is
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(6) Csak az
és m erek végén van sötét folt (20. ábra: C). A csápok
feketék. Minden lábszár fekete* A csápsörtén felül 5 ág van. Kiesé
kisebb, 2 mm.
Nagyon ritka faj, Németországban egy sós tó mellett fogták tipuspéldányait, azóta nem került elő, de természetesen nálunk is előfordulhat

[Girschneri v, R öd *]
8

(5) Az egész szárny színtelen (19. ábra, 21. ábra: A), az arcpajzson
2 erős sörtepár is lehet*

9 (10) Az egész csáp és m inden lábszár fekete* Az arcpajzs fekete, az alsó
sörtepár erősebb, csak ritk á n rövidebb, m int a felső sörték fele.
Kicsi faj, 1—1,8 mm.
Egész Európában, Észak-Afrikában, Kisázsiában cs Közep-Azsiában meg
találták, valószínűleg az egész Palaeark tikomban előfordul* Nálunk nem mond
ható gyakorinak. Elsősorban nedves síkvidéki réteken, szikesekén gyűjtötték,
ágy látszik, nedvességigénye nagyobb, mint a nem legtöbb fajáé. Középhegysé
geinkben alig néhány példányt gyűjtöttek (III—IX .)
n ig r ite lla S t e n h *

10

(9) A csápok sárgák, legfeljebb a 3. íz felső része sötét, legalább a középsó és hátulsó lábszár sárga vagy vöröses. Az arcpajzs sötétszürkén
vagy barnán ham vas, az alsó arcsörtepár csökevényes, igen rövid és
vékony. Nagyobb, 1,8—2,3 mm-es fajok.

20, ábra. A: Fstiopa marginella F all. feje — B: P. apicalis P ere is, C; P. Girsckneri v, R öd.
és D: P, nigritella S tenh . szárnya (€: B ecker nyomán, a többi eredeti)
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11 (12) Minden lábszár és lábfej sárga. Az arcpajzs legtöbbször szürkén
ham vas, 1 ,8 - 2 ,3 mm.
Legészakibb részeit kivéve egész Európában, Észak-Afrikában és a Kanáriszigeteken, valamint Észak-Amerikában találták. Hazánkban nem ritka, de
sosem található tömegesen. Elsősorban síkvidéki nedves réteken gyűjtötték, de
előfordul középhegységi patakv öl gyekben is. Lárvája ismeretlen (III —X.)

com pta Me ig ,

12 (11) Az elülső lábszár és lábfej fekete. Az arcpajzs általában b arn án
ham vas (19. ábra). 1,8 -2,3 mm.
Egész Európában, Észak-Afrikában és á Kanári-szigeteken előfordul.
Hazánkban közönséges. Síkvidéki nédves réteken gyakori, a középhegységekben
sokkal ritkább. Életmódját pontosabban nem ismerjük (III—X/XI.) ( = niiidula
var. obseuripes Lw.)

nitidula F all.
13

(2) A szárny foltos, vagy legalább a bátúlsó harántéren sötét folt van
(21. ábra: B F). Az alsó arcsörtepár sosem csökevényes, legtöbb
ször eléri a felső sörte hosszának a felét (20. áb ra: A).

14 (17) A szárnyon csak a hátulsó h arán tér körül van sötét folt, m ásutt
színtelen (21. ábra: B).

21. ábra. A: Psilopa compta Meig., B: P. leucostoma Meig., C: P. marginella Faix., T>: P.
Roedéri Girschn., E: P. maritima Perrts és F: P. Bornkolmi Beck. szárnya (E: CANZOPfEM —
F: B ecKee nyomán, a többi eredeti)
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(16) Az arcpajzs sárgásbarna vagy sárga, fehéres fénnyel. Minden láb,
de még a csípők is sárgák. Á csáp sárga, csak a 3. íz felső része sötét.
1,5—2 mm.
Igén ritka, de nagy elterjedésül faj. Legészakibb részeit kivéve egész
Európában megtalálható, de gyűjtötték Észak-Afrikában, és Észak-Amerikából
is közölték. Fejlődése ismeretlen (?—VII—X.)

leueostoma Meig *
16 (15) Az arcpajzs szürkén ham vas. A lábak feketék, csak a lábfejek, a té r
dek és a lábszárak végei vörösessárgák. A csáp első 2 íze sötctbam afekete, a 3. íz az előző fajéhoz hasonlóan alul sárga, felül sötét. 2 m m .
Elterjedési területét ma még nem lehet megadni, mert sokszor hozzá közel
álló fajokkal keverték össze. Megbízható előfordulási adatai csak Konstanti
nápolyból, Közép-Ázsiából, Észak-Afrikából és a Kanári-szigetekről vannak.
Ma még nem tudjak, hogy Közép-Euró pában előfordul-e

[nana Lw.]
17 (14) Nemcsak a hátulső h arántéren, hanem legalább az r4H5 vége körül
és az elülső harántéren is van sötét folt, esetleg a szárny egyéb részei
is sötétek (21. ábra: C —F),
18 (21) A szárny a szegélyerének mg2 szakasza a la tt az 1. perem sejtben
sö tétb arn án színezett (21. ábra: C—D).
19 (20) A szárny felső részén a sötét színezet nem lép ki az 1. perem sejtből,
azaz az mg2 alatti sötét színezet és a szárny csúcsán az r4+5 körüli
sö tét folt egym ástól messze van (21. ábra: C). A hátúlsó h a rá n té r
körüli folt kisebb, az 1. szegélysejtbe alig terjed á t. A csápok vörö
sesbarnák. A to r és a potroh fényes fekete. 1,5—2 mm.
Néhány észak-európai előfordulásától eltekintve eddig csak Közép-Európá
ban gyűjtötték. Ritka faj. Hazánkban 7 helyről, de mindenünnen csak 1—2
példányban került elő. Imágóit réteken, hegyi patakok völgyében, folyók ár
terein gyűjtötték. Fejlődésmenete ismeretlen (III—IX.)

marginella Fall .
20 (19) A szárny felső részén a sötét színezet kilép az 1. perem sejtből, és
m egközelíti, igen ritk á n halványan és keskenyen eléri a szárny csú
csán az r4+5 körül levő sötét foltot. A hátulsó h a rá n té r körüli folt
nagy* az 1. szegélysejtbe messze benyúlik (21. ábra: D). A csápok
feketék, A to r és a potrob ham vas. 2 mm.
Franciaországban és Olaszországban találták, esetleg hazánkban is elő
fordul

[Roederi G ir s c h n .]
21

(18) A szárny elülső szegélye az mg2 a la tt, az 1. perem sejtben színtelen
(21. ábra: E —.Fi.

22 (23) Az r2+3 sugárér betorkollásánál nagy, sötét folt van (21. ábra: E).
Az rx betorkollása, illetve az elülső h a rá n té r körül levő folt nagyobb
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és sötétebb, a hátulsó h a rá n t ér körüli folt is sokkal nagyobb, eset
leg eléri az r4_j_5 eret is* A csáp nem tiszta sárga* Nagyobb, 3 m m
körüli faj*
Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Jugoszláviában
gyűjtötték, talán hazánkban is megtalálják. lm ágóit legtöbbször tengerpar
ton fogták

[maritima P erris ]

23

(22) Az r2-t-3 sugárér betorkollásánál nincs folt (21. ábra: F)* Az rx betorkollása, illetve az elülső h a rá n té r körül levő folt kisebb és világo
sabb, a hátulsó h a rá n t ér körüli folt is kisebb, az 1* szegély sejtnek
csak a közepéig nyúlik* Az egész csáp sárga. K isebb, 2 mm-es faj*
Svédországban, a Balti-tenger partján gyűjtötték, de nincs okunk kizárni,
hogy esetleg délebbre is előfordul
[Bornholmi B eck *]

24

(1) Az arcpajzs nagyon fényes, és az orcák síkjából láth ató an kidom 
borodik (22* áb ra: A). Csak 1 p ár erős arcsörtc van, az alsó pár sok
kal rövidehb, m int a felső sörték hosszának fele. A szárnyak szín
telenek.

25 (26) A csápok, a lábszárak és a lábfejek feketék* Az arcpajzs barna vagy
rézfényű, a szemek m ellett ham vas, úgyhogy az erős arcsörtepar
ham vas területen ered (22* áb ra: A). A pajzsocska hátoldala ham 
vas, m indig erednek ra jta rövid sörték (22. ábra: B). 1,5—2,5 mm.
Egész Európában előfordul, hazánkban egyike a család legközönségesebb
fajainak. Imágóit legtöbbször nedves réteken gyűjtötték. Hegyvidéki völgyek
ben és alföldön is egyaránt él. Lárvája és fejlődésmenete ismeretlen. Nálunk
ugyan kinevelték többnapos maxhalepényböl, de valószínűleg bábozódásra kereste
fél ezt az élőhelyet (III—X.) ( — tabella Z ett.)

polita Má CQ.

26 (25) A csápok sárgásbarnák vagy okkersárgák, legfeljebb a 3. íz csúcsa
feketés* A középső és bátulső lábszár csúcsa, valam int a középső.

22. ábra* A: P&ilopa. polita Macq. feje és B: pajzsocskája (Eredeti)
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de sokszor a hátulsó lábfej 1 —4* íze is sárga. Az arcpajzs ibolyaszínű, fényes, a szemek m ellett igen kevéssé ham vas, úgyhogy az
erős arcsörtepár fényes terü leten ered. A pajzsocska hátoldala
fényes, és csak a legritkább esetben ered ra jta 1 —2 rövid sörtéeske,
1,8—2,5 mm.
Nemrég írták le hazánkból, de a Szovjetunió európai részében is kimutat
ták. Hazánkban nem látszik nagyon ritkának. Életmódja az előbbi fajéhoz hason
lít (IV—X*)
Pappi G an z. & M e n e g h .

15. nem: Trimerina MacQ.
H am vas, sötét testű, alig m intázott szárnyú legyek. F ejük olyan széles,
m int a to r (23. ábra), sokkal m agasabb, m int amilyen bosszú. Az arcpajzs

a szemek a la tt alig mélyed be, alul alig dom borodik ki, Fejsörtéik rövidek és
vastagok, postocellarisaik nincsenek, csak 1 p ár széthajtó szór van a helyü
kön, oceílarisaik az elülső pontszem m ögött erednek, külső és belső verticalisaik, valam int 1 — 1 előre- és h átrah ajló felső orhitalis sörléjük van. A rcpaj
zsukon csak 1 erős sörtepár találh ató , fölöttük és alattu k csak rövid, szőrszerüen vékony sörték erednek. Pofájuk keskeny, ra jta 1 elülső előrehajló és
2 hátulsó, lefelé irányuló pofasörte ered. Csápjuk viszonylag hosszú, a 2* ízen
előre irányuló hosszú tövis és több rövid sörte figyelhető meg, a csápsörtén
felül sok ág ered. H am vás torukon TÖvid, a torhoz simuló m icróchaetak áll
nak* T o rsö rtézetük: 1 hűm orális, 2 notopleuralis, am elyek egyform án közel
erednek a mesopleuralis varrathoz, 1 supraalaris, 1 oldalra tolódott dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár. A to r oldallemezein mindössze 1 subalaris
helyzetű mesopleuralis sörte ered. L ábaik vaskosak, karakterisztikus sörték
nélkül, csak a középső lábszár belső oldalán van csúcsi sörte. Szárnyúk viszony
lag kicsi, ereik vastagok, a
nem sokkal több, m int 1,0, a szárnyon csak kevés
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sötét feliilet van. A lapos potrohon az 1. és 5. szelvény igen rövid, m aga a potroh lchajlik, oldalszélei élesek, a hátlem ezek szélesek, messze aláhajlanak,
a haslem ezek igén kicsinyek.
Lárváik ragadozók. Mindössze 1 palaearktikus faja van, amely nálunk is él.

—

— L ábak beleértve a csípőket is, sárgák vagy vörösessárgák, csak
elülső lábszára és lábfeje sötét. A szám ycsűcson és a hStulsó h a rá n t
ér körül m indig, de ritk á b b an az elülső h arán téren és a szegélyér
a la tt is b arn a felhŐzöttség láth ató (23. ábra). Teste ham vas, bronzfényű fekete, az arcpajzs fehéresen ham vas. A csáp vörösesbarna,
2 —2,6 mm.
Európa középső és északi részein, valamint Észak-Amerikában él. Hazánk
ban mindenfelé előfordulódé mindig csak 1 —2 példányt fogtak. Sokan parazita
fajként említették, mivel lárváit pókok (Miryphantes sp-.) petetokjaiban találták;
valójában azonban ragadozó (III—IX.)

madizans F all.

16. nem : D iscontyza Meig*

Furcsa alakú, fekete testű , rövid szárnyú, 4 —6 mm-cs legyek. Fejük
legalább olyan széles, m int a tor, és kb. három szor olyan m agas, m int am i
lyen hosszú (27. ábra: A), A rcpajzsuk enyhén dom ború, de hosszanti és h a rá n tirán y b an is árkok, behorpadások, csekély kiemelkedések van n ak ra jta . A hom 
lok lapos, a fejtető éjt alkot, fejük h á tu l hom orú. Fejsörtéik rövidek, de vas
tagok, 1 — 1 p á r postocellaris, ocellaris, külső és belső verticalis és h átrah ajlő
felső orbitalis sörtéjük v an; ez u tó b b i előtt 2 kisebb felső orbitalis is láth ató ,
amelyek erőssége és irányulása nagy változatosságot m u ta t. 2, csápízükön az
előreliajló tövisen kívül sok hosszabb-rövidébb, de vastag sörte ered. A csápsörtén felül sok hosszú ág van. Az arcpajzson a sörték 2 —2 sorban állnak, a
belső sorban vastag, nagyon erősen befeléhajló, a külsőben kicsi sörték vannak.
R övid, de vastag pofasörtéjükön kívül a pofa hátulsó-alsó részén 1 —2 lefelé
irányuló sörte is van. A tor* a pajzsocska és a potrob hátoldala, valam int
a m esopleura nagy része pontozottnak, illetve rücskösnek látszik, mivel
e helyeken parányi kiem elkedéseken apró, a felszínhez simuló rendezetlen,
sűrű sorokban álló sörték erednek, közöttük pedig apró, világos szőrök van
nak, T orsörtézetük: 1 hum eralis, 2 notopleuralis — am elyek a mesopleuralis
varrath o z egyform án közel erednek —, 1 kis praesuturalis, 2 supraalaris,
1 postalaris, 2 scutellaris sörtepár, továbbá 2 mesopleuralis és 1 sternopleuralis
sörte. L ábaik vaskosak, az elülső comb belső felén fajra jellemző tüskék és sör
ték erednek. A középső comb elülső oldalának csúcsi h arm adánál 1 tüskeszerá
sörte v an , középső lábszáruknak belső oldalán pedig erős csúcsi sörte. Szár
nyuk viszonylag kicsi, m intás, legalább a szegélyér m entén füstös (24. ábra).
Az r2+3, az ri+5 és az m erek nem, vagy alig h a jlo tta k . Végsőerük csak m int
színtelen redő van meg, de m ajdnem a szárny széléig ér. P otrohúk nagy,
széles és igen lapos, korongszerű, a hátlem ezek még szélesebbek, a hasoldalon
az oldalsó szélek m ajdnem találkoznak. A haslem ezek kicsik, a hím ek 5. haslemeze V alakú.
2 palaearktikus faja közül egyik nálunk is gyakori.

XV-
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— L ábai feketék, csak a középső és hátnlsó lábfejének 1—4. ízei sár
gák. Hom lokán és arcpajzsán a feketétől különböző színű m intázat
nincs. Szárnya (24. ábra) a szegélyér a la tt széles sávban b arna, de
hátulsó haránterén is van egy elm osódott barna folt, A 3. csápíz
vörös vagy vörösesbarna. 2 —4 mm.

m i—
24. ábra. Discomyia incurva F aix.

(Eredeti)

Európában Dél-Svédországig és Észak-Afrikában él. Hazánkban gyakori *
középbegy Hegeinkben és síkvidékeinken egyaránt előfordul. Rendkívül nagy alakés nagyságbeli különbségeket mutató imádóit réteken, lápokban, vizek partján,
patakvölgyekben gyűjtötték. Lárváját döglött éti csigákból nevelték, de való
színűleg más botnló állati vagy növényi anyagban is fejlődik. Életmódja minden
esetre különös a család többi fajához viszonyítva (III—X.)

incurva F all.
17. nem: Clanoneurum Beck .
Kicsiny, az előző nem hez hasonlóan sajátos alakú, fekete te s tű legyek
(25, ábra). Fejük szélesebb, m int a to r, h á tu l hom orú, közel három szor olyan
m agas, m in t am ilyen hosszú, a fejtető élt alkot. Az arcpajzs h a rá n tirá n y b an
ro v átk o lt (25, ábra), a praelahrum széles, jól láth ató . Külső és belső verticalisaik és a pontszem lem ez szélén, az elülső ocellus m ögött credo ocellarisaik
erősek, postocellarisaik nincsenek, legfeljebb kicsiny, széthajtó szőrök vannak
a helyükön, 1 —1 szőrszerűen vékony és rövid, előre- és h átrah ajló felső orhitalis találh ató . Az arcpajzs alsó részén 1 — 1 sorban rövid sörték és szőrök
erednek. Szemük nagy, jellegzetes alakú, pofájuk keskeny, pofasörtéjük m ér
sékelten erős, m ögötte több rövid sörte van. 2. csápízükön 1 előrehajló tövis
és több sörte ered, 3. csápízük hosszú, csápsörtéjük hosszú és nem v astagodott,
ra jta felül sok hosszú ág van. A to r és a pajzsocska hátoldala, illetve a mesopleura nagyobb része rücskösnek, p ontozottnak látszik, de a to r h átoldalán
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a m icrochaetak ritk á n , többé-kevésbé rendezett sorokban állnak, Torsörtézetü k : 1 huineralis, 2 notopleuralis — amelyek egyform án közel erednek a mesopleuralis v arrathoz —, 1 postalaris, 1 oldalt to ló d o tt dorsocentralis, 1 praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár. A esűcsi és oldalsó scutellarisok között
1 h arm adik, apró sörtepár is van. 2 meso.pleuralis és 1 sternopleuralis sörte
is találh ató . L ábaik vaskosak, a középső comb elülső oldalán, a csúcs közelé
ben 1 vastag sörte, fölötte és a la tta 1—2 rövidebb sörte ered, középső láb 

száruk belső oldalán esűcsi sörte van. Füstös szárnyuk (26. ábra: A) rendkívül
különös a lk atú : a szárnyerek vastagok, az r2+3 sugárér cr édesétől kezdve az
Tt közelében, m ajd egészen a szegélyér m ellett fu t, és csak a szárnycsúcs köze
lében egyesül vele. A hátulsó h a rá n té r m egtört, és a töréstől, illetve töréshez
álerek húzódnak, végsőerük csak színtelen redő form ájában van meg. A potroli
felülről la p íto tt, lefelé hajlik, m indkét ivaré 5 lá th a tó szelvényből áll, b ár az
5, szelvény igen rövid, csőkévényes. A bátlem ezek szélesek, a haslem ezek
kicsik.
Lárváik a répa és a libatopfélék levelében aknáznak. 3 palaearktikus faja közül hazánk
ban 1 fordul elő.
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— A 3. csápíz csak kétszer olyan hosszú, m int am ilyen széles, a végén
hosszan szőrös* Az ^ ér jóval a szárny közepe előtt végződik* A lá b 
fejek 1—4* ízei sárgák (25* ábra). 1,5 —2,2 mm.
Európa középső és déli részein, Egyiptomban és Algériában találták*
Hazánkban ritkának tűnik, bár eddig erre a fajra irányuló speciális gyűjtéseket
még nem végeztek. Külföldi vizsgálatok szerint lárvája különböző libatopféiék
levelében aknázik. Több helyen, de mindig csak 1—2 imágóját fogták hazánk
síkvidékein, és egy ízben egy bükki patakvölgyben (III—X.) ( = infumatus B e c s .)
c im ic ifo r m e H a l i d *

18* nem: Parhydroptera Coll.
B arna, erősen pontozott, vaskos te s tű kicsiny fajok* Az arcpajzs profil
b a n némileg orrszerű (26* ábra: C), fejük széles, pontszem lem ezük a hom lok
síkjából kiem elkedik (26* áb ra: B), a fej h á tu l homorú* Külső és belső verticalisaik, áz egymáshoz közel, jó v al az elülső pont szem m ögött eredő ocellarisaik
és egyetlen p ár elorebajló felső orbitalisuk erős. Az arcpajzs alsó részén 1 — 1
sorban álló, közel egyform a hosszúságú szőrszerű sörték erednek, ezek sora
a pofán is folytatódik. A szájnyílás kicsi, de a p raelabm m láth ató , A szemek
hosszúkásak, a pofa elég keskeny. A 2. csápízén elég gyenge elorehajló tövis
és legalább 1 sörte van. A csápsörtén nincsenek hosszú ágak, A to r és pajzsocska
h áto ld ala b arna, igen erősen pontozott, alig észrevehető zöldes sávokkal* Torsörtézetük: 2 notopleuralis, 1 postalaris, 1 dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár, to v áb b á 1 m esopleuralis sörte* Stem opleuralisuk szőrré csökevényesedett.
A lábakon karakterisztikus sörték nincsenek. Szárnyuk (26. ábra: D) nyugalm i
helyzetben egym ásra és a potrohra fekszik, az erek m egvastagodtak, b a rn á n

26. ábra* A: Clanoneurum cimiciforme H a lid . szárnya — B; Parhydroptera di&cömyzina C o ll.
feje elölné zetben, C: oldalnézetben és D: szárnya — E; Cnestrum lepidopcs B EGK, hímjének
középső lába (A: eredeti, B —D: C o llín — E; B e c s e k nyomán)
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harántcsíkosak, az t1 és r2+3 lefutása szokatlan, utóbbin vakon végződő érnyúlvány van. A könyökér rövid* A potroh 5 láth a tó szelvényből áll, de az
1. és az 5. igen rövid.
Egyetlen faját Angliából írták le, de nálunk is előfordulhat.

—

— Csápja b arna. A lábak feketésharnák, elülső lábfején az 1. és 2. íz
töve* illetve az egész középső és hátulső lábfej sárga vagy barna*
A szárnyon (26. ábra: D) az r4+5 és m erek közö tt jól lá th ató sötéteb b folt van, de a szárny más helyeken is töbhé-kevésbé sötétebb
az alapszínnél* Biliérje barna. 2 -2,5 mm.
Életmódja és élőhelye teljesen ismeretlen, így csak véletlenül kerülhet a
gyűjtök kezébe. Egészen bizonyosan nemcsak Angliában él, hazai előfordulását
sem lehet kizárni

[diseomyzina Coll.]
19* nem : Cnestrum B eck .
Vaskos testű , erősen pontozott, sőt rücskös h á tú , fénylő fekete legyek*
Fejform ája, fej- és torsörtézete hasonló, m int a Trimeriná Macq. nem fajaié.
2. csápízükön előrehajlö tüske van, a csápsörtén felül ágak erednek. A praelabrum erősen kiáll. Széles hom lokuk közepén nem hom lokhárom szőg van,
hanem egy trapéz alakú, kissé fényesebb felület, hasonlóan, m int a 63* áb ra:
A-n* Pajzsocskájuk nem lapos, hanem dom ború. Középső lábszáruk belső
oldali csúcsán erős sörte áll, a hím ek középső lábfejének belső oldalán bosszú,
pikkelyszerű vagy lándzsa alakú függelékek vannak (26. ábra: E)- Szárnyuk
hosszú, az r2+3 ér h a jlo tt, -a.hátulső h arán tér ferdén és a szám ytő közelében
áll, így a középérindex 2,0* P otro h ú k dom ború, a bátlem czek nem m egtörve,
hanem ívben hajlanak alá. Az 1. és 5. potrohszelvény m egrövidült, leghoszszabb a 2. szelvény.
Egyetlen faja ÍBinert, amely hazánkban is előkerülhet.

—

— Csápsörtéjén felül 4 --5 hosszú ág van. A csáp fényes fekete, alul
sárgán ham vas. A to r dom ború, szélesebb, m int am ilyen bosszú,
oldallemezei sim ák, fényesek. A lábak feketék, a lábszárak végei és
a lábfejek első 2 íze vörösessárga. A szárny világosbarna alapszínű,
az
rövid, az elülső harántérrel egy m agasságban végződik. 2 —
2,3 mm.
Sziléziából (Lengyelország) írták le, életmódja ismeretlen. Minden bizony nyal hazánkban is előfordul, de eddig még nem gyűjtötték

[lepidopes B eck .]
20. nem: Typopsilopa Cresson
Kicsiny, gyengén fénylő, fekete testű , erős sortézetű, színtelen szárnyú
legyek. Fejük (27. ábra: B) olyan széles, m int a tor, h á tu l hom orú, a homlok
rövid, az arcpajzs a csápok a la tt bem élyed, alsó része gyengén kidom borodik.
Postocellarisaik csökevényesek, csak 1 p ár széthajló, rövid szőrszerű sörte van
a helyükön. Az elülső pontszem m ögött eredő ocellarisok igen hosszúak, csak-
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úgy, m int a külső és belső verticalisok, a postocularis sorték közül egy vékony,
de meglehetősen hosszú sörte m int külső occipitalis elkülöníthető. 2 p ár erős
felső orbitalis sörtéjük egymás m ellett ered, a beljebb állő erősebb hátrafelé,
a kijjebb állő gyengébb előrehajlik, de m inden fajon van egy 3., az előre irá
nyuló felső orbitalis m ögött, azzal párhuzam osan hajló rövidebb, vékony felső
orbitalis is. A rcpajzsuk alsó harm adában vagy a fölött 1 pár egym ást keresz
tező, hosszú, vastag arcsörte ered, az a la ttu k eredő 2. p á r legfeljebb fele olyan
hosszú, de több rövid szőrszerű sörte is található. Pofájuk keskeny, 1 nagyon
hosszú és több rövid pofasörtével. A to r hátoldalán a m icrochaetak rendezet
lenül állnak. T orsörtézctük: 1 hum cralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis,
1 praealaris (vagy előretolódott supraalaris), 1 hátulsó supraalaris, 1 intraalaris, 2 igazi dorsocentralis — amelyek közül az elülső praesuturálisan ered —,
1 további, nem igazi dorsocentralis — amely a d őrs ocentrálisuk vonalától jóval
beljebb, praescutellarisan ered —, 2 scutellaris sörtepár, továbbá 1 gyengébb
felső, 1 h atalm as alsó mesopleuralis és 1 sternopleuralis sörte, A notopleuran,
a pajzsocskán és a mesopleura hátulsó részén m icrochaetak erednek. M indkét
ivar elülső com bjának elülső-belső oldalán 15 -20 igen rövid fogacska ül,
a középső comb elülső oldalának csűcsi harm adánál 1 hosszú és vastag, to v áb b á
több rövidebb és vékonyabb sörte ered. A középső lábszáron csak belső csúcsi
sörte van- Szárnyukon a szegélyér az m érig terjed , a
a fajtól függően 1—1,4
között változik, az mg1 szakaszon tövisek nincsenek, csak a végén ered 2 tövis,
A potroh enyhén dom ború, a nőstényeken a 6. hátlem ez felülről látszik.
A hím ek ivarszervének szerkezete sokszor az egyetlen biztos faji bélyeg.
Eddig 15 faját írták Ic amelyek közül 5 megvan a Paiaearktikum távol-keleti és
afrikai részein, illetve hazánkban. Egyetlen európai faját hazánkból írták le.

—

— Az 1—4. íz valam ennyi lábfejen sárga. Egész csápja fekete, csápsörtéjén 8 ág van (27. ábra: B), csápjának 3. íze 1,4-szer olyan
hosszú, m int am ilyen széles, hosszan szőrös. A cx 1,2, az mx 1,4
körüli érték. 2,5 mm.
Gyónón gyűjtött 2 nőstény példánya alapján írták le, másutt még eddig
nem találták. Életmódja és repülési ideje ismeretlen (?—V III- X.)

Kerteszi L. P app
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21* nem : H ydreüia R o b .-D e s v .

