


R Ö V I D Í T E T T  R E N D S Z E R T A N I  MUTATÓ 

„Magyarország Állatvilága” XV. kötetének 7. füzetéhez

(ür. Papp László; Trágyalegyek — Harmatlegyek — Sphaeroceridac ~  Drosophilidae—
Fauna Hűiig. 112.)

CSALÁDOK -  A LM EME K

Acletoxcnus Frfld. 105, 110 
Allo bor borús D uda 16
Amióta Lw. IÓ6, 115 
Amióta s, str. 116 
Aptcriiia Macq. 14 
Aptilotus Mik 2, 61 
Ástcia MeIG-. 81 
Asteiidae 79 
Asteiinaé 80, 81 
Astiosoma Duda 81, 85 
Auláéig a st er Macq. 87 
Auláéig astxid a e 85

Borborillus Duda 19

Cacoxenus Lw. 106, 111 
Camilla Hadid. 99 
Camillidae 98
Caiiipichoeta Macq. 92, 95 
Chaetopodella Duda 5, 62 
Chymomyza Czeewy 106, 120 
Coproica Rotíd. 4, 24 
Copromyza F a ll .  3, 4. 13 
Copromyza s, str, 22 
Copromyzinae 3, 4 
Coprophila D uda 4 
Cmmomyia MACQ, 16 
CuftúiLOtidae 87 
Gurtonotum Macq. 89

Diastata MeiG. 91, 92 
Diastatidae 90 
Drosophila Fall. 107, 127 
Drosophilidae 103

Elachisoma Rönd. 5, 30 
Euthychaeta Lw. 92, 94

Fűn góbi a L ioy 17

Citona Meíg. 105, 114

Ilalidayina Duda 5, 37

Isehiolepta Lioy 3, 7

Leiomyza Macq, 81, 83 
Leptocera Oliv. 4, 64 
Léptoccra s. str. 67 
Leucophenga Mik 106, 118 
Leucophenga s str, 119 
Limosina Macq. 5, 3$ 
Limosmiinae 2, 4 
Lotobia Lioy 3, 12

Mvcodrosophila Old. 106, 122

Neoleucophenga Old. 119

Olinea Rich. 15 
Opacifrons Duda 66

Paracacoxenus HáRDY 166, 112 
Paruscaptomyta Duda 124 
Periscelidae 76 
Periscelis Loew 77 
Fhiloeoprella Rich, 4, 32 
PMehosotcra Duda 8ö 
Phortica Scdipí, 116 
Ptercmis Rond. 66 
Punctieorpus D űda 5, 63

Rachispoda Lioy 70

Scaptomyza Hardy 107, 123
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Scaptomyza 6  ̂ str. 125 
Sigaloéssmae 81 
Speoaiyia B ezzi 3, 24 
Spbaerocera L a té . 3, 6 
Spbaeroceridae 1 
Spbaerocerinae 3 
Stegana M eig. 1.05, 107

Stegana s. str„ 108 
Steganina W h e e le r  108 
Stratioborborus D uda 17

Thorauocbaeta DtJDA 4, 33 
Trarbyopélla D u d a  5, 35

FÁJOK  ÉS FA J ALATTI KATEGÓRIÁK

acumiiiata C o ll. 131 
acutaagula Z e tt , 27 
acutipennis I jOe w , 101 
albilabris Z e tt . 117 
albincrvis D ltd a  52 
alboguttata "V̂ AHLBG, 118 
arnbigua Pom. 137 
amoeua M eig. 82 
anceps S ten h . 7ó 
aadalusiaca S tr ó b l  132 
animlata F a l l ,  79 
ammlipeg Lw, 79 
amis M eig, 90 
apicatis H a rd y  126 
appendioiilata D u da 54 
aterrima H a lid , 31 
atoma R ond. 37 
atra M eig. 15 
atripes D uda 10Ö

basalis M eig. 96 
Beqriaerti VlLL. 46 
bifasciata Rom, 138 
bifrous S ten ii. 57 
brachystoma STENH* 34 
bTéviceps S ten h , 76 
brevicostata D uda 40 
Busckii Cüq. 133

cad^vtírina D u da 47 
caeutisa RONT). 68
cambnea R ich. 59 
eameraria H a lid , 144 
tiaudatula O ld , 121 
ciliata D u d a  47 
cibfera R ond, 74 
clayiventris S tr ó b l  44 
coleoptrata Scop. 109 
Collini R ich . 43 
concinna M eig. 82 
confusa S ta eg . 134 
coprina D uda 37 
coTonata Z e tt . 8 
corrivaba VlLL* 56 
rostalis, Z e tt, 22

costata Z e tt. 121 
coxata S ten h , 67 
crassimana Hadid, 58 
creuata M eig. 8 
cribratum VlLL. 64 
éryptocbaela D uda 75 
eurvinervis S ten u , (Leptocera) 68 
curvmervis Z e tt , (Ldom yza) 85 
eurvipemils F áu l. 108 
eurvipes L atr . 7 
Czernyi D u d a  43 
Czizeki D uda 59

Dahli D u d a  53, 55
dnflexa D uda 135
dcntata L. Papp 29
dcnticuláta D uda (Limosma) 54
denticulata M eig. (Ischioícpta) 10
digitata D u da 27
distichti D uda 125
distigma M eig. 115
distincta E gg. 122
Dudál Sabe. 84

elegautula ZETT. 82
empinea H u tto n  47
equma F a l l ,  23
exigua Rond. (Limosma) 52
exiguus D uda {Paracacoxeuus} 113

Falco&i D uda 9 
fasciata  MEIG. 142 
fenestralis F a l l ,  66 
fenestrarum F a l l ,  131 
ferruginata S tetíd . 26 
fimetaria M eig. 18 
finalis C o ll. 69 
fla va  F a l l .  126 
flaveola M eig. 126 
flaviceps Z e t t .  46 
flav ipenn is  H a lid . 16 
flayipes M eig. 55 
fontmalis F a l l .  70 
foTcipata C o ll. 132 
formosus Lw. 111
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fneata Rond. 44 
fnmigata Duda 98 
fnnebris Fall* 141
fuTigicola Buda, nec K álid . (Limosina) 42
frmgieola Halid* (Limosina) 52
fiLscimana auct*, nec Z ett. (Chymomyza) 122
fnsciniana Zett. (Chymomyza) 122
fnscipennis H alid. 71 .
foscipés Coll. 103
fuscnla Fali. 94

glabra Fall* 101 
glabrnta C oll- 102 
glabrescens Vili. 49 
glabrifrons Meig. 17 
glaciális Meig. 17 
gTamirinm FALL. 126, 127 
grandiloba M cAlpine 97 
ímseola Z ett, (Campichoeta) 96 
griseola Z ett. ÍScaptómyzaJ^lST 
grisescens Duda. 127 
Gujfénoti B u e la  1S5

helvetica BtíELA 143 
heteroneura Halld, 40 
hexastieha L. Papé 130 
hirticula Coll. 30 
Mrtala Rond. 28 
hispanica Buda 21 
histrió Meig* 139 
hostica Vill. 71 
humida Hadid. 67 
hungarica Buda (Spe.omyia) 24 
hongarica Vill. (Limosina) 56 
Hydei Stubt. 133

immigrans Stuet. 139 
incarta Meig. 126 
indigator Lw, 112 
inornata LW- 94 
inq-iiilinns HeND. 113 
imermedia Duda 72 
italica Deeming 33

Kerteszi Duda 32 
Kantáéi Duda (Drosophila) 140 
Kantzei Buda (Leptocera) 72 
Kantzci B uda (Trachyópella) 37

laevigata Meig. 84 
Lambí D uda 43 
leucopeza Meig. 87 
lencoptera Halid. 36 
leucostoma Lw. 117 
limbata v. Ros, 146 
limosa Falu 70 
littoralis Meig. 145 
longisetosa Bahl 48

lugubris Halid. 28
Lundstroemi Duda 130
lateilabris Rond, 61
lutosa auct., nec S tenh . (Leptocera) 73
latosa Stenh. (Leptocera) 73
lutosoidea Duda 73

inaculuris V ill* 144 
macuiata Dup. 119 
manicata Rich. 60 
mehadiae D uda 109 
Merj éréi Duda 50, 55 
melania H alid . 37 
melanogaster Meig. 142 
micropyga Duda 8 *
Miki Duda 144 
minuscala C oll. 36 
minutissimaZ ett. 55 
mirabilis C o ll. 53 
modesta Duda 74 
móesta V il l .  40 
monilis H alid  i 7

nana Rond. 45 
nebnlosa F á l l ,  93 
nigerrima IIALID. 31 
nigra Meig. (Copromyza) 17 
nigra Meig, (Stégana) 108 
nigricolor StKDBL 130 
nigrifrons CöiX. 102 
nigrosparsa StböBL 128 
nitéTts Buzzati (Drosophila) 134 
nitens Stenh. (Limosina) 45 
nitida Duda (Ischiolepta) 10 
nitida Meig. (Copromyza) 18 
nitidifrons D uda 22 
nivalis H a lid . 66

ohscura F a ll .  137 
obscuripennis Meig. 96 
tibscuroidcs Pom, 137 
ochxipes Meig. 57 
oedopoda L, Pápp 11 
oelandica Stenh. 71 
Oldenbergi D uda (Drosophila) 129 
Oldenbergi D uda (Leptocera) 70 
opacifrons D uda 85

pallida Z ett. (Drosophila) 144 
pallida Zett* (Scaptomyza) 125 
pahidiyentris Meig. 13 
pallifrons F a l l .  16 
palmata R ich 59 
poiusírís C o ll, 73 
paracrenata Duda 9 
parádoxus Mik 62 
parapusilla Duda 12 
parapnsio D ah l 60



pectinifera Y il l .  47 
pedestris Meig. 14 
pcnctralis Coll* 61 
phaleráta Meig. 140, 145 
picta Staeg. 144 
pilosa D uda 32 
plumösula Rond. 48 
plurisctósa S tró b l 71t 72 
poerálogastra Lw. 123 
pseudohostifja Duda 70 
pseudoleucoptera Duda 51 
pseudolugulíHs Duda 29 
pseudomvaíiá D a h l 57 
pueruia Rond. 57 
pullula Z ett, 41 
punctum Meig, 96 
pusilla K all. (SpEaerocera) 11 
pupilla Metg. (Coproica) 27

quadrispina Laukence 32 
quinqueinaciilata Stróbl 119

Rakovitzai Duda 49
repleta Woll. 133
Roscrí Rond. 19
rafifrorts Duda (Astiosoma) 85
rufífrons Lwi (Drosophila) 134, 142
rufilahris S ten h , 61

scabrieula HALID. 10 
scatophagina Faül, 85 
sctiL&llaris H alid , 63 
Schmidti Duda 144 
Schmitzi Duda 49 
secundaria 0UDA 52 
sep Leó trió n alis Stenh. 66 
setaria Y il l .  51 
silvatica MéIG* 45 
siiíiiiiE C oll. 24 
simplicipes D uda 58 
sTmúlans S tu rt. 142

sordída Z e tt, 20 
spectabilis Lw. 95 
spinipeimis H a lu l  38 
spiiiosa C oll. 60 
splendens Duda 53, 55 
stercoraria Meig, 22 
Strohli Mik, 110 
subfuscipes C o ll. 101 
subobseura C oll. 136 
Bubsilvestris H ardy 135 
eiibtusradiata Duda 117 
suillöTuni H alid . 18

talp árum Rich. 59 
testacea Y, Ro$, 143 
ietrasticha Beck, 126 
transversa F a ll ,  146 
tristis F a l l .  137 
trivittata S tb ob l 143 
túberosa Duda 75

Tmcmata Duda 20 
ummaeulata Stróbl 145 
unipiinetata Zett* 93

vagans H alid . (Coproica) 26 
Vagans Lw, (Díastata) 94 
Yaporariörum H alid , 12 
Yaricornis S tbob l 72 
variegata F a ll .  116 
v*atrum VlLL. 42 
verticella S tró b l. 44 
vibrissina Duda 134 
Villenettvei D uda 37 
villosa Duda 55
Yitripcnnis Meig. (Coprotnyza) 20 
vitripermis ZETT. (Limosina) 42

Wínnertzi E gg. 79

zosterae Halid, 34
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62. család: SPHAÉROCERIDAE -  TRÁGYALEGYEK

Irta

DR. PÁPP LÁSZLÓ

Kicsiny, ritkán közepes nagyságú, többnyire sötét színű legyek. A család 
fajaira jellemző, hogy szegélyerük közvetlenül az 1. siígárcrüknek a szegély- 
érbe való betorkollása előtt szakad meg, alsó orbitális sörtéik nincsenek, hátulsó 
lábuk 1* lábfejíze feltűnően megrövidült és kiszélesedett (11. ábra: J), és ha 
lábszáraikról sörték erednek, mindig a középső lábszárakon van a legtöbb és 
legerősebb sörte (pl* 37. ábra).

Három, nagyon különböző alcsaládot foglal magába, úgyhogy az eddigi 
bélyegeken kívül semmit sem lehet mondani, ami a család valamennyi fajára 
illene. Fejük gömbölyded vagy félgömb alakú (1. ábra, 18, ábra) vagy elölről 
összenyomott és ventrálisan meghosszabbodott (pl, 22- ábra)* A homlok így 
nagyon változatos alakú, lunulájuk tobbé-kevésbé háromszögletű. Az össze
te tt szemek gyakran csökevényesek (pl. 21. ábra: D). A pofa többnyire széles, 
a vibrissak ritkán hiányzanak. A csápízek legtöbbször szorosan egymáshoz 
nyomottak, gyakran az arcpajzs üregeibe fekszenek (pl, 5 ábra: B). A 2* 
csápízen jellemző sörték lehetnek. A 3- csápíz alakja igen változatos (5. ábra: 
C és 28, ábra: A), A csápsörte ízesülési pontja igen fontos bélyeg. A csápSörtén 
hosszú ágak sóba sincsenek, vagy csupasz, vagy hosszabban-rövidebben, de 
mindig finom szőrös (8. ábia: A, 21. ábra: D), A clypeus jól látható, de igen 
vékony is lehet- Fejsörtézetük igen változatos, bizonyos fajokon redukált, 
másokon különleges képet mutat. Sok fajon nincsenek postverticalis sörték, 
viszont a belső és külső occipitalis sörték a fajok többségén megtalálhatók 
(pl. 8. ábra: E), Postoeularis sörtéik általában nem hiányzanak, rendezetten 
vagy rendezetlenül 1 vagy töhb sorban helyezkednek el (8* ábra: C—D). Occl- 
laris sörtéik mögött rendszerint 1 vagy több pár rövid szőr vagy sortécske áll. 
Külső és belső verticalis sörtéik általában jól fejlettek, (1—) 2 felső orbitális 
sörtéjük kifelé hajhk. A homlok közepén 2 sor interfrontalis sörte húzódik. 
Néhány nem esetében a felső orbitális és az interfrontalis sörték között külön
leges sörtesor, az ún. belső orbitális sörték vannak (21. ábra: B). Sok fajon 
jellegzetes pofasörték vannak (8* ábra: B), Több nem fajain a pronotum jól 
látható (4, ábra: A), A tor és a pajzsocska sörtéi bizonyos nemeken szemölcsö
kön ülő kis tüskékké fejlődtek vissza (3. ábra), Torsörtézetüknek nincsen 
közös jellemzője, dorso centrális sörtéik a harántvarrat előtt is lehetnek, 
amelyek hajiása fontos bélyeg (38. ábra: B—C). Prosternumuk nagyon keskeny, 
néha azonban háromszögletű lemez. Mesopleuralis sörtéik általában nincsenek, 
sternopleuralis sörtéik általában vannak. Lábszáraik es combjaik gyakran
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megvastagodnak* sörtézetük változatos. Legfontosabb a középső lábszár belső 
oldali sörtéinek a helyzete (15. ábra: B, 39. ábra: B), valamint a középső és 
hátnlső lábszár sörtézete. A hátulsó lábfej 1. íze mindig szélesebb és legtöbb
ször rovidebb, mint a következő íz (pl. 24* ábra). Szegélyerük az r4^s érig 
vagy a középérig húzódik, a szárny színtelen, ritkábban mintás. Szárnyuk az 
említett közös sajátosságok figyelembevételével a különleges formáktól 
eltekintve kétféle típusú: 1. Sphaeromrinae^ Copromyzinae, ahol tőharántér 
van, a középér a szárúyszegélyig ér, a könyök ér megközelíti vagy eléri a szárny- 
szegélyt, vcgsejt van, a vcgsőér erőteljes (pl* 2, ábra: A) és 2, Limosiinae, 
ahol tőharántér nincs, a középér csak megközelíti a szárnyszegélyt, a könyökér 
sosem éri el a szárnyszegélyt, végsejt nincs, és a végsőér gyengén pigmentált 
(pl* 34* ábra: C). Sok fajon fontos bélyeg az mg  ̂ és mg3 szegély érszakaszok 
aránya, acostal index (pl. 9* ábra: B). Potrohúk kimutathatóan 10 szelvényből 
áll, az 1* és 2. szelvény hátlemeze (tergit) Összeolvadt, az 1* haslemez; (sternit) 
hiányzik* (A rajzokon a hátlemezeket í, a haslemezeket s betű jelöli.) A hímek 
első 5 potrohszelvénye mindig normális, esetleg a 6* is, a többi az ivarszervek 
képzésében vesz részt. Az ivarszerv laterovcrziója miatt aszimmetrikus és 
igen bonyolult. Az ivarszerv alkotása alcsaládonként más és más (17. ábra: 
A, 13* ábra: E, 44* ábra: C)* A fajok határozásakor a hypopygmm alakja 
és szőrözöttsége, a slirstylusok (=  vaIvulae laterales, ediía), a eercnsok (=  val~ 
vulae mediales), a gonitok (=  gonapophysisek), ritkán más ivarszervrészek 
alakjának ismerete is szükséges (13. ábra: A—B, 44. ábra: B —D). A nőstények 
potrobán az első 5 szelvény mindig, vagy az első 7 normális (pl, 17. ábra: H), 
a többi csökevényes, kitinizált lemezek nélküli, illetve az ivarszervet alkotja, 
haslemezeik a potroh elülső részén is redukáltak lehetnek, vagy hiányzanak, 
sőt sok nem fajain a cercusok is hiányoznak (42. ábra; B).