M intázatlan szárnyú, rendszerint ham vas te stű kis légyfajok. Fejük
olyan széles, m int a tor, jóval m agasabb, m int amilyen hosszú (28. ábra).
Szemük ferdén ovális vagy tojás alakú, pofájuk legtöbbször nem széles. Arepajzsuk a csápok a la tt enyhén bemélyed, köztük alacsony gerincként kiem el
kedik, az arcpajzs alsó k étharm ada kidom borodik, leginkább az alsó h a rm a 
dánál, a szájszél visszahúzott. A praelabrum jól látszik. Fcjsörtézetükre nagyon

jellemző, hogy az elülső oceilus vonalában vagy az a m ögött eredő ocellarisaik
többé-kevésbé csökevényesek, mindig rövidebbek, m int a postoccllarisok, de
sokszor szőrszerűek, és ritk á n hiányzanak is. Postoeellarisaik, külső és belső
verticalisaik hosszúak, de nem tú l vastagok, a postocularis sörtéeskék közül
1—1 hosszabb, de vékony külső occipitalis különíthető el. Á ltalában 1 - 1 előreés h átrah ajló felső orbitalisuk van, amelyek m érsékelten hosszúak és véko
nyak, de ném ely fajon m indkettő előrebajlik, s ritk á n egy harm adik is ta lál
h ató . A repajzsukon 1 sorban álló, m érsékelten hosszú és sosem vastag arcsörték erednek, amelyek felett, ezen a soron kívül 1 2 finom szőr figyelhető
meg (28. ábra: nyíl), P ofasörtéjük néha bosszú, de sosem vastag. Csápjuk
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2. ízén soha nincs bosszú, előrehajló tövis. Csápsört éj ükön felül m érsékelten
hosszú pillák erednek. Toruk hátoldalán nagyon kevés m icrochacta látható*
rendszerint csak 1—1 szigorúan rendezett acrostichalis* dorsocentralis és
in traaláris sor van. Ezekben a m icrocbaetak igen hosszúak* sokszor fokozato
san m ennek á t m acrochaetakba. 1 hnm eralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis,
2 kiesi supraalaris* 1 nagy postalaris és 1 kicsi az intraalaris vonalban, 1 nagy
h átu lsó intraalaris - és előtte legalább még 1* ami elkülöníthető a microch aetak tö l —* 1 —3 dorsoeeiitralis — közülük 1 praesut orálisán is állhat* de
sosincs a praescutellaris m ögött
1 praescutellaris, am ely azonban távol
ered a pajzsocskától, 2 erős scutellaris sörtepár, és köztük egy 3. vékony rövidebb sörtepár. A m esopleuran 1 nagy sörte mindig van* de a la tta és fölötte is
lehetnek erősebb so rté t, valam int 1 stem opleuralis. F eltűnő a középső csípőn
eredő 1 vagy több erős sörte. Csak a középső lábszár belső csúcsi sörtéje van
meg* Szárnyukon (31, áb ra; D) a szegély ér az m érig ér* az mgx szakaszon* de
még a végén sincsenek tüskék* viszont az mg2 és
szakaszokon vannak*
A cx faji bélyeg* a végsőér helyén csak rövid redő látható* A hím ek potrohán
5 láth a tó szelvény van, a nőstényeken a 6. hátlem ez is látszik. A nem en belül
csak a hím ivarszervek alakja ad biztos tám p o n to t a fajok m eghatározására*
Az ivarszervek bonyolultak (29- ábra: A —B), de rendszerint elég, ha a fajokat
5. haslem ezük alakjával és esetleges sortézetével, valam int az eggyé olvadt
surstylusok alakjával jellem ezzük. Az 5. és 4. hátlem ezek hosszának aránya
(potrohindex) fajesoport-jellem ző. A nőstényeket 1—2 kivételtől eltekintve
nem is lehet m eghatározni.

29. ábra. A: Hydrellia-fajok hímjeinek potroha alulnézetben vázlatosan és B: oldalnézetben,
(c — cercus* S2—S5 = haslemezek* T(- -Ts = hátlemezek, T9_j_10 = az ivar boltozattá össze
nőtt 9. és 10. hátlemez, su = surstylus, hpk = a phallus tövi része, dph = a phallus csúcsi
része, ga = ivarív, prg = elülső gonit* pog = hátulsó gonit* pap = a phallus apodemája,
/4 = a 4. hátlemez hossza* i5 = az 5, hátlemez hossza, ljl4 = potrohindex) (DeöNIER nyomán)
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Igen nagy faj szánni és gazdaságilag is fontos nem. A Hydreilia griseola F a l l . hazánk
ban is jelentős rizskártevő, de Japántól az USÁ-ig mindenütt nagy veszteséget okoz. Más
földrészeken egyéb fajai is kártevők, A fajok egy részének életmódját a többi Ephydridákhoz képest jól ismerjük, többségük vízinövények, elsősorban egyszikűek levelében aknázik.
A lárvákat (30. ábra: A—B) valamennyi Ephydrida nem lárvájától megkülönbözteti az
alábbi 3 bélyeg együttes megléte: I. metapneusticusak, 2. a spiracularis peritrema tövisszeru,
3. egyetlen száj horguk van. Aknáikat (30. ábra: E —H) más légyfajokétól azzal is meg lehet
különböztetni, hogy á peteburok a levél felszínén, az aknán kívül van. Ha a faj víz alatti
levélben fejlődik, a nőstény a víz alá merülve, szinte a víz alá szállva ragaszt mindig 1 petét
a kiválasztott növény levelére. A víz alatt fejlődő fajok légzőnyílásuk tüskés végét a laza
parenchymába szúrják, és a levél intracclluláris oxigénjét használják fel légzésre. F fajokra
az is jellemző, hogy 1— 1 levélkét sosem rágnak ki teljesen, mert akkor megfulladnának,
hanem bizonyos mennyiség elfogyasztása után a levélke nyelén és a növény szárán át egy
másik levélbe furakszanak* A báb mindig az aknán belül található, de gyakran előfordul,
hogy a lárva a táplálkozási aknát elhagyva rövid bábozódási aknát rág, esetleg egészen más
növényfajba. Természetesen vannak vízen xíszó vagy víz fölötti levelekben és szárazföldi
növényekben fejlődő fajok is. Az eddig tanulmányozott fajok között elég kevés van, amelyet
monoiágnak találtak. A fajok többsége nem növényfajokhoz ragaszkodik, hanem olyan
növényeket választ, amelyek azonos környezetet adnak a lárva számára. Általános szabály,
hogy azokat a fajokat lehet leginkább egy vagy csak. néhány növényfaj aknázó] ának tekin
teni, amelyeknek lárvái nem hagyják el a tápláló növényt azért, hogy külön bábaknát rág
janak. Kétszikűekben elég ritkán aknáznak, inkább csak bábaknákat lehet találni bennük.
A családon belül ennek a nemnek a fajai határozhatok meg a legnehezebben. Túl
azon, hogy a palaearktikus fajok nagyobb részét meg azelőtt írták le, mielőtt bebizonyosodött volna, hogy csak a hím ivarszerv alapján lehet határozni, bizonyos szerzők, akik az
aknázó fajok biológiájával foglalkoztak, új fajokat írtak le a már leírt fajok ismerete nélkül,
és anélkül, hogy a leírások elég alapot nyújtanának a többi fajjal való összevetésre (ezek
egy része szinonima, és a hazánkban várható fajok közé is csak keveset vettünk fel). Az
észak-amerikai fajok kritikai feldolgozása már megtörtént, amíg azonban e túlnyomóan palae
arktikus nem palaearktikus fajainak a típusok vizsgálatán és kineveléseken alapuló teljes
revíziója nem készül el, a hazai fajokat sem lehet teljes biztonsággal meghatározni. A nehéz
ségeket fokozza, hogy még mindig igen sok a leíratlan faj is. Jelenleg több mint 200, ún.
alkalmazható fajnév van ennek a nemnek a fajaira, de ezeknek alig valamivel több mint a
fele érvényes (valid) név, a többi szinonima. Csak 154 fajnak van meg a holotípusa, 132 fajnévhez tartozik palaearktikus típusterület, de ezek közül az eddig vizsgálatok alapján alig
több mint 50 az érvényes faj. A Természettudományi Múzeum gyűjteményében Magyarországon gyűjtött 16 faj található, 2 további fajt a Kárpát-medence más pontjairól írtak le,
ezekkel együtt még 18 faj előfordulása várható. A nem fajaira vonatkozó régebbi előfordulási
adatokat a fenti okok miatt nem vehettük figyelembe.
Az alábbi határozókulcs a hímek másodlagos ivari bélyegein és az ivarszerv szerkeze
tén alapul.*

1 (14) Az egész tapogató fekete, vagy a legvégső csúcsa sárga, de a többi
része fekete.
2

(3) Az elülső csípők sárgák, legfeljebb a tö v ü k sötét. A lábak és a csáp
fekete, az arcpajzs világossárga, cK 1,5. A to r és a potroli h átoldala
szürkésbarnáü ham vas. 3 mm.
Nagyon ritka faj, csak 13él-Lengyelországban (Szilézia) fogták, de hazánk
ban is előfordulhat

[frontális Lw.
3

(2) Az elülső csípők feketék.

* A külső bélyegek, főleg a színezet sok fajon nagyon változók, az elülső csípő, a 3.
csápíz és a lábszárak színe azonban fajon belüt nem nagyon változik. Kétséges esetekben
ugyanazt a fajt az ellentétpár mindkét oldalán megtalálhatjuk.
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(5) A pofák szélesek, a fejindex 3,5 vagy kevesebb. Minden láb fekete,
az arcpajzs és a to r oldallemezei ezüstfehérek. 1 erős praesuturalis
dorsocentralis söftepárja van. Az ocellaris sörték erősek, több m int
k éth arm ad olyan hosszúak, m int a postocellarisok. A csápsört én
felül 6—7 ág találh ató . A potrohindex 1 —1,1. A cx 1,0 vagy alig
több. Az összeolvadt surstylusok (31. ábra: A) viszonylag egysze
rűek, az 5. haslem ez U alakú, a végén sörtézett. 2 —2,5 mm.
Ritka faj, eddig csak Észak-Olaszországban, Angliában és a Kárpátmedencében gyűjtötték. Hazánkban csupán Tihanyban fogták, de Mehádiáról
(Románia) is előkerült. Életmódja teljesen ismeretlen (? - V I—X.)

argyrogenis B eck. £
5

(4) A pofák keskenyek, a fejindex 4,5 vagy több.

6

(7) A to r és a potroh hátoldala fénylő fekete, a hom lok bársony fekete.
A cK kevesebb, m in t 1,0 (31. ábra: D). A to r oldallemezei is feketék,
de ham vasak. Az arcpajzs ezüstös színű. A biliér feje hófehér, nyele
sötét. A lábak feketék, legfeljebb a lábfejek belső fele sárgás. Az
ivar szervrészek kicsinyek (31. ábra: C), az 5* haslemez 2 részből áll.
Kicsi faj. 1,2—1,5 mm.

30. ábra. A: Hydreiíia-fajok lárvájának feji vége és B: kátúlsó vége — C: ff, nasturtii Col.
járata Nasturtium és D: ff, ranunculi H a lid . járata Jfnnuncuíus szárában, E; ff. póiamogeti
Hg.* aknája Potamogeton, F: ff, stTatiotae HerinG aknája StTatiotes aloides, G: ff. fascitibia
V. R os. és H: ff. albifrons FalL. aknája Potamogeton levelében (A—B: GriGaríCK — Cr
T ayeor — D: M arch al
E —II: H er in g nyomán)
* Bizonytalan rendszertan! értékű, ismeretlen eltörjedésű faj, ezért munkánkba nem
vettük fel.
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Egész Európában megtalálható. Lárvái a vízen úszó hékaleiicse (Lemna)
és a bojtos békalencse (Spirodela) leveleiben fejlődnek. Az akna finom járattal
kezdődik, azután majdnem az egész levélkét kitöltő átlátszó hellyé szélesül,
benne az ürüléktestek kicsik, elszórtak vagy nem láthatók. A báb az aknában
található. Hazánkban bizonyára nem ritka, de egyelőre még kevés helyen gyűj
tötték (ÍV—X.) ( = argyrostoma Stenh.., argyria Rob.-Desv.)

albilabris Meig .
7

(6) A to r és a potroh hátoldala ham vas, a hom lok legtöbbször nem b á r
sonyfekete, a cx több m int 1,0. A hím ivarszerve más. 2 mm-es
vagy nagyobb fajok.

8

(9) A to r sárgásszürkén vagy szürkén ham vas, hátoldalán 3 barna sáv
húzódik. A hím középső és hátnlsó lábszára erősen m egvastagodott.
A lábfejek nagyobbrészt sárgák, de legalább a középső és hátnlsó
lábfej tőíze ilyen színű. Az arcpajzs fehéres, a csáp teljesen fekete.
Az ivarszervben (31. ábra; E) az 5, haslemez és az összeolvadt surstylusok egyaránt rövidek, A csápsörtén felül csak 7 ág van, 2 —
2,2 mm.
Közép-Európában és Angliában gyűjtötték. Hazánkban bizonyára gya
kori, és mindenfelé előfordul, de mivel speciális gyűjtéseket még nem végeztek,
inkább csak középhegységi patakok völgyeiben fogták. Lárvái a vízi harmat
kása (Glyceria maxima) levelében aknáznak. Az akna nyílása a levélhiivelyen is
lehet. Maga az akna változó vastagságú, csak néhol átlátszó (V—X.) { = gíyceriae IIend.)
thoracica H a lid . g 9

9

(8) A to r hátoldala egyszínű. A hím középső és hátulső lábszára nem
v astagodott meg erősen, legfeljebb a középső egy kevéssé.

31. ábra. A; Hydrellia argyrogenis B eck., B: H. lamina Beck. és C; H. albilabris Meig. hím
jének ivarszerve — D; H. aláiíaáris Meig, szárnya — E: ff. thoracica H alid. hímjének ivar
szerve (A, E: C o llín — B: B eck er nyomán ■— C—D: eredeti)
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10 (11) A potrohindex 2*0, a potroh fényes fekete. A hom lok bársonyfekete*
a hom lokháromszög ham vas barna. Az arcpajzs fehér, ra jta 3 —4 pár
fehér szőrszerű sörte van* a Immla fehér. Az egész csáp fekete. 2 mm.
Mehádián. (Románia) gyűjtött egyetlen hím példány alapján írták le,
egyebet nem tudunk róla

[frontosa B eck.
11 (10) A potrohindex 1,0 vagy alig több, a potroh nem fényes vagy nem
fekete,
12 (13) Az egész tapogató fekete, az arcpajzs és a lunulá fehéresszürke.
A to r hátoldala sárgásbarnán ham vas. A csáp teljesen fekete. A hím
ivarszerve (31. ábra: B) nagyon jellegzetes, a hosszú* sárga penis
látszólag 2 fekete, levélszerű lemezből ered. Az arépajzson 1 erős és
több rövid sörte, a esápsörtén 8 —9 ág van. A hom lok féket csbarna.
2 mm.
Sziléziából (Bél-Lengyelország) írták le egyetlen Mm alapján, azóta nincs
adat róla. Valószínűleg azonban másutt is, esetleg hazánkban is előfordul. Élet
módja teljesen ismeretlen

[lamina B eck . <J]
13 (12) A tapogató legvége sárga, többi része fekete, az arcpajzs sárgás.
A to r hátoldala egészen sötét, m ajdnem fekete. A csáp 3. íze leg
alább részben világos színű. A hím ivarszervében (32. ábra: A) jel
legzetes a hosszú U alakú 5. haslem ez, az összenőtt snrstylusok
középen mélyen el v an n ak választva. Az arcpajzson nincs feltűnően
erős sörte. 2 mm körüli faj.
Nagyon sokszor határozták tévesen, így elterjedési területe is bizony
talan. Biztos adatok csak a Brit-szigetekről vannak, bár bizonyosan előfordul

32, ábra. A: Hydreltia cochleariae H a lid ., B: ff, flaviceps M eig., C: ff. cardamines H a lid .,
D; H. pilitarsis S ten h , és E: ff, geniculata S ten h . hímjének ivarszerve (A: C o llín — B,
D —E: D ahl nyomán — Cl eredeti)
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a kontinensen is. Az aknázó lárva tápnövényére vonatkozó adatok vannak a
mocsár húrról (Cullitriche)-, a békatutajról (Hydrocharis morsus-ranae) és békaszóló- (Potamvgeton-) fajokról, de nem biztos, hogy valamennyi adat valóban
erre a fajra vonatkozik
[cochlearíae H a lid . .$]

14

(1) Az egész tapogató sárga, vagy a tövén, de csak egészen rövid szaka
szon sötét.

15 (3í) Az egész elülső csípő, vagy legalább több mint a csücsi fele sárga,
vagy az egész belső fele sárga.
16 (19) A potrohindex 3,0, az összeolvadt surstylusok igen hosszúak (32. áb
ra: B).
17

(13) A csápsörtén 6 - 7 ág van. A hím hátulsó lábszára erősen m egvas
tag o d o tt. Az arcpajzs sárgás, á lábszárak és a lábfejek sárgák. Az
összeolvadt surstylusok hosszúak, csúcsukon nincs kiemelkedés
(32. ábra: B). 2 mm.
Észak- és K özép-Európában találták. Igen ritka faj, hazánkban még
nem gyűjtötték* É letm ódja is ism eretlen { = aurifacies R o ö .-D e sv ., laticeps

Stekh.)

[flavioeps Meig .
13

(17) A csápsörtén csak 4 ág van, A hím hátulsó lábszára csak kevéssé
m egvastagodott. Az arcpajzs fehér, csak az elülső lábszár, a lábtői zei, illetve a középső és hátulsó lábszár csúcsa sárgás, a
lábak egyébként szürkésbarnák. A hím ivarszervét részletesen nem
vizsgálták, 2 mm.
Egyetlen, Erdélyben gyűjtött példány alapján írták le. Előfordulása
nálunk is valószínű, mert a nemnek nincsenek kifejezetten hegyi fajai. Fejlődésé
ről nincs adatunk

[transsylvana B eck .
19

(16) A potrohindex 2,0 vagy kevesebb. Az összeolvadt surstylusok
viszonylag rovidebbek.

20

(27) Az egész 3. csápíz sárga, illetve sárgás vörös, vagy csak a felső része
sötétebb.

21

(22) A potrohindex csak 1,5. A potrob 5. hasié meze vékony, szélesen
villás (3.2, ábra: C), az összeolvadt surstylusok vége lekerekített,
nyúlvány nélküli. Minden lábszár sárga. A 3, csápíz felső éle sötét.
Praesiituralis dorsoccntralis sörtéje nincsen. Az arcpajzs legtöbbször
sárgás, fehéres fénnyel. 1,2—1,6 mrri.
Észak- és Közép- Európában gyűjtött ritka faj, életmódja, illetve táp
növénye ismeretlen. Hazánkban I — 1 példányát fogták Tar dón cs Székesfehér
várott, a Kárpát-medence bői i további erdélyi példány is van. Repülési idejét
sem ismerjük (? VI—VIII— ?) ( = fiávitahris Stepth., lappomra Stenh.)

cardam ines H a lid , -j
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22

(21) A potrohindex 2,0, potrohúk 5* haslemeze nagyobb vagy szélesebb,
és sosem szélesen villás* P raesuturalis dorsocentralis sortéjiik lehel,

23

(24) Az összenőtt surstylusok hosszabbak, végük oldalra hajlik (34. ábra:
B), az 5* haslemez gyengén kitines, csak 2 oldalsó ovális lemez lá t
szik, amelyeken hosszú, vékony szőrök erednek* Praesuturalis dorso
centralis sörtéje nincs, ocellarisai jellegzetesen rövidek, szőrszerűen
vékonyak. Az arcpajzs fehéres, 1,5—2,5 mm.
Eddig csak Angliában és hazánkban gyűjtötték. Egy étim hazai példányát
Esztergomban fogták. Életmódja ismeretlen (VI.)

discors Coll.
24

ö

(23) Az összenőtt surstylusok rövidebbek, a végükön bem élyednék vagy
bem etszettek, az 5. haslemez erősen kitines, sörtézete m ás (32, ábra:
D -E ).

25 (26) Az összenőtt surstylusokon kis oldalnyúlványok vannak, középen
bem etszettek (32. ábra: D), 5, haslemeze rövidebb, oldalkaréjai
szélesek. Pofája keskeny, nem szélesebb, m int a 3. csápíz. A láb 
szárak sötétek, a 3* esápíz bizonytalan színű, legtöbbször vöröses
barna. Kissé nagyobb, 1,5 —1,8 mm.
Igen ritka, Európa északi részén, valamint Közép-Európa nyugati részein
gyűjtött faj. Életmódja ismeretlen. Hazánkban még nem fogták, de előfordulására
számíthatunk

[pilitarsis S tenh .

j]

26 (25) Az összenőtt surstylusokon nincsenek oldalnyúlványok, középen
csak bemélyedés láth ató (32. ábra: E), az 5. haslcmez hosszabb,
oldalkaréjai keskenyek. Pofája szélesebb, m int a 3. csáp íz* A láb
szárak vörösessárgák, a 3. csápíz sárgásvörös. Igen kicsi, 1,2 —
1,5 mm.
Csak Németországban, Svédországban és^ a Szovjetunió északnyugati
részen gyűjtötték, dé nálunk is előkerülhet. Életmódja, illetve tápnövénye
ismeretlen

[geniculata S teníl J]
27 (20) Az egész 3* csápíz fekete vagy sötétszürke.
28

(29) A potrohindex 1,0 vagy kevesebb, az összenőtt surstylusok egy
szerűek, nyúlvány sehol nincs ra jtu k (33, ábra: A), csúcsukon bem é
lyedés van. Az 5, haslemez U alakú, az oldalsó karéjokon tövüktől
csúcsukig rövid, de sűrű fekete sört ék erednek* Az árcpajzs élénk
sárga vagy aranysárga színű, az orcák viszont sötétek, így e két
testrész színezete élesen kontrasztos, P raesuturalis dorsocentralis
sörtéje nincs, A középső lábszárak kiszélesedtek, 1,5 —2 mm.
Egész Európában megtalálható. Hazánkban csak a Bükk hegységből
(Tárd) került elő, egy további példányt pedig határaink közelében (Nagy-Bereg,
Szovjetunió) fogtak, de ritkasága valószínűleg csak annak t ulajdoníiható, hogy
eddig nem végeztek nálunk ilyen irányü speciális gyűjtéseket. Lárvái a vízi
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hidor (Álisma plantagö-aqucdiea) és a békás zölő- (Potamogeton-) fajok leveleiben,
esetleg víz alatti levelekben aknáznak, a ilyenkor a báb is víz alatt találka tó.
Az akna különböző alakú* de általánosan jellemző rá, hogy az ürülékcsomók
ritkák, rendezetlenül lerakottak (?—VI—IX.) ( = virídesrans Rob.-Desv., ekrysostoma auct. nec Meig.)

fulvieeps Stenh . <}
29 (28) A potrohindex legalább 1,5, az összenőtt surstylusokon nyúlványok
v an n ak (32, áb ra: D, 33. áb ra: B —C).
30 (31) A potrohindex 2,0. Jól láth a tó praesuturalis dorsocenlralis sörtepárja van . 1,5—1,8 m m — pilitarsis S teish . (lásd a 25, sorszám
a la tt).

31

(30) A potrohindex 1,5, a surstylusöknak vagy a tövén, vagy a csúcsán
vannak nyúlványok, P raesuturalis dorsocentralis sörtepárjuk nincs.

32

(33) Az arcpajzs és a to r összes oldallemeze egyszínű ezüstösszürke.
A potroh hátlem ezein oldalt sötétebb foltok lehetnek. Az összenőtt
surstylusok végén 2 pár rövid n yúlvány van (33, ábra: B), az 5. haslemez viszonylag kicsi, 1,8 mm.
Eddig csak Sziléziában és Angliában gyűjtötték. Életmódja ismeretlen

[maculiventris B egk.
33 (32) Az arcpajzs sárgás, a szürkén ham vas mesopleura felső részén nagy,
sö tétb arn a folt van. A potrohon sosincsenek sötétebb foltok. Az
összenőtt surstylusok tövén hosszú, vékony nyúlványok erednek

33. ábra. A: Hydrellia fulvieeps Stenh., B: H. maculiventris Beck., G: H, appendiculata
C oll. és D: H, griseola Fall* hímjének ivarszerve
E: ff. mutata Z ett. hímjének középső
combja hátulnézethen (A—G: C o llín — D: D a h l nyomán — E: eredeti)
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(33. ábra: C), az 5. haslemez hosszabb, oldalkaréjai szélesek (kissé
a griseola F all . fajéhoz hasonlítanak). 1*8 mm,
Angliából írták le, de megtalálták a Szovjetunió európai területén es
hazánkban is. Nálunk 1— 1 példányt fogtak a Mátrában és a Blikkben. Élet
módja és repülési ideje ismeretlen ( ? — X . )
m aculiventrini B e c k . sensu
N a k tsh u k )

appendiculata Coll, ^
34 (15) Az egész elülső csípő fekete, legfeljebb csúcsának legvége sárgás, de
még ha az alapszín világos is, a sötétszürke ham vasság azt elfedi.
35 (54) Az egész 3. csápíz fekete, vagy igen ritk á n a töve közvetlen közeiében keskenyen vörösessárga.
36 (39) A középső comb hátulsó-belső oldalán nincs vékony sörtékből álló
sörtesor, csak a comb csúcsán praeapiealisan ered 2 ilyen sörte,
A cx mindig magas érték, 2,0 is lehet. Az összenőtt surstylusok sá r
gák, alakjuk egyszerű, középen m élyen elválasztottak (33. ábra; D),
az 5. haslemez oldalkaréjai kissé keskenyebbek, m int a következő
fajon. Színezete nagyon változó, arcpajzsa fehéres és sárgás is lehet,
potroha legtöbbször szürke. Praesuturalis dorsocentralis sörteje
egyszer van, m áskor hiányzik (28. ábra). 1,7 —2,8 mm.
Széles eltörj edésű faj, az orientál!# é# az ausztráliai régiók kivételével a
Föld minden részén megtalálták. Hazánkban mindenütt előfordul, és egyike a
legközönségesebb légyfajoknak. Fontos kártevő. Egyes években az USA rizs
termésének 15%-át is tönkretette, Éazak-Európában árpaföldeken a levelek
50%-ában előfordul aknázó lárvája (30. ábra: A—B). Nálunk elsősorban rizs
kártevő, de 40 pázsitfű (Gromíneoe) nemzetség igen sok fajából (köztük vala
mennyi gabonafélénkből), valamint 20 más növénynemzetség fajaiból is nevel
ték. Áz utóbbiak közül azonban csak egyszikűek (esetleg víz alatti) levelében
aknázik (Alisma. Sagittaria, Carejk, Cyperus, Scirpus, Hydrocharis^ Stratiotes,
Lemna, Allium, Typha fajokban). A kétszikűek közül csak a vízitormában (JVnsíwrtium officinale) fejlődik, ni ás kétszikűek levelébe legfeljebb báb aknát rág a lárva.
Az akna alakja attól függ, hogy milyen növényfajon található (IV—X.) ( = ckryso&ioma Meig., communis Rob.-Desy,, hypoleuca Lw., obseurimps Lw,, scapular is Lw.) — R i z s l é g y

griseola F a ll.

£

38 (37) Az összenőtt surstylusok végén 2 pár nyúlvány vau, a külső széle
sebb, rövidebb, enyhén befelé hajlik, a belső hosszabb és hegyes
(34. ábra: C), az 5. baslemez oldalkaréjai kissé vastagabbak, m int
az előző fajon. A rcpajzsa általában fehéres- vagy ezüstösszürke,
teste barnás^ és nem szürkés. 1,8—2,5 mm.
Egész Észak- és Közép-Európában megtalálták, valószínűleg Dél-Európá
ban is előfordul. Hazánkban bizonyosan nem ritka, bár eddig elég szórványosan
gyűj tötték. Az ország minden nagyobb tájegységén fogták, és a Kárpát-medencét
határoló hegységekből sem hiányzik. Lárvái a béka tutaj (Hydracharis), a békaszőlő (Potamogeton) és a vizitoriua (Nasturtium officináié) leveleiben. aknáznak
(ÍV—-X.) ( = incana Stenh., ranunculi auct. nec H a lü l, ? maura MeiG>)

modesta Lw.
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39 (36) A középső comb hátulsó-belső oldalának egész hosszában vékony,
de nem rövid sörték alk o tta sor húzódik (33. ábra: E). A cx fajon
k é n t változó érték, de 1,5-nél még kevesebb is lehet.
40 (41) Á pofák igen szélesek, a fejindex alig több m int 2,0. V alam ennyi láb
m inden része fekete. A to r és a pótról! kékesszürke, a to r hátoldalán
2 barnás sáv, a potrohon b arn a középsáv van. A hím középső lá b 
szára m egvastagodott. Az arepajzs piszkosfehértől barnássárgáig
változó színű. A hom lok bársonyfekete. A esápsörtén felül 4 —5 hoszszú ág található, am elyek a csápsörte tövi felén erednek. Az össze
n ő tt surstylusok elég hosszúak, középen enyhén .bem etszettek, az
5. haslemez V alakú (35. ábra: B). 3 mm.
Igen ritka faj, eddig csak Németországban és Svédországban gyűjtötték,
életmódja ismeretlen. Lehetséges, hogy délebbre, így hazánkban is előfordul

[caesia S t e n h . $ ]

41

(40) A pofák keskenyebbek, sosem szélesebbek, m int a 3. csápíz. Színe
zetük és ivarszervük más.