Közismert, liogy sok ide tartozó faj lárvája koproíág, de valószínűleg legalább ugyan
ennyi a szaprofág fajok száma is. Egyéb, különleges életmódú alakok nincsenek/ de ezen belül 
az összes elképzelhető helyen előfordulnakj és nagyon sok a tömegfaj. Egyaránt élnek nagy 
trágya tel epeken és nagyemlősök bullatékában, komposztban, gombában, Msem lő sok és 
hangyák fészkében, magas szervesanyag-tartalmú talajban és iszapban, sót még nedves szántó
földi talajban is. Trópusokon bizonyos fajok ganajtúró bogarakkal, hangyákkal élnek együtt. 
Viszonylag nagy a csökevényes szárnyú vagy szárnyatlan taxonok száma. A széles elterjedésű 
fajok egy részét az ember hurcolta szét. Egészségügyi jelentőségük és gazdasági hasznuk nincs, 
de ma még nem tudunk eleget arról a jelentős szerepről, amelyet a különféle trágyák lebontásá
ban játszanak.

Az egész világon elterjedt nagy család, amelyen belül ma még sok a tisztázatlan rendszer
tani probléma, többek között a rengeteg szinonima miatt. A mintegy 75 nembe leírt érvényes 
fájok számát 750-re tehetjük, de még sok a leíratlan faj is. A Palacarktíkumban 20 nem közel 
230 faja fordul elő. Hazánkban eddig 14 nem 106 faját és 2 változatot gyűjtöttek, a Kárpát- 
medencében, további 2 nem és 6 faj fordult már elő; ezekkel együtt Magyarországon még 24 
faj és 1 változat előkerülésére számíthatunk.

A n e m e k  h a t  á r  o z 6 k u 1 c s a

1 (6) A szárnyak hiányzanak vagy csökevényesek. Utóbbi esetben a
szárny nem ér a 4. potrohszelvényig. Yégsejtjük van, sternopleuralis 
sortéit nincsenek*

2 (3) Sem szárnya, sem biliérje nincs* Potroha nemcsak a hátlemezeken,
hanem a haslemezeken is igen erősen kitinizált. A 2 mm-t nem haladj a 
meg (3. alcsalád: Limosiniinae partim) 13. nem: Áptilotns Mik
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3 (2) Csokevényes szárnyuk és biliérjük van. Potrohúkon legfejlebb a hát*
lemezek erősen kitinizáltak. 2 mm-nél nagyobb fajok (2. alcsalád; 
Cúpromyzinae partim),

4 (5) Az összetett szemek nagyok, normálisan fejlettek. Mindig vannak
pontszemeik, és a hátulsó lábszár elülső belső oldalán egy végtövis 
ül. A 4 mm-t nem haladja meg 4. nem: Copromyza Páll. partim

5 (4) Az összetett szemek kicsik. Pontszemeik vannak vagy hiányzanak*
A hátulsó lábszár elülső belső oldalán hiányozhat a végtövis, 4 mm- 
nél nagyobb fa jok  5. nem: Speomyia B ezzi

6 (1) Szárnyaik mindig vannak, ha néha csökevényesek is, az utóbbi
esetben a szárny legalább a 4. potrohszelvényig ér. Végsejtjük nincs* 
sternopleuralis sörtéik vannak,

7 (14) Végsejtjük van. A középér mindig, de esetleg a könyökér is eléri a
szárnyszegélyt (2. ábra; A, 9. ábra: A). A yégsőér a többi erekhez 
hasonlóan pigmentáít. Külső öecipitalis sörtéik soha sincsenek, 
belső occipitalisaik is csak kivételesen vannak. Sternopleuralis 
sörtéik hiányozhatnak.

8 {13) A könyökér a szárnyszegélyig ér, végszakasza hosszabb, mint a
hátulsó harántér (íp) (2. ábra: B—C). Testük legfeljebb röviden 
szőrözött, a sörtéket legtöbbször hegyes szemölcsök helyettesítik.. 
A pajzsocska szegélyén sörték nincsenek, helyettük 1 vagy több pár 
íogacska ül a pajzsocska szélén (4. ábra: A). (1. alcsalád: Sphaero- 
cerinae).

9 (10) A tor hátoldalán rövid szőr öcskék és nem szemölcsök vannak.
A pajzsocska hátulsó-oldalsó szélén csak 1 — 1 fog van, Az arcpajzs 
oldalnézetben ventralisan ugyanolyan messze előrenyúlik, mint 
a homlokdudor a csápok között (5. ábra: A)

1. nem; phaeroeera Latr

10 (9) A fej és a tor szemölcsös, a szemölcsök rövid sortéeskéket hordoznak.
A pajzsocska hátulsó szegélyén 6—16 fog van. Az arcpajzs oldal
nézetben ventralisan a homlokdudor mögött marad (5. ábra: B — C).

11 (12) A középér egyenes, vagy végső szakasza lefelé hajlik (2, ábra: C).
A tor hátoldalán szemölcsök nélküli hosszsávok is húzódnak* A páj- 
zsocska hátulsó szegélyén 6—9 fog van 2* nem: lsehiolepta Lioy

12 (11) A középér végső szakasza felfelé hajlik (2. ábra: A), A tor hátoldala 
mindenütt szemölcsös. A pajzsocska hátulsó szegélyén 14—16 fog 
van 3, nem: Lotobia Lioy

1*
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13 (8) A könyökér nem sokkal a Látulsohaxántér mögött végződik, a szárny-
szegélyt nem éri el, végszakasza a Eátulsó harántémél rövid ebb 
(9. ábra: A—D), Testük erősebben szőrözött, sörtézett, szemölcsök 
soha sincsenek rajta* A pajzsocska szegélyén sörték vannak (12* 
ábra: &) (2* alcsalád: Copromyzinae partim)

4* nem; Copromyza Fall. partim

14 (7) Yégsejtjük nincs* A középér és a könyök ér nem érik el a szárny- 
szegélyt, és a hátulsó harántér mögött egyáltalában nem, vagy csak 
kevéssé pigmentáltak (33. ábra: A—B, 43. ábra: B, EJ. A végsőér 
a többi érnél rendszerint gyengébben pigmentált* Külső és belső 
occipitalis sörtéik általában vannak. Sternopleuralis sörtéik vannak 
(3. alcsalád: Limosiniinm partim).

15 (16) A pajzsocska hátoldalát egyenletesen elhelyezkedő rövid sörték
fedik (14, ábra), A középső tomporon soha sincs a comb felé hajló 
bosszú, vastag sörte. Á végsőér a legtöbbször térdesen megtört 
(16. ábra: A—E) (=  Coprophila Duda) 6. nem: Coproica Rond.

16 (15) A pajzsocska hátoldala csupasz, vagy csak 2—4 rövid sörte van 
rajta, vagy több rövid sörte a csűcsi felében, de ilyen esetekben 
a középső tomporon á comb felé hajló hosszú, vastag sörte van. 
A végsoér a legtöbbször nem térdesen megtört (22., 24. ábra).

17 (18) A középső lábszáron belül egy erős praeapicalis sörte van, ha hiány
zik, a középső lábfej 1* ízén alul mindig van 1 erős sörte (39, ábra: 
C). Á középső lábszáron belül soha sincs felálló csűcsi sörte

16* nem: Leptocera Oliv.

18 (17) A középső lábszáron belül egy erős vagy gyengébb felálló csűcsi 
sörte van, rajta belül soha sincs praeapicalis sörte (39. ábra: B). 
A középső lábfej 1, ízén alul 1 erős sörte lehet.

19 (20) 2 pár erősen fejlett harántvarrat előtti és 1 pár harántvarraton álló,
mindegyik esetben befelé hajló dorsocentrális sörtéje van (20. ábra), 
A szemek kicsik, a középső lábszár külső oldalán a sörték párosán 
állnak 9. nem: Thorácochaeta D uda

20 (19) A harántvarrat előtt nincsenek dorsocentraJis sörték, vagy ha van
nak, csökevényesck, és sosem befelé hajlók.

21 (22) A pajzsocska hátoldalán 1 vagy 2 pár rövid sörte van (12. ábra: F)
8. nem: Pbilocoprella Rich,

22 (21) A pajzsocska hátoldala csupasz.



XV.

23 (24)

24 (23)

25 (26)

26 (25)

27 (28)

28 (27)

29 (32)

30 (31)

31 (30)

32 (29)

TRÁGYALEGYEK -  SFHAEROCERIDAE

A tort és á potrobot pontszerű kinövések fedik, 2 pár igen erős 
interfrontalis sört éje van, amelyek előtt csak rövid szőröcskék 
vannak (36. ábra). A szárny rövid, a potrohvéget nem, vagy alig 
éri túl 15. nem: Puncdcorpus Duda

A toron és a potrohon nincsenek pontszerű kinövések. A szárny 
legtöbbször hosszabb.

A középső lábfej 1. ízének közepe táján alul 1 erős, magányos sörte 
van (15. ábra: A) 14. nem: Chaetopodella Duda

A középső lábfej 1. izén alul vagy nincsenek a lábfej többi sörtécs- 
keitől különböző sörték, vagy rövid sörtékből állő egyenes sörte- 
sorok vannak rajta (15* ábra: G—H, 39. ábra: B).

A szárny tő közelében a szegély éren 1 nagyon bosszú, erős, felfelé és 
befelé hajló sörte áll* amely kb. olyan hosszú, mint a középső lábfej
1. íze* A középső lábszáron belül lévő csúcsi sörte gyenge (39. ábra:
F) 11. nem: Halidayina Düda

A szárny tő közelében rendszerint 2, az előbbinél mindig sokkal 
rövidebb sörte van (18., 22. ábra). A középső lábszáron belül levő 
csúcsi sörte rendszerint erős.

A homlokon a felső orbitalis sörték és az interfrontalis sörték kőzett 
az interfrontalis okhoz viszonyítva számottevő erősségű, szabályos 
sorban álló belső Orbitalis sörték vannak, A csápok oldalra hajlék, 
a csápsorte hosszan szőrös (21. ábra: B, D). 1,2 mm-nél kisebb fajck.

A belső orbitalis sörték kifelé hajlanak, a 3* csápíz a csúcsán hosszan, 
bobitaszerűen szőrös (21. ábra: D). A szegélyéren csak rövid sörték 
vannak, az alula rövid, hegyes, keskeny (23. ábra: A—D). A szemek 
legtöbbször jól láthatóan szőrösek 10. nem: Trachyopclla Duda

A belső orbitalis sörték befelé hajlanak, a 3. csápíz a csúcsán nem 
böbitaszerűen szőrös (21. ábra: B). A szegélyéren a rövid sörtéken 
kívül mindig vannak a szárny síkjára merőleges hosszú szőrök is, 
az alula hosszabb, a csúcsa lekerekítve, az előbbinél sokkal szélesebb 
(19. ábra: D, £). A szemek csupaszok 7. nem: Eiachisoma Rond.

Belső orbitalis sörtesor nincs, csak a felső orbitalisok közelében áll
nak rendezetlenül apró szőrök (25. ábra: C). A csápok a legtöbbször 
nem oldalra hajlok* a csápsorte egészen röviden molyhos is lehet. 
A legtöbb faj 1,2 mm-nél nagyobb 12. nem: Limosina Macq*
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1. nem: Sphaerocéra Latk*

Sötét színű, sosem fénylő legyek, A fej hosszabb, mint amilyen széles a 
homlok, csápgödrük nem mély, az arcpajzs oldalnézetben ventráHsan ugyan
olyan messze előrenyűlik, mint a homlokdudor a csápok között (5. ábra: A), 
A tor rendszerint fekete, hátoldala lapított, rajta rövid szőrök vannak* Gallér
szerű pronotumuk nincs. A pajzsocska négyszögletes, hátulsó öldalszegélyén 
1 pár kis foggal* A lábak csak röviden szőrösek. A szárny sohasem csökevényes.

1. ábra. Spkaerocera curvipes Latr, $  (Eredeti)

az,r1+5 sugérér és a középér a számycsúcs felé kissé összetartő, a középér és a 
könyökér eléri a szárnyszegélyt, a könyökér végszakasza hosszabb, mint a 
hátulsó harántér (2* ábra: B). A pótToh bátlemezei között nincsenek nagy, 
szelvényközi membránnal fedett területek.

Különböző állati ürülékekben, gombákban, és egyéb bomlé anyagokban fejlődnek. 4 faja 
közül 1 — 1 Észak-, illetve Dél-Amerikában, 1 Európában él, 1 pedig kozmopolita. Magyaror
szágon 2 faj fordul elő.

1 (2) A hátulsó lábfej 1. ize belül erősen kivájt, belső oldalán egy esnesi
irányban hajló tüskeszerű sörte van-(11. ábra: B). Az elülső lábfej 
minden íze egyformán fekete. A hím hátulsó combja és mindkét 
ivar hátulsó lábszára erősen megvastagodott (1. ábra). Nagy faj, 
3,5—4,2 mm.
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Kozmopolita, szinantróp légyfaj, lárvája ko profág. Eredeti elterjedési 
területe valószínűleg a Holarktikum volt, de behurcolták Dél-Amerikába, Auszt
ráliába és fjj-Zélandra is. Hazánkban a trágya telepek egyik legközönségesebb 
légyfaja, lárvája túlnyomórészt ilyen helyeken fejlődik, de az lm ágót már emberi 
ürüléken, dögön és zsombolyokban is fogták* Soknemzedékű faj (III—X I.) 
— L ó t r á g ' y  a l é g y

curvipes Latr.

2 (1) A hátulső lábfej 1. íze a belső oldalán nem kivájt, nincs rajta tüske
szerű sörte (11. ábra: C). Az elülső lábfej 1. íze csak a tövén fekete, 
másutt fehéressárga, a 2. íz teljesen fehéressárga. A hátulső comb és 
lábszár nem megvastagodottak. Kisebb faj, 2,8—3,2 mm.