42 (49) Erős praesuturalis dorsocentralis sörtepárjuk van,
43 (46) Legalább a középső és hátulsó lábszár vége és a lábfejek töve sárga
vagy vörösessárga,
44 (45) A to r hátoldala szürkés. Az ivarszervben az Összenőtt surstylusok
rövidek, szögletesek, szélesebbek, m int amilyen hosszúak, oldal
széleik hegyes pontban végződnek, középen 1 p ár kiálló nyúlvány
van, hasonlóan, m int a 34. áb ra: C-n. Az 5* haslem ez 1 darabból áll.
2 mm.

34. ábra. A; HydreUia ranunculi H alid ., B; II. discors Coll*, C: Jí, modesia Lw, és D: H m
albifrons F all, hímjének ivar szer ve (Collín nyomán)
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Egész Nyugat-Európába a megtalálták. Nagyon valószínű, hogy hazánk
ban is előfordul, de eddig még nem gyűjtötték. Lárvái tulajdonképpen nem
igazi aknázok, mert a vízitorma (Nasturtium officináié) szárát vájják ki teljesen
(30. ábra: C). Sokszor nevelték, de mindig csak ebből a növényfajból

[nasturtii Coll. $]
45 (44) A to r hátoldala fénylő feketés színű. Az ivarszerv kicsi, az összenőtt
surstylusok (34. ábra: D) egyszerűek, az 5. haslemez 2 részből áll,
összeköttetésük alig ki tincs. Az arcpajzs ezüstös vagy sárgás színű
is lehet. 2 m m vagy valam ivel kisebb.
A fajt csak a Brit-szigeteken, Skandináviában és Németországban gyűj
tötték, minden bizonnyal előfordul hazánkban is; bár nálunk meg nem fogták,
de tápnövényei mind megtalálhatók: lárvái ugyanis a vízi hídőr (Aiisma plantagoaquatica) és béka szőlő (Pvtamogeton) fajok leveleiben aknáznak (30. ábra: H)
(-- xenophaga H ering)
[albifrons F a l l . <$\

46 (43) V alam ennyi lábszár és lábfej fekete.
47 (48) A to r hátoldala ham vas sötétbarna, a inesopleura barnás. A potrob
sötét szürkésbarna. Az ivarszervben az összenőtt surstylusok egy
szerűek, a végükön lekerekítettek, az 5, haslemez nagy, az oldalkaréjok belső részén és csúcsán sok hosszabb-rövidebb szőr ered
(35. ábra: C). 2 mm.
Észak- és Közép-Európa több pontján megtalálták. Hazánkban eddig még
nem gyűjtöttek, de speciális gyűjtésekkel bizonyára meg lehet fogni. Sehol sem
gyakori faj, életmódja és tápnövénye ismeretlen

[fusca S tenh .
48 (47) A to r hátoldala fényes szürkésbarna, a mesopleura világosszürke,
A potrob feketésbarna, az utolsó hátle mez szürke. A hím ivarszer
vét még nem vizsgálták. 2 mm.
A fajt Svédországban kolokánból (Sírotióftfs ufóidéi) nevelt példányok
alapján írták le. Mivel táp növénye egyes helyeken hazánkban is tömegesen cl,
nálunk is előkerülhet ( — propingua WaHlGren)

[stratiotella W a h lg r en <£]

49 (42) Nincs pracsuturalis dorsocentralis sörtepárjuk, illetve a dorsocentralis m icrocbaetak sorában a v a rra t előtt nem lehet hosszabb és
vastagabb sörtét elkülöníteni.
50 (51) Az 5. haslemez rövid, hátulsó része vékony, az oldalkaréjokat ová
lis, erősen szőrös lemezek alkotják, az összenőtt surstylusok mélyen
bem etszettek (36, ábra: C). A lábak, a praelabrum és a szívőka
teljesen fekete* a hom lok ham vas, sötétebb szürke színű. 1,75 —
2,1 mm,
Skóciából írták le, azóta csak hazánkban találták. Nálunk egyetlen hím
példányt fogtak Tardon. Életmódja és repülési ideje ismeretlen (V— ?)

caledonica Coll.
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51 (50) Áz 5. haslemez hosszabb, szélesen U alakú, oldalkaréjai szabályosak
és elég szélesek, az összenőtt surstylnsok legfeljebb sekélyen kim et
szettek (35. ábra: A, D). A lábfejek, illetve toízeik esetleg világosak
is lehetnek.
52 (53) Az összenőtt surstylnsok hosszúak, közepükön elöl kissé bemélyednek, a tövüknél hirtelen szélesednek, az 5. haslemez oldalkaréjai
hosszabb szakaszon sörtések (35. ábra: A). Á szívöka fekete. 1,8—
2 mm.
Észak- és Közép-Euró pában mindenütt előfordul. Hazánkban csak Tihany
ban és Ap aj pasztán gyűjtötték, valószínű azonban, hogy egyetlen olyan helyről
sem hiányzik, ahol táp növényei nagyohb tömegben tenyésznek. Lárvái a vízi
hídőr (Alisma plantago-mjuaticá), a kolokán (Siruliofe* atoides), a béka tűt aj
(Hydrocharis morsus-ranae) és a békalencse (Lemno) leveleiben aknáznak (? —VI—
VII —?)
plumosa Stenh.)
rnutata Z e t t . ^

53 (52) Az összenőtt surstylnsok b á r hosszúak, de szélesebbek, m int az előző
fajon, csúcsukon kim etszettek, és csak enyhén, fokozatosan széle
sednek a tö v ü k felé, az 5. haslemez oldalkaréjai rovidebb szakaszon
sörtések (35. áb ra: D), A szívóka sárga vagy szürkéssárga. 1,5 —
2 mm.
Európán kívül Közép-Ázsiában is megtalálható. Eddig hazánkban 4 hely
ről gyűjtöttek 1—1 példányt, de bizonyára jóval gyakoribb. Lárvái a vízi hídőr
(Alisma plantago-aquatica)y a vízitorma (Nasturtium officináié) és a szí tty ófajók
(Juncus bufonius, orticw/oí«s) leveleiben, illetve szárában rágnak aknákat. A
habozod ás a tápnövényen történik, de sokszor másik levélben (?—V II —X.)
( = nigricans Stenh.)

albiceps Meig .
54 (35) Az egész 3. csápíz sárga vagy vörösessárga, vagy csak felső élén és
a csúcsán sötétszürke.

35. ábra. A: Hydrdlia műtőm Z e it., B: H. eaesia Stenh., C: H.fusca Stenh., D: ff. albiceps
Metg. és E; H.flavicornis Fall* hímjének ivarszerve (A, C, E: C o llín — B, D: D á h l nyomán)
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55 (56) Az egész csáp sárga, vagy legfeljebb az 1. íz sötét szürkéssárga.
P raesuturalis dorsocentralis sörtéjc sosincs, de erős postsuturalis
dorsocentralisa előtt a h a rá n t v arrato n rövictebb sörtepar ered. Az
ivarszervben az 5. hasleraez oldalkaréjai igen hosszúak, és egész
hosszukban sűrűn, feketén sörtézettek, az összenőtt surstylusok
igen szélesek, végük egyenesen levágott, vagy közepük enyhén beöblösödik (35. ábra: EJ, Előfordul, hogy az elülső csípő csúcsa sárgás.
A potrohindex csak 1,2-—1,3. A lábak feketék, csak a középső és
hátulső lábfej sárgás. 2—3 mm.
Észak- és Közép-Európa bán mindenütt megtalálható. Bizonyára hazánk
bán sem ritka, bár eddig elég keveset gyűjtöttek e könnyen felismerhető fajból.
Lárvái a vízi hidŐr (Álisma planiago-aquatica) és a békaazőíő (PotamogeUm) leve
leiben aknáznak (V—X.) ( - nigripes Z ett.)

flavicornis F all. ^
56 (55) Legfeljebb a 3. csápíz sárgás, Praesuturalis dorsocentralis sortéi
lehetnek, az ivarszerv alakja más.
57

(70) H atáro zo ttan erős praesuturalis dorsocentralis sörtéjük van,

58

(61) A potrohindex 2,0, a cercusok igen nagyok.

59 (60) A potroh 5. haslemeze igen nagy, oldalkaréjai vaskosak, belső felü
kön középen rövid, szőrszerű sörték erednek, m ajd ettől elszigetel
ten a csúcson befelé hajló, hosszabb szőrszerű sörték vannak. Az
összenőtt surstylusok igen rövidek, középen mélyen beöblösödnek
(34, ábra: A). 2 mm.
Elterjedési területét ma még nem lehet körülhatárolni, mivel ezen a néven
a legtöbb szerző más fajt értett, mint ami a típuspéldányok alapján valóban volt.
Az ivarszerv alapján végzett vizsgálatok előfordulását eddig csak a Brit-szigete
ken és hazánkban erősítették meg. Nálunk egyetlen hím példányát fogták Jász
berényben. Lárváját boglárka (Kamittctdúá) szárából nevelték (30. ábra: D),
a többi, ezen a néven közreadott adatok elsősorban a modeMa Lw. fajra vonat
koznak. Hazai repülési ideje ismeretién

ranunculi H alid .
60 (59) A potroh 5. haslem eze kisebb, szélesen U alakú, kevesebb sörte ered
ra jta , és az oldalkaréjok csúcsán nincsenek hosszabb sörték. Az
összenőtt surstylusok hosszabbak, hegyes végűek, csúcsukon elég
m élyen bem etszettek (36* ábra: B), 2 mm.
Eddig csak Svédországban és Dél-Lengyelországban (Szilézia) gyűjtötték.
Utóbbi adatok alapján előfordulása hazánkban is várható. Igen ritka faj, táppövénye ismeretlen

[nymphaea S tenh , <£]
61

(58) A potrohindex legfeljebb 1,5, a cercusok kisebbek.

62 (65) Az összes lábszár sárga vagy esetleg a hátulsó lábszár részben sötét,
de még a sötét részek sem feketék. Az arcpajzs ezüstfehér, testü k
szürke.5
5 Vízilegyek
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3 (64) A potrohindex c s a t 0,6. A csáp 3. íze tisz ta sárga. Á2 ivarszerv igen
kicsi, az egész elfér a különben igen rövid 5. hátlem ez a la tt. Az
5. haslemez széles nyelet alkot, ra jta rövid, széles és hirtelen hegye
sedé oldalkaréjok vannak. Az összenőtt surstyhisok is igen kicsi
nyek (36. áb ra: E). V alam ennyi lábszár tiszta sárga. 2,2—2,5 m m .
A fajt Keszthelyről írták le, máshol még nem gyűjtötték. Faji külön
állóságát ivarszerv-vizsgálatok is megerősítették, Tápnövényét és repülési idejét
nem ismerjük (? —VII— ?)

nificornis H e n d ,
64 (63) A potrohindex 1,0. A csáp 3, íze sosem teljesen sárga, sőt esetleg
csak tövi része ilyen színű. Az ivarszervben az 5v haslemez kiesi
ugyan, de más alakú, m int a ruficornis H e n d . esetében (36. áb ra:
D). Az összenőtt surstylnsok vége hegyesen lekerekített, vagy legfel
jebb egészen enyhén bem etszett. A hatulsó lábszár legalább gyűrű
szerűén sötétebb színű. 2 mm.
Észak- és Közép-Etirópa több országában gyűjtötték már, előfordulása
hazánkban is várható. Lárvája a békaszőlő {Potamogeton) víz alatti leveleiben
fejlődik (30. ábra: G), Az akna igen lapos, áteső fényben alig átlátszó, fehéres,
inkább csak járat szerű. A lárva az ürülékcsomókat elszórva, rendezetlenül rakja
le ( = grisea Stenh.)

ffascitibia v, Ros. <?]
65 (62) Az összes lábszár fekete. Az arcpajzs nem ezüstfehér, te stü k á ltalá
ban sötétebb.

36, ábra. A: Hydreüia obscura Meig., B: ff. nympkaea Stenh., C: ff. caledonica C o ll., D:
ff. fti&cüibia v. Ros., E: ff. ruficomis Hend. és F: ff. concalor Stenh. hímjének ivarszerve
(A—B, D, F: D a h l — C: C o llín nyomán — E: eredeti)
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66 (67) N agyobb, 3 mm-es faj. A to r hátoldala szürkésbarna. Az ivarszerv
ben az összenőtt surstylusok igen rövidek, jóval szélesebbek, m in t
am ilyen hosszúak, középen beöblösödnek. Az 5. baslem ez a surstylnsokhoz képest igen nagy, oldalkaréjai szélesek (36. ábra; F). A rc
pajzsa legtöbbször élénksárga színű. Minden lábfej fekete.
Eddig c&ak Észak-Európába a és Közép-Európa északnyugati részén talál
ták, de mivel tápnovényei nálunk is közönségesek, előfordulása hazánkban is
nagyon valószínű. Lárvája a vízi liídor
plantago-aquatica) és a kolokán
(Stratiotés aloidvs) levelében aknázik

[concolor S tenh . <J]
67 (66) Kisebb, 2 mm-es fajok* A to r háto ld ala sötétebb, a lábfejek esetleg
világosak* Ivar szerveiket még nem vizsgálták.
68 (69) A hátulső lábfej teljesen fekete* Csak 4 p ár gyenge arcsörtéje van.
A 3. csápíz legtöbbször túlnyomóan fekete. 2 mm (lásd még a
48. sorszámot: strtitioteÜQ W ahegrepí).
69 (68) A hátulsó lábfej nagyobbrészt vörösessárga. 7 p ár erős arcsörtéje
van. A 3* csápíz vöröses színű, csak felsó éle barna. 2 mm.
Eddig csak Németországban gyűjtötték. Aknázó lárváját több ízben
nevelték a kolokán (Straiiöíes aloides) leveleiből (30. ábra: F)

[stratiotae H e ring $]
70 (57) Praesuturalis dorsocentralis sörtéjük nincs, illetve a dorsocentralis
m icrochaetak sorában a v a rra t előtt nem lehet hosszabb és v a sta 
gabb sortét elkülöníteni.
71 (72) V alam ennyi lábszár és lábfej sárga vagy vörösessárga. A 3. csápíz
mindig egyszínű sárga. Az ivarszeTvben az Összenőtt surstylusok
rövidebbek, m int a mutata Zett . esetében, a tövükön alig széleseb
bek, m int a közepüknél, csúcsukon élesen bemetszettek* Az 5. haslemezen az oldalkaréjok külső vonala ívelt (36. áb ra: A). 1,5 —
2 mm.
Észak- és Közép-Európában mindenütt megtalálható, nálunk sem ritka.
Hazánk minden nagyobb tájegységén gyűjtötték, Imágóit réteken és patak
völgyekben találták. Érdekes, hogy mindeddig semmilyen vízinövényből nem
nevelték. Gyakori réti előfordulása alapján feltételezzük, hogy lárvája esetleg
valamilyen szárazföldi, és nem kifejezetten vízi növényben fejlődik (IV—X.)
( = disc&lor Stenh., kydrocotyles H alid,)

ohseura Meig .
72

5*

(71) V alam ennyi lábszár fekete, legfeljebb csak az elülső és középső lá b 
fejek világos színűek. A 3. csápíz sosem tiszta sárga, legfeljebb belső
oldalának tövi része ilyen. Az ivarszervben az Összenőtt surstylusok
hosszúak, tövükön hirtelen szélesednek, csúcsukon nem élesen ki
m etszettek* Az 5. haslem ezen az oldalkaréjok külső vonala szögletes
(35. áb ra: A). 1,8—2 m m (lásd még az 52. sorszám ot: mutata Zett .).
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22. nem: Philygria Stekh .
H am vas testű , legtöbbször m intás szárnyú legyek* Fejük (37. ábra)
m indig m agasabb, m int amilyen bosszú, hom lokuk nagyon rövid, a pontszem lemcz dudorként kiem elkedik, arepajzsuk a csápok a la tt enyhén bem élyed,
alsó harm ada erősen kidom borodik, a szájszél nagyon visszahúzott. Praelabrum uk ék alakú, legtöbbször nem , vagy alig látszik. Pofájuk sosem széles.

37. ábra. Philygria stictica Meig .

(Eredeti)

m ert szem ük nagy. Fejsörtéik közül csak az elülső pontszem m ögött, a pontszcmlcmezen eredő erős ocellarisaik, külső és belső verticalisaik vannak meg,
postocellaris sortepárjuk nincs, csak széthajló szőrök vannak a helyén. Felső
örbitalisuk sincs, viszont á járom lem ezen (szemszegélyen) előrehajló rövid
szőrök láth ato k . 1 —1 szabályos sor postocularis sörtceskéjük van. A rcpajzsu
kon 1 sorban álló vékony, befeléhajló sörték erednek, tőlük kifelé rövid, kifcléhajló sörteszerű szőrök sora található. Pofájuk csupasz. 2. csápízükön nincs
előrehajló tövis, az i tt eredő sörték is rövidek és szőrszerűek, a esápsortén felül
c$ak igen rövid ágacskák vagy szőrök vannak. Torukom igen kevés m icrochaeta
4 re d .c sa k Lraedialis sor acrostiehalis, to v áb b á 1 —1 sor dorsocentralis és inlra-
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alaris m icrochaeta lá th ató . T orsörtératük: 2 notopleuralis — amelyek közül
a hátulsó négyszer olyan távol ered a mesopleuralis v a rra ttó l, m in t az elülső —,
1 praesuturalis, 1 supraalaris, 3 dorsocentralis — közülük 1 praesuturalis an
ered — és 2 scutellaris sörtepár. Csak 1—1 mesopleuralis és sternopleuralis sorte jü k van, a m esóplcnran igen kevés m icrochaeta ered, a pajzsocska h átoldala
csupasz * L ábukon az alapsörtézeten, a középső comb elülső oldali sörtesorán
és a középső lábszár belső csúcsi sörtéjén kívül nincs sörte. Szárnyuk m ajdnem
m inden fajon m in tázo tt, a szegély ér az m érig ér, erősebb sört ék csak a szárnytő közelében vannak (pl. 38. áb ra: D), de általában m ár az mgx és
szakasz
is csak szőrszerű sörtéket visel. A cx fajonként jellemző, a végsőér hiányzik,
vagy csak rövid redő van a helyén. A hím ek potrohán 5 lá th ató szelvény van,
a 4. általáb an igen hosszá, de az 5. sem rövid; a nőstények potrohán a 6. és
7. hátlem ez is látszik felülről. Az egész potroh hátoldala vagy csak az első
3 -4 hátlem ez ham vas.
Igen jól körülhatárolható item. Eddig mintegy 25 faját írták le, de a trópusi fajok
túlnyomó többsége még nincs leírva. 14 palaearktiktis faja közül hazánkban 8 fajt találtak,
egy 9, fájt a Déli-Kárpátokból írtak le, a további 5 faj előfordulása pedig várható. Fejlődésmenetük és lárváik ismeretlenek.

1

(6) A potroh m inden hátlem eze világosszürkén ham vas (38. ábra: A)*

2

(3) A cx 3,0—4,0. Teste baraássárga, szürkén ham vas, arcpajzsa sárga,
a lábak agyagsárgák, csak a csípők és combok sötétek. A szárny
enyhén sárgás, nincsenek ra jta átlátszó ablakok, csupán a h a rá n t
ereken van sötétebb felhőzöttség. A középérindex több m int 2,0.
A csáp vörösessárga, a 3. íz felső része és a csúcs sötétbarna. 1,8—
2 mm.
A fajt az Északi-tenger partján fogott példányok alapján írták le, de
azóta megtalálták a Szovjetunió európai részének középső és déli területein is,
így előfordulása hazánkban is várható
[ochracea O l d b g .]

3

(2) A cx mindig több ugyan, m int 2,0, de a 3,0-t sosem éri el.

4

(5) A szárny barnás, a fcaránterek körül sötét foltok vannak, m indkettő
előtt és m ögött pedig átlátszó világos ablak tű n ik elő (38. ábra: B).
A lábak nem teljesen feketék, a lábfejek mindig, a középső lábszár
általában sárga. 1,6—2 mm.
Csak Dél-T^engyelországhóI és a Kárpát-medencéből mutatták ki. Hazánk
ban több helyen, de csak 1—1 példányát gyűjtötték. Az imágókat szikes pusz
tán, legelőn, erdőben, patak völgyekben egyaránt fogták. Életmódja ismeretlen
(IV—IX.)

obtecta B eck.
5

(4) A szárny egyszínű világosbarna, a harántereken nincs sötét folt, és
m ellettük nincsenek átlátszó ablakok. Minden láb teljesen fekete.
1,5 mm.
Eddig csak Németországban gyűjtötték, de a nem olyan ritka fajokat
hogy előfordulását hazánkban sem zárhatjuk ki

e g y e s ít ,

[inpunctata B ec k .]
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6

(1) A potroh első 3 hátlem eze ham vas, a 4. részben vagy egészben h am 
vas lehet, de az 5. és a nőstények további hátlcm ezei erősen fénylő
fekete színűek (37. ábra).

7

(8) A szárny csőkevényes (38. ábra; G), sosem éri el a potroh 4. h átlem ezének hátu l só szélét, az erek vastagok, a szárny sok helyen
sö tétb arn án foltos, a foltok h a tá rai azonban elm osődottak. Fej- és
torsörtéi TÖvidek, lábai, csápja és tap o g ató ja teljesen fekete. A to r
szürkésbam a, hátoldalán 3 sötétebb barna hosszanti sáv van.
1,5 —1,8 mm.
A Déli-Kárpátokban (Bucsees, Brassói-havasok) 2000 m magasan gyűj
tött példányok alapján írták le, másutt még nem gyűjtötték

[Mocsaryi K e r t . ]
8

(7) A szárny norm ális nagyságú, az erek nem vastagok (pl. 39. áb ra:
A -D ),

9 (16) A szárnyon nem csak a h arántereken van n ak sötét foltok, hanem
élesen h a tá ro lt vagy elm osódott szélű foltok vannak ra jta máshol
is (37. ábra, 38. ábra; O, 39. ábra; A).
10 (11) A szárnyon a hosszanti erek m entén igen sok kis sötét folt van,
a legtöbb az r2^ és az r4+5 erek között, és m ajdnem m indegyik kis
fo ltba rövid érnyúlvány nyúlik be (38. ábra: D). Csápja, tapogatói
és lábai teljesen sárgák, a to r hátoldala fénytelen, szürkén ham vas.
Potrohúnak nem csak 5., de 4. hátlem eze is fényes fekete, sőt oldalt
a 3. hátlem ezen is van 1 —1 nagy, fényes fekete folt. 2 —2,3 mm.

38. ábra. A: Philygria ohlecta B eck. nőstényének potroha felülről és B: szárnya — C: Pk.
Moe&aryi K ert . és D: Ph. punctatonervosa F all, szárnya (Eredeti)
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Közép- és Észak-Európa lakója. Hazánkban még nem gyűjtötték, de elő
fordulása várható. Szárazságkedvelő faj, és ezért nem tudni, miért fordul elő
mégis tengerek és tavak partján. Homoktövisen (Hippophae) üldögélő sok pél
dányt fogtak. A lárva életmódja ismeretlen

[punctatonervosa F all.]
11

(10) A szárnyon kevesebb folt van, és ezek nem a hosszanti erek m entén
helyezkednek el, és sosincsenek az ereken foltokba nyúló érnyúlvá
nyok (39. áb ra: A —D). A potroh és a láb ak színezetének kom biná
ciója más*

12 (13) A szárnyon csak halványabb, elm osódott szélű foltok vannak
(37. ábra). A cx 1,5, vagy kevéssel több. A to r hátoldala szürke.
A potrob 4. hátlem eze középen csak végső harm adán, oldalszélei
közelében azonban m ár legalább kéth arm ad án fényes fekete. Az
arcpajzs, valam ennyi lábfej és a lábszárak csúcsa sárga. 1,5—2 mm,
A Szovjetunió európai részének déli területein. NyugatiEnrópa középső
részein és a Kárpát-medencében találták, de lehet, hogy sokkal nagyobb az
elterjedési területe. Hazánk minden, táján gyűjtötték, de mindig csak 1—2 pél
dányban. Imágói középhegységekben és síkságokon, erdőkben és szikes pusztá
kon, vizek partján egyaránt fellelhetők. Fejlődése ismeretlen (V—IX.)

stictica Me ic .
13 (12) A szárnyon a kerekded, sötét foltok élesen h a tá ro lta k (39. ábra: A).
A cx kevesebb, esetleg csak 1,0, de mindig jóval kevesebb, m int 1,5.
14 (15) V alam ennyi láb teljesén sárga. A to r szürke, h átoldalán 3 hosszanti
sáv láth ató . A középső dorsocentralis sörtepár kissé h á trá b b ered,
így távolsága a hátulső dorsocentralis sörtepártől kevesebb, m int
az elülső sörtepártől m ért távolság kétszeresé. Szárnya hasonló a
következő fajéhoz. 1,5 mm.
Nyugat- és Észak-Európában gyűjtötték néhány példányát. Lehetséges,
hogy hazánkban eddig csak azért nem fogták, mert rendkívül ritka

[interstincta F ale.]
15

(14) A combok feketék, sőt a lábszárak is legtöbbször nem sárgák, h a 
nem világosabb b arn ák , csak tö v ü k és csúcsuk sárga. A to r h á to ld a 
lán nagyon halvány, nem vagy alig felism erhető hosszanti sávok
vannak. P raesuturalis dorsocentralis sörtepárja csökevényes, rövid,
és csak fele olyan táv o l ered a középsőtől, m int az utóbbi a hátulsó
dorsocentralis sörtepártől. Szárnyán (39. ábra: A) a h arán terek
körüli foltokon kívül 5 erősebb, többé-kevésbé kerek folt van, de
m ásu tt is v an n ak az alapszínnél sötéteb b területek. 1,4 —1,6 mm.
Bár eddig csak Nyugat- és Észak-Európában, valamint a Kárpát-meden
cében találták meg, valószínűleg egész Európában előfordul. Hazánkban ritka,
domb- és hegyvidékeinken gyűjtötték néhány imágóját. Életmódját nem ismer
jük (V—VI— ?)

sexmaculata B eok.
16

(9) A szárnyon legfeljebb a harántereken van sötét folt (39. ábra:
B ^ D ).
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17 (20) A cx 2,0—3,0. A lábak sosem teljesen sárgák.
18 (19) A szárny csúcsa enyhén füstös. A toir olajbarna, hátoldalán 3 sötét
barna hosszanti sáv láth ató . A hím potrohának 4. hátlem eze k é t
szer olyan hosszú, m int a 3. Az arcpajzs felül fehéres, alul sárga.
A cx kevésbé változó, rendszerint 2,0-nél nem sokkal több. 1,5—
1,8 mm.
Csak Hollandiában, Németországban, a Szovjetunió északnyugati részén
és hazánkban gyűjtötték. Nálunk Nagyszénáson, Bömsödön* Csévharaszton és
Bicsérden (Baranya m.) fogták. Életmódja és repülési ideje ismeretlen (?—
VI—VIII— ?)
trilineata Me i j .

19 (18) A szárnyon csak a h arán terek környéke sötétebb, m int a szárny
alapszíne (39. ábra: B). A to r hátoldala ham vasszürke, egyszínű
legfeljebb elm osódott hosszanti sávokkal. A Min 4. hátlem eze csak
másfélszer olyan hosszú, m int a 3. Az arcpajzs egyszínű fehéres
sárga. A cx nagyon változó, 2,0—3,0 közötti érték. 1,5 —1,8 mm.
Egész Európában megtalálható, de sehol sem gyakori. Hazánkban sík
vidéken és a középhegységekben egyaránt gyűjtötték. Mivel fejlődési helyei
ismeretlenek, imágöit csak véletlenszerűen lehet fogni (V—IX.) ( = vittipennis Zett.)
nigricaiida S t e n h .

20 (17) A cx kevesebb, m int 2,0, vagy h a eléri azt, akkor valam ennyi láb
teljesen sárga.
21

(22) A szárnyon a h arántereken láth ató sötét foltok előtt és m ögött n in 
csenek átlátszó ablakok (39. ábra: C), a cx mindig magas érték,
jó v al tö b b , m int 1,5, sokszor megközelíti a 2,0-t, Az összes láb telje
sen sárga. 1,6—2,2 mm.