Csak Európából ismeretes, és az eddigi adatok alapján nagyon ritkának 
tűnik* Általában nedvesebb helyeken, erdőben szar vas trágyán gyűjtötték, egy 
ízben gombából nevelték* Faunateriiletünkön a szlovákiai Bártfán, valamint 
Magyarországon Soltvadkerten, ’ YiségrádoTi, Magyarkúton és a Kőszegi-hegy
ségben fogták {II—XI.)

monilis Halid.

2, nem; Isehiolepta Lioy

Testükön sörték helyett szemölcsökön ülő rövid, vastag sörtéeskék, 
ezeken kívül pedig csak vastag, sörteszerű szőreik vannak (3. ábra). Fejük 
olyan bosszú, vagy hosszabb, mint amilyen magas. Clypéusuk viszonylag nagy, 
az arepajzs elöl lapos és kiszélesedett, a csápok az előreugrő homlokdudor 
két oldalán a fej tengelyére merőlegesen, az arcpajzs nagy üregeiben helyez
kednek el (5. ábra: D). A csápsörte csupasz. Rövid ovális összetett szemük 
viszonylag kicsi, pofájuk nagyon széles, rendszerint szélesebb, mint a szem 
hosszátmérője, Arcpajzsuk oldalnézetben ventralisan messze a homlokdudor 
szintje mögött marad (5. ábra: B)* Pronotumuk nagyon kicsi, haráiLtvarratuk 
és a Vállakat határoló barázdák igen erősek. A tör hátoldalán szabályos sorokba 
rendezett szemölcsök és csupasz területek váltakoznak. Pajzsocskájuk szög
letes szegélyén sörték helyett 6—9 erős fog van. A tor oldallemezei csupaszok, 
csak a sternopleura vcntraUs részén lehetnek különböző vastagságú és hosszú
ságú szőrök. Lábaikon csak rövid, sűrű szőrözet és rőzsatiiskéhez hasonló 
rövid sörték vannak, hátulső lábszáruk belső oldalán a csúcsi végtövis erős* 
Combjaik és lábszáraik sokszor — főleg a hímeké — megvastagodtak. Szárnyu
kon (2. ábra; C) az r4_|_5 sugárér és a középér párhuzamos, csak végeik szét
tartók, a középér egyenes, vagy a csúcsa enyhén hátrafelé hajlik. A könyökér 
hátsó harántér mögötti szakasza hosszabb, mint a hátsó harántér, majdnem 
eléri a.szárnyszegélyt. Potrohúk széles és lapos, a baslcmezek kicsik, négyszög
letesek vagy lekerekített sarknak, általában némileg jellemzik a fajt* A hímek
nek és nőstényeknek is 5 potrohszelvénye normális, a többi az ivarszerv alko
tásában vesz részt (17* ábra: A)*

Fajai közül azok, amelyeknek életmódját ismerjük, koprofágok, lárváik különféle 
trágyákban feji ti cinek, és az imágók is csak trágyából táplálkoznak. 16 faja közül & fordul elő 
a Palaearktikumbaa, ezek körül hatot már Magyarországon is gyűjtöttek, a többi előfordulása 
pedig várható*
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1 (6) Az acrostichalis szemölcssorokat középen egy többé-kevésbé messze
hátra terjedő szemölcsméntes hosszanti sáv választja el egymástól 
(4, ábra: A,) Még a hímek combjai sem megvastagodottak. Az elülső 
csípők feketék. Igen ritka fajok.

2 (3) A tor hátoldala elég gyengén, szemölcs nélküli sávj ai azonban erősen
fénylők. A hímek ívárszelvényei kicsik. A biliér sárga* A hátuké 
lábszár tövi fele vörös színű. 2 mm.

Nagyon ritka európai faj. Hazánkban csak Magyarkűton (Börzsöny hgs.) 
gyűjtötték. Életmódja ismeretlen

mieropyga Duda

3 (2) A tor hátoldala és csupasz sávjai is fénytelenek, vagy az előbbi
legfeljebb nagyon tompán fénylő. A hímek Ívárszelvényei nagyok.

4 (5) A biliér fekete, sötétbarna vagy sárgásbarna* A tor baloldala nagyon
tompán fénylő, középső hosszanti sávja igen rövid, a tor elülső 
harmadán nem ér tűi, A nőstények 5* hátlemezének hátulsó szegélye 
középen mélyen bemetszett, 2,5—4 mm*

Imágóit Európa több országában fogták már, hazai példányunk még nincs, 
s ez rendkívüli ritkaságának a következménye. Életmódjáról semmit sem tudunk 
( =  coTonata Z e tt .)

[crenata Mei*]

' ■

2. ábra. A: Lotöbia paUidiventris Meig, (fQ — elülső barántér, tp =  hátulsó harántér)* B: Sphao 
rocem cutvipes L até. és C: I&ckiotepta paracrenata Díjba szárnya (Eredeti)
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5 (4) A biliér halványsárga, A tor egész hátoldala legtöbbször teljesén
fénytelen* A középső szemölcsmcntes hosszanti sáv jóval a tor elülső 
harmada mögött, esetleg a tor hátoldalának hátulsó negyedében 
végződik, A nőstények potroha 5, hátlemezének hátulsó szegélye 
középen többé-kevésbé benyomott, de nem bemetszett. 2,5—4 mm.

Eddig csak Európában fogták* Az előbbi fajoknál valamivel gyakoribb. 
Hazánkban csak Szaporcáu, Aranyosgadáuyban és Simon tornyán kerültelő*Éle t-

3, ábra. Ischiolepta vaporariorum H alid , <J (Eredeti)

módjáról nagyon keveset tudunk, imágóit víasimadár- és kisemlSsfészkekben 
gyűjtötték (IV,) (? == FaUozi Buda)

paracrenata ÜUDA

6 (I) Az acrosticbalis szemölcssorok egymáshoz tolódva állnak, köztük
nincs szemölesmentes hosszanti sáv (4. ábra: D). Az elülső csípők 
sárgák.

7 (8) A homlok felülnézetbeü majdnem kétszer olyan messze a szemek elé
nyúlik, mint amilyen szélesek á szemek (5, ábra: D). A szemek 
nagyon kicsik és szögletesek* A tor hátoldalán csak 1 — 1 kicsi 
szemölcsmentes folt van, amelyek a vállaktől mediálisan, azok 
mögött helyezkednek el. A hátulsó lábfej 1. íze olyan hosszú, mint 
a következő 3 íz együtt. A középérnek a haránterek közötti szakasza 
3—4-szer olyan hosszú, mint az r4+5 ér tövi szakasza. 1 mm körüli 
faj.
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Á Palaearktikumban és az etiópiai régióban egyaránt elterjedt. Egyike 
a család legritkább fajainak. Hazai előfordulását valószínűnek tartjuk. Életmód
ját nem ismerjük

[scabricula H alih ..]

8 (7) A homlok felülnézetben nem sokkal messzebb nyúlik a szemek elé*
mint amilyen szélesek a szemek (5. ábra: E). A szemek nagyobbak és 
kerckdedek* A tör hátoldalán az acrostichalis szemölcssorok mellett 
1 — 1 csupasz hosszanti sáv van, amelyek a tor hátulső feléig is 
élérnek. A háfulsó lábfej 1* íze csak olyan hosszú, mint a 2. és 3* íz. 
A középérnek a haránterek közötti szakasza kétszer, de legfeljebb 
csak 3-szor olyan hosszú, mint az r4+5 ér tövi szakasza.

9 (10) A tor hátoldala fénylő fekete, csupasz sávjai simák. A lábak sárgák?
csak a lábszárak csúcsi fele és a lábfejek sötétek. A hímek elülső 
és hátulső combja erősen megvastagodott. 1,5—2 mm.

Európai faj, helyenként gyakorinak találták. Hazánkban csak egy példá
nyát fogták Csévharaszton. ímágói ló- és marhátrágyáu, dögön, kisemlosök jára
taiban és erdőkben fordulnak elő* de egyelőre nem tudjuk, hogy lárvái hol fej
lődnek a legnagyobb számban (V.) ( =  nitida Duda)

denticnlata Meig .

10 (9) A tor hátoldala alig fénylő, csupasz sávjai fénytelenek és szemesé-
zetteknek tűnnek. A lábak a sárgásbarnától a feketéig változó 
színűek.

11 (12) A hímek elülső csípőjének tor felé néző oldalán bosszú, világos,
enyhén hullámosán hajlott erősebb szőrök ülnek, a stemopleura 
ventralis részén hasonló hosszúságú, de merevebb, sűrűn és egyen
letesen elhelyezkedő szőrök sorakoznak (4, ábra: B). A hímek elülső 
combja nagyon megvastagodott, alig több, mint 2,5-ször olyan 
hosszú, mint ámilyen széles. A nőstények lábai feketék és erősebben 
vastagodottak. 1,8 mm.

4. ábra. Á; IsehióUpta paracrenátu Duda tora — B: I. oedopoda L, Papp és C: I, vaporariúrum 
HaliO. ^ torának alsó része oldalnézetben — D: I. vapoTariorum HáLIDí tora (Eredeti)
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Eddig csak Magyarországon (Gsévharaszt) és Mongóliában gyűjtötték. 
Életmódjáról csak annyit tudunk, hogy imágója trágyán fordul elő (V)

oedopoda L. Papp

12 (11) A hímek elülső csípőjének tor felé néző oldalán nincsenek szőrök, 
vagy csak néhány gyenge szőr van, a sternopleura yentralis részén 
a szőrök sokkal ritkábbak és egyenetlenebbek mind elosztottság, 
mind hosszúság tekintetében (4. ábra: C)* A hímek elülső combja 
kevésbé vastag. A nőstények lábai sárgásbarna—barna színnek, és 
kevésbé vastagodtak meg.

13 (14) A hímek oldalsó ivarfüggelékei (=s surstylusai) oldalnézetben nyelv 
alaknak, a gonitok kissé hajlottak, hegyesek (13. ábra: B)* A hímek 
combja alig észrevehetően megvastagodott* A lábak legtöbbször 
sárgásbarnák. A nőstényeket a következő faj nőstényeitől nem lehet 
biztosan elválasztani* 1,2—2 mm*

Az egész Ővilágban és Észak-Amerikában előfordul. Hazánkban trágya- 
telepeken kora tavasztól késő Őszig megtalálható, de kifejlődik marhalepény ben, 
sőt más nagyemlősök ürülékében is, Imágója emberi ürüléken sem ritka (III—XI.)

pusilla Fall*

14 (13) A hímek oldalsó ivarfüggelékei (— surstylusai) oldalnézetben hosz- 
szabbak, nem nyelv alakúak, gonitjaik csúcsa tompa és kampós

5. ábra. A: Sphaerocera curvipes Latr., B: Ischiolepta vaporariorum IIalid . és Gi Lotobia 
paUidiventris MeiG, feje oldalnézetben ■— D: Ischiolepta svabricula Halid* és F: I. denticulaia

Meig* feje felülnézet ben (Eredeti)
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(13. ábra : A). A hímek combjai közül az elülső és különösen a hátulsö 
erősén megvastagodott* Á lábak sötétebh barnák lehetnek, de vilá
gos sárgásbarnák is (3. ábra). 1,5—2 mm*

Az Ó világ és Észak-A merít a lakója. Hazánkban az előbbi fajjal együtt 
fordul elő, közönséges (III—XI.) (=  parapusiíla Duda)

vaporariorurn Hálid.

6. ábra, Lotobia pallidiventris Meig. $  (Eredeti)

3. nem: Lotobia Lioy

Testüket a szokásos szőrzet és sörtézet helyett szemölcsökön ülő igen 
rövid, vastag sörtéeskék fedik (6. ábra). Fejük alig valamivel rovidebb, mint 
amilyen széles. Csápjaik rövidek, a fej hossztengelyére merőlegesen állnak, 
az arcpajzs nagy üregeiben helyezkednek el (5. ábra: C). Csápsörtéjük csupasz. 
Fejükön csak rövid sörték vannak, amelyek egv része szintén szemölcsökön 
ül. Pofájuk nagyon széles, szélesebb, mint a szemük átmérője. Összetett 
szemük viszonylag kicsi, enyhén ovális. Clypeusuk nagyon nagy. Arcpajzsuk 
oldalnézetben ventralisan a homlokdudor mögött marad. Toruk valamivel 
hosszabb, mint amilyen széles, hátoldalán mindenütt szemölesös. Pronotumuk 
igen kicsi, haránt varratuk erős, de a válldndoraik is élesen hát árolt ak. Pajzsocs- 
kájuk félkör alakú, a szegélysörték helyett 14-—16 igen erős fogat viselnek. 
Prosternumuk keskeny, vonalszerűnek tűnik. Toruk oldallemezein sincsenek 
sörték, csupán a toruk ventralis részén van némi szőrzet. Lábaikat rövid 
szőrzet fedi, csak az elülső lábszár csúcsának külső oldalán 1, a középső láh-
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szár csúcsának belső oldalán 2 rövid sörte figyelemre méltó- Hátulsó lábszáruk 
csúcsának belső oldalán mérsékelten hosszú végtövis ered- Mindkét ivar comb- 
jai megvastagodottak. Szárnyukon az ri+5 sugárer és a középér vége egyaránt 
előrehajlik a szegélyérhcz (2. ábra: A), könyök erük végszakasza legalább olyan 
hosszú, mint a hátulsó harántér, a szárnyszegélyt nem éri el egészen. Potrohúk 
széles és lapos, haslémezéik négyszögletesek.

Valószínűleg valamennyi fájuk koprofág. A nem 10 faja közül 9 az etiópiai faunaterü- 
létén él, míg a Palaearktiknmban csak 13 amely hazánkban is elöfordub

— — Viszonylag kiesi, 2—3 mm-es fekete faj. Szárnyán az r4+5 sugárér
és a közép ér majdnem párhuzamos, 1. tősejtje több mint kétszer 
olyan hosszú, mint a 2. tősejtje (2, ábra: A). Bili érje világossárga. 
Elülső csípője sárga és fekete („var. africana”) is lehet (6. ábra).

Egész Európában és Afrikában előfordul, de már Köz ép-Ázsiából is ki
mutatták- Lárvája marlialepényekben fejlődik, de imágójat néha lótrágyában és 
trágyától epeken is fogták. Az imágó ritkán repül, ezért a gyűjtések alapján sokkal 
ritkábbnak látszott, mint valójában- Nálunk közönséges, de nagyobb számban 
csak neveléssel nyerhető (V—XIL)

paUidiventris Meig.