39. ábra. A: Pkilygria sexmaculata BECK., B: FA. nigricauda Stejvh., C: Ph. flavipes F a ll.
és D: FA. posíicofu Meig. szárnya (Eredeti)
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Á nem leggyakoribb faja, egész Európában előfordul. Hazánkban nem
mondható gyakorinak, mert az ország minden táján gyűjtötték ugyan, de min
denhol csak 1 - 2 példányt fogtak. Xedvességigénye nagyobb, mint a nem leg
több fajának. Az imágók olyan nedves helyeken gyakoriak, ahol magasabb
növényzet is fejlődik. Lárvája és fejlődésmenete ismeretlen (V—IX*)

flavipes F all .
22 (21) A szárnyon a h arán terek sötét foltjai előtt és m ögött átlátszó ahla
kok van n ak (39. ábra: D), a cx alacsonyabb érték, esetleg csak 1,0,
de a legtöbbször nem több m int 1,5. Legalább a combok sö tét
barnák.
23

(24) A lábak m inden része, még a lábfejek is sötétek, A cx csak 1,0,
a középérindex csak 1,5. A to r hátoldala és a hom lok fahéjbarna,
a potrohnak csak az első 3 hátlem eze ham vas. 1,6 mm.
A fajt Ausztriából (Stájerország) írták le, azóta és máshonnét még nem
került elő. Nincs kizárva, hogy hazánkban is előfordul

[nuheculosa Stróbl]
24 (23) A lábak részben sárgák, a lábfejek mindig, a lábszárak csúcsa
legtöbbször ilyen színű. A cx mindig jó v al több m int 1,0, a középér
index legalább 2,0.
25 (26) A szárnyakon a fp-n levő sötét folt előtti és m ögötti világos ablakok
nagyobbak, és az utóbbi könnyebben észrevehető, m ert a szárny
csúcsa is kissé sötétebb, m in t az alapszín. A középérindex 2,8—3,0,.
a fa—fp kétszer vagy kevesebb m int kétszer olyan hosszú, m int a íp.
Nagyobb m éretű, 1,8—2,1 mm.
Csak Európa középső részein gyűjtötték, nagyon ritka faj. Hazánkban
csak 1 nőstény példányt fogtak Simontornyán. A Természettudományi Múzeum
gyűjteményében még 1 példány van PlitVicáról (Jugoszlávia). Életmódja ismeret
len (?— VI— ?)

interriipta H alld.
26

(25) A szárnyon (39. ábra: D) a fp-n levő sötét folt előtti és m ögötti
világos ablakok kisebbek, és a hátulsó folt nehezebben vehető észre,
m ert a szárny csúcsa nem sötétebb az alapszínnél. A középérindex
legfeljebb 2,0, a fa—íp több m int kétszer olyan hosszú, m int a fp*
Kisebb m éretű, 1,5 —1,7 mm.
Észak- és Közép-Európa bán találták. Legdélibb ismert előfordulási helye
Jasenak (Jugoszlávia). Igen ritka faj, hazánkban mindössze 1 példányát gyűj
tötték (Pöse, Vas m.)t és fogták Barearozsnyön (Románia), valamint Bártfán
(Csehszlovákia) is. Lárvája és fejlődésmenete, de még az imágó életmódja és
éghajlati Övünk feltételei melletti repülési ideje sem ismeretes ( —fitmorata Stenh.)

posticata Me ig .

23. nem : Nostima Coquillett
Igen kicsiny, ham vas testű, de részben fénylő potrohú, m intázatlan szár
n y ú legyek. Fejük (40* ábra: A) érdekes alakú, m ert hom lokuk igen rövid,
a pontszem le mez dudorként kiem elkedik, az arcpajzs a csápok a la tt csak

A 74

DK . .PAFF I M Z L Ó

XV,

tev é ssé mélyed be, viszont alsó harm adától lefelé erősen kidom borodik, a száj
szél pedig visszahúzott. Erősen szőrös szemük harántosan áll. É kszerű praelab n im n k általában láth ató . Fej sorté ik közül csak az elülső póntszem m ögött
eredő ócellarisaik, külső és belső verticalisaik vannak még, postocellarisaik és
felső orbitalisaik nincsenek, de a szemszegélyen több előrehajló, rövid, szőr
szerű sörte lá th ató . A rcpajzsukon 1 —1 sorban legalább 2 p á r vékony, m érsé
kelten hosszú sörte ered, pofájuk csupasz. 2. csápízük ön nincs előre irányuló
tövis, csápsörtéjükön felül sok rövid ágacska ered. Toruk hátoldalán csak
1—1 dorsocentralis és intraalaris m icroehaeta-sor van, acrostichalisaik nin
csenek. T orsörtézetük: 2 notopleuralis — am elyek közül a h á túlsó négyszer
olyan messze ered a mcsopleuralis v arrattó l, m int az elülső —, 0—1 kis praesuturalis, 1 supraalaris, 2 postsuturalis dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár,
valam int 1 erős mesopleuralis és 1 rövid, szőrszerű stem opletiralis. A pajzsocska
háto ld ala csupasz. Lábaikon az alapsörtézeten kívül csak a középső comb
elülső oldali sörtesora és a középső lábszár belső csűcsi sörtéje em líthető.
A középérig érő szegély erüknek csak
szakaszán vannak hosszabb sortok,
a cx sosem több m int 2,0, a ía—íp szakasz igen rövid, végsőerük helyén csak
rövid redő lehet (40. ábra: B —C). P otrohúknak általában az első 3 hátlem eze
ham vas, a többi fényes fekete.
Fajai főleg az újvilági trópusokon terjedtek el, a Palaearktikumban csak 2 faja is m e r e 
tes, mindkettő él hazánkban is. Életmódjuk ismeretlen.

1

(2) A szárny norm ális nagyságú, nem csökevénycs (40. ábra: B), a cx
1,5, a középérindex 5,0 körüli érték. A to r zöldes fényű sötétbarna,
hátoldalán az intraalaris és dorsocentralis m icrochaetak sorai között
1 —1, a pajzsocskáig érő fehéres sáv van. A pajzsocska bársonyfekete. A potroh utolsó hátlem ezei erősen fénylenek. 1,5 —1,7 m m .
Egész Európában, Észak-Amerikában és Egyiptomban gyűjtötték, elter
jedési területének határa kelet felé nem ismert. Hazánkban mindenfelé előfordul,
de seholsem gyakori. Imágója határozottan nedvességkedvelő, édes és sós vizek
partján egyaránt előfordul, lárvája és fejlődésmenete ismeretlen (III—X.)

picta Fali.

40. ábra. A: JVosfimn picta F a ll. feje és B: szárnya — C; iV. semitdaia Colt,, szárnya (Eredeti)
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(1) A szárny csökevényes, különösen a nőstényeké (40. ábra: C), erei
vastagok* Az r2_j_3 nagyon rövid, így a cx még 0,5-nél is kevesebb,
hátulsó harán tere nincs, a könyökér csak rövid csonk. A to r b arn a
hátoldalán nincsenek fehéres sávok, és a pajzsocska ugyanolyan
színű, m in t a tor. A potroh utolsó hátlem ezei gyengén fénylenek.
1,2 —1,5 mm.
Eddig mindössze Angliában és hazánkban gyűjtötték. Nálunk Máriabesnyon és Aranyosgadánybán (Baranya m.) fogták. Talajlakó; réteken, mocsár
szélén, fűgyökerek közöt t él. Imágóként telel át. Lárvája ismeretlen (IV— ?—XI.)

semialata Coll.

24. nem : Ilythea H a l id .
Fejük különleges alakja, jellegzetes torsörtézetük és erősen foltos szár
nyuk alapján könnyen felism erhető legyek. H om lokuk nagyon rövid, árcpajzsuk a csápok a la tt nem mélyed bé, viszont közöttük szélesen, dudörszerűen kiem elkedik. A dudor az arcpajzs közepéig ér, és profilban orr alakú
(41. ábra). Az arcpajzs alsó fele csak enyhén dom ború, a szájnyílás nagy, de
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a praelabrum re jte tt. Erős ocellarisaik az elülső pontszem m ögött erednek,
postocellarisaik nincsenek, külső és belső vertikálisaik hosszúak és vastagok,
1 — 1 gyengébb előre- és hátra-kifelé bajló felső orhitalisnk van. A repajzsukon
legalább 3 p á r erős, befelé hajló sörte ered, pofasörtéjük szintén hosszú. Csáp
ju k 2. ízén előrehajló erős, bosszú tövis ered, csáp sör tej ükön rövid ágacskák
és hosszú ágak is vannak. T orsortezetük: 2 notopleuralis — a bátulsó három szor-ncgyszér olyan messze ered a mesopleuralis v arrattó l, m int az elülső —,
1 praesuturalis, 1 supraalaris, 2 intraalaris {!), 1—1 praesuturalis és postsuturalis dorsocentralis, 1 praescutellarís, 2 seutellaris sörtepár. 2 acrostichalis
sörtesoruk van, am elyeket nagyon bosszú m acrochaeta-szerű sörték alkotnak.
2 m esoplcuralisuk és 1 nagy sternopleuralisuk is m egfigyelhető. A pajzsocska
hátoldalán néhány rövid sörtét, a m esoplcuran sok saőrszerú sörtét találunk.
A rokon nemekhez hasonlóan a lábakon csak a középső comb elülső oldali sörtesora és a középső lábszá^csfiétfi sörtéje lá th ató . Szárnyukon igen sok sötét folt
van, a hosszanti erek h
az ra+3 nagyon bosszú, így a ex 5,0 is lehet,
a végsőér helyén h a tá rö íü tt, hosszú, m ajdnem a szárnyszélig nyúló redő van.
A hím ek potrohún diák 5 szelvény láth ató , a pötroh általában ham vas.
Csak 2 palaearktiküft i&jia Van, amelyek közül 1 él hazánkban.

—

— Az egész csáp íekete, az arcpajzson 3 erős sörtepár van. A lábak
sötétbarnák-féketek, csak a lábfejek vörösesbarnák. A szárnyon az
1. perem sejtben 4 —5 kerek folt láth ató , a 2. perem sejtben 3 —4,
az 1. szegély sejtben 4 foltot találunk (41. ábra). 1,6—2,1 mm.
Európa északi és középső részein, valamint Észak-Amerikában gyűjtöt
ték, mindenütt ritka. Hazánkban jóformán csak síkvidéki vizek mellett fogták
1—1 példányát. Imágója elsősorban iszapos vízpartokon található, tekintet nél
kül a víz minőségére, de fogták már nedves réteken is. Lárvája és fejlődése isme
retlen (IV—IX.)
spilota Cu r tis

25. nem : Notiphila F a ll .
Közepes nagyságú, erőteljes sörtézetű, ham vas fejű és torú legyek
(42. ábra). Fejük csak kissé m agasabb, m int amilyen hosszú, hom lokuk viszony
lag bosszú. A rcpajzsuk a csápok a la tt bemélved, és ez a bemélyedés az arc
pajzs alsó harm adáig nyúlik. Arcgerineük nincs, az arcpajzs alsó része enyhén
dom ború, a szájszél visszahúzott. Erős ocellarisaik az elülső pontszem m ögött
erednek, postocellarisaik tulajdonképpen nincsenek, csak 1 — 1 interoceliaris
és postocellaris széthajló sörteszerú szőr található rajtu k , külső és belső verticalisaik nagyon hosszúak, a postocularisoktól befelé mindig van 1 pár külső occipitalis is. Csak 1 b átrab ajló felső orbitalis látszik. A rcpajzsukon legfeljebb
2 —4 erősebb sörte lehet, és sok rendezetlen szőr is van. Erős pofa sortéj ükön
kívül pofájukon sok szőrszerű sörte ered. Csápjuk 2. ízén előre irányuló tövis,
1 felfelé hajló hosszabb és több igen rövid, de vastag sörte lá th ató ; csápsörtéjükön 6 —16 hosszú ág van. Toruk és pajzsocskájuk háto ld alát, illetve mesoés sternopleurajukat rendezetlenül álló m icrochaetak fedik. T orsörtézetük:
1 hum eralis, 2 notopleuralis — am elyek közül a hátulsó legfeljebb olyan messze
ered a mesopleuralis v arrattó l, m int az elülső ,1 praesuturalis, 2 supraalaris,
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1 intraalaris, 1 — 1 praesuturaiis és postsuturalis d őrs oc ént ralis, 1 pracscutellaris — melyek messze a pajzsocska előtt erednek — és 2 scutellarís sörtepár.
2 —3 p ár m esopleuralisuk és 1 sternopleuralisuk található. Elülső com bjuk
hátulsó-belső, középső com bjuk elülső oldalán sörtesorok, középső lábszáruk
külső oldalán jellemző hosszú sörték erednek, középső cs hátulsö lábszárukon
belső csucsi sörte van. Az r4+5 sugárér betorkoltásáig érő szegélyerük mgx
szakaszának végén 2 hosszú tövis vau, a cx mindig tö b b , m int 1,5, a középcr-

42. ábra. Notiphila cinerea F a il, $ (Eredeti)

index m indig kevesebb, m int 1,0 (42. ábra), a végsőér helyén rövid redő lá t
h a tó . A hím ek potroli áriak csak 5 lá th ató szelvénye van, surstylusuk és gonitju k alakja a legfontosabb faji bélyeg (44. ábra: C—H).
A nőstények petéiket vízinövényekre rakják. A lárvák hátulsó légzőnyílása tüskés,
hasonlóan, mint a HydreUia nem lárváié, de egyetlen igazi aknázó sincs köztük, legfeljebb a
növények víz alatti gyökereibe és száraiba fúrnak járatokat, A lárvák vizek fenekén, bomló
szerves anyagok között találhatók. Ebben az oxigénszegény környezetben az élő gyökerek
oxigénjét használják fel úgy, hogy hegyes spiraculnmaikat a gyökerekbe döfik. Így mindig
élő gyökerek közelében tartózkodnak. Egyelőre ismeretlen, hogy pontosan mivel táplálkoz
nak. A báb (43. ábra; A) a 3. lárvabőr spiraculum-tüskéjével rendszerint növényi szárakhoz
rögzítve található.
Igen nagy faj számú nem, amely egymáshoz nagyon közel álló, sokszor csak az ivar
szervek alakjában különböző fajokat egyesít. A régebbi, pontatlan leírások miatt sok a bizony
talan faj és a szinonima. Mintegy 2Ü palaearktikus faja közül hazánkban II fordul elő, 1
további faj előfordulása pedig várható.

6 78

DR. PAPP LÁSZLÓ

XV.

1

(4) A csáp teljesen fekete,

2

(3) A tapogatók sárgák. A hím ék középső com bjának elülso-helső és
hátulsó-belső oldalán sörtesorok húzódnak, a hátulsó-belső oldali
sor igen sűrű, a középső lábszár belső oldalán pedig rövid, sűrű,
lefelé hajló sörték sora lá th a tó (43. ábra: B). A középső lábszár
legtöbbször vörösessárga, az arcpajzs általában szürke- 2,2—3,5 mm.
Egész Európában, Szíriában, a Kaukázusban és Közép-Ázsiában gyűj
tötték, Hazánkban gyakori. Az imágók az ország minden táján, vizek közelében
találhatók, elsősorban nádas-sásos helyeken. Lárváját és annak életmódját nem
ismerjük (V—X.)
nígricornis S t e n h .

3

(2) A tapogatók feketék- A hím ek középső com bjának és lábszárának
belső felén nincsenek sörtesorok. A középső lábszár legtöbbször
szürkén ham vas sötétbarna, az arcpajzs sárgás. 3 —5 mm.
Észak- és Közép-Európa több pontjáról, valamint a Szovjetunió európai
területéről vannak előfordulási adataink. Előfordulása hazánkban is várható.
ímágÓit majdnem kizárólag csak nyár közepén és nádasokban gyűjtötték { = tar&aia Stenh.)

[uliginosa H alld.]

43, ábra. A: Nmiphila btunnipes Rob.-Desv. bábjának hátulsó vége — B: JV. nigricornis
Stenh, ^ középső combja és lábszára — C: ÍV. st^ignicola Rob.-Desv. és D: iV. brurtnipes
Rob^Desv. feje — E: JV, venusta Lw. torának és pajzsocskájának hátoldala (Eredeti)
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4

(1) A csáp teljesen sárga, vagy legalább a 3. íz belső oldala vörösessárga.

5

(8) Az arepajzs fehér vagy ezüstös színű, A hím ek középső com bján és
lábszárán mindig sörtesorok erednek, hasonlóan, m int a 43. á b ra:
B-n. A fejindex 3,0.

6

(7) A hom lok rövidebb, m int a közepén m ért szélessége (43, ábra: C),
a felső orbitalis sörtepár a hom lok közepén vagy a m ögött ered. Az
arcpajzs alig m agasabb, m int a csápok a la tt m ért szélessége. Nem 
csak a lábfejek, de a lábszárak is sárgák, 4 mm.
Nagyon ritka faj. Hazánkon kívül csak Franciaországban, Finnországban
és Kisázsiában gyűjtötték. Nálunk 1 példányát fogták Bükk ábrany b án, de a
Kárpát-medencéből előkerült még SzaloncárÓl is. Életmódját és repülési idejét
nem ismerjük (V— ?) ( = aníírolis Lw.)
stagnicola R o b .-D e s v ,

7

(6) A hom lok legalább olyan bosszú, m int a közepén m ért szélessége
(43. áb ra: D), a felső orbitalis sörtepár mindig jól láth ató a n a hom 
lok közepe előtt ered. Az arcpajzs m agassága sokkal nagyobb, m int
a csápok a la tt m ért szélessége. Csak a lábfejek sárgák, a lábszárak
sötétbarnák-feketék, csak a csúcsuk sárgás. 3—3,5 mm.
Egész Észak-Európában, kivéve a legészakibb részeit, valamint KözépEurőpában megtalálták. Hazánkban csak Kalocsán gyűjtötték, de speciális
gyűjtésekkel valószínűleg minden, a fejlődéséhez megfelelő helyen iollelhet6.
Lárvája a vízirőzsa (Nymphawi alba) szárában él, ahol járatokat rág. Bábja;
43. ábra: A. Imágői vízirózsa és vízi tök (iVapkr) levelén, illetve nádon üldö
gélve találhatók (V— ?) ( = stagnicola anct., ckamaehon B ecs.)

bruimipes Rgb .-D esv .
8

(5) Az arcpajzs sárgás vagy barnás színű, ritk á b b an sárgásszürke.
A hím ek középső com bján és lábszárán hiányozhatnak a sörtesorok.
Fejindex 3,0—5,5.

9 (12) A to r hátoldalán és oldallemezein b arna foltok és sávok v an n ak
(43. ábra: E).
10 (11) A to r háto ld alán 1 acrostichalis, 2 —2 dorsocéntralis és intraalaris
b a rn a sáv van (43. ábra: E), a praesuturalis sörte környékén levő
folt sokszor halvány. Az elülső és a hátulső lábszár fekete, csak
a csúcsuk és a tö v ü k sárgás, a vöröses vagy szürkéssárga középső
lábszáron 4 külsőoldali sörte és a lábszár hosszának felére terjed ő
fekete gyűrű van. A hím ek középső com bján és lábszárán nincsenek
sűrű sörtesorok. A hátulsó lábfej tőizének belső oldalán, a töve köze
lében nincsenek fekete sört ék. 3 —3,5 mm.
Hazánkból írták le, de megtalálták Nyugat-Európában és Finnország
ban is. Nálunk az ország minden táján előfordul, de nem tömeges. Hegyi patakok
völgyében, alföldi réteken egyaránt fellelhető. Lárvája és fejlődési körülményei
ismeretlenek (V—IX.)

venusta Lw .
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n o \ A to r hátoldalán nincsenek sávok, illetve ezek hosszú kás foltokká
szakadoztak, a praesuturalis sörte környékén lev ő b a rn a folt mindig
nagy és jól láth a tó . A lábszárak sárgák, a középső U bs^ k »
oldalán csak 3 sörte ered; m inden lábszáron sötétbarna gyűrűk vanu a hím ek középső com bián és lábszárán sortesorok erednek,
T a L L n S í t a t 3. ábra: W
A hátulsó lábfej tőíz nek belső
oldalán, a töve közelében 3 fekete, tuskeszeru sorté lath ato . 3

11

4 mm.

y

II - ?) <= zu p p o siM Coix.)

S ten h .

12

(<)\ A to r hátoldalán b a rn a foltok és sávok nincsenek, legfeljebb a h á t{ ) íddal középvonalában lehet elm osódott szeld b arn a sav, de a mesoplcura gyakran barnán foltos (42. abra).

,,

n s \ A nofa keskenyebb, m int a 3 .-csápíz szélessége, így a fejindex 5,0,

13 (18>

44.

k e X d Sbb (44. ábra: A). A csíp 3. f z « a
meny át az Ízt6 sárga színébe, vagy ne égess csap sarga.

A: AaPpái/nripsrá. Mara.
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A csápsörtén 10—15 hosszú felső ág van. A tor hátoldala m indig
egyszínű (riparfa-csoport).
14 (15) A to r háto ld ala és oldallemezei, az arcpajzs és a hom lok egyszínű
világos ham usziirke. A potroh b arn a foltjai világosak és elm osódott
tak . A combok sötétszürkék, az összes lábszár és lábfej sárga vagy
vörösessárga. A hím ek ivarboltozatán (9 + 1 0 . hátlem ez) kissé
a cercusok fölött oldalt bemetszés van, az ivarszervben a surstylus
(44. ábra: D) vékony, hegyesedő nyúlványban végződik, a goniton
(44. ábra: C) 3, viszonylag vékony sörtécske találh ató . 3,2—4,4 mm.
Ritka faj. Egyes szerzők a ripceria Meig. szinonimjaként kezelték, de az
ivarszerv-vizsgálat ok bebizonyították, hogy különálló faj. Biztos előfordulási
adatok csak Svédországból és hazánkból vannak. Nálunk a Fertő-tó partján,
Tihany, Badacsony és Nagytétény mellett gyűjtötték. Életmódját és lárváját
nem ismerjük (?— VI—V T I-?)
guttiventris S t e n h .

15 (14) A to r hátoldala és oldallemezei sötétebbek, a mesopletiran barna
folt is lehet, és az arcpajzs, valam int a hom lok sem ham uszürke, h a 
nem b arn a. A potroh foltjai sötétbarnák. A combok sötétbarnákfeketek, legfeljebb csak a középső lábszár tiszta sárga, az elülsőn
és a hátulsón több-kevesebb barna szín van. A hím ek ivarboltoza
tá n oldalt nincs bemetszés, ivarszervük más.
16 (17) Az elülső lábszár sötétbarna, csak a töve és a csúcsa világosabb.
A középső lábszár barna. A csápsörtén 10—12 ág van. A hím ek
ivarszervében a surstylus (44. ábra: F) fokozatosan hegyesedik,
oldalról h a jlo tt fog alakú, a goniton (44. ábra: E) 2 vékony, m érsé
kelten hosszú és 1 hosszabb* vastag sörtécske találh ató . 3,5 —4,5 mm.
A riparia-tói biztosan csak a hím ivarszervének vizsgálatával lehet meg
különböztetni, sokszor össze is tévesztették, így biztos előfordulási adatai csak
Dél-Lengyelországból, Svédországból és hazánkból vannak. Előfordulási területe
valószínűleg jóval nagyobb. Hazánkban csak Ágasegybázán gyűjtötték néhány
példányát. Lárvája ismeretlen, életmódja valószínűleg a ripuria-éhoz hasonló
(V ~ ?)
aquatica B ec k .

17 (16) Az elülső lábszár sárgától barnáig változó színű, dé nem sötétbarna,
középső lábszára legtöbbször sárga. A csápsörtén 12 —15 ág van
(44. ábra: A). A hím ek ivarszervében a surstylus (44. ábra: G)
alapi része széles, és csak a vége végződik hirtelen hégyesedve rövid
fogban, a goniton (44. ábra: H) 3 —4 igen hosszú sörtécske van.
3,5—4,5 mm.
Előfordul egész Európában az Urálig, Kisázsiában és Észak-Amerikában
Alaszkától Mexikóig. Hazánkban gyakori, középhegységek és alföldek vizei
mellett egyaránt megtalálható* Lárvája a mocsarak alján, a nád gyökerei között
él (V— IX.) ( = fulvicornis Rob.-Desv.)
riparia Me ig .

18 (13) A pofa olyan széles vagy szélesebb, m int a 3. csápíz szélessége, így
a fej index 4,0 vagy kevesebb (44. ábra: B). A csáp 3. ízén a csúcs 6
6 Yízilegyek
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fekete színe legtöbbször élesen elválik az í z t 5 sárga-vörösessárga
színétől. A csápsörtén 8 —11 hosszú felső ág láth ató . A to r h á to ld a 
lán elm osódott szélű b arn a középsáv lehet (cmereö-csoport).
19 (20) A pofa keskenyebb, csak kb. olyan széles, m int a 3. csápíz, így a fej
index 4,0. Az elülső lábszár sötétbarna, csak a töve és a csúcsa
sárgás, a középső lábszáron keskenyebb és világosabb, a h á tu k o n
széles és sötétbarna gyűrű van. Az arcpajzs általában szürke, a potroh 3. és 4. hátlem ezén 1 — 1 p á r nagy, barna folt van. 3 —3,5 m m .
Európa középső és északi területein mindenütt megtalálható, de csak
északon gyakori. Hazánkban igen ritka. Középhegységekben és alföldön egy
aránt megél. Elsősorban nádasokban található, a víz minőségére kevéssé érzé
keny (?—VI—X.)
annulipes S t e n h .

20 (19) A pofa szélesebb, m int a 3. csápíz, a fejindex 3,0 vagy alig több.
A lábszárak sárgák, vagy csak az elülső lábszár sötét, de a hátulsó
lábszár külső oldalán m ajdnem mindig világösabb-sötétebb b arn a
színezet van.
21 (22) V alam ennyi lábszár sárga, legfeljebb a hátulsó lábszár külső felén
praeapicalisan láth a tó világosabb b arn a folt. A to r hátoldala egy
színű, nincs ra jta b arn a középsáv, A potrob b a rn a foltjai h alv á 
n y abbak, a 3. és 4. bátlem ezen legtöbbször 2 —2 p ár fo lttá válnak
szét (42. ábra). 3—4 mm.
Egész Európában Svédország közepéig, továbbá Észak-Afrikában es az
Azori-szigeteken él. Hazánkban közönséges, minden helyen, ahol nád terem,
imágóit és lárváit megtalálhatjuk. Lárvája a nád gyökerei között él. A víz minő
ségére nem érzékeny, erősen szikes vizekben is kifejlődik (IV—X.) — K ö z ö n 
séges vízilégy

cinerea F all .

22 (21) Az elülső lábszár barna, de nem olyan sötét, m int az annulipes-é,
á h átulsó lábszáron a csúcs fölött sö tétb arn a gyűrű van. A to r h á t
oldalán széles, elm osódott szélű világösabb-sötétebb barna közép
sáv húzódik. A potrob b arn a foltjai sötétebbek, a 3. és 4. hátlcm ezen csak 1 — 1 p ár nagy, barna folt van, azaz a foltok nem meg
o sztottak. 3—4 mm.
Mind elterjedése, mind életmódja azonos a cinerea Fául. fajéval, ezért
feltételezik, hogy esetleg annak csak egyik színváltozata. Hazánkban nem ritka,
a cinerea-val együtt, de annál kisebb számban található (V—X.)

dorsata S tenh .
2ő. nem: Dickaeta Meig .
Közepes nagyságú, nagyon erős sörtéaetű, m intázatlan szárnyú legyek
(45* ábra). Fejük sokkal m agasabb, m int am ilyen hosszú, az arcpajzs a csapok
a la tt bemélyed, de köztük nem emelkedik ki, alsó fele pedig legfeljebb enyhén
dom ború. A szájszél nem előrebűzött (46. ábra: A). Öcellarisaik az elülső pont-
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szem m ögött erednek, postocellarisok nincsenek, csak széthajtó szőröket ta lá 
lunk azok helyén; külső és belső verticalisaik nagyon hosszúak. Mindig van
külső és belső occipitalis sörtepárjuk is, b ár ezek vékonyak. 1 —1 előre- és
h átrah ajlő felső orbitalis találh a tó , de a szemszegclyen ezek m ögött még
néhány előrehajló szőrszerű sörte is van, és ezek közül a legelső olyan hosszú,
hogy 3. orbitalisként szerepelhet. Arc pajzsukon 1—1 sorban álló, rendszerint
3 p ár erősebb sörte és sok rövid, szőrszerű sörte ered. Igen nagy pofasörtéjük
van, de a pofán ezenkívül is sok vékonyabb sörte ered. A 2. esápízen bosszú,
vastag, előreirányuló tüske, a csápsörtén sok hosszú ág figyelhető meg. A to r

45. ábra. Dichaeta caudata MeiC,

(Eredeti)

hátoldalán a m icrochaetak rövidek, rendezetlenek. T orsörtézetük: 1 hu mer alís, 2 notopleuralis — melyek a mesoplcuralis varrathoz egyform án közel
erednek —, 1 praesuturalis, 2 supraalaris, 1 hátulsó intraalaris, 1—1 praesuturalis és postsuturalis dorsocentralis, 1 praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár. 2 —3 mesoplcuralis és 1 stexnopleuralis sörtéjük van, A pajzsocska h á t 
oldalán és szélén, illetve a meso- és sternopleurán vékony sörték láth ató k .
Az elülső comb hátulső-belső, a középső comb elülső oldalán jellem zően hosszú
sörték sorai vannak, a középső lábszár külső élén és belső csúcsán hosszú sör
ték állnak. Az r4+5 betorkollásáig érő szegélyér mg1 szakaszának végen 2 bosszú
tövis van. A cx áltálában több m int 2,0, a középérindex mindig kevesebb, m int
1,0 (46. áb ra: B), A végsőér helyén erős redő láth ató , amely azonban nem
6*
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k ö z elíti meg a sz á rn y szélét. A. n ő s té n y e k p o tro h á n felü lrő l le g a lá b b 6 h á t 
lem ez lá th a tó , a h ím e k 5. h á tle m e z e erősen m ó d o s u lt (45. á b ra ).
Eddig csak 2 faját írták le. Egyetlen palaearktikus faja nálunk h el.