4, nem : Copromyza F a l l ,

Fejük legalább olyan bosszú, mint amilyen magas, Fejsörtéiket sosem 
helyettesítik szemölcsök. Postverticalis sörtéik nincsenek, legfeljebb vékony, 
rövid, összehajló szőrök vannak a helyükön. Külső occipitalis sörtéik nincse
nek, belső occipitalis aik is csak kivételesen vannak (Alloborhörus Duda al- 
nem). Interfrontalis sörtéik nagyon változatos alakulásúak. Yibrissajuk erős. 
Egy erősebb vagy gyöngébb, felfelé hajló pofasörtéjük van (8, ábra: A—D). 
Csápjuk és csápsörtéj ük sokféle alakú lehet, csápsörtéjükön azonban hosszabh 
ágak soha sincsenek, legfeljebb rövid ágacskák vagy molyhosság. TorsÖrté- 
zetük származási csoportonként sokféle, a pajzsocskán azonban szinte kivétel 
nélkül 2 pár scutellaris sörte van, mesopleu ralis sör tej ük soha sincs, stomo- 
pleuralis sörtéjük is hiányzik. Középső lábszáruk elülső-külső oldalán több 
(11. ábra: N), vagy csak 1—2 erős sörte van, ritkán egy sincs. Fontos rend
szertani bélyeg a hátulsó lábszár elülső-belső oldalának közepe alatti feltűnő 
sörte megléte vagy hiánya, Hátulsó lábszáruk belső oldalán a végtovis csak 
kivételesen (0/Í7iea Rich. alnem) hiányzik- Szárnyuk általában normális 
nagyságú, ritkán (Ápterina Macq. alnem) csökevényes. Szegély érük a közép- 
érig húzódik* Az r2+a sugár ér a szárny csúcsától, illetve az betorkóllásátol 
nem messze végződik, így az mg2 szegélyérszakasz mindig sokkal hosszabb, 
mint az mg3 szakasz (9. ábra: B). Középerük végig pigment ált és a szárny
szegélyig ér. Hátulsó haránterük közel van a szárny szegélyhez. A könyökér 
végszakasza mindig rövidebb, mint a hátulsó haránter, és nem éri el a szárny- 
szegélyt {9. ábra: A—B). Yégsejtjiik mindig van, és végső erük is fejlett, pig
mentált, A haránter ok sötéten szegettek lehetnek, a szárny egyébként egy
színű. Potrohúk hát- és haslemezei erősen kitinizáltak és többé-kevésbé sör- 
tézettek is- A hímek ivarszerve bonyolult, aszimmetrikus (13. ábra: E — F),
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a legtöbb fajt siirstylusának alakjával lehet jellemezni. 1,5—5 mm-es fajok, 
azaz a család többi nemének fajaihoz viszonyítva többnyire tekintélyes nagy
ságúak*

7. ábra. C&promyza équina Fall*  $  (Eredeti)

Fajai közül azok, amelyeknek életmódja ismert, majdnem mind koprofágok, Lárváik 
általában nagyobb emlősállatok trágyájában fejlődnek, imágóik is csak ilyen helyekről táp
lálkoznak. Nagyon változatos morfológiai sajátosságú fajait 14 alneinbe sorolják, de^ezek nemi 
rangra emelése várható. A 14 alnem mintegy 80 faja foként óvilági el terjedésű, az íjvilágban  
csak a holarktikue alnemeknek vannak fajai, az indo-ausztrál faunaterületrSI teljesen hiány
zanak. A Pa Iá e ark tikum bán 8 alnem 35 faja fordul élő, nálunk ló faja ismert, míg további 2 
fajának megjelenésére számíthatunk.

1 (2) A szárny csökevényes, pikkelyszerű, ovális, legfeljebb az 1 + 2 .
potrohtergit közepéig ér (1. alnem: Ápt&rina Macq.). — A tort* 
a potrobot és a lábakat hosszú, sűrűn álló szőrök borítják* Pofa- 
sorté je erős, a háttilso lábszár belső oldalán végtövis van* A középső 
lábszár külső oldalán nincs sörte, csak 1—1 elülső-belső és bátnlsó- 
belső oldali praeapicalis és 1 belső csúcsi sörte van* 2,5—3,5 mm*

Az egész Palaearktikumban elterjedtnek látszik, de a déli területeken 
nagyon ritka, észak felé gyakoribb. Valószínűleg a Kárpát-medencében sem ritka, 
de nehezen gyűjthető, így Magyarországon csak Simontornyáról, Esztergomból, 
Áranyosgadányból, Ócsáról és Erdélyből Brassóból vannak példányaink. Életmód
ja hézagosán ismert. Különböző döglött csigákból neveltek, nedves helyeken, er
dőkben, levágott sás alatt, kisemlősök fészkeiben és járataiban fogták. Ügy látszik, 
trágyán nem fordul elő (V—̂ XI.)

pedestris Meig
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2 (1) A szárny normálisan fejlett, sohasem rövidébb a potrobnál,

3 (4) A hátulső lábszár belső oldalán nincs végtövis (II* ábra: H) (2.
alnem: Olinea Ricb.)* — A tor, a potroh és a lábak csak röviden 
szőrösek. Pofasörtéje gyenge. A középső lábszár sörtézete gyenge, 
elülső-külső oldalán csak 1 praeapicalis rövid sörte van, elülső 
oldalának a közepe alatt 2 sörtéeske figyelemre méltó (11. ábra:
G), Hátnlsö lábszárán nincs praeapicalis bosszú szőr. Scutellarís 
sortéi, különösen az oldalsók, rövidek. 2,5—3 mm.

Holarktikns elterjedésíí faj* nálunk is közönséges. Életmódja igen változa
tos, Különböző emlős trágyákban (pl. marbalepényben), trágyatelepeken fejlő
dik, de imágója előfordult már kisemlősök járataiban, komló gombán, ritkán 
emberi ürüléken is (III—X.)

atra Meig*

4 (3) A h átul só lábszár belső oldalán végtövis van (Ili ábra: A—B, J —L);
olykor egyes fajok bímjeinek tüskéje ár alakú.

S. ábra. A: Copromysa nigra Meig. feje fél felül- és oldalnézetben — B: C* pallifrons F a l i . ,  
C: C. nigrúr Meeg. és D: C. equina Fall. fej e fél felül- és hátulnézetben — E: CvprokaferTuginata 
Stenh, fejé (pví ”  p őst verticalis aorták, pok — postofcularis sörték, eocc =  külső oeeipitalis 
sörték, íocű == belső oeeipitalis sörték, vte — külső verticalis sörték* vti — belső verticalis 
sörték, óc =  ocellaxis sörték* őrs =  felső orbitalis sörték, iőr — belső orbitalis sörték, i f  =

interfrontalis sörték) (Eredeti)
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5 (6) Jól látható belső occipitalis sörtéi vannak (8. ábra: B) (3, alnein:
Allohorborus D u d a ) — A combok hosszan szőrözöttek és sörtézet- 
tek. A középső lábszáron kívül csak 1 praeapicalis sörte van, de 
a középső és a hátnlsó lábszár csncsi harmada fölött 1—1 feltűnő 
elülső-belső oldali, és a hátnlsó lábszáron hosszú külső praeapicalis 
sörte található.. Az arcpajzs sárgás vagy vörösesbarna* A szárny 
erei sárgák vagy barnássárgák. 1,8—2,5 mm.

Eddig csak Európából ismeretest TÍálunk ritka, de valószínűleg országszerte 
előfordul. Fejlődését és lárváját nem ismerjük, imágóit különböző trágyákon 
(ló-, szarvas-), erdei tisztásokon gyűjtötték* Tavaszi—nyár eleji fajnak látszik 
(IV—VII.) (— fíavipennis H alid.)

pallifrons F a ll .

6 (5) Belső occipitalis sörtéik nincsenek (8* ábra: C). Lábszáraik sörte-
kombinációja más.

7 (18) A középső lábszár elülső-külső oldalán 4 — 5 tüskeszerűen erős sörte
van (11. ábra: N). A pofasörte erősen fejlett, a postocularis sörtécs- 
kék rendezetlenek, több sorban helyezkednek el (8* ábra: A, C).

8 (13) A hátnlsó lábszár elülső-belső oldalán, a lábszár közepétől distaKsan
1 feltűnően erős sörte van (11. ábra: K) (4, alnem: Crumomyia 
Magq*)*

9 (10) A tor hátoldala tompa fényű, rajta 8—10 sor egészen rövid acrosti-
chalis sörte van, amelyek közül a legkülső sorok nem teljesek. 
Csak 1 pár praescntellaris helyzetű dorsocentralis sörtéje van. 
Mesopleuraja fénytelen. A szárny harántercí nem árnyékoltak. 
2—4 mm.

9. ábra. A* Copromyza equina F a l l ,,  B: C, vitripennis Meig. {mg2 =  a szegélyér és ra_̂a 
bétorkollása közötti, mg3 =  az r2+g és r4+5 betorkollasá közötti szakasza; eostal index =  mga: 

mgg), C: C. stercoraria MeiG. és D: C. costalis Z ett, szárnya (Eredeti)
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Európában szettében elterjedt faj. Haránt bán sem ritka, észak-amerikai 
előfordulási adata bizonytalan. Nálunk inkább a hegyvidékeken fordul elő. 
Iinágőit különféle trágyákon, szarvas dögön, barlangokban fogták. A mi barlang
jainkból és zsombolyainkból eddig még nem került elő. Tavasszal gyakoribb 
(fV -X L )

nigra Meig.

10 (9) A tor hátoldala fénylő, rajta csak 4 sor, kissé hosszabb aerostichalis
sörte van. 3 pár jól fejlett dorsocentralis sörtéjük van* Mesoplenrajuk 
egy keskeny, hamvas dorsalis és hátulso szegélyt kivéve fénylő 
fekete. A haránterek töbhé-kevésbé sötéten árnyékoltak.

11 (12) Hátulso métát arsusa, a külső oldalon mérve, csak kb. fele a 2.
lábfejíz hosszának (11, ábra: K), a hímek hátulso metatarsusának 
belső oldala csúcsán 1 fogaeska van. A p aj zsocská szegélyén a csűcsi 
és oldalsó sortét között 1 vékonyabb, rövid sörte is állhat* A billér 
sárga. A hímek középső combja belül hosszan, bolyhosan szőrös, 
hátulso combjuk elülső-belső oldalának tövén és a csűcsi harmadban 
álló felálló szőr között több hasonló szőr van* A hímek ivarszelvényei 
nagyok, olyan szélesek, mint az 5. háti emez. Nagyobb, 4—S mm-es 
faj.

Az egész Palacurktikumban előfordul, de sehol sem gyakori. Imágóit 
gombán* nedves réteken és erdőszéleken, barlangokban gyűjtötték. Hazánk bar
langjaiban és főként zsombolyaiban mindenhol megél, de ritka (IY — X.)

glaciális Meig,

12 (11) A hátulso metatarsüs, a külső oldalon mérve, majdnem olyan 
hosszú, mint á 2. lábfejíz (11. ábra: J), a hímeknek csűcsi fogacs* 
kájúk nincs, A pajzsocska szegélyén a csúcsi és oldalsó sörték 
között rövidebb, vékonyabb sörte soha sincs, A biliér legtöbbször 
feketés. A bírnék középső combja belül röviden szőrös, hátulso 
combjuk elülső-belső oldalának a tövén és a csúcsi harmadban 
álló felálló szőr között nincs hasonló hosszú, merev szőr, A hímek 
iyarszelvényei kisebbek, keskenyebbek, mint az 5, hátlemez* Kisebb, 
3 mm körüli faj.

Európában elterjedt. Nálunk országszerte megtalálható* hcgyvidékeinketi 
valamivel gyakoribb, de még ott is ritka. Imágóit nedvesebb réteken és erdőkben, 
barlangokban (Budapest, Hárshegy) fogták (IV —X.)

glabrifrons Meig.

13 (8) A hátulso lábszár elülső-belső oldalán, a lábszár közepétől distali- 
san nincsen erős sörte (11. ábra: L) (5. alnem: Fungobia Lioy == 
Stratioborborus Duba)*

14 (15) A hím bátulsó metatarsusa belső oldalának a csúcsán 1 lefelé hajló 
fogaeska van (11, ábra: L). A lábak teljesen feketék, a billér világos
sárga, A mesopleurak egész területe erősen fénylő fekete, 2,5—3,5 
mm.

2 xv. "
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Európai faj. Nálunk igen ritka. Aranyosgadányon (Baranya m,)5 a Csókási- 
Barlangón (Borsod m.) és Tisssabogdányoii (Kárpátalja) kívül a Kárpátok 3 
pontjáról került elő. lm ágóit nedves erdőkben, korhadó avaron és bomló gombá
kon, dögön fogták (YI—YIII.) (— suííloTum H alid .)

fimetaria Meig .

15 (14) A hím hátulső metatarsusa belső oldalának a csúcsán nincsen fo-
gacska. Vagy Sokkal nagyobb, mint az előző faj, vagy lábszárai 
vörösesbarnák.

16 (17) A lábak teljesen feketék. A ineso- és sternopleura közti varraton
2—3 bosszú, felálló szőr van, A haránterek gyengén árnyékoltak, 
A mesopleura dorsalis és caudalis része hamvas (10* ábra: D). 
A hímek elülső és középső combja belül erősen tüskézett, középső 
combjuk bunkó alakú, a hátulső combjuk töve közelében á belső 
oldalon nagy, hajlott fog van (11. ábra; M), A hímek hátulsó láb
szárának belső végtövise villás (30. ábra; G). 4—5 mm-es nagy faj.

Európai faj. Hazánk hegyvidékein mindenütt előfordul, de ritka. Lárvái 
valószínűleg gombákban fejlődnek, lm ágóit árnyékos erdőkben, trágyán és korhadó 
avaron, barlangokban“gyűjtötték (IV—XI.)

nitiáa Meig.

17 (16) A lábszárak vörösek vagy vörösesbarnák, legfeljebb az elülső láb
szár lehet kissé sötétebb. A meso- és sternopleura közti varraton 
nincsenek hosszú szőrök. A baránterek erősebben árnyékoltak. 
Majdnem az egész mesopleura fénylő fekete (10. ábra: E). A hitnek 
elülső és középső combján belül nincsenek tüskék, a középső comb 
nem bunkó alakú, a hátulső comb töve közelében a belső oldalon 
nincs hajlott fog. A hímek hátulső lábszárának belső végtövise 
egyszerűen hajlott. Kisebb, 3—4 mm.

lö. ábra. Coprornyzadajok mesopleurai. A: C♦ equin& F ali.., B: C .similis Coll., C: C. nitidifrons 
Díjba, D: C .nitida Meío*, E: C* Roseri Boud. és F: C. costdíis Zett. (Eredeti)
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Eddig csak Európából mutatták ki. Nálunk, nagyon ritka. A Kárpát- 
medencében 3 barlangból [(Abaliget, Vidarét (Erdély) és Kálosa {Északi-Kárpá
tok)] gyűjtötték, de állítólag más európai országokban nedves erdőkben, bomló 
gombákon helyenként nagyobb számban is előfordul (VIII.)

Roseri Rond.

18 (7) A középső lábszár elülső-külső oldalán 1—■2 tüskeszerű erős sörte
van (11. ábra: I), vagy ilyen sortéi nincsenek (11* ábra: P), A pofa- 
sörte gyengén fejlett, a póstocularis sörtécskék egysorosak (8, ábra: 
D).

19 (30) A hátulső lábszár elülső-belső oldalán 1 felálló, feltűnő sorté van*
A középső lábszár elülső-külső oldalán a lábszár csúcsa körüli 
rövid sörtéken kívül nincsenek erős sörték (11. ábra: P) (6. alnem: 
BorboriUus Duda), — A pajzsocska bátulsó szegélye csak rendkívül 
röviden molyhos (12, ábra: G), A hímek elülső inetatarsnsának belső 
oldali csúcsán 1 kis fogacska ered.

20 (21) A haránterek közötti távolság jól láthatóan hosszabb, mint. a közép
ér végszakasza (9. ábra: R), Csak 1 érős humeralis, két ser acrosti-

11. ábra. A: Copromyza sordida Z ett,, B: C. mtidifrons Duda, C: Sphaerocera monilis H a lid . 
és D: S, curvipes L até. bátulsó lábszárának csúcsa és 1. lábfejíze — E: Coproica lugubris 
H alld . és F: C. hirtuía Rond. középső lábszára — G: Copromyza atra Meig. középső és H: 
bátulsó lábszára — I: C. equina F á ll. középső lábszára — J: C* glabrifrom Meig., K: C. glaciális 
Meig és L: C. fimeíaria Meig. hímjének bátulsó lábszára és 1, lábfejízei — M: C, nitida Meig. 
hímjének bátulsó combja — N: C. nigra Meig, középső lábszára — 0: Elachisojria pilősa 
Duda bátulsó lábszára — P; Coprornyza vitripennis Meig. középső lábszára — Q: Límosina 

fungicola H alid , hímjének középső combja (Eredeti)

2*
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chalis és 3 pár dorsocentrális sörtéje van. A hímek potrohtergitjei- 
nek oldalsó szélei és 2* ivarszelvényük (=  8. hátlemez) hátoldala 
sűrűn és hosszan szőrözött. A hátulsó lábszár belső oldalán levő 
végtüske majdnem olyan hosszú, mint a hátulsó metatarsus, 
A hátnlso lábszár tövi harmadában vörösessárga* 2—2,7 mm.

Eddigi is méreteink szerint csak Európában honos. Nálunk a sík- és hegy
vidéken egyaránt előfordul, de nem mondható gyakorinak. Életmódjáról keveset 
tudunk* Imágóit lótrágyán, erdőszélen, de fénycsapdával, sőt állítólag dögről 
is gyűjtötték (IY—X.)

vitripennis Meig .

21 (2Ö) A haránterek közötti távolság és a középár végszakasza közel
egyforma hosszú (9. ábra: D). A hímek potrohtergitjei oldalt rövi
den és ritkán szőrösek, a 2* ivarszelvény hátoldala rövidebb és 
szőrtabban szőrös, mint az előző fajé,

22 (23) 2 erős humeralis, és harántvarrat mögött 4 sor acrostiehalis sörtéje
van. A csápsör te ritkásan, de igen hosszan szőrös. A hátulsó láb
száron levő külső praeapicalis szőr kétszer olyan hosszú, mint 
eredési helyétől a lábszár csúcsáig mért távolság. 3 pár dorsocentralis 
sörtéje van. A hátulsó lábszár belső oldali végtüskéje csak fele 
olyan hosszú, mint a hátulsó metatarsus, 2 —2,5 mm,

Palaearktikus faj. Nálunk eddig nem gyűjtötték, de mind északi, mind 
déli határaink köss eléből előkerült már, így majdnem bizonyos., hogy nálunk is él, 
csak igen ritka, Imágóit elsősorban lótrágyán, azonkívül kis emlős-j áratok bán, 
száraz erdei fű alatt fogták .(VII,)

[uncinata Dtjda]

23 (22) Csak 1 erős humeralis és csak 2 sor acrostiehalis sörtéjük van,
A csápsörte röviden szőrös, 1 vagy 3 pár dorsocentralis sörte talál
ható.

24 (27) Csák 1 pár dorsocentralis sörte van. A tor a bronzbarnától a feketéig
változó színű lehet. A hátulsó lábszár belső oldali végtüskéje gyenge, 
és csak fele olyan hosszú, mint a hátulsó metatarsus. A hátulsó 
lábszár külső praeapicalisa nem, vagy alig hosszabb, mint eredésétől 
a lábszár végéig mért távolság (11. ábra: A),

25 (26) A tor hátoldala fénytelen barna színű, a dorsocentralis sortéken
belül 2 világosbarna vagy sárgás árnyalatú hosszanti sávval. A meso- 
pleura és pteropleura egész felszíne hamvas, a sternoplcuran pedig 
a háti és hátulsó varrata mellett szélesen hamvas (12, ábra: E). 
A homlok elöl nem vörös. 1,8—2,5 mm.

A Palasarkú kunion kívül egész Afrikában és Észak-Amerikában is elő
fordul. Kifejezetten melegkedvelő faj, a mérsékelt Övi területeken, így nálunk is 
Csak nyáron repül. Hazánkban ritka, néhány alföldi lelőhelyről vannak példá
nyaink. Imágói elsősorban ló trágyán fordulnak elő, és lárváik is leginkább abban 
fejlődnek, de fogták már és nevelték marbalepényből, sőt más nagyemlős fajok 
trágyájáról is (VI— YIL)

sordida Zett.
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26 (25) A tor hátoldala fekete, rövid barna szőrözettel, 2 világos hosszanti 
sáv nélkül, A pteropleura és a mesopleura a hátulsó dorsalis sarkánál 
levő kicsi hamvas folttól eltekintve fényes fekete, úgyszintén majd
nem az egész sternopleura felszíne is (12. ábra: D). A homlok elöl 
vörösen szegélyezett. 1,7—2,2 mm.

Európán kívül eddig csak Kazahsztánban találták, viszont ágy tűnik. 
Dél-Európától Finnország déli részéig mindenütt előfordul. Nálunk eddig meg 
csak Apajpusztáu és Csévhar a sztori gyűjtötték, de ez csupán viszonylagos ritkasá
gának tudható be. Itnágóit lő trágyán fogták, lárvái is ott fejlődnék

hispanica B u d a

27 (24) 3 pár dorsocentralis sörtéjük van. A tor fekete, A hátulsó lábszár 
belső oldali végtüskéje erős, és kfo. olyan bosszú, mint a hátulsó 
metatarsus. A hátulsó lábszár külső praeapiealis sörtéje jóval hosz- 
szabb, mint az eredésétől a lábszár csúcsáig mért távolság (11. ábra:
B).

28 (29) A homlokháromszög fénylő fekete, a tor hátoldala meglehetősen 
erősen fényes. A mesopleurak csak a hátulsó részükön hamvasak

12. ábra. A: Leptocerafuscipennis var. oelandica Stenh., B: L. fuscipennis H aud . forma typica 
és C: L, fuscipennis var, plurisetosa S tró b l pajzsocskája — D: Copromyza hispanica Duda. 
és E: C. sordida Zett* meso- és slernopleuraja — F: Philocoprella quadrispina Laurence, G: 

Copromyza vitripennis Meig. és H: C. equina F a ll .  pajzsocskája (Eredeti)
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(10. ábra: C).* Az r4+s sugárér és a középér teljesen párhuzamosak, 
1,6—2,5 mm.

Európában és Észak-Afrikában élj de észak felé egyre ritkábbá válik, 
így Észak-Európa országaiból hiányzik. Nálunk ugyanolyan gyakori, mint a 
következő faj, országszerte előfordul. Imágóit legtöbbször lótrágyán fogták, de 
gyakran látogatja az emberi ürüléket és más trágyákat is. Több régebbi nevelési 
adata a következő fajjal való összekeverése miatt bizonytalan (IV 'X.)

nitidifrons D uda

29 (28) A homlokháromszög tompa fényű, a tor hátoldala nagyon tompán 
fénylő, a mikroszkopikus szürke szőr öcskék alkotta bamvasság 
jóval sűrűbb, mint az előző fajon, A mesopleurak egy kis elülső 
ventralis fényes fekete folt kivételével egész felszínükön hamvasak 
(10. ábra: F), Az r1+5 sugárér és a középár egy kissé konvergálnak. 
1,7—2,5 mm.

Az egész Palaéarktiknmban előfordul. Észak-Európától a Távol-Keletig, 
de él az etiópiai régióban is. Nálunk mindenütt megtalálható, de ritka. Főleg ló- 
trágyán gyűjthető, de erdőszéleken, homokbuckás területeken és emberi ürüléken 
is fogták már; fényre is repül (IV— X.)

costalis Zett,

30 (19) A hátulsó lábszár elülső-belső oldalán nincsen sörte. A középző 
lábszár elülső-külső oldalán 1—2 tüskeszerűen erős sörte, és még 
legfeljebb 1 rövid sörte van (11, ábra: I) (7. alnem: Copromyza s, 
str.). — A pajzsocska hátulsó szegélyén, a csúcsi scutellaris sörtéktől 
kifelé feltűnően hosszú, finom szőrök vannak (12. ábra: H).i A hazai 
fajok hímjeinek elülső metatarsusán belül nincs kis csúcsi fogacska.

31 (32) A haránterek közötti érszakasz mindig hosszabb, mint a középér
végszakasza, az elülső harántér a korongsejt fövi harmadában van 
(9* ábra: C). A combok fénylő feketék, a lábszárak világosabb vagy 
sötétebb vörösbarnák, az elülső lábszár alig Világosabb, mint 
a comb, de a középső és hátulsó lábszár színe éles ellentétben van 
a combok színével. A középső és hátulsó lábszár csúcsi része söté
tebb, mint a többi, gyakran praeapicális helyzetű fekctés gyűrű 
alakjában. A homlok elülső széle egy körszelet vagy félkör alakú 
folton vörös színű. A mesopleurak csak háti és hátulsó szélük men
tén, keskeny sávban hamvasak. 3—4 mm.

Palaearktikus faj, Európában egyenletesen eltérj edtnek látszik. Nálunk 
az ország több pontjáról előkerült, de iiém gyakori. Imágói kis emlősük, különösen 
a vMpocok (Arvicola terrestris) járataiban, trágyán, nedvesebb erdőben, vízparton 
foghatók. Valószínűleg imágöként telel át (IV—X.)

stercoraria Meig.

látni.
Ezt legjobban sötét háttér fölött, erős megvilágításban, ferdén alulról nézve lehet
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32 (31) A haránterek közötti érszakasz legfeljebb olyan hosszt mint 
a középér végszakasza* sokszor rovidebb, az elülső harántér a ko
rongsejt tavi harmadán kívül van (9. ábra: A), A lábak változó 
színűek, de a combok és a lábszárak színe nem ellentétes*

33 (34) A inesopleura nagyobb területen fényes fekete (10. ábra: A).
A hímek 5. hasleméze nagyon hosszú, oldalszélem feldomborodö és 
hátrafelé hosszan és hegyesen kifutó, középen bemetszett (13. ábra: 
F). A csápsörte majdnem csupasz. A homlok elöl szélesen vöröses 
sárgásbarna, és e folt legtöbbször ék alakűan kíséri a homlokhárom
szöget. A középér haránterek közötti szakasza erősebben hajlott, 
mint a következő fajon. A lábak legtöbbször piszkosbarna színűek 
(7, ábra). 3,5—4 mm.

Holarktikus elterjedésig faj, Észak-Afrikától a Távol-Keletig egyaránt 
előfordulj és Észak-Amerikában sem ritka. Nálunk közönséges; a hegy- és domb
vidékeinken talán valamivel gyakoribb, ímágója a legkülönfélébb trágyákon, 
elsősorban lótrágyán gyűjthető, lárvái is ilyen anyagokban fejlődnek (IV—XII.) 
— F e k e t e  t r á g y a l é g y

eqnlna Fall,

34 (33) A mesopleura kisebb területen fényes fekete (10, ábra: B). A hímek 
5. haslemeze hátul szélesen lekerekített, középen nem bemetszett 
(13. ábra: E), A csápsörte észrevehetőén molyhos. A homlok elöl 
keskenyebben sárgás vagy vöröses, és ez a szín legtöbbször nem 
terjed messze hátra a homlokháromszög mellett. A lábak sötéteb- 
bek, mint az előző faj lábái, a combok feketék, bár ezt sárgásszürke 
finom szőrözet és hasonló sziti.fi bamvasság takarja. A lábszárak 
kissé világosabbak. 3,5—4,5 mm. -

13. ábra. A: Ischiolepta vaparariörum H alld. és B: I. pusilla F a ll, 3  ivarszerve (e — cercus* 
su — éurstylus, g =  génit) — C: Limosina daviventris SraOBL hímjének 4* és 5* haslemeze — 
D: Coproica lugubris H alld,, E: Copromyza similis Coll., F: C. equina F a ll., GiLimosiná fucata 
Rond. (c =  cercus,5t =  5. hátlemez, Sa ==s 5. haslemez) és H: Copröica pseudoluguhTis Duda 

hímjének potrohvége (A—B: Km  nyomán, á többi eredeti)
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Az egész Pálaearktikumban, sót állítólag Közép-Afrikában is előfordul. 
Ez utóbbi adat megerősítésre szorul, mivel a faj csak Észak-Európában mondható 
gyakorinak, dél felé ritkul, és a Kárpát-medencében is eddig csak a magasabban 
fekvő helyekről (Retyezát, Alacsony- és Magas-fátra, Király-hegy, Barlang- 
liget, Teles) került elő. Különböző nagyemlősök, háziállatok trágyáján, és néha 
kisemlősük járataiban találták (VI—VIII.)

[sim ilis Coll .]

5. nem: Speomyia Bézzi

Csökeyényes szárnyú, 4 - 6  ním-ea barlangi legyek* Fejtik jóval hosszabb* 
mint amilyen magas, és a hosszával egyenlő szélességű. Összetett szemeik 
kicsik, a fejszélességnek csak egyötödét kitevő átmérővel* Pontszemeik 
hiányozhatnak, Fej sörtéik közül a verticalisok és ocellarisok az alcsaládra 
jellemző fejlettségűek, 2 felső orbitalisuk van, interfrontális sörtéik vékonyak 
és rövidek. Yibrissaik erősek, felfelé hajló pofasörtéjiik van. A toruk fekete; 
torsörtézetük: 0—1 humoralis, 0 — 2 notopleuralis, 1 hosszú vagy rövid supra- 
alaris, I —$ erősebb vagy gyengébb dorsoeentralis sörtepár. A pajzsocska 
fele olyan hosszú, mint amilyen széles, 4 scutellaris sörtével, A tor oldallemezei 
csupaszok, Lábaik többé kevésbé hosszúak. Szárnyaik csökcvényesek, a 3. 
potrohszelvény végéig se érnek, A szegély ér a középárig nyúlik, a korongsejt, 
a tősejtek és a végsejt nagyon keskeny. Potrohúik hosszú, orsó alakú, csak 
hátlemezeik erősebben kitinizáltak, liáslemezeik, ba kifejlődtek, sárgák és 
vékonyak.

Rendkívül ritka barlangi legyek. A nem 3 faja a Kárpát-medencét körülvevő Hegységek 
barlangjaiban él, a Kárpát-medencéből ez ideig csak 1 faja került elő.

— — Pontszemei vannak. 1—1 külső occipitalis, humeralis, erős elülső
és gyenge hátulsö notopleuralis, I supraalaris és 3 dorsoeentralis 
sörtepárja van. A hátulsó combon és lábszáron kívül és belül is 
több hosszú sörteszőr és sörte van, a lábszár csúcsán belül 1 hajlott 
végtüske található. A hátul só lábszár elülső-belső oldalának közepe 
táján 1 hosszú, magányos sörte ered. 5,5 mm.

Egyetlen nőstény példány került elő Romániában egy bihari barlangból. 
Életmódja ismeretlen

[liungarica D u d a ]

6, nem : Coproica R o n d .

Fejük sokkal rövidebb, mint amilyen széles, száj szögletük többé-kevésbé 
előreugró. Fejsörtézetükben feltűnő, hogy összehajló postverticalis sörtéik 
erősek (8. ábra: E), míg a család legtöbb nemében ezek csökcvényesek. Külső 
és belső occipitalis sörtéik gyengébben, ocellaris sörtéik, valamint a külső és 
belső verticalisaik erősen fejlettek. 4—5 pár interfrontalis söxtéjük van. Belső 
orbitalis sörtesoruk nincs, viszont a 2 felső orbitalis mellől induló, kifelé 
hajló kicsi sört ékből álló sörtesoruk van, amely lekanyarodva az orcára is 
ráterjedhet (8. ábra: E). Vibrissájuk erős, peristomalis sörtéik is fejlettek, de 
ezeken felül mindig van a pofán több, felfelé hajló hosszabb-rövidebb pofa-
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sörte is. Csápjuk .3. íze kerekded, csápsörtéjük általában röviden molyhos. 
Toruk hátoldalán a sorokba rendeződött, más nemeken rövid sörték olyan 
erősek, hogy a jellemző hosszabb sörték sokszor alig különíthetők el tőlük. 
Pajzsoeskájuk viszonylag hosszú, hátoldalát egyenletesen rövid sörték fedik, 
szegélyén 4 hosszú scutellaris sörtéjiik van, amelyek között szintén rövidebb 
sörték helyezkednek el, A tor oldallemezeiről propleüralis és 2—3 stemopleura-

14. ábra, Coproica acutangula Ze-TT, $ (Eredeti)

lis sörte ered. Középső lábszáruk külső oldalán a sörték többé-kevésbé párosán 
állnak (11. ábra: E —F), belső oldalának csúcsán csak csökevényes sörte van. 
Középső lábfejük ventrális felén jellemző sörték vannak (15- ábra: K —0). 
Szárnyukon az r4+a sugárér lehet felhajtó (16- ábra: B) vagy egyenes (16, ábra: 
E), A középér színtelenül majdnem a szárnyszegélyig is érhet, a legtöbb fajon 
nem sokkal a hátülsó haránter mögött véget ér. Valamennyi hazai faj végsőere 
térdesen megtört (pl. 19. ábra: A), Potrohúk viszonylag erősen Benézett* 
különösen a hátlemezek oldalszegélye.

Koprofág fajok, 17 faja kőiül 9 fordul élfí a Palaearktikiimban, Valamennyi él nálunk is.