—

— A hím ek 4. hátlem ezének hátulső szegélyén 4 — 14 igen hosszú sörte
ered, az 5. hátlem cz h á tu l csapszcrűen kinyúlik, és 2 vastag, hosszú
tü sk ét visel (45- ábra). B arna szárnyán a íp környéke h atá ro zo ttan
sötétebb (46. ábra: B), A m esopleuran a hátulsó notopleuralis a la tt
egy 3., felfelé hajló m csopleuralis sörte lá th ató . A lábak feketék,
csak a lábfejek és a lábszárak végei vörösessárgák. 3 —4,5 mm,
Európa középső és északi részén, valamint Észak*Amerikában él. Hazánk
ban a középhegységeket kivéve m indenütt előfordul, alföldi édesvizeink mellett
gyakori, a szikeseket kerüli. Az imágók legtöbbször nádon, sáson vagy hasonló
növényeken üldögélnek. Imágóként telel, ezért korán megjelenik, és ősszel is
sokáig gyűjthető (III—XI.) ( = brevicauda Lw.) — F a r k o s v í z i 1 é g y

caudata F all *
27, nem: Parydra S tenh .
Gyenge sörtézető, általában ham vas testű , nagy szájnyílású fajok, am e
lyeknek szárnya lehet m intás vagy egyszínű is (47, ábra). Fejük nagyon jel
legzetes, arcpajzsukon nincsenek bemélyedések, hanem a csápok a la tt középen
kis dudor van, ez a la tt az arcpajzs óriási szájnyílást képezve előrebukik.
A praelabrum mindig látszik, a szájszervek erősen kitinesek. A hom lokhárom 
szög trapéz alakú, a járom lem ezekkel egy ü tt általában fényes, jól kikülönül,
Postocellarisaik nincsenek, de sok interoc eltarts és postocellaris szőr található
ra jtu k , ocellaris, valam int a külső és belső verticalis sörtéik m érsékelten hoszszúak és sokszor vékonyak, 2 kifelé hajló vékony felső orbitalisuk van, és előt
tü k a szemszegélyen sok kifelé hajló szór láth ató . Az arcpajzson 1—2 p á r erős
sörte és tö b b rövid szőrszerű sörte ered. Pofasörtéjük gyenge. Szájszélükön
nincsenek sörtek. Csápjuk 2. ízén sem tüskék, sem erős sörték nincsenek,
a esápsörtén csak molyhosság vagy legfeljebb igen rövid ágacskák vannak

A
46, ábra. A: Dickaetü caudata Meig. feje és B: szárnya (Eredeti)
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(47* ábra, 48, áb ra: H). T oruk h á to ld alá t sűrű szőrök és rendezetlen microchaetak b o rítják , m acrochaetáik általában rövidek és vékonyak* Torsörtézetiik : 1 rövidebb, esetleg csak parányi elülső és 1 nagyobb hátulsó notopleuralis,
1 praesuturalis, 1 hátulsó supraalaris {? postalaris), 1 vagy több dorsocentrabs — a k öztük álló m íerocbaetak sokszor m egnagyobbodtak —, 2 scutellaris
sörtcpár* A csúcsi scutellarisok sokszor kiálló gumókon erednek. 1 m érsékelten
bosszú mcsoplcuralis és 1 parányi stem opleuralis sortéjük van. Lábaikon sörték nincsenek, csak szőrök. Szárnyukon (49. ábra: A —D) az m érig érő szegélye
éren sorték nincsenek, csak szőrök és sorteszerű szőrök, a cx 0,6—3,3-ig változó

érték, a középérindex mindig több m int 1,0, az r3H;í sugáréren rövid érnyiílv án y lehet (49. ábra: D), a végsőér helyén levő redő a könyök érrel párhuza
m osan, ahhoz igen közel fut. Legtöbb fajon a harántereken foltok vannak,
és sokszor ezek előtt a sötét foltok előtt és m ögött átlátszó ablakok láth ató k
(49. ábra: D). A potroh széles, rendkívül jellemző, hogy az 1. hátlem ez 1 h áti
és 2 oldalsó kitinlem ezrc v ált szét. A hím ek ivarszerve igen bonyolult (48. ábra:
A —E), vizsgálatuk néha a fajok jellemzésére — ugyanúgy, m int a nőstények
haslem ezeinek alakja is (48. ábra: F —G) — nagyon alkalm as.
Lárváik általában iszapban fejlődnek. Igen nagy faj számú nem. Meglepő, hogy más
földrészek fajaihoz képest a palaearktikus fajokat alig tanulmányozták. Így csak 15 palaearktikus faja ismeretes, de ezeket mind Európából írták le. Hazánkban eddig 8 faját találták,
további 5 előfordulása pedig várható.
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(2) Az arepajzs profilban egyenes vagy enyhén hom orú, m indkét olda
lán 2 arcsörtével, a fejsörték erősek, a pofa keskenyebb, m int a 3.
csápíz (48, á b ra : H) (1* alnem: Chaetoapnaea H end.). — A scutellaris sörték sosem erednek gumószerű kinövéseken. A szárnyon
(49. ábra: A) a cx csak 1,5, a harántereken sötét foltok, előttük és
m ögöttük átlátszó ablakok vannak, a szárny a hosszanti erek m entén
is sötétebb. K isterm etű faj. 1,5—2 mm.
Észak- és Közép-Európában találták, sehol sem tömegesen. Hazánkban
ritka, az ország több helyén, elsősorban a Bükkben és a Felső-Tisza vidékén
gyűjtötték. Lárvái iszapban fejlődnek, de a sós iszapokat (tengerpart, szikesek)
kerüli. Az imágókát is elsősorban iszapon gyűjthetjük (IV -X .)
infecta H a lid .,

nasuia Stenh.)

pusilla M e ig .
2

(1) Az arcpajzs profilban legtöbbször dom ború. Csak 1 p ár arcsörtéjük
van, a fej sörték gyengébbek, a pofa általában szélesebb, m int a 3*
csápíz (2. alnem : Purydra s. str.), — A scutellaris sörték sokszor
gum ószerű kinövéseken erednek. 2 mm-nél általáb an nagyobb fajok.

G
48. ábra. A— E: Parydra aquila F a l l. hímjének belső ivaré zer vei és ivar boltozata (ae =
oedaeagns, ap -- az oedaeagus apodemája, g = gonit, ga = ivarív,
= 6. hasiéin ez, e —
eercus és Ta_|_l0 -j- sn = az ivarboltozat a ránőtt surstylusokkal) — F: P. coarclata F alt., és
G: P. fossarum H a lid . nőstényének potroha alulról
= 8. haslemez) — H; P. pusilla
M eic. feje (A— E: C la u sen — F—G: D a h l nyomán, H: eredeti)
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(4) A to r és a pajzsocska hátoldalán, a hom lokon és a com bokon igen
hosszú szőrök erednek, a to r szőrei hosszabbak, m int a 3. csápíz
szélessége. Az arcpajzs fehéren ham vas. Szárnyán (49* ábra: B) a cx
2,5—3,0, világos ablakok nincsenek ra jta , a harán terek alig szeget
tek , a középéríndex több m int 1,5, a hátulsó h a rá n té r erősen h a rá n 
ton, az r4+5 és m erek összetartanak. 5 m érsékelten hosszú dorsocentralis sörtéje van, 3—4 mm.
Eddig csak a Mediterraneumban gyűjtöttek, de hazai előfordulását sem
lehet kizárni
[puhera L w .]

4

(3) A to r és a pajzsocska hátoldalán és a hom lokon csak parányi szőrök
v annak, az arcpajzs nem fehéren ham vas. A cx kevesebb, m int 2,5,
vagy h a több, akkor csak 1 dorsocentralis sörtéjnk van*

5

(8) A szárnyon az r2+3 sugárér vége közelében ém yűlvány van (49. ábra:
C—ü ) .

6

(7) Az r2+3 érnyűlványa rövid (49* ábra: C), körülötte nincs sötét folt,
a szárny egyenletesen füstös, csak a harántereken van sötétebb
színezet. Á ltalában 3 erős dorsocentralis sörtepárja van. A cx eléggé
változó érték, de 2,0-nél több is lehet. 3—4 mm.
Egész Európában előfordul, legészakibb részeit kivéve, de gyűjtötték
Szíriában, az Azori- és a Kanári-szigeteken is. Hazánkban a nem egyik leg
gyakoribb faja. A ném legtöbb fajával ellentétben nem iszapon, hanem nedves
réteken gyakori. Nálunk középhegységi réteken és patakvölgyekben mindenütt
előfordul, az alföldekről azonban teljesen hiányzik. Lárvája és fejlődése nem
ismeretes (III—X.) ( = fuscipennis Macq., rufitarsis Macq.)
coarctata F a l é .

7

(6) Az r2+3 érnyűlványa hosszú (49, ábra: D), körülötte sötét folt van,
A harántereken nagy sötét foltok, ezek elő tt és m ögött pedig átlátszó
ablakok vannak, de a szárnyon m ásu tt is lá th a tó diffúz barna színe
zet. Á ltalában csak 1 hátulsó dorsocentralis sörtéje van. A cx m in
dig kevesebb, m int 2,0. 3— 4,4 mm.
Valószínűleg egész Európában megtalálható, de Dél-Európából még nin
csenek előfordulási adatai. Hazánkban iszapos vízpartokon elég gyakori. Alföld
jeinken és dombságainkon csak elvétve fordul elő, főleg középhegységi patakok
és kis állóvizek partján található. Lárvái valószínűleg iszapban fejlődnek (IV—
X.) ( = fúr tata Z ett.)
quadripunctata M e ig .

8

(5) Az r2+3 sugáréren nincs érnyűlvány (pl. 50. ábra: A).

9 (10) A bom lokbárom szög (trapéz) ugyanúgy ham vas, m int a járom lem e
zek kivételével a hom lok többi része. Szárnyán (50. ábra: A) nem 
csak a harán terek körül van n ak sötét , foltok és előttük-m ögöttük
átlátszó ablakok, de a szárny többi részén is elmosódó sötét foltok
láth ató k ; a cx csak 1,5 vagy még kevesebb* A 3. csápíz töve vöröses-
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b arna, a lábszárak csúcsa és töve, illetve a lábfejek vörösessárgák.
Legalább 3 p á r erős dorsoeentralis sortéje van. 2,5 —3 mm.
Eddig: csak Dél-Lengyelországban, Tirolban és a Kárpát-medencében gyűj
tötték, Nálunk is igen ritka. A Zempléni-hegységben, a Bükk hegységben, a
Badacsonyon és Tatán gyűjtötték, de előkerült Nagyváradról és Szaloncáról
(Románia) is (?—VII—IX.)

nubecula B eck.
10

(9) A hom lokháromszög (trapéz) fényes, esetleg v a n ra jta ném i —
m ikroszkopikus szőröcskék okozta — hatnvasság, de még ekkor is
jól láth ató an fénylő. A szárnyon a cx m agasabb érték is lehet.

11

(12) A
2,3—3,0, az acrostichalis és dorsoeentralis m icrocbaetak igen
rövidek, csak 1 pajzsocska előtti dorsoeentralis sörtéje van (47. áb 
ra). A fej ind ex kevesebb, m int 2,0- A szárnyon átlátszó ablakok
nincsenek, csak a haránterek környéke sötétebb, egyébként az egész
szárny egyenletesen barnás színű (50. ábra: B). Ivarszerve: 48* ábra:
A - E ) . 3 4,5 mm.
Egész Európában és Észak-Amerikában megtalálható, valószínűleg az
egész Holarktiszban él. Hazánkban nem ritka, mind középhegységi, mind alföldi
vizeink mellett föllelhető, a szikeseket sem kerüli. Olyan iszapos vízpartokon
található, ahol kevés a magas növényzet. Lárvája iszapban fejlődik (IV—X.)

aquila F ael.
12 (11) A cx mindig kevesebb, m int 2,3, sőt legtöbbször 2,0-né! is kevesebb.
Az acrostichalis és dorsoeentralis m icrocbaetak hosszabbak, és több
dorsoeentralis sörtejük is lehet. Több faj szárnya m intás.
13 (14) Szárnyán (50. ábra: C) az r3^3, az ri+5 sugárerek és a középér erősen
hullám os, a cx alig több m int 1,0. Sötét foltok vannak nem csak

49. ábra. A: Párydra pusilla Meig ., B: P, pubera Lw., C; P. coctretata F a ll, és D: P.
quadripunctata Meig . szárnya (Eredeti)
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a h arántereken, hanem a szárny egyéb részein is, ezeken kívül tö b b
átlátszó ablak is látható* 3 pár dorsocentralis sőrtéje van* 3 mm*
Rendkívül ritka faj, eddig csak Minszknél, Berlin mellett és Svédország
ban gyűjtötték* Előfordulása hazánkban is várható. Lárvája és fejlődése isme
retlen

[undulata B eck .]

14 (13) Szárnyukon az r2+3 és az r4+s sugárerek, valam int a középér alig
h a jlo tt vagy egyenes; h a némileg h a jlo tt, a cx m indig sokkal több
m int 150.
15 (16) Teste fénytelen sárga színű. A szárny fényes, színtelen^ csak a
h arán terek árnyékoltak. A cx nem sokkal több, m int 1,0. A pofa
keskeny, nem éri el a 3, csápíz szélességét. Csak 1 dorsocentralis
sörtepárja van. Igen kiesi. 2 mm-es faj.
Csupán egyetlen példányát gyűjtötték a Szovjetunió európai részen, nem
lehet azonban kizárni, hogy másutt, így hazánkban is előfordul

[unicolor B eck.]
16 (15) A to r h áto ld ala fekete vagy sötétbarna, b ár ezt legtöbbször részben
szürkés bam vasság fedi el. A szárny néha m intás, és a cx jóval tö b b ,
2,0 is lehet. A pofa sokkal szélesebb, m int a 3. csápíz.
17 (20) Csak 1 pár, a pajzsocska előtt eredő dorsocentralis sörtejük van,
az elülső 2 p ár csökevényes, rövid ebb, m int a dorsocentralis microb a etak hosszának féle.
18 (19) A szárny egyszínű halványbarna, csak a barántereken van némileg
sötétebb, elm osódott h a tá rú színezet, átlátszó ablakok pedig nin
csenek (50. ábra: D). Az rí+5 és m erek párhuzam osak, a cx 2,0.

50. ábra. A: Pajydrft nubecula BtCK., B: JFV <iquilo PÁLL., C; P . undulatít HECK. es Dl P cognata Lff. szárnya (C: B e c k e r nyom án, a többi eredeti)
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A biliér sárga. A test fekete alapszínét a to r hátoldalán barna, a to r
oldallemezein és a potrohon szürke ham vasság fedi. Nagyobb,
3,5—4 mm-es faj.
Rendkívül ritka európai faj. Szicíliából írták le, 1 példányát fogták Spa
nyolországban,, továbbá 1 bizonytalan lappföldi adata is van. Hazánkban Buda
pesten és környékén, Velencén és Kösdon gyűjtötték, és 1—1 példányát fogták
Szalonéán és Szászkán (Románia) is. Lárvája és életmódja ismeretlen (III—IX.)

cognata L w .

19 (18) A szárnyon (51. ábra: A) m indkét harántéren sötét foltok, előttük
és m ögöttük pedig átlátszó ablakok vannak, az.
sugárér és
a középér széttartan ak , a c K csak kb, 1,5. A biliér feketésbarna*
Az egész te ste t sárgásbarna ham vasság fedi* Kisebb faj, 2,5—3 mm*
Csak Stájerországból és Tirolból ismerik, de valószínűleg Hazánkban is
előfordul, de eddig még nem gyűjtötték. Életmódja ismeretlen

[nigritarsis S tróbl ]

20 (17) 3 pár erős dorsocentralís sörtéjük van, az elülső 2 p ár legalább k é t
szer olyan hosszú, mint a dorsocentralís microchaetak*
21

(22) Szárnyán (49. ábra: C) az r2+íl sugárér hosszú, így a cx igen magas,
a 2,0-t is megközelítő vagy azt meghaladó érték. A szárny egyen
letesen füstös, csak a harántereken van sötétebh színezet, illetve
elmosódó folt. A nőstények 8. haslemeze kicsi, négyszögletes (48. áb
ra: F). Nagyobb, 3 —4 mm-es faj ( c o a r c t a ta FALL.,lásd a 6. sorszám
alatt).

22 (21) Szárnyukon az r2+3 sugárér rövidebh, a cx csak 1,5 vagy alig több*
A szárnyon sötét foltok és átlátszó ablakok lehetnek. A nőstények
8. haslemeze nagyobb, inkább három szögletű (pl. 48. áb ra: G).
Kisebb fajok, legfeljebb 3,0 mm.
23

(24) A szárny egyenletesen h alványbarna színű, csak az elülső h a rá n t
éren és a hátulsó h arán tér felső sarka körül van elmosódó sö té t
b a rn a folt, átlátszó ablakok nincsenek (51. ábra: B). A cs kevesebb,
m int 1,5. A lábfejek sötétebbek, sárgásbarna színűek. Az oldalsó
scutellaris sörték erősebbek, hosszabbak, m int a csúcsi scutellarisok
fele* 2,3—3 mm.
Egész Európában, Észak-Afrikában és a Kan ári-szigeteken gyűjtötték.
Hazánkban gyakori, különösen alföldi vizeink mellett. Középhegységekben is
előfordul, de jóval kisebb számban. A víz minőségére nem érzékeny. Az imágók
leggyakrabban iszapos v íz p a r to k o n találhatók, de előfordulnak békalencsée mo
csarakban, nádasokban és nedves réteken is. Lárvája ismeretlen. Valószínűleg
imágóként telel át (III—X.) (-- affinis Stenh.)

fossarum H alid .
24 (23) A harántereken nagy, sötét foltok, ezek előtt és m ögött pedig á tlá t
szó ablakok vannak (51. ábra: C). A cx több m int 1,5, A h arán terek
vége is árnyékolt. Az oldalsó scutellaris sörték gyengébbek, általá 
ban rövidebbek* m int a csúcsi sörték fele.

XV.
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(26) A szárnyon (51. áb ra: C) csak 4 átlátszó ablak van, azaz csak az
elülső és hátulsó h a rá n té r körüli sötét foltok elő tt és m ögött, de
nincs ablak a hátulsó h a rá n té r alsó sarka alatt* A h a rá n t erek foltjai
kissé kisebbek és kevésbé sötétek. A lábfejek általában sárgásbar
nák. Az arcpajzson sötétebb barna vagy barnássárga ham vasság
van. Az r445 ér végig egyenes* 2,2—2,8 mm.
Sok szerzó nem ismerte, illetve tévesen határozta, és így az egyébként is
ritka faj elterjedését nem ismerjük. Biztos adatok csak Angliából, Horvátország
ból, Észak-01 aszországból és hazánkból vannak. Nálunk ritka, de elsősorban
középhegységeinkben többfelé találták, Lárvája és fejlodesmenete ismeretlen.
Imágóként telel (EV—X II.) ( — obliqua Beck.)

H ecate H á LID.
26 (25) A szárnyon 5 átlátszó ablak van, 4 olyanképpen, m int az 51* ábra:
C-n, az 5. pedig a hátulsó h a rá n té r alsó sarka a la tt. A h arán terek
foltjai kissé nagyobbak és sötétebLek. A lábfejek vörösessárgák.
Az arcpajzson fehércsszürke-feli eres sárga ham vasság van* Az
ér
közvetlenül a Letorkollása előtt enyhén felhajlik. ^,5 mm.
Csak Dél-Lengyelorszógban gyűjtötték, de előkerülhet hazánkban is

[quinquem aculata B e c k .]

28. nem : Eutaenionotum O ldbg .
K isterm etű, nagy szájnyílásű, gyengén m in tázo tt szárnyú legyek. Arc
pajzsuk a csápok a la tt bem élyed, köztük kicsi dudor alakjában kiem elkedik,
alsó része messze a csápok töve elé dom borodik. A pontszem lem ez dudorszerű,
a praelabrum jól látszik. Postocellaris és inieroccllaris sörtéik nincsenek, ocellarisaik, külső és belső verticalisaik viszonylag erősek, de a 2 felső orbitalisuk
olyan csökevényes, hogy a verticalisok hosszának egyhatodát sem érik el;
a postocularis sörtéeskék nagyon aprók. A rcpajzsukon 1 erős és 3 —5 rövid

51. ábra. A: Farydra nigritarsis S teo b l, B: F* foesarum IIa liie , C; P. Hecate H aliű. és D
Eutaenionotum guttipennis Stenh. szárnya (D: C lausen nyomán, a többi eredeti)
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sörtepár lá th ató . A 2. csápízen nincsenek tüskék vagy erfis sörték, a csápsörte
felül igen röviden toHazott. T oruk h átoldalán az acrostichalis és a dorsocentra
lis m icrochaetak m eglehetősen hosszúak. T orsörtézetük: 2 notopleuralis, 1 kis
praesuturalis, 1 hátulsó supraalaris, 1 pajzsoeska előtti dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár. 1 nagy m esoplenralisuk és 1 sternopeluralis sörtéjük van.
L ábaikon k arakterisztikus sörték nincsenek. Szárnyukon (51. ábra: D) a
szegélyér a középéiig ér, a cx 2,8—3,3, az elülső h a rá n té r a szárny töve közelé
ben, az rx betorkollásával egy szintben van. A h arán terek körül sötét felhőzöttség van, a fp sötét foltja előtt és m ögött, a foltja m ögött pedig átlátszó
ablakok v an n ak . A potroh 1 hátlem eze nincs Összenőve a m ásodikkal, és 1 h á ti
és 2 oldalsó kitinlem ezre v á lt szét. A hím ek ivarholtozatával összenőtt surstylusok alig hegyesed ők (52. ábra: D —E), a gonitokat h á tu l ún. ivarív köti
össze (52. ábra: B —C), elöl a 6. haslemczhcz kapcsolódnak. A nőstények
egyetlen sperínathaecaja fiatal porhanyósgom bára (Psathyrella) hasonlít, azaz
nem harangszerű, m int a legtöbb Parydra-faj nőstényén.
Mindössze 1 vagy 2 ismeretlen életmódú, nagyon ritka faja van. 1 faj előfordulhat
hazánkban is.

—

— A rcpajzsa fénylő fekete, a ra jta levő ham vasság is fekete, a to r
szintén fényes fekete, sötét rezes ham vassággal. A dorsocentralis
m icrochaetak vonalában és a dorsocentralisok és az aerostichalisok
k ö zö tt világosabb, illetve sötét sávok láth ató k . P otroha egyszínű
fényes fekete. 2,2—2,5 mm.
Skandináviában, Alaszkában és Kanadában gyűjtötték. Újabb vizsgála
tok szerint a Berlin mellett gyűjtött olivaceum OlDBG., amely világosabb színű,
ezzel a fajjal azonos. Ezt azonban ivar szerv-vizsgálatok még nem erősítették meg.
Életmódja ismeretlen { = ? olivaceum Ol/Dttc.)

[guttipenms Stenh .]
29. nem: llalmopota H alid .
Közepes nagyságú, m intázatlan szárnyú, általában ham vas testű legyek.
F ejük hosszabb, m int amilyen m agas, arcpajzsuk a csápok a la tt hem élyed,
közepe h atalm as dudör alakjában előr enyúlik (52. ábra: F), a szájszél profil
ban ehhez képest kissé visszahúzott. A praelahm m széles, jól látszik, pofájuk
széles, fejindexük 1,5 körüli, Postocellaris, az elülső pontszem m el egy vonal
ban eredő ocellaris, külső és belső verticalis és 3 p á r felső orbitalis sörtéjük
hosszú, de elég vékony. A rcpajzsukon 1 erős és több rövid, vékony sörtepár
ered. Pofájukon egyrészt a szájszéllel párhuzam osan vannak felfelé hajló,
m ásrészt a tark ó v al közel párhuzam osan előre-felfelé hajló sörték, és a pofa
hátulsó-alsó részén is több sörte ered. Csápjuk 2. ízén sem tüske, sem erősebb
sö rte nincs, csápsörtéjük teljesen csupasz, tövi része m egvastagodott. Toruk
hátoldalán 2 acrostichalis sor kivételével a m icrochaetak rendezetlenül állnak.
T orsörtézetük: 1 hum eralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 hátulsó supraalaris, 2 intraalaris, 5 dorsocentralis, 1 praeseutellaris és 2 scutellaris sörtepár,
to v áb b á 1 mesopleuralis és sternopleuralis^ M esopleurajukon és sternopleurajukon sok szőr ered, pajzsocskájuk hátoldala viszont sokszor csupasz. L ábai
kon csak hosszú szőrök vannak, a karm ok egyenesek, a pulvillum ok csökevényesek. Középerükig érő szegélyerükön hosszabb sörték nincsenek, a cx igen
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magas érték, mindig több m int 3,0, a korongsejt alsó sarka igen közel van
a szárny széléhez (52, ábra: G), végsejtjük helyét redő zárja le, végsöerük
helyén erős redő van* P o tro h ú k 1. hátlem eze nem n ő tt össze a m ásodikkal,
1 h á ti és 2 oldalsó kitrálem czből áll.
Lárváik sós iszapban fejlődnek, A nem 6 palae arktikus faja főként Belső-Ázsiában
és a Palaearktikum déli, mediterrán tengerparti és félsivatagi részein terjedt el. Hazánkban
1 faj előfordulására számíthatunk.

—

— A to r hátoldalán és oldaliénezein nincsenek hosszá szőrök. A csápsörtc vastag tövi része hirtelen vékonyodik el (52. ábra: F). Az arc
pajzs, a hom lok és a to r hátoldala sötétszürke, másféle színezetük
nincs* A lábak szürkén ham vas fekete színűek, a lábfejek vörösek*
A szárny szürkés, az r4_|_5 és m erek összetartanak (52. ábra: G).
4 -5 mm*
Európa középső részein (Anglia, Németország, Lengyelország) és a Kárpátmedencében gyűjtötték. Minden valószínűség szerint szikeseinken előfordul, mert
határaink közelében, Róna széken (Szovjetunió, Kárpátalja) már fogták. Lárvája
valószínűlég sós iszapban fejlődik
[ealinarum B o u c h é ]

52. ábra. A- E: Eutuenionotum guttipennis S ten ii, hímjének belső ivarszervrészei és ivar
boltozata (ae = oedaeagus, ap = az oedaeagus apódéin áj a, g = gonit, ga = ivarív, c = eercus? T^.i in -}■ su = ivarboltozat a ránőtt surstylusokkal) — F; Halmopata salinaTitm BoucnÉ
feje és G: szárnya (A —E: C lauseiv nyomán, a többi eredeti)
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30. nem: Hyadina H alid .
Apró term etű, m ajdnem csupasz testű , m intázatlan szárnyú légyek.
Fejük m agasabb, m int am ilyen bosszú, arcpajzsuk a csápok a la tt bemélyed,
és ez az arcpajzs közepéig terjed, A csápok között legfeljebb lapos gerinc lehet,
am ely az arcpajzs közepén kezdődő el őre öblös ödésben folytatódik. A száj
nyílás viszonylag kicsi, a szájszél általáb an visszahúzott, A praelabrum
viszonylag kiesi, de azért jó l láth ató . A hom lok rövid, a pontszem lem ez dudor-

53. ábra. Hyadina guttata F a ll, ^ (Eredeti)

szerű. Fejsörtéik közül csak ocellaris, a belső és esetleg a külső verticalis sortéik
v an n ak meg, az arcpajzson általában 2 pár gyenge sörte ered, pofájuk csupasz.
Csápjuk nagy, 2. ízén nincsenek erősebb sörték, a csápsörtén felül igen rövid
ágacskák lá th a tó k (53. ábra). A to r hátoldalán 1 acrostichalis, valam int
2 —2 dőrsocentrális és intraalaris m icrochaetasor van. Torsörtézetiik: 1 hátulső
notopleuralis, 1 hátulsó supraalaris és 1 dorsocentralis sörtepár, továbbá 2 scutellaris p á r, am elyek közül az oldalsó csökcvényes, és 1 m esopleuralis sörte.
L ábaik sörtézetlenek, kivéve a középső lábszár belső csűcsi sört éjét, karm aik
h a jlo tta k . Szárnyukon a szegélyér a középérig folytatódik, a cx 1,0 körüli
érték, a ía az hetorkollásánál kijjebb találh ató , a középérindex mindig több
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m in t 2,0 (54. ábra: A). Szárnyukon sosincsenek sötét foltok, legfeljebb a h a rá n tereken van sötétedés, viszont fehéres vagy átlátszó ablakok lehetnek. A hím ek
5. hátlem eze igen hosszú, a nőstények haslemezei jellem zőek, igen kicsinyek.
Több mint 20 faja ismeretes, amelyek közül azonban csak 6 el a Palaearktikumban.
Hazánkban eddig 3 faját találták, további 2 faj előfordulására pedig még számíthatunk.

1

(2) Mind külső, mind belső vcrticalis sortéi vannak, b á r az előbbi rövidebb, m int az utóbbi. A pofa szélesebb, a fejindex kevesebb, m int
3,0. Szárnyán (54. ábra: A) a tp két oldalán nincsenek üvegszerűen
átlátszó foltok. Pajzsoeskáján (54, áb ra: C) kétoldalt 1 —1 bárso
nyos fekete folt van, közepe ham vas. 1,4 —1,8 mm. ;
Egész Európában előfordul, de mindenütt ritka. Az ország több pontjá
ról, de csak 1— 1 példányban került elő. Nem vizparti faj, nedves reteken vagy
még szárazabb hiotópokban is megtalálható. Lárvája ismeretlen (Ml—IX.)

nitida Macq.
2

(1) Csak belső verticalis sörtéik vannak, a külsők helyén csak alig észre
vehető szőrök találhatók. A pofa keskenyebb, a fejindex m indig
több m int 3,0* Szárnyukon üvegszerűen átlátszó foltok lehetnek.

3

(4) A m esopleuran a notopleura a la tt nincsen fekete folt, A to r h á t
oldala barnás- vagy sárgásszürkén ham vas, sötétebb barna hosszsávokkal, a pajzsocskán 2 oldalsó bársonyos fekete folt van. Szár
nyán a haránterck szegettek, de világos ablakok nincsenek ra jta .
Az arcpajzs fehéresszürke, a hom lok ham vas barna. 1,3 mm.
Eddig csak Németországban gyűjtöttek, de a nem fajainak elterjedését
olyan kevéssé ismerjük, hogy inég hazánkban is előkerülhet

[pollinosa Olbbg ]

54. ábra. A: Hyadina nitida Macq. és B: ff, gitttata Eatx. szárnya — C: H, nitida Macq.
pajzsocskája — D: H. humeralis Beck, mesopleurája — E: Axy&a cesta H alid. szárnya
(Eredeti)
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4

(3) A m esopleúran a notopleura a la tt fekete folt van {53. ábra, 54, ábra:
D). A to r hátoldala fényes fekete.

5

(6) Az egész pajzsocska bársonyos fekete, vagy csak egy jelentéktelen
középső sáv világosabb színű. A szárnyon a hátulsó h a rá n té r előtt
és m ögött 1 - 1 üvegszerűen fénylő, átlátszó folt van, hasonlóan,
m int az 53. ábrán. A lábak vörösessárgák. Az arcpajzs sárga, a hom 
lok fénylő fekete. 1 mm, vagy alig nagyobb.
Skandináviában, Angliában, Franciaországban és Németországban gyűj
tötték. Minden valószínűség szerint előfordul hazánkban
mert nem tenger
parti faj, de eddig még nem találták meg. Külföldi vizsgálatok szerint nedvességkedvelő faj

[scutellata H alid .]
6

(5) A pajzsocskán csak 2 oldalsó bársonyos fekete folt van, hasonlóan,
m int az 54, ábra: C-n, a közepe szélesen ham vas sötétszürke,

7

(8) A m esopleura foltja igen nagy, annak m ajdnem teljes szélességére
kiterjed (53. ábra). A szárnyon a h á t alsó h a rá n tér m ögött és előtt
1 — 1 fényes, átlátszó folt van (54% ábra: B). 1,2 —1,8 mm,
Európa középső és északi részein, valamint a Madeira-, Kanári- és Azoriszigeteken gyűjtötték, A nem egyetlen viszonylag gyakori faja, hazánkban sem
ritka. A család fajainak többségével ellentétben szárazságkedvelő faj, nemcsak
középhegységekben és dombvidékeken, de alföldi homokos területeken, sőt szi
kes pusztákon is megtalálták. Vízpartokon csak elvétve gyűjthető. Lárvájának
életmódja ismeretlen (111—X.) ( = rufipcs Meig., perúoJis Rob.-Desv,, virilis Macq.)

guttata F áll.
8

(7) A nnesopleura foltja kicsi (54. ábra: ü ) , csak a m esopleuranak a
pteropleuralis v arratig m ért szélessége felét foglalja el. Szárnyán
nincsenek üvegszerűen fénylő, átlátszó foltok. 1,5—1,9 mm.
Elterjedési területét hiányosan ismerjük, Skandináviában, Franciaország
ban, Angliában, Németországban és hazánkban gyűjtötték. Mindenütt ritka,
nálunk csak a Keszthelyi-hegységből és a Blikkből, valamint Hej ©bábáról van
nak adataink. Ritkasága miatt, életmódja is ismeretlen (IV—V ili— ?)

humeralis B eck,
31. nem: Axysta H alid .
K isterm etű, fényes te stű , pontozott potrohú, m intázatlan szárnyú
legyek. Fejük alakja a H yadina-faj okéra em lékeztet, azaz a csápok ala tti
bemélyedés messze lenyúlik az arcpajzson, az arcpajzs közepe enyhén dom 
ború, a szájszél pedig kissé visszahúzott, a pontszem lem ez dudorszerű, a praelabrum látszik. Fejükön csak 1 — 1 pár belső verticalis, kifelé hajló hátulsó felső
orbitalis és ocellaris sörte van. A rcpajzsukon csak szőrszerű sörték vannak*
Csápjuk nagy, 2* ízén csak szőrszerű sörték vannak, a csápsörtcii parányi
ágacskák láth ató k . Toruk hátoldalán 2 2 acrostichalis, <1őrsocentrális és intraaíaris m ierochaeta-sor található. 1 hátulsó notopleúralis, 1 hátulsó supraalaris.
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1 pajzsocska előtti dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepárjuk van, de az oldalsó
scutellaris csökevényes, kicsi. 1 kis mesoplcuralis sörte találh ató . L ábaik sortézetlenek, karm aik h ajlo tta k . Szárnyukon (54. áhra: E) a szegély ér csak az
r4+5 érig terjed, a cx 1,0 körüli érték, a ía az r± betorkollásán kívül találh ató ,
a középérindex több m int 2,0, a végsőér helyén csak gyenge redő van. P o tro 
h ú k felülről erősen dom ború és pontozott, az I. szelvény nagyon keskeny,
a nőstények és a hím ek 5. szelvénye egyaránt igen hosszú, a hátlem ezek nagyon
szélesek, a has középvonalában m a jd n e m találkoznak.
Egyetlen palaearktikus faja nálunk is él.

—

— A lábak feketék, a lábszárak csúcsa és a lábfejek részben vöröses
barnák. Az arcpajzs fényes fekete. Szárnyán (54. ábra: E) a szegélyér valam ivel az r4+5 betorkollása m ögött fokozatosan vékonyodva
végződik, ra jta csak szőrök vannak, a középér és a könyökér nem
éri el a szárny szélt, a könyök ér végszakasza bosszú* 1,6—1,8 mm.
Európa középsó és északi területein, valamint Észak-ám erikában gyűj
tötték. Hazánkban csupán Tárd, Pákozd és Visegrád mellett fogták. Ügy lát
szik, a magas növényzettel benőtt vízpartokat kedveli. Lárvája és fejlődés
menete ismeretlen (V., X.) ( = punctulata Stenh.)
cesta H a l id .

32. nem: Lytogaster Beck .
Apró term etű , erősen pontozott testű , m int ázat lan szárnyú legyek.
F ejük (56. ábra: A) a í/yodm a-fajokéra em lékeztet, de kissé hosszabb, az arc
pajzs közepén levő dudor kifejezettebb, és a szájszél nagyon visszahúzott,
úgyhogy a szájnyílás rendkívül kicsi. Pofájuk igen széles. Praelabrum .uk egy
szer látszik, másszor rejtett* 1 —1 ocellaris, belső verticalis és felső orbitalis
sortéjük van, utóbbi hiányozhat is. Arcpajzsukon csak szőrszerű sörték ered
nek. Viszonylag nagy csápjuk 2. ízén nincsenek erősebb sörték, a csápsörtén
parán y i ágacskák erednek. Toruk hátoldalán 1—2 acrostichalis, 2 dorsoccntralis és 0 - 2 intraalaris rnicrochaetasor található. M acroehaetaik igen rövidek.
Tors őrt éze tű k : 1 notopleuralis, 1 hátulsó supraalaris, 1 dorso centrális és
2 scutellaris sörtepár, de a supraalaris olyan kicsi is lehet, hogy nehezen észre
vehető. 1 vékony, kicsi mesopleuralis sörtéjük van. L ábaik sörtézetlenek, kissé
vaskosahbak, m int a rokon nem eken. Szárnyukon a kőzépérig nyúló szegélyérén csak szőrök vannak. A cx sohasem sokkal több, m int 1,0, sőt sokszor
annál kevesebb, a ía az ^ betorkoll ás á t ól kijjebb ered, a végsőér helyén csak
gyenge redő van. Potrohúk erősen dom ború és pontozott, 2. és 3. hátlem ezük
igen rövid, a 4. és 5. viszonylag hosszú, a 2. és 3. hátlem ezen a potroh egész
szélességére kiterjedő benyom ód ások vannak. A hátlem ezek ívben és nem meg
törve h ajlan ak alá, de nem túlságosan hosszúak, így a hasoldalra kis részük
kerül.
Több mint 10 faj ismeretess amelyek közül 2 él a Palaearktikumban. Hazánkban 1
faját gyűjtötték, és további 1 faj előfordulása várható.

1

(2) Kicsiny, csak 1,35 —1,45 mm. Szárnyán az r ai3 igen rövid, a cx
legfeljebb 0,5. A supraalaris sörte b ár rövid, jól láth ató ; 2 acrosti- 7
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chalis m icrochaetasora van. Szárnya sötétebb, barnás* T orának
ólomszürke hátoldalán 3 zöldes sáv van.
A budapesti fii vészkert ben, tóparton, valószínűleg még a műit században
fogott példányok alapján írták le* Életmódja ismeretlen (IV— ?)

mininta L* P app
2

(1) Nagyobb faj, 2 mm. Szárnyán az r2-h, hosszabb, így a cx 1,0. Supraalaris sörtéje csökevényes, apró és szőrszerű, legtöbbször nem vehető
észre; csak 1 acrostichalis m icrochaetasora van. Szárnya világosabb
szürkésbarna. Fém fényű fekete to rán ném i sötét ham vasság v an ,
h átoldalán nincsenek sávok.
Rendkívül ritka holárktikus faj. Eddig Kanadában, az USA-ban, Német
országban és Skandináviában gyűjtötték. Minden bizonnyal nálunk is él, de még
nem gyűjtötték* Életmódja teljesen ismeretlen ( = ventruosa Lw.)

[abdominalis Stenh .]
33* nem: Pelina H alid*
2,5—4 mm hosszá, pontozott testű , gyenge sörtézetű, m intázatlan szár
n y ú legyek (55. ábra). Fejük m ajdnem olyan hosszú, m int am ilyen m agas,
arcpajzsuk a csápok a la tt nem , vagy alig mélyed be, r a jta középen a csápok
tövének közelében kis dudor van, az arcpajzs profilban egyenes (55* ábra) vagy
dom ború (56. ábra: B). A szájszél kissé visszahúzott, a praelabrum mindig jól
látszik* Postocellarisaik helyén csak szőrök vannak, ocellaris, külső és belső
verticalis sörtéik jöl fejlettek, 1—2 p á r kifelé hajló felső orbitalis sörtéjük van.
Az arcpajzson 1—3 p ár m érsékelten hosszú sörte ered, pofasörtéjük viszonylag
gyenge. A 2. csápízükön csak szőrszeru sörték erednek, csápsörtéjükön parányi
ágacskák v annak. T oruk hátoldalán a m icrochaetak nem teljesen rendezettek,
de 2 —2 sor acrostichalis, dorsocentralis és intralaris sor jól felism erhető. Torsörtczetiik: 2 notopleuralis, 1 kicsi praesuturalis, 1 supraalaris, 1 kissé in traalaris helyzetbe tolódott dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár. 1—1 mesopleuralis és stem opleuralis sörte található* A kö2épérig nyúló szegélyerükön
csak szőrök v an n ak , a cx 2,5—3,0, a ta az rx betorkollásának szintjében ta lá l
h ató , a középérindex esetleg kevesebb, m int 1,5, de sosem több, m int 2,0,
a könyökér végszakasza rövid, a végsőér helyén gyenge redő van. P otrohúk
1* szelvénye rövid, a 4* és 5* hátlem ez nem feltűnően bosszú, a hátlem ezek
oldalélt képezve h a jlan a k alá. A hím ek ivarboltozatával összenőtt surstylusain
(57. áb ra: A, D) sem fogak, sem feltűnő nyúlványok nincsenek* A nőstények
hasle mezeinek alakja jellemző a fajra.
Mintegy 12 faja az Óvilágban és a Nearktikumban terjedt el. 5 palaearktikus faja
közül 4 él hazánkban, az 5. előfordulása pedig várható*

1

(4) Csak 1 gyenge hátulsó felső orbitalis sörtéjük van. A rcpajzsuk alsó
harm ada (56. ábra: B) profilban kissé előredomborodik. P ra esu tu ra 
lis sörtéjük olyan rövid, hogy a m icrochaetaktól legtöbbször nem
különíthető el. P otrohúk hátlem ezei finom an pontozottak* 2

2

(3) Az egész csáp sötétszürke* Valam ennyi láb fekete, legfeljebb a láb 
fejek tőízei vörösesbarnák. A hom lokhárom szög ham vas, nem fénye-
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sebb, m int a hom lok többi része* A szárnyerek sárgásbarnák*
2,7—3,3 mm*
Csak Dalmáciából és hazánkból ismert ritka faj. Nálunk csak a Bükk
hegységben és annak lábánál, Tardon gyűjtötték. Imágóit réteken, patakvölgyek*
ben fogták. Valószínűleg imágóként telel át (IV—X II.)

subpunctata B eck.

56* ábra* Á: Lytogastér minimet L. Papp és B: Pelina subpunctata B eck. feje (Eredetig

7*
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(2) A 3. csápíz töví fele vagy harm ada vörösessárga, A lábfejek az
utolsó íz kivételével vörösessárgák. A hom lokhárom szög erősen
fénylik. A szárnyerek világossárgák, 2,5—3,1 mm,
Olaszországban. Spanyolországban. Görögországban és általában a Föld*
közi-tenger mellékén gyűjtötték, de talán nálunk is él. Életmódja teljesen
ismeretlen

[nitens Lw.]
4

(1) 2 p ár hosszabb felső orbitalis sört éjük van, arcpajzsuk profilban
egyenes (55. ábra). P raesuturalis sortéjük nagyobb, jól láth ató .
P otrohúk hátlem ezei durván pontozottak ie lehetnek.

5

(6) T ora fényes fekete, a to r hátoldala alig ham vas és pontozott, sávok
nincsenek ra jta , a m esopleura pedig teljesen sima és erősen fénylik.
P otroha csak finom an pontozott, és ra jta fekete szőrök erednek.
A lábszárak és a com bok feketék. A középérindex 2,0 vagy nem
sokkal kevesebb. A hím ek ivarboltozatával összenőtt surstylusok
rövidek és szélesek. 2,3 -2 ,8 mm.
Európa középső és északi részein, valamint Észak-Amerikában találták
de elég ritka. Hazánkban csak Rózsaszállás mellett (Mátra hegység) gyűjtötték
Életmódjáról igen keveset tudunk, lárvája is ismeretlen (?—VI— ?)

aenesceng S t e n h .

ó

(5) Toruk erősen, durván pontozott fémes zöldesszürke, h átoldalán
3 rosszul elhatárolható széles élénk zöld sáv van, a m esopleura
nagyon erősen szürkén ham vas. P otrohúk erősen pontozott, és ra jta
a szőrök nem feketék. A lábszárak és a combok többé-k evésbe

57. ábra. A: Pelina aeneu, F a l l. q potrohának haslemezei és ivarboltozata, B: ph állítsa és
C: a nőstény potrohának haslemezei — L): l fmsimilia L. Papp $ potrohának kaslemezei.
E: phallusa és F: a nőstény potrohának haslcmczci (Eredeti)
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ham vasak, zöldes fényű sötétszürkék. A középérindex 1,5 vagy
kevesebb.
7

(8) A hím ek haslem ezei kisebbek, az iv arb o lto zattal Összenőtt surstyJusok igen nagyok és szélesek, csúcsuk a potroh közepéig ér (57, áb ra:
A), a phallusnak csak a vége h a jlo tt (57. ábra: B). A nőstények
haslem ezei (57, ábra: C) közel egyform a szélesek, a 7, haslem ez
viszonylag nagy (55. ábra). 2,5 —3,5 mm.
Egész Európában előfordulj hazánkban sem ritka. Az ország minden táján
megtalálható, de l — 1 helyről csak kevés példány került elő, Imágói elsősorban
réteken fordulnak elő, de más országokban tengerpartokon is megtalálták. Lár
vája és fejlődése ismeretlen. Valószínűleg imádóként telel át (III—X.) (=g/<*6riruJa Méh;.)

aenea F all .
8

(7) A hím ek haslemezei nagyobbak, az iv arb o lto zattal Összenőtt surstylusok kicsik és keskenyek (57. ábra: D), a phallus enyhén S alakú
(57. áb ra: E). A nőstények hasleinezei (57. ábra: F) nem egyform án
szélesek, a 2. és 3, viszonylag igen nagy, a 7. igen kicsi. 2,6—3,4 mm.
Nemrégen írták le hazánkból, de a Természettudományi Múzeum gyűj
teményében Romániában és Németországban gyűjtött példányok is vannak.
Sokszor nz aenea-va] együtt fordul elő, de azzal ellentétben szikeseken is él. Lár
vája ismeretién (III—X.J

simílls L. P a pp

34, nem: Ochthera Latr ,
Közepes nagyságú, m intázatlan szárnyú legyek, am elyeket erősen m ódo
su lt elülső lábukról és különleges alkotásű fejükről (58. ábra) igen könnyű
felismerni. H om lokuk teljes szélességében bemélyed, arc pajzsuk a kicsi csápok
a la tt erősen k iv á jt, közepén orrszerűen kiem elkedik. A szájnyílás kicsi, az arc
pajzs középen jó v al rövidebb, m int oldalt (59, ábra: A). Pofájuk széles, a sze
mek rézsűtosan állnak. A praelabrum keskeny és elég bosszú, nyelv alakú.
A homlokon csak 1 p á r gyenge külső verticalis és 1 p á r igen rövid és vékony,
egym ástól táv o l és az elülső pontszem előtt eredő ocellaris sörtéjük van, arc
pajzsukon csak szőrszerű sörték erednek, pofasörtéjük nincs. 2. csápízükön
csak apró sörték vannak, csápsörtéjiikön felül csak 3 hosszú ág találh ató ,
egyébként csupasz. A to r hátoldalán a m icrochaetak sűrű, rendezetlen sorok
ban állnak. T orsörtézetük: 1 —2 notopleuralis, 2 supraalaris, 1 intraalaris és
2 scutellaris sörtepár, továbbá 1 —1 mesopleuralis és stcm opleuralis sörte.
A pajzsocska h áto ld alát, a m esopleurat és a sternopleura hátulsó részét microchaetak b o rítják. Elülső com bjuk óriásivá vastagodott, belső oldalán több
tüske ered, a hozzá késpéiigeszerűen hajló lábszár csúcsán hosszabb-rövidebb
vastag tövis figyelhető meg (58. ábra, 59. ábra: B). A hím ek elülső lábtŐízén
hosszú szőrök lehetnek. A hátulsó láhtőíz m egvastagodott. Szárnyukon a
középérig nyúló szegélyéren sörték nincsenek, a
igen magas érték, a ía az
r, betorkoU ásának szintjében van, a középér erősen felhajlik, a középérindex
kevesebb, m int 1,0, a könyökéx végszakasza igen rövid, a végsőér helyén

6 102

XY.

DR. PAPP LÁSZLÓ

hosszú redő láth ató , alulajuk nagy. P otrohúk 1. hátlem eze egyetlen kitinlemez, nem m egosztott és nincs összenőve a 2. hátlem ezzel; valam ennyi h á t 
lemez igen széles, és messze aláhajlik a hasoldalra.
ímágóik yízparti ragadozók, lárváik iszapban fejlődnek* Mintegy 15 faj ismeretes,
amelyek közül 6 él a Palaearktikumban, Hazánkban 1 faját találták, további 2 azonban
még előkerülhet.

1

(2) A tapogató szűr késbarna-fékét és barna. A hím ek elülső lábán az 1.
lábfejíz belső oldalának csúcsi részén nincsen hosszabb szőrökből

58* ábra. Ochtkera matti is Deg.

(Eredeti)

álló bóbita (58. ábra). Az elülső lábszár sokkal hosszabb, m in t az
elülső comb fele, illetve a lábszár tövise viszonylag rövid. A to r
zöldes fényű sötét hátoldalán csak elm osódott sávok vannak.
4 —5 mm.
Előfordul az egész Hol urkti kuniban* azonkívül Közép-A merlkában is.
Hazánkban az ország minden részén megtalálható, de nem tömeges. Imágőit
leggyakrabban vízpartokon lehet találni, de vizektől távolabb is előfordul. Jól
repülő, ügyes ragadozó, nálánál alig valamivel kisebb repülő rovarokat is meg
fog, Lárvája valószínűleg iszapban fejlődik (1Y—XII.) ( = manicatu Fabk,) —
Fogó lábú vízilégy

mantis D eg .

XV*
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2

(1) A tapogató élénksárga. A hím ek elülső lábfejíze belső oldalának
csúcsi részén hosszabb szőrökből álló bóbita van (59. ábra: B). Az
elülső lábszár csak fele olyan hosszú, m int a comb, ellenben a lá b 
szár csúcsi tövise igen hosszú. A to r világosabb, rendszerint fémes
zöld hátoldalán h atáro zo ttab b hosszanti sávok láth ató k .

3

(4) A hím ek elülső lábfejének belső oldali csúcsi szőrcsom ójában 3 erő
sebb tövisszem sörte ered (59. ábra: B). A hátulsó comb tövi felén
3 —4 hosszú sörte lá th a tó (59. ábra: C). 4 —4,5 mm.
Rendkívül ritkának látszik. Spanyolországból írták le, de a Természet
tudományi Múzeum gyűjteményében az Adriai-tenger északi részéről^ (Növi) is
vannak példányok, így nem lehetetlen, hogy hazánkban is előfordul. Életmódja
ismeretlen
[setigera Cz e r n y ]

4

(3) A hím ek elülső lábfejének belső csúcsi részén csak vékony szőrökből
álló bób ita van, köztük nem erednek hosszú, tövisszerű sörték.
A hátulsó comb belső oldala egyenletesen szőrös, tövi felén sincse
nek hosszú sörték. 3,5 mm.
A Földközi-tenger mellett gyűjtött példányok alapján írták le, de rend
kívül ritka, az utóbbi 70 évben nem gyűjtötték, így elterjedését sem ismerjük
pontosan

[angustitarsis B eck.]
35. nem : Dichaetopareia O ldbg .
K isterm etű, széles testű , nagy, de csupasz száj nyílású, felhőzött szárnyú
legyek. A rcpajzsuk kevésbé öblösödik előre, m int a Scaíetta-fajoké, m ajdnem
csupasz szemük ferdén áll. Erős külső és belső orbitalisaik és 2, egym ás köze
lében eredő felső orbitalis sörtéjük van. Az arcpajzson csak 2 p ár egymás

C
59. ábra. A: Ochtkera setigera C zerny. feje, B: hímjének elülső lába és C: hímjének hátulsó
combja (Eredeti)
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felett álló sörte és 1 —1 sor gyenge szőr figyelhető meg, a szájszélen nincsenek
lefelé irányuló sörték. A 2. csápízen nincs tövis, a csápsörtén rövid ágacskák
erednek. A praelabrum re jte tt. A to r hátoldalán 3 p ár dorsocentralis és 1
h a rá n tv a rra t előtt álló acröstichalis sörtepár van, a pajzsocskán 2 p á r seutellaris sörte ered. 1 — 1 mesopleuralis és stem opleuralis sörte található. Lábaikon
a karm ok h a jlo tta k , a pulvillum ok jól láth ató k . A szárny szegélyere a közép
érig folytatódik, az elülső h arán tér a szárny töve közelében van, a szárny fel
hősen m intás. P otrohúk fényes fekete,
Egyetlen faját a Kárpát-medence szegélyéről írták le.

—

— A csápsörtén 5 6 rövid ág van, a lábak sötétek, de a com bok és
lábszárak végei, valam int a lábfejek sárgák. A szárny fakósárga,
a harántereken barnásszürke elm osódott foltok vannak. A to r és
a pajzsocska hátoldala barnássárgán ham vas, a sörték sotétebb
pontokon erednek. 2 mm.
A Déli-Kárpátokból (IlerkulesfürdS) gyűjtött egyetlen példány alap
ján írták le, hazánkban még nem fogták
[variipennis B ec k *]

36, nem ; Ephydra F all .
Közepes nagyságú, nagy szájnyílású, m intázatlan szárnyú legyek
(60. ábra). Fejük olyan hosszú, m int am ilyen m agas, m ert az arcpajzs alsó
három negyed része messze előre dom borodik, a szájnyílás óriási. Az arcpajzs
felső része egyenes vagy enyhén dom ború, és sosem teljesen fényes. Nagy,
fényes, négyszögletes hom lokhárom szögük van. Szemük viszonylag kicsi,
pofájuk széles. A praelabrum re jte tt. Postocellarisaik nincsenek, 1 pár gyenge
interoccllarisuk van. Ócellaris, külső és belső verticalis sörtéik erősek. Leg
alább 1 interfrontalisuk, és legalább 3 p á r felső orbitalisuk lá th ató , de ezek
kö zö tt rövidebb felső orbitalisok is eredhetnek. A rcpajzsuk sörtézett, 1 — 1 fer
dén futó sorban erős sörték vannak, a szájszélen fekete sörték erednek. Pofasörtéjük erős. A 2. csá pízükön csak 1 felfelé irányuló szőr van, 3. csápízük
külső oldalán nincs szőrszerű sörte, csápsörtéjükön felül sok rövid ág ügyel
h ető meg. V arrat előtti m egnagyobbodott acröstichalis sörtéjük nincs, ellenben
mindig m egtalálható 1 hosszabb-rövidebb pracscutellaris p ár. További to r 
sört éik: 1 hum eralis, 1 posthum eralis, 2 nótopleuralis, I pracsuturalis, 2 supraalaris, 1 postalaris, 4 —5 dőrsocentrális (közülük 1—2 v a rra t előtti), 1 intraalaris (sokan dorsocent ralisnak tekintik), 2 scutellaris sörtepár. 1 — 1 erős
mesopleuralis és sternopleuralis sörtéjük v a n , de a mesopleura hátulsó szegé
lyén több rövidebb sörte is eredhet. K arm aik egyenesek, pulvilluTnaik nincse
nek (61, ábra; A). A hím ek elülső 1. lábfejízének tövi részén oldalt legtöbbször
hosszú, ovális benyomod ást, ro v átk á t találunk. Szegélyerük a középérig ér,
néha tüskés, a
igen magas érték, a középérindex 1,5-nél kevesebb, a végső
ér helyén hosszú redő van. P otrohúk 1. szelvénye nem rövidült meg, a hím ek
hosszú ivarboltozatával összenőtt surstylusainak és belső ivarszervrészeinek
alakja a legfontosabb faj m eghatározó bélyeg (61. ábra: B).
A nőstények sekély vizek felszínére szállva petéiket a vízbe potyogtatják, s ezek azután
az aljzatra süllyedve kikelnek. Lárváik (61. ábra: C) a vizek fenekén növő algákat legelik,
hosszú légzőcsöveikkel a víz felszínére úszva levegőt szívnak, báfoozódáskor növényi szárat
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61. ábra. A: Ephydra riparia F a ll. hátulso lábfeje — B: £p/ty<fra-fajok hímjeinek potrohvége az ivarszervvel, vázlatosan [T$ — 5* hátlemez, c == eercus, T^_] l0 = ivarboltozat [hypopygium], sw = surstylus, $$ = 5. haslemez, hi = un. „hasi lemez” [? S^], g = gonit, hyp —
hypandrium, ap = az oedaeagus apódemája, ae = oedaeagus) — C: E, riparia F a ll. lárvájá
nak hátuleó vége (A: eredeti, B: Wirtm — C; B ey er nyomán)
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vagy gyökeret fognak át testvégi fogójukkal. Megfelelő növényzet Mányiban a hullámzás és
a szél partra sodorja a bábokat. Igen nagy sókoncentráeióju vizekben is kifejlődnek (8%-ig),
mert testnedvük ozmotikus nyomása nagyon magas. Bizonyos vizekben óriási tömegben fe j lő i
nek, és fontos szerepet játszanak a vizek anyagforgalmában.
Nehezen elválasztható fajokat egyesítő nem. 30 palaearktikus faja közül hazánkban
csak kettőt gyűjtöttek, 2 további faj előkerülésére pedig bizonyosan számíthatunk.