1 (8) Szárnyuk szegélyerének az t1 és r3+3 sugárerek közti szakasza
(mg2) hosszabb, mint az r2+3 és r4+5 sugárerek közti szakasza (mg3) 
(16. ábra: A).

2 (3) Az r445 sugárér utolsó szakasza egy kissé felfelé hajlik (16, ábra:
C). 3 nagy stexnopleuralis sörtéje van. A szárnyak sötétek, a szegély* 
ér a szárnytő és az ér betorkollása közti szakaszán hosszú sörtéket
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visel* A tor többé-kevésbé vörösen színezett, különösen az oldalán, 
a hátoldalon pedig a dorsocentralis sörtesorok vonalában, 1—2 
mm.

Kozmopolita, kizárólag trágyán előforduló légy. Nálunk egyike a legközön
ségesebb légyfajoknak, a trágyatelepek fölött milliószám röpköd. Lárvái is leg
főképpen itt fejlődnek , de imágóját gyümölcsön, emberi székleten, tyúkólban stb. 
is fogták. A felhalmozott istálló trágyán az imágó áttelel, és mivel fejlődési ideje 
rendkívül rövid, nagyon sok nemzedék követi egymást az év során (III—XI.)

ferruginata Stewh,

3 (2) Az r4+5 sugáréi utolsó szakasza egyenes (16. ábra: A). 2 sternopleu-
rális sörtéjük van. A szárnyak világosabbak, de azért füstösek 
lehetnek, a szegélyérnek a szárnytő és az rx ér betorkollása közti 
szakaszán a sörték rövidebbek. A tor fekete, de ha nem ilyen, akkor 
a vörös színnek semmiféle nyoma nincs rajta.

4 (5) A középér pígmentmentes része majdnem a számyszegélyig ér
(16. ábra: A). Sternopleuralis sörtéik egymástól távol állnak, erősek, 
a bátulsó hosszabb, mint az 1. lábfej 1* íze, az elülső pedig több mint 

a hátukénak. A szárny tejfehér vagy füstös. A hímek 1, lábfeje 
1, ízének ventralis felén nincs ujjszerű csücsi nyúlvány, és szárnyúk 
nem módosult. 1,4—2 mm.

Kozmopolita, koprofág lárvájá faj. Életmódja és gyakorisága egyezik az 
előző fajéval, főként trágyát elep ekén tenyészik, de im ágóit esetenként baromfi
udvarokban és marhalepényeken is fogták (III—XI.)

vagans H alid.

15, ábra. A: Chaetopoddla scutellaris H alid ., B: Leptocera anceps Stenh., C: L. br&viceps Steneí* 
és D: L. cryptodmeta B uda középső lábszárának vége és I. lábfejíze — E: Trachyopdla melania 
TTüT.m. és F: T. capHna Duda középső lábszára — G: Limosina luteilabris Konb., H: L. peneí- 
ralis C oll., I: Philocoprella quadrispina LaUhence o, J : Leptocera finalU C oll., K: Coproica 
hirttila Rond., L: C. tugubris H alid ., M és N: C. pséudolugubris D uda és O: C, kinicula C oll,

- középső lábfej vége és 1. lábfejíze (Eredeti)
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5 (4) A középér pigmentmentes része a számyszegélytől elég messze
végződik (19. ábra: C). Sternopleuralis sőrtéik gyengébbek, a hátulső 
mindig jól láthatóan rövidebb, mint az 1. lábfej 1. íze, az elülső 
pedig kevesebb, mint 2/3-a a hátulsónak. A szárny barnásán vagy 
szürkésen felhozott lehet, de mindig jóval világosabb, mint az előző 
fajé. A hímek 1. lábfeje 1. ízének ventrális felén ujjszerű csúcsi 
nyúlvány van, és szárnyuk módosult lebet. Általában kisebb fajok.

6 (7) A hímek középere hátrafelé hajlik, és majdnem egy vonalban van
a ferde hátulső harántérrel. A szárnyszegély a csúcsa mögött kissé 
kimetszett, és ezen a szakaszon egy sor befelé, a szárnyra hajló 
nagyon hosszú szőr van (19. ábra: A). A nőstények szárnyán a 
korongsejt hátulső felső csúcsa tompaszögű, alsó csúcsa hegyes
szögű (19. ábra: Cj. A nőstények pofája és elülső csípője fekete. 
A szárny inkább barnás feUiőzöttséggel (14. ábra). 1*2—1,4 mm.

Eddig Európában, Mongóliában, Afrikában és És zsák-Amerikában talál
ták. Nálunk országszerte elterjedt, de nem gyakori. Életmódja nem kielégítően 
iámért. Imágóit friss trágyán* legelőkön, trágyatelepen, elvétve emberi ürüléken 
fogták (IV—IX.) ( =  pusiUa Meig.) *

acutangula Zett,

7 (6) A hímek szárnya normális, olyan mint a nőstényeké, korongsejtjük
mindkét csúcsa derékszögű (16. ábra: D), A hímek 1. lábfejének 1. 
izén belül levő csúcsi nyúlvány erősebb, mint az előző fajon. A 
nőstények pofája és elülső csípője a legtöbbször sárga vagy szürkés
sárga. A szárny színtelen, vagy némi szürkés felhőzöttség van rajta. 
1,2— 1,4 mm.

Csak a Palaearktikiimban, nevezetesen Európa délkeleti részén és Eszak- 
Afrikábán elterjedt. Nálunk sík- és domb vidékeinken fordul elő. Fejlődése és 
életmódja álig ismert. Sok imágót fogtak emberi ürüléken, mezőkön, néhány nagy
emlős trágyáján, de kinevelése még nem sikerült (V—XII.)

digitata D uda

8 (1) Szárnyuk szegélyeiének az és r2-f3 sugárerek közti szakasza
(m ga) legfeljebb olyan hosszú, mint az r2+3 és t 4+5 sugárerek közti 
szakasza (mg3) (16. ábra: B). Az r4+5 ér jóval messzebb végződik a 
szárnycsúcstól, mint a középér meghosszabbításából képzett vonal 
végződne a szárnycsúcs mögött.

9 (10) A középső lábszár hátulsó-külső oldalának tovi negyedében és féle
ben 1—1 meglehetősen rövid sörte áll, melyek több é-kevésbé párosak 
az elülső-külső oldalon álló sortékkel (11. ábra: F). A középső lábfej 
l t ízének ventrális felén az alap közelében és a közép tájon hosszabb 
sörték vannak (15. ábra: K). Az r2+3 és r4+5 erek rendszerint hatá^ 
rozottan hajlottak (16. ábra: B), Mivel a szemek némileg kisebbek, 
a pofák hátul jelentősen kiszélesedtek* A hímek ivarszerve kicsi, 
a nőstenvek cercusain hosszú, hullámos szőrök vannak. 1 —1,5 mm.
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Kozmopolita faj, lárvái mindig trágyában fejlődnek. Nálunk nem ritka, 
különösen istálló trágyán, de lód trágyából is nevelték, marhalegel on, elvétve 
emberi ürüléken is gyűjtötték (III—X.)

hirtiila Rorsrij*

10 (9) A középső lábszár hátulsó-küíső oldalának tövi negyedében sóba,
de legtöbbször felében sincsenek sörték {11* ábra; E). A középső 
lábfej 1. ízének ventralis felén a sörtézet más* Az rs+3 és r4+5 általá
ban egyenesek (16* ábra; E). A szemek normálisak, a pofák bátul 
nem szélesedtek ki. A bírnék ivarszerve nagy, a nőstények cercusain 
rövid egyenes, vagy bosszú hullámos szőrök vannak,

11 (12) A hímek ivarszerve nagyon nagy (13. ábra; D), a nőstények cer
cusain rövid egyenes sörték vannak (42. ábra: G), A középső lábfej 
1* ízének ventralis felén közvetlenül a tövén nincsenek sörték, 1 pár 
rövid sörte ül nem sokkal a töve után, a lábfej közepe táján alul
elöl 1 hosszabb, aiul-bátul 1 rövidebb sörte található (15. ábra: L), 
A szárny intenzív szürke színű. 1,1 —1,4 inm.

Európai faj. A, legelők marha lepényeinek egyik legjellemzőbb légyfaja; 
lárvája legtöbbször itt fejlődik, de imágója lótrágyán, trágya telepeken, emberi 
ürülékeit is elofordtdhat (IV —XII.)

lugubris H aliíd.

12 (11) A hímek ivarszerve kisebb (13. ábra; fi), a nőstények cercusain
hosszú hullámos szőrök vannak (17. ábra: B —C), A középső lábfej
1. ízének ventralis felén közvetlenül a tövén sörték vannak, illetve 
a lábfej másként sörtézett. A szárny világosabb.

16. ábra. A; Coproica vagans H alld., B; C. kirínia Rond., C: C. ferruginata Stenh., D: C. digitata 
Hon A és Ei C  lugubris H Al i d . szárnya (Eredeti)
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13 (14) A középső lábszár hátulsó^külso oldalának felében rövid sörte van*
A bírnék hátulső metatarsusának belső élén a tövénél 1 sörte, 
a csúcs közelében hegyes kiemelkedés van, ezen pedig szorosan 
egymás mellett álló erős szőrök, amelyek együttesen fogat képeznek* 
Ezen a helyen a nőstények szőrzete is hosszabb, mint a következő 
fajok nőstényein, A fej sokszor szélesebb, mint a tor. A szárny 
erősebben füstös, a haránterek közti távolság legtöbbször nem 
több, mint a hátulső harántér hossza, 1,0—1,4 mm*

Ismeretlen elterjedési faj, eddig csak Gsévharaszton (Pest m.) és Mongóliá
ban gyűjtötték. Lárvája lőtrágyában fejlődik (?—VIII — ?)

dentáta L* Pafp

14 (13) A középső lábszár hátulső-külső oldalának sem tövi negyedében,
sem felében nincs sörte* A hímek hátulső metatarsusa egyszerű* 
bár belső élén hosszá szőrök vannak, A nőstények szőrzete itt rövi- 
debb, mint az előző fajon, A fej sohasem szélesebb, mint a tor* 
A szárny gyengébben füstös, a haránterek közti távolság sokszor 
jól láthatóan több, mint a hátulső harántér hossza,

15 (16) A középső lábfej 1, ízének (15, ábra: M—N) elülső-belső oldalán 3,
hátulső-belső oldalán a lábfej közepétől distalisan pedig 2 kiesi 
sörte van, amelyek többé-kevésbé párban állnak a két utolsó elülső
belső oldali sörte vei, A hímek ivarszerve nagyobb és sűrűbben 
szőrös, A nőstények potrohának haslemezei erősebben sörtézettek, 
a hátlemezek, hátulső szögleteinél viszont rövidehb sörték vannak 
(17. ábra: B). 1 — 1,3 mm.

Eddig Európába ni Mongóliában és az etiopiai régióban találták. Sehol 
sem gyakori, így nálunk sem. Életmódjáról nincsenek biztos adatok, imágói 
istálíótrágyán, ritkábban nagyemlősök trágyáján és komposzton gyűjthetők 
(III—X.)

pseudühigubrig Duda

17. ábra. A: I&chioUpta vaporariorum H adid , hímjének potrohvége (5t — 5, bátlemez, 5s — 
5* haslemez, c =  cereiis, &u =  snrstylus) — B: Caproica pseudolugubris Duda és C:■ C, hiriicula 
Coll. nőstényének potroha alulnézetben — D: Puncticorpus eribratum Yill . hímjének 5. és 
6. haslemeze — E: Limosina manicata Ricn, nőstényének potrohvége — F: Pkilocoprella qwfdri* 
spina Laurence nőstényének cercusai -- G: Limosina mirabilis Coll. és H: L. palmata Ricit. 

nőstényének potrobvége (D: R ichahds nyomán, a többi eredeti)
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16 (15) A középső lábfej 1, ízéjiek (15* ábra: 0) tövén 1 pár mérsékelten 
hosszú sörte vau, és 1 rövidebb pár a lábfej közepe táján, A hímek 
ivarszerve kisebb és kevésbé sűrűn szőrös. A nőstények potrohúnak 
haslemezei gyengébben sörtézettek, ellenben a hátlemezek hátulsó 
szögleteinél hosszabb sörték vannak (17* ábra: C), 0,8—1*2 mm.

Eddig csak Angliában ás hazánkban találták* Nálunk a trágyatelepek 
jellemző kicsiny légyfaja, bár a C. ferruginata Stenh* gs C* IIalid* fajoknál
lényegesen kisebb számban fordul elő (III — XI.)

hirticula Coll.

18. ábra. Elackisoma aterrima H aluk  (Eredeti)

7* nem: Elachisoma Rond.

Fejük közel félgömb alakú, fejsörteik rövidek. A szemek kicsik és csupa
szok* A csápok egymástól erősen széthajolva a fejhez fekszenek, a 3, csápíz 
csúcsa nem bóbitaszerűen szőrös. A csápsörtc hosszan szőrözött* A felső 
orhitalisok és az interfrontalis sörtesor között álló belső orbitalis sörték befelé 
hajlók (21. ábra: B)* A tor hátoldali sortéi rövidek. Pajzsocskájuk félkör 
alakú, 4 rövid scutellaris sortéval, amelyek jóval rövidebbek, mint a pajzsocska 
hossza. Egyetlen viszonylag erős sternopleuralis sörtéjiik van. A szárny r4+s 
sugárere erősen felhajlik a szegélyérhez (19. ábra: B, D —E). A szegélyéren 
a rövid sörtéken kívül mindig vannak a szárny síkjára merőleges hosszú 
sörték is* A yégsőér tövi része mindig egyenes, további részei faji bélyegek,
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az alu]a viszonylag nagy, Bosszú és széles, a csúcsa lekerekített. A hátulsó 
lábszár külső oldalán mindig több hosszú, felálló szőr van (11* ábra: O). A 
család legkisebb fajai tartoznak ide, valamennyi kisebb 1 mm-nél*

Lárváik ko profilek, különböző nagyemlősök trágyájában trágya, telep eken fejlődnek, 
de imágóikat árnyékszékekben ie fogták. Mindössze 4 faja vant közülük 3 palaearktikus, és 
ezek hazánkban is élnek.

1 (2) Az r2_j_3 sugárér az elülső harántér magasságában torkollik a szegély
érbe (19* ábra: D). A ta— tp crszakasz csak kb. 1j3 olyan hosszú, 
mint a hátulsó harántér, így a haránterek majdnem egymás foly
tatásaiként láthatok* A hátulsó lábszáron vannak ugyan mérsékel
ten hosszú sörték, de ezek mindig jól láthatóan rövidebbek, mint 
a lábszár vastagsága eredésük helyén* A végsőér térdesen még
tört (18. ábra.) 0,6—0,8 mm.

Á Faiaearktikumon kívül az étié piai fauna területen is előfordul. Nálunk 
gyakorinak nem mondható, de minden néki megfelelő élőhelyén fellelhető. Trágya
telepeken, marhalepényben fejlődik, de sertéstrágyán és tyúkólban is fogták 
(III—XI.) (™ nigerrima Haijd.)

aterrima H alid*

2 (1) Az r2+3 sugárér az elülső harántér szintjétől distalisan torkollik
a szegélyérbe {19. ábra: B, E)* A ta—tp érszakasz legalább olyan 
bosszú, mint a hátulsó harántér. A hátú Iső lábszáron a rövid sörté- 
ken kívül mindig van néhány sörte, amely legalább olyan bosszú, 
mint a lábszár vastagsága eredésük helyén* A végsőér alakja más.