1

(4) Az acrostiehalis m icrochaetak a h a rá n tv a rra t előtt 2 ren d ezett sor
b an helyezkednek el.

2

(3) Teste enyhén b arn án ham vas, fém fényű. Az acrostiehalis microchaetak igen rövidek, szorszerűek, M indkét ivar szájszéle gyengén
és ritk á n sörtézett. A hím ek 5. hátlem eze nem hosszabb, m int a 4.
A hypopygium kicsi. 4 mm.
Ritka európai faj. Hazánkban még nem fogták, de minden valószínűség
szerint Magyarországon is él, mert Berlin mellett, továbbá Szászkánál és Orsovánál
is gyűjtötték
[Scholtzl B e c k .]

3

(2) Teste erősen ham vas szürke, fémes fénye nincs. Az acrostiehalis
m icrochaetak, különösen a h a rá n tv a rra t előtt, sörteszerűen erősek.
A nőstények szájszélén több és erősebb sörte ered, m int a hím ekén,
A hím ek surstyhisa vékony és hosszú (62. ábra: A), az oedeagus

62. ábra. A: Ephydra glauca MeiC. hímjének ivarboltozata az ivarszcrvekkel — B: E , riparia F a ll.
ivarboltozata oldalról, C: hátulról és D: surstylu&a elölről és hátulról — E: E.
macdlaria Ego. $ surstylusa elölről és hátulról és F: gonitjának vége — G: E. riparia F a ll.
oedaeagusa és H: gonitja — I; E. glauca Metg.
oedaeagusa és J; gonitja (A: N artshu k —
B—C: C o llín — D—H: W irth —- I—J: Soika nyomán)
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egyenes* h a jlo tt alapi nyúlványa nincs (62. áb ra: I), a gonit kicsi
és vékony (62. ábra: J). 4 —5 mm.
Palaearkfikus faj, hazánkban ritka. Eddig mindössze Kompolton és Tihany
ban fogták 1—1 példányát. Fejlődésmenetét nem ismerjük pontosan, hazai re
pülési ideje és némzedékszáma is ismeretlen (? —VÍI—?) ( = obscuripes Beck.J

glanca Me ig .

4

(1) Az aerostichalis m icrochaetak a h a rá n tv a rra t előtt 4 —5 rendezet*
len sorban erednek.

5

(6) A láb ak teljesen sárgák. A hím ek surstylusa (62. ábra: E) egyszerű*
oldalnyúlványa nincs, egyenletesén röviden sörtés, gonitjuk (62. áb
ra: F) nem hegyes, a vége erősen tagolt. 4 mm.
Az eddigi adatok szerint a Falaearktikum északi részeiről hiányzik. Dob
Európában és Egyiptomban gyakori, de hazánkban is valószínűleg előkerül, hi
szen az erdélyi Szóvá tán már fogták. Lárvái sekély vizzel borított területeken,
leggyakrabban rizsfoldeken fejlődnek
[m aeellaria E gg .]

6

(5) A combok sötétek vagy legalább szürkék, és sosem sárgák. A hím ek
surstylusa (62. ábra: B —D) oldalt lapos n y ú lv án y t visel* a ra jta
eredő sörték nem egyform a hosszúak, oedeagusukon (62. ábra: (J)
nagy alapi nyúlvány van, gonitjuk (62. ábra: H) hegyes csúcsban
végződik. 4— 5 mm.
Igen gyakori holarktikus faj. Hazánkban egyike a család leggyakoribb faja
inak. Minden sekély állóvíz mellett megtalálható, szikeseken és rizsfoldeken
gyakran tömegesen. Az imágó fényre repül. Gazdasági jelentősége nincs, de lár
vái (ól. ábra: C) bizonyos állóvizek energiaforgalmában számottevő szerepet
játszhatnak ( f i i —X.) ( = albttía Meig., halopkila v. Heydepí)
riparia F a l l .

37. nem: Sctaccra Cresson
Nagyon hasonlít az E p h jd ra F all . nemhez, de arcpajzsuk felső része
m indig lapos és fényes, vagy kissé ham vas. 3. csápízük külső oldalán igen
hosszú, szőrszerű sörte ered (63. áb ra: A), 2 p á r felső orbitalisuk van (egyetlen
fajon van 3). Posthum eralis sörtéjük ritk á n csökevényes, praescutellaris sörtéjük
viszont nincs. L ábaik vékonyak, a hím ek elülső lábtőízének tövi részén oldalt
nincs hosszúkás benyom od ás. K arm aik egyenesek, polvillum aik hiányzanak.
Ivarszervük részei kissé mások, m int az Ephydra-(vLjokon (63. áb ra: B —F).
Életmódjuk hasonlít az Ep/tydra-faj okéra, de csak édesvizekben fejlődnek. Fajaik több
sége az ivarszervek alapján végzett revízióra szorul. Különböző fajaik az egész világon fellel
hetők. Hazánkban 2 fajt találtak, 2 továbbinak az előkerülésére is számíthatunk.1

1

(2) Kisebb faj, legfeljebb 2,5 mm. Szárnyának szegélyere barna. 3 p á r
felső orbitalis sörtéje van. P otroha széles, felülről nézve tojás alakú.

6
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Dél-európai faj, különösen a Földközi-tenger mellékén gyakori. Hazánkban
még nem gyűjtötték, de előfordulását nem zárhatjuk ki
[breviventris L w .]

2

(1) N agyobb, 2 ,8 —4,5 mm. Szárnyukon a szegélyér fekete. Csak 2 p á r
felső orbitalis sortéjük van. P otrohúk viszonylag keskenyebb.

3

(4) A hím ek haslem ezein egyenletesen elhelyezkedő finom szőrök ered
nek, 5. hátlem ezük jóval rövidebb, m int a 4., hypopygium uk a kes
keny, egymás közelében elhelyezkedő surstylusokban végződik
(63. ábra: C). A nőstények tojócsövének tövisei kisebb távolságra
helyezkednek el a cercusoktől, m int a cercnsok hossza. 2,8 4 mm.
Egész Európában és a Kan ári-szigetekiin megtalálták. Hazánkban síkságon
és hegyvidéken egyaránt gyűjtötték, de tömegesen csak ritkán fordul elő, lm ágóit
vizek mentén, sásos, nádas területeken gyüjthejük, lárvái sekély állóvizekben fej
lődnek. A sziket kerüli (V—X.)
rnicans H a l id .

4

(3) A hímek haslem ezcin sűrű kis csom ókban elhelyezkedő rövid, fekete
sörtéeskék erednek, 5* hátlem ezük ugyanolyan vagy kissé hosszabb,
m int a 4, A nőstények tojóesőtövisei nagyobb távolságra vannak
a cercusoktől, m int a ccrcusok hossza (63. ábra: D —E).

63, ábra* A: Setacera aurata S tenu , feje és B: hímjének ivarboltozata oldalról — C: S. mitans
H alid . cf ivarholtozata hátulról — I): S. trina Coll. és E: S* aurata St e f ii , nőstényének
potrohvége — E: S, trina Coll,
ivarboltozata oldalról (A: eredeti, B— F: Collín nyomán)
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(6) A hím ek hypopygium a tom pán végződik, és oldalt tom pa végű
nyúlványa van (63. ábra: B). A nőstények tojócsőtüskéi a cercusoktól igen távol, 1 1 keskeny lemez végén erednek (6.3- ábra: E),
4 —4,5 mm.
Európai faj, de elterjedési területét hiányosan ismerjük, mert sokáig az
előzó faj szinonimjaként kezelték. Hazánkban ritka, mert bár az ország több
pontján fogták, de mindig csak I—2 példányban. Nálunk síkvidéki fajnak látszik
(IV—X,)
aurata S t e n h .

6

(5) A hím ek hypopygium ának nyúlványa a hypopygium csúcsán ered
és kifelé hajlik (63* ábra: F). A nőstények tojócsőtüskéi a cercusokhoz közelebb, szív alakú lemez végén erednek (63* ábra: D). 4 mm*
Eddig csak a Brit-szigetekről ismeretes, de ott olyan gyakori, hogy minden
valószínűség szerint a kontinensen is cJ* Előfordulását hazánkban sem zárhatjuk ki

[Irina Coll.]

38. nem: Teichomyza Macq.
Közepes nagyságú, ham vas testű , nagy szájnyílása, egyenletesen füstös
szárnyú legyek. Fejük (64. ábra: A) hosszabb, m int amilyen m agas, arcpajzsuk
a csápok a la tt bem élyed, köztük szélesen messze előredomborodik, profilban
az arcpajzs messze a szemek elé nyúlik, a szájnyílás nem húzó d o tt vissza.
A hom lok a járom lem ezek között besüpped, a pontszem lem ez dudorszerű.
A praelabrum egészen re jte tt, vagy legalábbis a szájszél m ögött láth ató , n ag y 
részt tak arv a, Postocellarisaik nincsenek, ocellaris, külső és belső vcrticalis
és 2 p ár felső orbitalis sörtéjük vastag, de csak m érsékelten hosszú. A rcpaj
zsukon 1 — 1, a csápok közt kezdődő és a szájszögiet közelében végződő sorban
vastag sörték állnak; a szájszélen függőlegesen lefelé irányuló vastag, fekete
sörték erednék. Pofasörtéjük erős. A 2. csápízükön csak 1 hosszú és sok rövid,
szőrszerfi sörte találh ató , csápsörtéjük csupasz, töve vastagodott* Toruk h á t
oldalán a m icroehaetak 4 acrostichalis és 2 —2 dorsocentralis, intraalaris és

64, ábra. A: Teichomyza faáca Mácq. feje és B: szárnya (Eredeti)
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supraalaris, többé*kevésbé rendezett sorban állnak, de ezeken felül rendezet
lenek is vannak. T orsörtézetük: 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 v a rra t előtti
acrostiebalis. 2 v arrat m ögötti dorsocentralis, 1 hátulsó supraalaris és 3 scntellaris sortepár, továbbá 1 1 meso- és sternopleuralis sörte. A pajzsocska szegé*
Ivén és a m esopleuran szőrszerű sörték erednek. Középső csípőjükön oldalt
1 nagy, alul sok, a végén h a jlo tt sörte van. 1. lábfejízeik igen hosszúak, 2 —4.
ízük igen rövid, az 5. viszonylag hosszú. Hosszú karm aik h a jlo tta k , a pulvillum ok nem csökevényesek, az em podium toliszerű. Szárnyukon (64. ábra: B)
a szegélyér a középérig ér, ra jta m ajdnem a szám ycsűcsig rövid, vastag sörték
vannak, a cx 5,0 körüli érték. A
az r± betorkollásának szintjében van. Vég
sejtjü k helyét redő zárja le, végsőerük helyén rövid, de erős redő láth ató .
P otrohúk üldalszegélyén hosszú, vékony sörték erednek. 1,_ hátlem ezük nem
rövid és nem n ő tt össze a m ásodikkal, a hím ek 5. hátlem eze hosszabb, m in t
a 3. és 4* együtt.
Lárváik szennyvízben, vizelettel átitatott helyeken fejlődnek. Egyetlen palaearktikus
faja van.

—

— Szárnya (64. ábra: B) egyenletesen barna, Legfeljebb a hosszanti
erek m entén sötétehb. A hím ek középső com bjának belső oldalán
hosszú, fekete sörtékből álló sor van. Egész teste és hosszan szőrös
lábai szürkén ham vasak, arepajzsa barnás, illetve a toron bizonyos
m egvilágításban diffúz barna foltok és sávok láth ató k . 4 —5,2 mm.
Nyugat- és Dél-Európában sokfelé találták, és behurcolták Dél-Amerikába
is. Egészen bizonyosan hazánkban is él, de eddig nem gyűjtötték. Lárváit szennyvízülepítokben, vizelettel átitatott helyeken, nyilvános illemhelyeken találták

[fusca Macq*]
3 9 . nem : Góenia R ö b .-D e s v .

2,5
—3,3 mm nagyságú, m intázatlan szárnyú, nagy szájnyílású, sötét
te s tű legyek (65, ábra), Fejük alig m agasabb, m int am ilyen hosszú, rövid
hom lokuk nem süpped be, pontszem lem ezük kissé kiemelkedik* A rcpajzsuk
a csápok a la tt bem élyed, a bemélyedések közö tt kiem elkedik és messze a
csápok elé nyúlik* A szájszél nem h ú zó d o tt vissza, a praelabrum re jte tt. Postocellarisaik helyén csak széthajtó szőrök vannak, ocellaris, külső és belső verticalis és 2 felső orbitalis sőrtéjük hosszú. Az arcpajzs kiem elkedő része sörtézett, 1—1 ferde sorban 3 —4 hosszú sörte ered, a szájszélen lefelé irányuló
hosszú sörték vannak, a pofasörtéjük erős. A 2. csápízükön csak m érsékelten
hosszú sörték vannak, a csápsörte felül sok közepesen hosszú ág at visel. Hume*
ralisaik csökevényesek, vagy csak 1 különíthető el a m icrochaetaktól, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 2 supraalaris, 1 postalaris, 1 intraalaris, 1 + 2 dorsocentrális, 2 scutellaris sörtepár, to v áb b á 1 —1 meso- és sternopleuralis sörte
figyelhető meg. A m esopleura h átú lsó szegélyén több vékonyabb sörte is ered.
Középső csípőjük külső óldalán hosszú sörte, középső com bjuk elülső oldalán
sörtesor van. K arm aik h a jlo tta k . Szárnyukon a középérig nyúló szegélyéren
tü sk ék nincsenek, a cx igen magas érték, a ía az rt betorkollásának szntjében
találh ató , a középerindex alig tö b b , m int 1,0* A végsőér helyén levő redő
gyenge. P otrohúk 1. hátlem eze nem sokkal rövidebb, m int a 2*, a hím ek 5. h á tlemeze nem , vagy alig hosszabb, m int a 4.

XV,

EPHYDEIDAE - VÍZILEGYJSK

6 111

Lárváik iszapban fejlődnek. Ma mindössze 2 fajt sorolnak ebbe a nembe, mindkettő
hazánkban is él.

1

(2) A biliér b a rn a vagy sötétbarna, A h ím e t ivarboltozatával összenőtt
surstylusai igen nagyok, visszahajtva a -3. hátlem ez hátulsö széléig
érnek, az ivarszerv maga is igen nagy (66. ábra: A). A nőstények
9. hátlem ezén alul és 9. haslem ezén csak rövid és vékony sörték
erednek. 2,5—3 mm.

65. ábra. Coenia palustris Fait*. $ (Eredeti)
Elterjedési területe nem teljesen tisztázott, mert sokan a következő faj
szinonimjaként kezelték. Valószínűleg egész Európában előfordul, de megtalálták
Észak-Amerikában is. Hazánkban ritka, csak Ócsán gyűjtötték. Lárvája ismeret
len, valószínűleg iszapban fejlődik (?—VIII— ?)
curvicauda Me ig .2

2

(1) A biliér sárga vagy barnássárga. A hím ek surstylusai rövidek, és az
ivarszerv is viszonylag kicsi (66* ábra: B). A nőstények 9. hátlem e
zén alul és 9. haslem ezén 1 —1 p ár vastag, fekete, lefelé vagy h á tra 
felé irányuló sörte van (65. ábra). 2 ,5 —3,3 mm.
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A legészakibb részeket kivéve egész Európában él, de előfordul KözépÁzsiában is. Hazánkban gyakori, középhegységi patakok iszapos partján* ártere
ken* mocsarak szélén és szikeseken egyaránt előfordul. Lárvája magas szervesanyag-tartalma iszapban fejlődik (III —X.)

palustris F all .
4 0 , nem : Paracoenia C r e sso n

Közepes nagyságú, nagy szájnyílású, erős sörtézetű legyek. Fejük
(66. ábra: D) olyan hosszú, m int a m agassága, arcpajzsuk a csápok a la tt bemélyed, közö ttük és a la ttu k messze eloredom borodik, a szájszél nem vissza
h ú zódott. H om lokuk m ajdnem lapos, a pontszerű lemez dud őrszem . Postocellarisaik helyén csak széthajló szőrök vannak, ocellaris, külső és belső vertiealis és 2 felső orbitalis sörtéjük bosszú és vastag. A rcpajzsuk kidom borodó
része sörtézett, 1—1 ferdén, futó sorban vastag, hosszú, a szájszélen pedig
hasonló lefelé irányuló sörték erednek, A 2, csápízükön csak m érsékelten
hosszú sörték lehetnek, csápsÖrtéjükön felül rövid és közepesén hosszú ágak
eg y arán t vannak. A tö t hátoldalának m icrochaetai rendezetlen sorokban áll
nak. T orsörtézetük: 2 —3; hum c ralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 2 supraalaris, 1 p o sta ia m , 1 intraalaris, 1 -[- 3 dórsocentralis és 2 seutellaris sörtepár,
illetve 1 —I meso- és stcrtioplou ralis, A mesopleura h átú Is ó szegélyén több
rövidebb sörte ered, a pajzsocska hátoldala és a m esopleura röviden sörtézett.
Középső csípőjükön oldalt 1 vékony sörte, alul sok szőr van. K arm aik h a jlo t
tak . Szárnyuk (66, ábra: C) füstös, a h arán terek még sötétebben felhőzöttek,
a középérig nyúló szegélyéren tüskék nincsenek, a ex több m int 5*0, a tü az

66. ábra. A: Coenia curvicauda M eig . és R: C. palustris F all. hímjének potroha az ivar
szervvel — C: Paracoenia fumosa S ten o . szárnya és I): feje (Eredeti)
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rL betorkollásának szintjében van, a középérindex alig több, m int 1,0, a végsejt
helyét redö zárja le, a végsőér helyén hosszú, erős redő van. Potrohnk 1. h átleméze nem csökevényes, a hím ek 5. hátlem eze hosszabb, m int a 4., a nősté
nyek 9* has- és hátlem ezén 1—1 pár erős, tüskeszerű sörte ered.
L árváik iszaplakók. K é t palaearktikus faja közül hazánkban 1 ék

—

— P o trohának b arn a hátlem ezei a hátulső szélükön fehéresszürkén
szegettek, az arcpajzs ugyanilyen árn y alatú fehéresszürke. Csak
2 bum eralisa van, ezektől befelé pedig 1 szőrszerű sörte. Pillérje
halványsárga. 3,1 —4 mm.
Észak- és K özép-Európában él a legészakibb részeket kivéve. H azánkban
sem ritk a , m ajdnem m inden dombsági és síksági iszapos vízparton föllelhető; a
szikeseket sem kerüli. L árvája m inden valószínűség szerint iszapban fejlődik.
Jm ágója kora tavasszal látszik leggyakoribbnak, iinágóként telel á t ( I I I —X I.)

furnosn S t e n h .

41. nem : Lam proscatella H e n d .
K isterm etű, nagy szájnyílása, m intázatlan szárnyú, ham vas te stű legyek.
F ejü k (67. áb ra: A) kissé m agasabb, m int am ilyen bosszú, az arcpajzs a csápok
a la tt kissé bem élyed, közöttük és a la ttu k csak kevéssé dom borodik előre,
a szájszél nem h úzódott vissza, Ocellaris, külső és belső verticalis, 2 felső orbitalis sörtéjük erős, de az elülső orbitalis előtt és m ögött még 1—1 vékony,
rövid sörte is eredhet. A rcpajzsuk sörtézett, 1 —1 ferdén futó sorban 1—3 erő
sebb sörte áll. A szájszélen erős sörték vagy csak szőrök vannak, pofasörtéjük
nincs. 2. csápízükön csak rövid sörték erednek, csápsörtéjük csak mölyhos,
vagy egészen finom ágacskák vannak ra jta . T oruk hátoldalán 2, egyform a
m ierochaetakból álló acrostichalis sor van. T orsörtézetük: 0 hum eralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 hátulsó nagy supraalaris, 0 —1 kis p o sta ia m ,
1 v a rra t előtti és 1 v a rra t m ögötti dorsocentralis, 1 a dorsoeentralisok vonalá
hoz közel to ló dott pajzsocska előtti intraalaris és 2 scutell ári s sörte pár, az oldalsó
azonban csak egyh arm ada-egy negye de a csűcsinak. 1 —1 meso- és sternopleuralisuk vari. Á középső csípő oldalsó sörtéje gyenge. Szárnyukon (67* ábra:
B) ablakszerűén átlátszó foltok sosincsenek, és legfeljebb a h arán terek söté
tebben felhőzöttek, egyébként a szárny egyszínű. A középérig nyúló szegély
éren tüskék nincsenek, a cx 5,0 vagy több, a #a az r± betorkollásának szintjében
van, a könyökér végszakasza hosszú. Potrohúk 1. hátlem cze rövid. A hím ek
surstyíusai nem csak az ivarboltozattal, de egymással is összenőttek (67. ábra:
C -D ).
Im ágóik nedves réteken, vízpartokon fordulnak elő, lárváik valószínűleg iszaplakók.
i palaearktikus faja közül hazánkban 3 fordul elő.

X

(2) A hom lokhárom szög fényes zöld színű, az arcpajzs és a pofák ezüstfehérek. A pofa széles, a fejindex 2,0 vagy alig több. A szájszélen
csak szőrszerűen vékony sörték vannak, az arcpajzson csak 1 erős
oldalsó p á r sörte van, középen nincs erős, széthajló sörtepár, A to r
hátoldala zöldes, oldallemezei ezüstszürkék. Kisebb faj, 1,5 —1,8 mm.
E urópában, Észak-A frikában, Közép-Ázsiában és Észak-A m erikában
találták . H azánkban nem m ondható gyakorinak, alföldi állóvizek és folyók m entén 8

8 Vizilegyek
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található. Szikeseken is előfordul. L árvája valószínűleg iszapban fejlődik (IV —
V III - ?)

dichaeta Lw.
2

(1) A hom lokhárom szög Hamvas, az arcpajzs aran y b am a vagy ezüstösszürke. A pofa keskeny, a fejindex 5,0 vagy alig kevesebb (67. ábra:
A)* A szájszélen vastag sorték erednek, az arcpajzson 3 —4 p á r erfls
sörte van, köztük 1 széthajló pár az arcpajzs közepén.

3

(4) A szárny általában színtelen, a h arán terek nem árnyékoltak. Az arc
pajzs a ran y b am a, a to r b a rn a hátoldalán aranyos ham vasság van.
A hím ek 5. hátlem eze sokkal hosszabb, m int a 4., ivarszervük nagy,
a cercnsok viszonylag kisebbek (67. áb ra: D). A nőstények 4, h á t
lemeze hosszabb, m int az 5., és a 6. fele olyan hosszá, m int az 5*
1,7—2,5 m m .
Valószínűleg liolarktikus kiterjedésű faj. Európa középső és északi terüle
tein, Észak-A m erikában és G rönlandon találták . H azánkban nem ritk a , közép
hegységeinkben gyakoribb, m int az alföldeken. Im ágója h a tá ro zo ttan nedvességkedvelő, iszapos és növényzettel b enőtt vízpartokon, nedves réteken található.
L árvája ism eretlen (IV —X .) (=píh>5%enÍ3 B eck .)
sibilans H alid .

67. ábra. A: Lamproscatelia himaiulata H e n d . feje és B: szárnya — C: L, bimaculata H e n d .
és D: L, sibilans H a lid . hím potroliénak 4. és 5. szelvénye az ivarszervvel (Eredeti)
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(3) A szárny füstös, a h aránterek, különösen a hátulsó, b arn án árn y é
k oltak (67- áb ra: B). Az arcpajzs általában ezüstösszürke, a to r h á t
oldala b arn a vagy zöldesbarna, ra jta nincs aranyos hamvasság*
A hím ek 5- hátlem eze nem , vagy alig hosszabb, m int a 4., ivarszer
v ü k kicsi, cercusaik viszonylag nagyok (67. áb ra: C). A nőstények
4, hátlem eze rövidebb vagy egyenlő az ötödikkel, a 6. csak negyed
olyan hosszú, m int az 5. 1,6—2,4 mm.
Bécs mellöl írtá k le. E lterjedési területe ism eretlen, m ert a legtöbb szerző
az előző fajjal összekeverte; igen sokszor azzal eg y ü tt fordul elő. H azánkban a
nem leggyakoribb faja. Síkságon és hegyvidéken egyaránt előfordul, a szikeseken
sem ritk a. L árvája és annak életm ódja ism eretlen. Im ágóit hegyi réteken, és szinte
m inden vízparton gyn jtb etjü k ( I I I —X .)
himaculata H e n d *

42. nem: Scatella Rob.-D esv .
K isterm etű, nagy szájnyílása, legtöbbször világos foltokkal m in tázo tt
szárnyú legyek (68. ábra). A rcpajzsuk a csápok a la tt kissé bem élyed, közel
a csápok tövéhez m eredeken előreugrik, és a szájszélig fokozatosan egyre jo b 
ban kidom borodik. A pofa rendszerint keskeny, a praelabrum re jte tt, Ocellaris, külső és belső verticalis és 2 felső orbitalis sortéjük erős. A szemek a la tt
erős pofasörte ered, de ez peristom alis helyzetbe to lódhat (69. ábra: A). Arc
pajzsuk sörtézett, 1—1 ferdén futó sorban több erős sörte ered, a legalsó
mindig igen hosszú. A szájszélen rendszerint csak m érsékelten hosszú, vékony
sörték erednek* Csápjuk 2. ízén csak kicsi, szőrszerű sörték vannak. A csápsortén felül egészen rövid szőröcskék erednek. T oruk hátoldalán csak a h a rá n t
v a rra t elő tt van 2 sor acrostichalis m icrochaeta, de ilyenkor közvetlenül a v a r
r a t elő tt 1 pár hatalm as acrostichalis sörte van, vagy 2 teljes sor acrostichalis
találh ató , de ekkor az acrostichalis m aorochaeta-pár szórszerűen vékony és
rövid. A többi torsörte: 2 no tople uralis, 1 prae sut uralis, 1 há túlsó supraalaris,
2 v a rra t m ögötti dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár (az oldalsó vékony és
rövid), 1—1 meso- és sternopleuralis. Szárnyukon legtöbbször 5 átlátszó ablak
van, de ezek hiányozhatnak is, a 2. perem sejtben levő folt mindig keskeny*
A szegély ér a középérig nyúlik, az ra43 igen hosszú, a végsőér helyén levő rcdŐ
vékony, de bosszú. P otrohúk 1, hátlem eze jó v al rövidebb, m int a 2., a hím ek
5. hátlem ezc mindig jelentősen hosszabb, m int a 4*
L árváik iszapban fejlődnek. 10 p alaeark tik as faja közül négyet ta lá lta k h azán k b an ,
további 3 faj előfordulása pedig várható.

1

(4) Az arcpajzs ezüstfehér. A szem a la tt nincs pofasörte, illetve ez
letolodva peristom alis helyzetbe kerü lt (69. ábra: A). A pofa széles,
a fejindex nem sokkal tö b b , m int 2,0; 2 teljes sor acrostichalis sör te 
jü k van, és acrostichalis m a erő eh ae tá ju k vékony, szőrszeru, legfel
jebb kétszer olyan hosszú, m int az előtte álló m icrochaeta. 2

2

(3) A lábak teljesen feketék. A szárny füstös, ra jta legtöbbször 5 vilá
gosabb folt látható^ hasonlóan, m int a 68. ábrán, de annál kevésbé
kifejezetten* m ivél a foltok nem teljesen átlátszók. A szárny általá 
b a n hosszabb, m int a te st. 1,8—2,6 mm.

8*
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E urópán kívül A frikában, Észak- és Dél-A meri kában is m egtalálható,
la z á n k b a n nem ritk a, alföldeken és hegyvidéken egyaránt előfordul, de szikeseken
is él. Lárvái a legkülönfélébb iszapokban fejlődnek, im ágóit is mindig álló- és
folyóvizek m ellett talá ltá k (IV —X.)
paludum Meig .

3

(2) A lábfejek sárgák vagy sárgásbarnák. A szárny halványabb sárgás
b arn a, ra jta sosincsenek átlátszó foltok, ellenben a közepén 1 nehe
zen észrevehető harántos, világosabb sáv húzódik. A szárny u gyan
olyan bosszú, m in t a test. 1,5—1,9 mm.

Igen ritk a faj, csak a K árpát-m edencéből ismeretes. E gy Torda m elletti sós
tavon fogott példány alapján írtá k le, ezenkívül csak K iskunhalason és N oviban
(Jugoszlávia) gy ű jtö ttek , de egv bizonytalan nagyváradi a d a t is van. É letm ódja
ism eretlen (? —V I—V IÍ— ?)
indistincta B eck .4

4

(1) Az arcpajzs nem ezüstfehér, rendszerint sárgás vagy sötétszürke,
A szem a la tt erős pofasörte van (68. ábra). A pofa keskeny, a fejin dex 4,0 vagy több. Acrostichalis m acrochaetájuk vastag és jóval
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több, m int kétszerese az előtte álló m icrochaetanak. Legtöbbször
csak a h a rá n tv a rra t előtt vannak aerostichalis m icrochaetak.
5

(8) A lábfejek sárgák vagy barnássárgák.

6

(7) A hím ek elülső lábszárának belső oldalán hosszú szőrök v annak,
elülső com bjuk hátulsó-belső felszínén pedig hosszabb sörték ered
nek, m int a comb vastagsága az eredésük helyén (69. ábra: B).
A h a rá n tv a rra t m ögött is vannak szőrszerű aerostichalis m icro
chaetak. 2 mm.
Angliából írtá k le, a Terme szettudom ányi Múzeum gyűjtem ényében
Spanyolországban fogott példány van. T alán hazánkban is él

[ciliata Coll.]
7

(6) A hím ek elülső lábszárának belső oldalán nincsenek hosszú szőrök,
elülső com bjuk hátulsó-belső felszínén pedig rövidebb sörték ered
nek, m int a comb vastagsága az eredésük helyén. A h a rá n tv a rra t,
illetve az aerostichalis m acrochaeta m ögött nincsenek m icrochaetak.
2 mm.

69. ábra. A: Scuieíia paludum M e ig . feje —- B ; S. ciliata C o l l . hím jének elülső lába — C:
S. tenuicosia C o l l . és 1): 5. stagnalis F a l l . hím jének ivarboltozata a surstyhi sokkal — E :
S. tenuicosta C o l l . és F : S . stagnalis K a l l . szárnyának felső része — G: S. callosicosta B e z z i J
és H : S. jta g n o iis F a l l . szárnya ( B — F : C o l l í n nyom án, a többi eredeti)
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Észak*, N yugat- és D él-E urópában, E gyiptom ban, Küzép-Ázsiában
egyaránt m egtalálták. H azánkban még nem g y ű jtö tték , de előfordulása várható.
Im a goit tengerpartokon és nedves réteken fogták, lárvája ism eretlen

[lutosa H a l id .]
8
9

(5) A lábfejek éppúgy* m in t a láb ak többi része, feketék.
(IÖ) Á fej index 4,0- A hím ek szegély erének mg1 szakasza erősen meg
duzzadt, de az egész szegélyér vastagabb, m int a rokon fajoké
(69, ábra: G), A to r hátoldala sárgásszürke. Az r4+5 és m erek vége
m indkét iv ar szárnyán széttartók. 1,7—2,2 mm,
D él-E urópától a Kola-félszigetig fordul elő. Már a K árpát-m edencében is
gy ű jtö tték (Mehádia), de M agyarországon még nem fogták. Im ágóit olyan hom o
kos vagy iszapos vízpartokon gy ű jtö tték , ahol nem n ő tt m agasabb növényzet

[callosicosta B ezzi]

10

(9) A fejindex 5,0. A hím ek szegélyerének mg1 szakasza nem duzzadt
meg (68, ábra, 69. ábra: E, II), a szegélyér többi része is vékonyabb.
A to r hátoldala sötétebb. Az
és m erek végei legfeljebb gyengén
széttartók.

11

(12) A szegélyér nem vékonyodott el (69. ábra: F, H), a szárny ren d 
szerint erősen füstös. A hím ek ivarboltozata és surstylusai olya
nok, m int a 69. ábra: D-n* Á tlagosan nagyobb, barnás vagy feketés
h átoldalú faj (68. ábra). 1 ,6—2,4 mm.
Kozm opolita faj, hazánkban is egyike a család leggyakoribb fajainak.
Mindenféle nagysága és minőségű víz p a rtjá n m egtalálható, lárvái iszapban fej
lődnek ( I I I —X.)
stagnalis F all.

12 (11) A szegélyér elvékonyodott, ez főleg az mg1 szakaszon látszik (69. áb
ra; E ), a szárny kevésbé füstös. A hím ek ivarboltozata és surstylusai
olyanok, m in t a 69. ábra: C-n. Az élőbbinéi átlagosan kisebb, szürke
hátoldalú faj. 1,5—1,9 mm,
A átagnalís F all .-tói nehezen elválasztható faj. Csak E urópában él, és a
stagnoiis-nál jóval ritkább, A K árpát-m edencében Erdélyből, a Deliblátról és
Pákozdról szárm azó példányok ism eretesek. É letm ódja azonos a stogncdis-éval

tenuicosta Coll.

43- nem: Neoscatella Malloch
A szájszélen eredő sörték hosszabbak és vastagabbak, m int a Scatellafajokon, a szem a la tti pofasörte m indig hosszú és vastag (70. ábra: A). 1—2
baráti tv a rra t előtti dorsocentralis sörtéjük is van, az aerosticbalis m aéroehaetaju k m indig erős, m ögötte m egnagyobbodott m icroebaetak lehetnek, de h iá 
n y o zh atn ak is. Szárnyukon a 2. perem sejt világos foltja széles, négyzet alakú
(70, áb ra: B). A nem jellemzése egyebekben megegyezik a Scatella RpB.D esv. nemével.
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3 paíaearktikus faja közül egyet talá lta k hazánkban, 1 m ásik előfordulása pedig v á rh a tó ,

A. 3. f a jt (crassicústa B egk .) eddig csak D ániában, É szak-E urópában, a Szovjetunió európai
részeinek északi területein, Észak-Szibériában és K anadában talá ltá k , így nem valószínű, hogy
nálunk is előkerül,

1

(2) A h a rá n t v a rra t elő tt 2 p ár dorsocentralis sörtéje van, de ezek rövidebbek, m in t a v a rra t m ögötti dorsocentralisok. A v a rra t előtti
hosszú acrostichalis sörte m ögött 2 sorban kissé m egnagyobbodott
acrostichalis m icrocbaetak találh ató k , A pofa szélesebb, a fejindex
2,5 (70, ábra: A), 1 ,8 - 2 ,6 mm.
A legészakibb részeket kivéve egész E urópában előfordul. H azánkban
elég ritk a , eddig csak síksági vizek m ellett és a B alaton p a rtjá ró l fogták. K ül
földi vizsgálatok sókedvelő fajk é n t jellem zik, a hazai anyagon azonban nem
m utatkozik meg, hogy a szikeseket előnyben részesítené. L á rv á já t nem ism erjük
(V—V I I I — ?) ( — aestuans Hat.id., mégastoma Z e tt.)
subguttata Meig ,

2

(1) Csak 1 pár, a v a rra t előtt álló dorsocentralis sörtéje van, ez viszont
ugyanolyan erős, m int a v a rra t m ögötti dorsocentralisok. A v a rra t
előtti bosszú acrostichalis sörte m ögött nincsenek acrostichalis
m icrochaetak. A pofa keskeny, a fejindex 3,5, 2 —2,5 mm.
Sok szerző nem ism erte, vagy félrehatározta, így elterjedési terü leté t sem
ism erjük. Biztos előfordulási ad atai Dél-Lengyelországból, Belgiumból, a Scillyszigetekről, Ném etországból, illetve Skandináviából vannak. L o e w gyűjtem ényé
ben „U ngarn” megjelöléssel vannak példányok, bizonytalan irodalm i a d a t v a n
a Szebeni-kavasokból (Rom ánia), M agyar gyűjtem ényben nincs bizonyító pél
dánya. I t t csak m in t v á rh a tó fa jt v e ttü k fel. Nedvessé gkedvelő; lárvája isme
retlen

[silaeea Lw«]
44. nem: Linmellia Mallocu
K isterm etű, erősen m intázott szárnyú, sö tét te stű legyek (71* ábra)*
F ejü k jóval m agasabb, m int a hosszúsága, m ert a csápok a la tt bemélyedő arc
pajzs nem dom borodik előre erősen- Pofájuk igen keskeny (71* ábra), a prae-

i-nEBk. ’I \Y
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70. ábra. A: Neoscatella subguUata M e i l . feje és B: szárnya (Eredeti)
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lab m m re jte tt, Postoeeilarisaik nincsenek, az occllaris, külső és belső verticalis
sortéik erősek, rend szerint csak 1 hátulsó, kifelé hajló felső orbitalis találh ató ,
h a pedig az elülső is m egvan, az rövid és előrehajlik, Az arcpajzs ritk á sa n
sörtézett, 1 —1 ferdén futó sorban, valam int a szájszélen hosszú, vastag sörték
erednek. Pofasört éj ük van, de gyenge. A 2, csápízen nincs elorehajló tövis,
a csápsörtén felül csak parányi szőrök vannak. A to r hátoldalán 2 sorban egy
form án rövid acrostichalis m icroehaetak erednek, T orsörtézetük: 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 hátulsó supraalaris, 1 kis postalaris, 2 v a rra t m ögötti
dorsocentralis (a hátulsó intraalarisnak is tekinthető) és 2 scutellaris sörtepár.

de az oldalsó igen kicsi. 1 —1 mcso- és sternopleuralisuk van. Középerükig érő
szegélyerükön tüskék nincsenek (72. ábra: A —B), a cx igen magas érték,
A szárnyon elmosódó és éles h a tá rú , különböző színű foltok és átlátszó abla
kok v annak bonyolult elrendezésben. Potrohúk 1. hátlem eze nem feltűnően
rövid, a hím ek 5. hátlem eze nem vagy alig hosszabb, m int a 4,
Igen ritka fajok, életmódjukról is keveset tudunk. A nem fajai minden földrészen
megtalálhatók. Mindhárom palaearktikus faja hazánkban is él.

1

(2) Valam ennyi lábfej 1- 2. íze sárga vagy bam ássárga, a biliér sárga.
A szárnyon (71. ábra) az 1. perem sejt világosbarna foltjai a 2. perem-
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sejtben folytatódnak. Az 1* szegélysejtben 2 nagy, sötét folt van*
1,5—2 mm.
Nagyon ritka faj. Eddig csak Angliában,. Ausztriában és a Kárpát-medencéfoen gyűjtötték. Hazánk 7 pontjáról került elő 1 —1 példánya, és egyet fogtak
Homoródfürdőn (Erdély) is. Imágóit kerti melegágyak fölött, réten, közép
hegységi patak völgyek ben gyűjtötték. Lárvája és életmódja ismeretlen (V—IX*)
( —pauciguttata S t r ó b l )
fallax Cz e r NY

2

(1) A lábfejek m inden íze fekete, ritk á n a h á t alsó toíz sárgás. A biliér
sötét. Szárnyukon (72. ábra: A —B) az 1. perem sejt foltjai nem foly
tató d n ak a 2. perem sejtben.

3

(4) Az 1. szegélysejtben 2 sötétb arn a folt van, am elyek sotétebbek,
m int a szárny többi foltjai, és így nagyon szém betűnóek (72. ábra:
A). A to r hátoldalának és a fejnek világosabb foltjai kevésbé h a tá 
ro zottak. A h á t alsó lábfej tőíze sárga vagy barnássárga. 1,8—
2,2 mm.
Egész Európában, Észak-Afrikában és a partjai közelében levő szigete
ken, Észak-Amerikában, sőt állítólag Dél-Amerikában is előfordul. Hazánkban
igen ritka, csak Tatán, Vérteskozmán, Pécsett, a Mátrában és a Börzsöny hegy
ségben fogták I— 1 példányát, de előkerült a Kárpát-medence néhány más pont
járól is. Imágóit leggyakrabban nedves réteken találták. Lárvája ismeretlen

(II—VI., IX -X .)
quadrata F álL-

72. ábra. A: Limi»eJ/*a quadrata F alt., és B: L+ Sienhammari Z e tt. szárnya — PhilotelmOr
nigripennití M eig, feje és D: szárnya (Eredeti)
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(3) Az 1. szegélysejtben 3 sötétbarna folt van^ m elyek azonban nem
sötétebbek, m in t a szárny többi foltjai, sőt halványabbak, m int az
1, perem sejt foltjai (72. ábra: B). A to r h átoldalának és a fejnek
világos színű foltjai és sávjai jól látszanak* A hátulsó lábfej tőíze
a lábfejek többi részével azonosan sö tétb arn a vagy fekete, 1,6—
2,2 mm.
Egész Európában, Észak-Afrikában és Észak-Amerikában gyűjtötték, de
mindenütt igen ritka. Hazánkban csak Bódvasziláson fogták; a Magas-Tátrában
is megtalálták, I magája általában réteken gyűjthető, lárvája és fejlődésmenete
ismeretlen (VIII.)
Stenham m ari Z e t t *

45. nem: Fhilotelm a B eck .
Apró term etű, nagy szájnyílású, alig ham vas fekete testű , m intázatlan
szárnyú legyek. Fejük (72. ábra: C) alig m agasabb, m int a hosszúsága, az arcpajzs a csápok a la tt bem élyed, k ö zö ttü k -alattu k messze előredomborodik.
Pofájuk viszonylag keskeny. A hom lok rövid, lapos, a pontszem lem ez enyhén
dom ború. A praelahrum rejtett* Postocellarisaik nincsenek, oceilaris, külső és
belső verticabs és 2 felső orbitalis sörtéjük erős. Az arcpajzs sörtézett* 1 —1 fer
dén fu tó sorban és a szájszélen erős sört ék vannak. Pofás őrt éj ük nincs, A csáp
2. ízén belül 1 hosszú, előre irányuló tüskeszerű sörte van, a csápsörte hosszan
to llazo tt. A to r hátoldalán 2, egyform án rövid m icrochaetakból álló sor van.
T orsörtézetük: 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 hátulsó supraalaris, 1 kis
postalaris, 1 v a rra t előtti és 2 v a rra t m ögötti dorsocentralis,* 2 seutellaris
sörtepár, de az oldalsó szorszerű és csak harm ada a esűcsinak. K arm aik h a j
lo tta k és viszonylag rövidek. Füstös szárnyukon (72. ábra: D) a szegélyér
a középérig ér, a harán terek legfeljebb halványan árnyékoltak, világos foltok
egyetlen fajon vannak. A cx magas érték, a végsőér helyén vékony, de igen
hosszú redő van. P otrohúk 1. hátlem eze rövid, a hím ek 5, hátlem eze nem , vagy
alig hosszabb, m int a 4.
2 palaearktikus faja közül 1 él hazánkban, a másik fajt (d efecta H a lid ,) Angliából
írták le, de 140 év óta másutt még nem gyűjtötték.

—

— Szárnyán (72. ábra: D) világos foltok nincsenek, viszont a h a rá n t
erek kissé felhozöttek. Az egész csáp és a lábfejek is feketék. Az arc
pajzs szürkén ham vas. 1,1 —1,6 mm.
Kicsinysége és más alcsaládókra jellemző csápja miatt nagyon sokan,
elnézték, így elterjedési területét hiányosan, ismerjük. Skandináviából, a Szovjet
unió északnyugati részéről, Angliából, Dcl-I#engyelországból vannak adataink.
Hazánkban ritka. Imágóit síksági vizelt partján, nedves réteken fogták. Lárvája
és fejlődésmenete ismeretlen (III—VII— ?) ( = a n o m a litm B eck .)

nigripenne Meig ,

* A pajzsocska előttit helyesebb befelé tolódott intraalarisnak tekinteni.
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46. nem : Scatophila B egk .
Apró, általában nagy szájnyílású fajok, szárnyukon általában csak á t
látszó foltok vannak. A rcpajzsuk nagyon változatos alkotásű: hom orú (73. áb
ra), egyenletesen dom ború (74. á b ra : B) vagy a szájszélnél orTSzerű n yúlványt
alkot (74. ábra: A). A szájnyílás m indig elég nagy, a praelabrum re jte tt. H om 
lokukon 1 — 1 p ár ocellaris, külső és belső verticalis és hátulsó, kifelé bajlő felső

73. ábra. Scatophila caviceps Stenh.

(Eredeti)

orbitalis sörte találh ató , az elülső orbitalis csak m int előrehajlő rövid, vékony
sörtéeske van meg. A szájszélen 2 vagy több p ár erős sörte ered, az arcpajzs
sörtézett, az erősebb sorték elhelyezkedése igen változatos. Nagyon jellemző,
hogy oldalt-alul van-e kifelé-felfelé hajló sörte (74. ábra: B), vagy ez hiányzik
(74* ábra: A). P ofasörtéjük nincs, illetve perislom abs helyzetbe to ló d o tt és
gyenge* A 2. csápízükön legfeljebb 1 hosszabb szőrszeríí sörte van. Csápsörtéjü k molyhos* Toruk hátoldalán 2 sor elég erős acrostichalís m icrochaeta van,
ezek legtöbbször a pajzsocskáig foly tató d n ak , ritk á n csak a h a rá n t varratig*
Kivételesen a h a rá n tv a rra t előtti acrostichalís m icrochaeta-pár m acrochaetává
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nagyobbodik* További torsörtéik: 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1 hátulsó
supráalaris, 0 1 kis postai aris, 0 —1 -f-2 dorsocentralis, 2 scutellaris sörtepár,
1 —1 meso- és sternopleuralis sörte* A to r hátoldala sokszor rajzolatos. Szár
nyukon á szegélyér csak az r4+5 érig nyúlik {74* ábra: C —D), a szárnyon leg
többször világos foltok vannak, legfeljebb a b arán terek árnyékoltak. A szárny
erek sokszor hullám osak. Potrohúk általában ham vas, néhány faj esetében a
5. hátlem ez, kivételesen az egész potroh fényes. Az 1. hátlem ez jóval rövidebb,
m int a 2.
Nagyon sok, de ritka fajt egyesítő nem. Közel 60 faja ismeretes, de igen sok még a
leirattal! faj is. 23 eddig leírt, érvényes palaearktíkus faja közül hazánkban 7 került elő, a
nyolcadikat már megtalálták a Kárpát-medencében, és 6 további faj előfordulása is várható*

1

(2) Az arop aj zs hom orú (73. ábra), középen behorpadt, így a szájszél
profilban előreugrik, ra jta sok, de vékony sörte van. Az arepajzson
old alt-alul nincs erős sörte. V arrat előtti dorsocentralis nincs,
2 teljes sor acrostiehalis a van. A to r barna hátoldalán szürkés fehér
sávok és foltok vannak. Valam ennyi láb teljesen fekete. 1 —1,6 mm.
Európában és Madeira-szigetén találták. Hazánkban ritka. Síkvidékek
nedves rétjein és vizek mellett gyűjtötték, de 1—1 helyen csak kevés példányt
lehet fogni. Lárvája és annak életmódja ismeretlen (III—VII— ?)

eaviceps St e n h *
2

(1) Az arcpajzs nem hom orú, hanem legtöbbször enyhén dom ború,
profilban egyenes vagy kissé dom ború (74, ábra: B), esetleg a száj
szél középen elörehúzott (74, ábra: A).

3

(6) A biliér fekete. Az arcpajzson oldalt-alul nincs felfelé hajló erős sörte.
A lábak teljesen féketek*

4

(5) A h a rá n tv a rra t előtt nincs dorsocentralis sörtéje, acrostiehalis sorai
teljesek, a pajzsocskáig folytatódnak, acrostiehalis m acrochaetajuk
viszont nincs.. A potroh az 1. hátlem ez kivételével fényes fekete.
1,2 —1,5 mm.
Igen ritka faj, csak Svédországból, Einnorszagból, Dél-Lengyelországból
és hazánkból ismeretes* Nálunk Dabason és Gyónón gyűjtöttek 1—1 példányát*
Életmódja ismeretlen (IV*, IX.)

contam inata Ste n h ,
5

(4) A h a rá n t v a rra t előtt erős dorsocentralis sörtepárja van. Acrostichalis m icrochaetai csak a v a rra t előtt vannak, és 1 bosszú, a varrato n
álló acrostiehalis m acrochaetajuk van, A potroh ham vas barna.
1,3—-1,7 mm.
Észak- és Közép-Európában, valamint Észak-Amerikában találták. Rend
kívül ritka faj. Nálunk még nem gyűjtötték, de előkerülése mindenképpen vár
ható. Életmódja ismeretlen

[eribrata St e n h .]

6

(3) A biliér sárga vagy barnássárga* Az arcpajzson oldalt-alul erős, fel
felé hajló sörte lehet, és több faj lábfeje sárga*

XV.

7

6 125

EPHYD3UDAE — VÍZILEGYEK

(8) Az arcpajzs alsó része középen orrszerűen elörenyülik, így a száj
szél profilban messze a szemek elé ér (74. ábra: A)* E nyúlvány csak
finom an szőrös, de m ellette a szájszélen 2 p ár lefelé irányuló erős
sörte van. A lábfejek is feketék. S ötétbarna torán világosszürke
foltok és sávok láth ató k . P otroha fényes fekete. 1,4 mm.
Nemrégen írták le a Börzsönyben (Magyarkát), erdőben fogott egyetlen
példány alapján (IX.)
nasuta L. P app

8

(7) Az arcpajzs alsó része nem orr szerű, rendszerint enyhén dom ború
(74. ábra: B), a csápok a la tt többé-kevésbé bem élyed, profilban
egyenes vagy kissé dom ború.

9 (10) A szájszélen középen a 2 lefelé irányuló sortén kívül 1 vízszintesen
álló rövid tüske is van. A to r hátoldalán élesen h a tá ro lt sávok v a n 
nak, a pajzsocska csúcsa fehér. 1,5 mm,
A száz ad fordulón Felső-Ausztriából írták le, és azóta csak Észak-Ameriká
ban (Kalifornia, Montana, Ontario) találták. Előfordulása hazánkban is várható

[im icornig Cz e k n y ]

10

(9) A szájszélen középen nincs vízszintesen álló tüske.

11 (12) A to r hátoldala fémesen fénylő fekete. A potroh az 1. hátlém ez
kivételével szintén fényes fekete, A lábak teljesen feketék. Az arc
pajzs kevéssé dom ború, fehéren ham vas. Az arcpajzson alul-oldalt
nincs felfelé hajló erős sörte. 1 mra vagy alig nagyobb.

74. ábra. A: ScatophUa nasuta L* Papp és B: S. dcspecta H a l it *. feje — C: S. póeciloptera
JL. P a p p és 1): S. pumilio Lw. szárnya (Eredeti)
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Rendkívül ritka, csak Dél-Lengyelországból ismert faj. Mivel igen jelleg
zetes, a többi fajoktól jól elkülöníthető, és a nemen belül kis területen előforduló
endemizmiisok nincsenek, előkerülését hazánkban is várhatjuk

[halterata B eck.]

12 ( 11) A tor hátoldala ham vas, világos faltokból és sávokból álló rajzo
la tta l, vagy ezek nélkül*
13 (22) M indhárom láb teljesen fekete*
14 (15) Az arepájzson old alt-alul 1 — 1 kifclé-felfelé irányuló hosszú sörte
van (74. áb ra: B). A to r h áto ld alán elöl 4 élesen h a tá ro lt, m egnyúlt,
világosszürke folt láth ató . A hím ek középső com bjának hátulsóbelső oldalán vastag tü sk ék sora van. 1,4—1,9 mm*
Az egész északi féltekén előfordul* Hazánkban nem mondható gyakorinak,
annak ellenére, hogy ügy tűnik, ez a leggyakoribb faj* lm ágóit a Duna iszapos
partján, síksági vizek mellett, valamint Pöstyénnél és Nagyváradnál gyűjtötték.
Fejlődésmenetét nem ismerjük (V—IX*)

despeeta H alid .
15 (14) Az arcpajzson oldalt-alul nincs erős, kifelé-felfelé hajló sörte*
16 (17) A to r hátoldala ham vas barna, világos rajzolat nélkül, a hom lok
ugyanilyen színű. A szem kisebb, így a pofa széles, a fejindex 2,0.
A szárnyon a h arán terek m entén elm osódott b a rn a foltok vannak.
1,25 mm.
Németországban gyűjtötték, előfordulását nálunk sem lehet kizárni

[infantina Oldbg .]
17 (16) A to r hátoldalán az alapszínnél világosabb rajzolat van. A szemek
nagyobbak, a pofa szélesebb, a fej index 3,0 vagy tö b b .
18 (19) A potrob az 1. hátlcm ez kivételével fényes fekete, a hátlem ezek
h á tu l só szegélyén nincs világos szalag. A to r hátoldalán 5 sorba
rendezett 7 világos folt van. 1,5 mm.
Dél-Lengyelországban és Norvégiában gyűjtötték. Előfordulása nálunk is
lehetséges

[silesiaca B eck*]
19 (18) Legfeljebb az 5. hátlem ez fényes, a többi ham vas barna, hátulsó
szegélyükön világos szalagokkal. A to r rajzolta más.
20 (21 ) Szárnyán a 2. perem sejtben levő világos folt keskeny (75. áb ra: B).
Pofája keskeny, a fejindex 4,0. T orának hátoldalán a világos foltok
elhelyezkedését a 75. ábra: A m u ta tja , azaz a h a rá n tv a rra t előtt
2 —2 kam pó alakban összefolyó világos sáv van, a h a rá n tv a rra t
m ögött pedig 3 élesen h a tá ro lt világos sáv. A pajzsocska h átoldalán
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nincs h a tá ro z o tt három szögletű világosszürke folt. M indkét iv ar potrohának 5. hátlem eze fényes fekete. 1,4—1,8 mm.
Eddig csak Szicíliában, Németországban, Del-Lengyelországban és hazánk
ban találták. Az ország 5 különbőzé pontjáról 1— 1 példánya került elő. Ritka
sága miatt hazai idő- és térbeli elterjedését nem tudjuk megítélni. Életmódja
ismeretlen (?—VI—VII— ?)

signata Lw.
21

(20) Szárnyán a 2. perem sejtben levő folt széles (75. ábra: D). Pofája
szélesebb, a fejindex 3,0 vagy alig több. Torán nagy, elm osódott
világos folt találh ató a v a rra t előtt, amely elkeskenyedve nyúlik
a v a rra t mögé. A to r középvonalában széles, sö tétb arn a sáv van,
am ely hátrafelé szélesedik, és világos folt h a tá ro lja a pajzsocska
előtt, A pajzsocska közepén nagy, három szögletű világosszürke folt
van. A hím ek p o tro h án ak 5. hátlem eze ham vas, a nőstényeké
fényes, 1,5—2 mm.
Közép- és Észak-Európában találták. Hazánkban csak Simontornyán
gyűjtötték 1 példányát. Életmódja teljesen ismeretlen

variegata Lw.
22 (13) A lábak részben sárgák vagy sárgásvörösek, azaz vagy az 1—4. lábfejízek, vagy a lábfejek tőízei, a térdek és a lábszárvégek világos
színűek.

75. ábra. A; Scatophila signata Lw. torának és pajzsocskájának hátoldala és B: szárnya —
C: S. variegata Lw. torának és pajzsocskájának hátoldala és D: szárnya (Eredeti)
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DR. PAPP LÁSZLÓ
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(24) A to r hátoldala egyszínű sárgásszürke. A potroh 1—4. hátlem eze
b a rn a, hátulső szélén világosszürke szalagokkal, az 5. hátlem ez
fényes fekete. Csak a lábfejek tőízei, a térdek és a lábszárvégek
vörösessárgák. A szárny világos foltjai m eglehetősen elm osodottak.
1,4—1,5 mm,
Dél-öroszországból írták le, de a Természet tudó mányi Múzeum gyűj té
rne nyeben Mehádiáról (Románia) származó példány van. Előfordulása hazánk
ban is várható
[tetra L w .]

24 (23) A to r hátoldala rajzolatos, világosszürke foltokkal és sávokkal.
25

(26) Az r2 f3 ér nagyon erősen hullám os (74. ábra: C), a szárnyon igen
sok világos, átlátszó folt van, az 1. perem sejtben is vannak ilyen
foltok. A lábfejek 1—4. ízei világos vörösessárgák. 1,3 mm.
A közelmúltban írták le Gyónón fogott példány alapján. Repülési idejét
nem ismerjük (?—VII— ?)
poeciloptera L. P app

26

(25) Az r2+3 ér kevésbé hullám os (74. ábra; B), a szárnyon csak 10 vilá
gos, átlátszó folt v an; az 1. perem sejtben nincsenek ilyen foltok.
Csak a lábfejek tőízei barnássárgák. Kisebb faj, 1,1 —1,2 mm.
Itél-Lengyelországbaii gyűjtött példány alapján írták le. Igen jellegzetes,
könnyen meghatározható faj, valószínűleg csak rendkívüli ritkasága miatt nem
találták más országokban is
[pumilio L w .]