3 (4) A szárny színtelen, a szegélyéren levő, a szárny síkjára merőleges
sörték erősebbek (19. ábra: E)* Az r4^5 sugár ér a szárnyesúeshoz

19. ábra; A: Coproica acutangula Zett* B: Elachisoma Kerteszi D tjda, C; Coproica aeutangula 
Zett. D: Elachisoma aterrima Halid . és E: pilóta D u da  szárnya (Eredeti)
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közelebb, a korongsejt hátulsó-felsŐ csúcsa és a számycsúcs közti 
távolság a/3-ában éri el a szegélyeret, és abban jól láthatóan hegyes
szögben végződik. A végsőér villát képez, melynek a könyökér felé 
eső ága vastag és igen rövid, a másik ága vékony, és a számycsúcs 
felé ívben hajolva majdnem eléri a szárny szegélyét. 0,8 — 0,9 mm*

Eddig csak Európában találták, mindenütt ritka. Nálunk Viaegrádról és 
. Aranyo sgad ány ból (Baranya m.) került elő. Imágóit trágya tel epeken/marhalepé- 

nyékén és árnyékszékekben fogták (IV^VIII.)
pilosa D uda

4 (3) A szárny szürkés színű, á szárny síkjára merőleges szegélyérsörték
gyengébbek (19. ábra: B). Az r4+5 sugárér a szárnycsúcstól távolabb, 
a korongsejt hátulsó-felső csúcsa és a szárnycsúcs közti távolság 
felével egy magasságban éri el a szegélyeret, és abban majdnem 
merőlegesen végződik, A végsőér csökévényes, rosszul látható, két 
különálló darabból áll. 0,75 — 0,9 mm.

Eddig Lazánkban találták. Példányait Gyónón, Soroksáron, Csévharasztón 
és Aranyo sgadányban (Baranya m.) istálló trágyán és lótrágyán fogták, lárvái 
is valószínűleg ilyen anyagokban fejlődnek (V—X.)

Kerteszi D uda

8, nem: PhtloeopreUa Rich.

Fejük majdnem kétszer olyan magas, mint amilyen hosszú, arcpajzsuk 
homorú, szájszögletük előreugrik. Fejsörtézetük, postverticalis, külső és belső 
occipitaíis, külső és belső vertiealis, ocellaris és 2 felső orbitalis sörtéjük erő
teljes, de még az ocellarisok mögötti sörtéeskék is jól fejlettek. 4 pár inter- 
frontalis sörtéjük van, belső orbitalis sörtesoruk nincs, csak az elülső felső 
orbitalis előtt láthatók rövid szőröcskék. Pofájuk viszonylag széles, vifarissaik 
erősek, valamivel a peristomalis sörtéik felett néhány pofasörte is van* Csápjuk
3. íze nem kúpos, csápsörtéjük közepesen hosszan szőrözött. Torsörtézetük 
normális, pajzsocskájuk körülbelül olyan hosszú, mint amilyen széles. A paj- 
zsocska hátoldalán 1 vagy 2 pár sörte Van (a hazai fajokon mindig 2 pár), 
ezenkívül a hosszú scutellaris sörték között és az oldalsó és csúcsi scutellarisok 
között is állhat 1—I pár rovidebb sörte (12. ábra: F)* 1—2 sternoplenralis 
sörtéjük van. Középső lábszáruk belső oldalának csúcsán csak egészen csőké- 
vényes sörte van, középső lábfejük tövén belül rendszerint 1 erősebb sörte 
áll (15. ábra: I). Szárnyukon az r(1+5 sugár ér erősen felhajlik, a körongsejt 
rövid, a középér és a könyökér alig nyúlik túl a hátulsó harántéren, végsőerük 
enyhén hajlott, még á korongsejt közepe előtt végetér (23. ábra: F). Alnlájuk 
rövid, keskeny és hegyes.

Nagyon ritka palaearktikos fajok, melyek lótrágyáö&Ti es marhalé pényben fejlődnek. 
Európában 3 faja él, Mongóliában további 2, Nálunk 2 faj fordul elő.

1 (2) A nőstények cercusain rövidebb szőrökön kívül 2—2 bosszú, hullá
mosán hajlott szőr van (17. ábra: F). Á hímek középső lábfeje 1* 
ízének töve közelében nincs sörte. 0,8—1 mm.

Hazánkon kívül Angliában és Finnországban találták. Csak marhalepé. 
nyékről gyűjthető, ki is nevelték azokból. Nagyon ritka állatok (?—V ^ Y IIl—

quadrispina Laurenc
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2 (1) A nőstények cercusain csak rövid szőrök vannak* A középső lábfej
1. ízének töve közelében mind hímeken* mind nőstényeken a 15. 
ábra: I-hez hasonló sörte van* 0,8—1 mm.

Olaszországon és hazánkon kívül Mongéliáhan is gyűjtötték. Imágóit mar- 
halepényen és* lótrágyán fogták, valószínűleg a lárvák is ott fejlődnek (?—Y— 
V III -?)

italica Deeming

20. áhra. TJwracochaeta zo&t&rae Haitid, (Eredeti)

9. nem: Thoracochaeta D uda

Fejük olyan magas, mint amilyen hosszú, és nagyon széles. Arcpajzsuk 
igen rövid, középen szélesen kiemelkedik. Szemük kicsi, clypéusuk széles, 
Fejsörtézetük erős, külső, de főleg belső occipitalis sörtéik a vertiealisok bősz- 
szávai vetekszenek (21. ábra: A)* Az ocellaris pár viszonylag elöl áll a homlokon, 
A postverticalisok helyén csak széthajtó vékony Szőrök vannak. Felső orbitalis 
sörtéik hosszúak, mellettük és előttük rendezetlenül álló rövid szőrök erednek, 
belső orbitalis sortésoruk nincs. Legalább 3 pár hosszú interfrontalisuk van. 
Csápjuk viszonylag széles és széthajtó, csápsörtéjük hosszan szőrözött. Toruk 
hátoldala majdnem lapos, Torsöi-tczetükre jellemző, Hogy sok sörtejük, így felső 
bumeralis, praesúturalis, szárny előtti supraalaris és az elülső 3 pár dorsocentra- 
lis sörtejük befelé hajlik. Egyébként 2 bumeralis, 1 notoplénralis, 1 pracsuturalis, 
2 supraalaris, 2 postalarls és 4—5 dorsocentraHs/sörtepárjuk van. Pajzsocskájuk 
háromszögletű. 1 sternopleuralis sörtéjük van. A középső lábszárukon kívül 
a sörték többsége párosán helyezkedik el, belső oldalának csűcsi sőrtéje igen 
erős. Szárnyukon a szegélyér első szakasza (29. ábra: C) hosszan sörtézett.

3 X V  7
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középerük a kcrongsejt után is kifejezett* majdnem a szárnyszegélyig ér* 
Potrohúk többé-kevésbé lapos* hosszabb sörték csak az oldalsó szegélyen 
vannak*

Eléggé változatos életmódú fajok tartoznak ide, de fejlődésükhöz valamennyinek 
botoló anyagokra van szüksége. 10, részben bizonytalan értékű faja közül 4 él a Palaearkti~ 
kuniban. Ezek közül nálunk 1 fordul elő, míg 1 további faj előfordulása kétséges.

1 (2) A középémek a haránterek közti szakasza mintegy kétszer olyan
bosszú* mint a kátulsó harántér (29. ábra: C). A középső lábszár 
közepének kátulso-külső oldalán is van sörte (30. ábra: D). A kátulsó 
lábszár külső oldalán a rövid szőrökön kívül még legalább 2 bosszú 
szőr is vau. Nagyobb* 1*5—2*3 mm {20. ábra).

Palaearktikus faj, Európa tengerpartjain közönséges. Nálunk 3zinte 
kizárólag árnyékszékekben 
jelentősége nincs (IV — IX.)

zosterae HáXiIjd*

fogható, és emberi ürülékben fejlődik. Egészségügyi

2 (1) A középérnek a haránt erek közti szakasza pontosan másfélszer
olyan hosszú* mint a kátulsó karántér (29. ábra: A). A középső 
lábszár közepének hátulsó-külső oldalán nincs sörte (30, ábra: E). 
A hátulsó lábszár külső oldalán nincsenek hosszabb szőrök* mint 
eredési helyükön a lábszár szélessége. Kisebb* 1,0 —1,5 mm.

Kozmopolita, főként a tengerpartokon fogható faj. Hazai előfordulása 
lehetséges

[krachystoma Stenh .]

21. ábra. A: Thoracockaéta zosteraé HáliD., B: Elackisöma pilosa Dui>á, C: Halidayítia spinU 
permis H a lid ., és D; Trachyopella leucoptera H alid . feje (ior =  belaő orhitalis sörték) (Eredeti)
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10. nem: Trachyopella D uda

Fejük mindig sokkal rövidebb, mint amilyen széles. A szemek kicsik és 
szőrösek.. A csápok oldalra hajlanak, többé-kevésbé a fejhet simulnak, a 3. 
csápíz csúcsa sűrűn, hosszan, bóbitaszexűen szőrös (21. ábra: D). A csápsörte 
hosszan szőrözött* A felső orbitalisok és az interfrontalisokközött, velük majd-

22* ábra. Trackyopellá melania H a i-.i i >* $  (Eredeti)

nem párhuzamosan húzódó belső orbitaíis sörtesor van, amelynek sörléi 
kifelé hajlanak* A szárnyon az r4 _i_5 sugárérnek a szegélyérhez hajlása fajonként 
változó (23* ábra: A—C). A szegélyéren csak rövid sörték vannak. A végsőér 
gyenge, vékony, ki sebben agy óbb mértékben enyhe ívben elhajlik a könyök értől 
a szárny bátulsó szegélye felé; az alul a rövid, hegyes és igen keskeny. A hátulsó 
lábszár külső oldalán legfeljebb 1 hosszú szőr lehet a csúcsa előtt, de legtöbb
ször nincs rajta hosszú szőr (22. ábra). 0,8—1,2 mm-es, kicsiny legyek.

Életmódjuk hiányosan ismert. Néhány fajáról tudjuk, hogy istállótrágyában, komposzt- 
ban fejlődik, es az imágók is ilyen helyeken gyűjthetők. Viszonylag ritka állatok, 12 faja közöl 
7 él a Palaéarktikumban* Hazánkban 3 faja fordul elő, míg további 3 előfordulása várható*

1 (4) A szegély ér r1 é s r2+5 közötti szakasza erősen megvastagodott (23*
ábra: A)̂

2 (3) Az r4+5 sugárér jól látható ívben hajlik a szegélyérhez (23, ábra: A),
Á tor hátoldala fénylő, a szárny tejfehér, erei halványabbak. A 
szegély ér megvastagodott ry és r2H 3 közti szakasza l l/4-szer olyan

3*
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hosszti, mint az r2+3 és r4+3 sugárerek közötti szakasz. A hátulsó 
comb elülső-belső oldalának a csúcsánál rövid, felhajtó sörte van, 
A hátulsó lábszár külső oldalán a csúcs előtti sörte rövidebb, sohasem 
hosszabb, mint a lábszár vastagsága á sörte eredésénél. 1—1,2 mm.

Az egész Palae&rktiknmbán és az etiópiai faunaterületen előfordul, de 
sehol sem gyakori. Imágóit istálló trágyán és trágya telepeken gyűjtötték. Nálunk 
is ritka (V -X I)

leucoptera H alid .

3 (2) Az r4+5 sugárér kevésbé hajlik fel a szegély érhez. A tor hátoldala
tompa fekete színű, a szárny nem fehéres, az erek erősebben pig- 
mentáltak, sötétebbek* A szegélyér megvastagodott, rx és r2+3 
közötti szakasza legfeljebb olyan bosszú, mint az r2+a és r4+5 közti 
szakasz. A hátulsó comb elülső-belső oldalának a csúcsán nincs 
felhajtó sörte, A hátulsó lábszár külső oldalán a csúcs előtti sörte 
hosszabb, mint a lábszár vastagsága a sörte eredésénél, Nem egészen 
1 mm.

Eddig csak Angliában gyűjtötték, de hazai előfordulását sem zárhatjuk ki* 
Imágóit komp oszt oh és marhalepényen fogták,

[minuscula Coll.]

4 (1) A szegélyér rx és r2.+g közötti szakasza nem vastagodott meg, alig
vastagabb, mint az sugárér (23. ábra: B—D).

5 (8) A costal index (mg2 : iwg3) 0,7-nél mindig kevesebb (23. ábra: C).

6 (7) A könyökér, bár vékonyan és színtelenül, de majdnem eléri a szárny
hátulsó szegélyét. A hátulsó lábszár külső oldalán nincs bosszú 
praeapicalis szőr. 0,8—1 mm.

23, ábra. A: Tracliyopdla Jewcopími'llALiD,, B: T. melánia H adid., C: T. atoma B.OKD. (costal 
index — mga ; iHg3), D: T. coprina D uda, E: Lim osina M eijerei D u da és F: Philocoptella quadrU 
y : spitta  LatJRENCE szárnya (Eredeti)
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A palaearktikus és az etiópiai fauna tér ül étén éL lm ágéit szemétgödrökben, 
trágyán és árnyékszékekben gyűjtötték. Nálunk nagyon ritka, eddig csak Yiseg- 
rádon és Aranyosgadányban (Baranya m.) fogták (V*, YIIL, XI,)

atoma Rond.

7 (6) A könyökér a korongsejt és á szárny szegély között félúton eltűnik*
A hátulső lábszár külső oldalán hosszú praeapicalis szőr van. 0,8 mm.

Eddig csak Németországban fogták, életmódja ismeretlen

[Kuntzei Duda]

8 (5) A cos tál index 0,9—1* azaz a szegély ér jy és r2+3 közötti szakasza
álig rövidebb, vagy egyenlő az r2 +3 és r4_j_5 közötti szegélyérszakasz- 
szal.

9 (10) A könyökér majdnem feléri a szárny hátnlsó szegélyét (23. ábra: B). 
A szfemek jól láthatóan szőrösebbek, mint a következő faj esetében, 
A hím hypopyginma kisebb, a nőstény cercusai pedig kevésbé ki- 
nyúlók, sokkal rövidebben és finomabban szőrösek, mint a következő 
fajé. A középső lábszár distalis felének külső oldalán levő 3 sörte 
közül az elülső-külső majdnem olyan messze van a bosszú külső 
felett, mint az utóbbi a lábszár csúcsi végétől {15. ábra: E, 22, ábra.}. 
0,7—0,9 mm.

A palaearktikus és az etiópiai fauna területen fordul elő, de mindenütt ritka. 
Nálunk csak Budapesten és Gyónón gyűjtötték. Lárvái trágyában, szemétgöűrök
ben, komposztban élnek (VI—X.) ( =  Villeneuvei Don a)

melania H alid .

10 (9) A könyökér messze a szárny hátulsó szegélye előtt eltűnik (23, ábra:
D). A hím hypopygiumá nagyobb, a nőstény cercusai jobban ki
nyúlnak és erősebben, hosszabban szőrösek, mint az előző fajéi, 
A középső lábszár distalis felének külső oldalán levő 3 sörte közül 
az elülső-külső sörte jól láthatóan közelebb van a hosszú külső sörte- 
hez, mint ez utóbbi távolsága a lábszár csúcsi végétől (15. ábra: F), 
0,7—0,9 mm.

Európa néhány pontjáról ismeretes. Valószínűleg nálunk is él, de eddig 
még nem fogták, Imágóit trágyán és lakások ablakain gyűjtötték, életmódjáról 
közelebbit nem tudunk

[ceprina D u da ]

11. nem: Halidayina D uda

Fejük rövid és majdnem olyan széles, mint a tor. Arcpajzsuk rövid, 
erősen homorú, száj szögletük előreugró, Fejsörtézetük viszonylag gyenge, de 
rendkívül jellegzetes (21. ábra: C). Egymástól távol álló sorokban 5—7 inter- 
frontahs sörtepárjuk van. Szemük viszonylag kicsi, homlokuk nagyon széles. 
Az in tér fr o nt ali so k és a felső orbitalisok között apró, befelé bajló belső orbitalis 
sörtesoruk van, amely messze előrenyúlik, de ezenkívül a felső orbitalisokön
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beliil tobbé-kevésbé rendezetlen, kifelé bajlő sörték is vannak, amelyek közül 
a legalsó majdnem az orcára jut. Pofájuk viszonylag széles* Csápjuk félig 
széthajló, a 3. csápíz vége hosszan szőrös, csápsörtéjük ugyancsak hosszan 
szőrös. Toruk hátoldala majdnem lapos, tprsörtézetük megegyezik a rokon 
nemekével. Pajzsocskájúk kissé rövidehb, mint amilyen széles, az oldalsó 
seutellaris sörtepár rövid. 1 pár stcrnopleuralis sörtéjük van. A középső láb
száruk belső oldalának csúcsi sörtéje csökevényes. Szárnyuk szegélyerén a 
szárnytő közelében egy hatalmas, befelé hajló sörte van. Az r4+5 sugárér 
erősen íelhajlik, a középér pigment nélküli része messze a szárnycsues előtt 
végződik, végsőerük színtelen, enyhén hullámos, alulájuk viszonylag széles, 
csú csa lekerekített.

Egyetlen faja a Palaearktikumban éL Lárvája trágyában fejlődik. Egyesek — teljesen 
indokolatlanul — a Limosijia Macq, nembez sorolták.

— Szárnya szürke, szárnyerei még sötétebbek, A középső lábszár 
belső oldalának csűcsi harmadánál, elülső-külső oldalának tövi és 
csűcsi negyedénél és csűcsi harmadánál, hátulsó-kiilső oldalának 
csúcsi negyedénél 1 — 1 erősebb sörte áll, a lábszár csúcsán gyenge 
sörtekoszorü van (39* ábra: F). 1—1,4 mm.

Az egész Palaeárktikumban elterjedt, nálunk sem ritka. A trágyatelepek 
jellemző faja, de ló trágyán, marbalepényen, komposzton, sőt dögön is fogták. 
Tavasszal gyakoribbnak tűnik (III—X.)

spinipennis Halid .

12. nem: Limosina Magq.

Fejük általában magasabb, mint amilyen hosszú. Szemük változó alakú 
és nagyságú, így pofájuk is széles vagy keskenyebb . Fej sortéik közül a post- 
verticalisok erőssége fajcsoportonként változik, mérsékelten erős sörte is 
lehet, de esetleg csak vékony szőrök állnak a helyükön, vagy azok is hiányza
nak. Külső és belső occipitalis sörtéik rendszerint jól fejlettek. Külső és belső 
verticalis, ocellaris és 2 felső orhitalis sörtepárjuk erős. A 2-től 6-ig változó 
számú in tér frontális sörtepár hossza és aránya sokszor faji jelleg. Belső orbi- 
talis sörtesoraik nincsenek, de mindig varinak a felső orbitalisokhoz közel, 
mellettük és előttük állő igen rövid szőrök, ritkán sörtécékék (25. ábra; G).

előre irányul, és nem oldalra hajlik* esápsortéjükön hossz abb-rövidebb szőrö
zet, vagy csak mikroszkopikus molyhosság van. Torsörtézetük: 1—2 humera- 
lis, 1 notopleuralis, 3 supraalaris, 1 postalaris. 1 — 5 dorsocentralis, 0-^1 prae- 
scutellaris és 2 seutellaris sörtepár. 1—2 sternopleurális sörte is található. 
A hímek elülső combja gyakran megvastagodik (24. ábra). A középső lábszár 
őöxtézete az egyik legfontosabb alaktani bélyeg. A lábszár belső oldalán 
praeapicális sörte soha sincs, csúcsi sörtéjük általában erősen fejlett. Á középső 
lábfej 1. ízének ventralis oldalán soha nincs erős metatarsalis sörte, de rövid 
sört ékből álló sörtesor gyakran látható. Néha a hátulso lábfej 2. íze is meg
vastagodott. Szárnyukon a szegélyér áz r4+5 sugárér betorkollásáig (26. ábra: 
A), vagy azon túl is terjed (33. ábra: C). Számyerezetükben kevés közös sajátos-
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ság van, középerük csak a korongsejt végéig vagy nem sokkal azon tál pig- 
méntált, de színtelen ér árnyékként a szárnyszegélyt is 'megközelítheti; a kö
nyökér csak a korongsejt végéig vagy kevéssel azon tűi színes. Végsejtjük 
nincs, yégsőerük enyhén hajlott, igen gyenge. Alulájnk alakja nagyon változó.

24. ábra. Limosina silvatica Meig, (Eredeti)

A nőstények potrohának első 7, a hímekének első 5 szelvénye normális, a többi 
az ivarszervek alkotásában vesz részt (13. ábra: G, 42. ábra: F). A hímek ivar
szerve sokszor nagyon jellemző a fajra,

A nem fajainak igen változatos az életmódja. Vannak gombában, különböző nagyemlősök 
ürülékében, trágyát el epeken* kis emlősök fészkeiben fejlődő fajok* de többségük életmódja 
teljesen ismeretlen. A nem egyes fajai, faj csoportjai között olyan nagy morfológiai különbségek 
vannak, hogy később bizonyosan több nemre fogják bontani. Amíg a fajok teljés revíziója 
meg nem történik, néhány faj rendszertani értéke és helyzete bizonytalan marad.

A leírások szerint mintegy 190 faja van, amelyek közül 80 fordul elő a Palaéarktikum- 
bán. Nálunk eddig 39 fajt találtak, míg további 13 előkerülésére számíthatunk.

1 (8) Az r4_|_5 sugárér a szárny csúcstól távolabb végződik, mint a középér
végződnék (26. ábra: A); ha körülbelül ugyanolyan távolságra vég
ződik, a haránterek közötti távolság rövidebb, mint a hátulső ha
rántér hossza, 2

2 (3) A hátulsó harántér jóval hosszabb, mint a haránterek közti távol
ság, az r4+3 sugárér betorkollása és a középér meghosszabítása kb.
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egyenlő távolságra van a szárnycsúcstólj a szegélyér messze az r4_j_5 
végén túlnyúlik (26. ábra: B). 4 pár interfrontalis sörtéje van, 
A biliér fekete, a pofa sötét szürkésbarna. 1 —1,4 mm*

Kozmopolita fáj. Nálunk, bár gyakorinak nem mondható, az egész ország
ban megtalálható. Legkönnyebben trágyatelepeken gyűjthető, de fogták már 
komp ösztön, kisemlosök járataiban is. Ősszel gyakoribbnak látszik (IV—XII.)

heteroneura  H a l id .
m

3 (2) A haránterek közötti távolság nagyobb, mint a hátulsó baxántér
hosszá, az r44_5 sugárér a számycsúcstől messzebb végződik, mint 
a középér végződnék (26* ábra: A, C),

4 (5) A szegélyér csak az r4+g betorkollásáig nyúlik (26. ábra: A)* 4 pár
egyformán rövid, dé elég vastag interfrontalis sörtéje van* A középső 
lábszár elülső-belső oldalán a lábszár csúcsi 2/s-éhen egy erősebb 
sörte áll* Az arcpajzs és a pofa sötétbarna, a homlokon elöl széles 
vörös Vagy vörösesbarna szegély van. 1—1,3 mm.

Óvilági faj, a trópusöküii Afrikától IJj-Guineáig gyakoribb, észak felé 
egyre ritkább lesz. Nálunk csak 3 helyről (Kelebia, Rád, öcsény) került elő 1 — 1 
példánya. Életmódja ismeretlen, csak azt tudjuk, hogy ritkán emberi ürüléken 
is előfordul (V -IX .)

brevicostata D uda

5 (4) A szegélyér jóval az r4_j_5 bétorkollása mögött végződik (26, ábra:
C -D ). 3 pár interfrontalis sörtéjük van, amelyek közül a középső 
igen hosszú, kétszer vagy több mint kétszer olyan hosszú, mint 
az előtte és mögötte álló. A középső lábszár elülső-belső oldalán 
a lábszár csúcsi a/5-ében nincs sörte,

6 (7) Az arcpajzs és a pofa fekete, vagy legalábbis sötétbarna. A biliér
feje fekete, nyele barna. A hímek 3* csápízének csúcsán hosszabb 
szőrök vannak* mint a csápsortén* A tor hátoldala és a potroh hát
lemezei nagyön tompán fénylők. Az elülső csípő barna. A szárny 
és benne á korongsejt kissé szélesebb (26. ábra: B), a szárny felső 
része nem barnán árnyalt, az erek halványabbak. 1—1,2 mm,

Európán kívül még nem találták. Hazánkban nagyon ritka, több helyről, 
de csak í  — l példányban került elő. Sokféle élőhelyen, trágyán, erdei tisztásokon 
éa réteken, kis emlősök járataiban találták. Életmódját pontosan nem ismerjük

moesta Y ill .

7 (6) Az arcpajzs és a pofa elülső része sárga vagy világos barnássárga*
A bili ér sárga* A hímek 3* csáp ízén csak olyan bosszú szőrök vannak, 
mint a csápsortén. A tor hátoldala és a potroh hátlemezei erősebben 
fénylenek. Az elülső csípő sárga. A szárny és benne a korongsejt 
keskenyebb, mint az előző fajé (26. ábra: C), a szárny felső része 
barnás árnyalatú, az r4+s és a könyökér határozottan barna színű. 
1—1,2 mm.
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Európai faj, Á Kárpát-medencében csak a szlovákiai Bártfáról* és Magyar- 
urszágoiL Bahasról* Szap orcáról, Áranyosgadányból, a Börzsöny és a Bükk hegy
ségből gyűjtött példányairól tudunk. Életmódját nem ismerjük, imágóit erdőben* 
moha alatt* ürüléken* növényi törmeléken fogták. Feltűnő, hogy hímjei sokkal rit
kábbak, mint a nőstények (VI ̂  XII.)

pullula Ze it .

8 (1) Az r4 +5 sugárér a szárnyesúcshoz közelebb végződik, mint a középét
végződnék (27* ábra: B, D); ha körülbelül ugyanakkora távolságra 
végződik, a haráüterek közötti távolság jól láthatóan hosszabb, 
mint a hátulsó harántér hossza.

9 (66) Az r4_{_5 sugárér teljes hosszában, vagy legalább hosszának nagyobb
részén hajlott (31. ábra: A, D),

10 (13) A szegélyér mg2 szakasza fekete, azaz sokkal sötétebb, mint az 
mg1 (a szegélyérnek az r± betorkoll ás áig terjedő szakasza) és az 
jngz szegélyérszakasz. A bomlokháromszög erősen fénylő fekete, 
csúcsa nem ér a homlokréfeig. A tor hátoldala fénylő fekete, a szegély
ér túlnyúlik az r4+s betorkoll ás án, az r4+5 teljes hosszában enyhén 
felfelé hajlik.

25, ábra. A: Limosijia Rakovitzai D uda, B: i ,  Schmitzi D u d a, Q: L* silvatipa Meig.* B: Chaeto- 
padella scutellaris Haud. és E: A ptilv tus paradoxuk  Mik feje: (ptff =  postvérticalis sörték* 
eócc =  külső occipitális eörték íöcc =  belső occipitalis sörték* vte — külső verticalis sőrték, 
v ti =  belső verlicalis sör Lék, oc =  oeellaris sörték, or\s =  felső orbitalis sörték* g =  pofa sörte*

if = interfrontalis sört ék) (Eredeti)
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11 (12) Csak4 sor acrostichalis sörtéj e van. Á homlok—a homlokháromszögön 
kívül —, a pofák és az arepajzs ezüstszürkén hamvas. A tor hátoldala 
bár fényes , a mikroszkopikus szór özet sűrűbb rajta, mint a követ
kező fajon. A potroh 1 +  2.hátlémezén, valamivel a hátulsó szegélye 
mögött középen nincs hosszú sörtepár. A hímek középső combja 
majdnem egyenes, rajta a belső oldalon nincs a comb csúcsának 
irányába hajló rövid, vastag sörtékből álló sor, belső oldali csűcsi 
sörtéjük erős* 1—1,3 mm.

Falaeárktikus faj* de elterjedési területe még Bem teljésen ismert- A Kárpát- 
medence 5 pontjáról 1̂ —1 példány került elő. Kisemlősök járataiban állítólag 
nem ritka, ezenkívül réteken és erdőkben fogták (V—IX .) (=  fungicola D u d a , 
nee H adid.) %

vitripennis Zett,

12 (11) 6 —8 sor acrostichalis sörtéj e van. A homlok, a pofák és az arcpajzs
— bár csak igen tompán fénylik — nem ezüstszürkén hamvas. 
A tor hátoldala erősebben fénylő, a mikroszkopikus szőröset rit
kább rajta. A potroh 1 -f 2. hátlemezén valamivel a hátulsó szegélye 
mögött középen 1 pár viszonylag hosszú sörte ered* A hímek középső 
combja hajlott, belső oldalán rövid, vastag, a comb csúcsának 
irányába hajló sörtékből álló sor áll, belső oldali csúcsi sörtéjük 
nagyon rövid, csökevényes. 1—1,3 mm.

Ritka európai faj. Hazánkban csak Bakonybélen és Dobogókőn gyűjtötték. 
Életmódjáról semmit sem tudunk* imágóit erdei mocsarakban fogták (V.)

v-atrum VlLL.

13 (10) A szegélyér szakasza nem fekete, illetve ugyanolyan színű,
mint a mg1 és mg3 szegélyérszakaszok. A hbmlökháromszög eléri a 
homlokrést.

26, ábra. A: Limosina brevicostata D u d a, B: L, hetéronmra H adid., C: L , pullula Zet'í. és D;
L. ntoesía Yiix. szárnya (Eredeti)
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14 (41) A szegélyér csak az r4 ̂  sugárér betorkollásáig nyúlik, vagy hirtelen
vékonyodva éppen csak hogy az r4+5 csúcsán túl ér (27. ábra: B, D, 
31. ábra: A).

15 (18) Az r4+5 ér teljes hosszában egyenletesen* erősen felfelé hajlik, az
alula kicsi, keskeny, hegyes csúcsú (27. ábra:, B). 1,2 mm-es vagy 
kisebb, sötét testű és lábú, fénylő hátoldalú fajok.

16 (17) A szárny határozottan barnás árnyalatú. A kororigsejt keskenyebb,
a haránt erek közötti távolság több mint kétszer akkora, mint 
a hátulsó harántér hossza (27. ábra: B). A könyökér a hátulsó haránt
ér mögött kissé hosszabb szakaszon és erősebben pigmentált. A nős
tények cercusain 3—3 finom, rövid szőr öcske van. 1 — 1,2. mm*

Eddig csak Angliában es hazánkban találták, de igeit valószínű* hogy leg
alább Európa nagy részén előfordul. Lárvája kizárólag jtnarhalepényekben fejlő
dik* az iinágót is csak kivételesen Iebet máshol gyűjteni. Hazai valóságos gyakori
ságát egyelőre nem tudjuk megítélni; Aranyosgadányból és Budapestről származó 
példányaink már vannak (VII—VIII.)

CoHini R ich.

17 (16) A szárny legfeljebb igen halvány szürkés árnyalatú. A korongsejt
szélesebb, a haránterek közötti távolság kevesebb mint kétszer 
olyan hosszú, mint a hátsó harántér hossza (27. ábra: D). A könyökér 
a hátulsó harántér mögött rövid ebben és kevésbé erősen pigmentéit. 
Á nőstények cercusán 2 — 2 vastag, igen rövid szór van. 1 —1,2 mm.

Nagyon ritka és kevéssé ismert európai faj. Hazánkban csak Kőszegen 
fogták egy példányát. Életmódja ismeretlen, imágóit gombán és madárfejekben 
gyűjtötték (XI,) ( =  Línnbi Duda)

Czernyi D uda

18 (15) Az r4_j_5 ér nem egyenletesen felfelé hajló (31; ábra: A, 0), áz alula
nagyobb, és ha keskeny is, nem hegyes csúcsú, de hosszú és széles 
is lehet. 1,5 mm körüli vagy nagyobb fajok.

19 (26) Az r4+5 sugárér az elülső harántértől a végéig vagy szabályos S
alakban hajlott (31. ábra: A, B), vagy az elülső barántér utáni 
részén majdnem egyenes, és a csúcsi részén felfelé* a szegély érhez 
hajlik (33. ábra: D).

20 (21) A korongsejt hosszabb és keskenyebb, a haránterek közötti közép-
érszakasz kétszer, vagy alig kevesebb mint kétszer olyan bosszú, 
mint a hátulsó harántér, és olyan hosszú, mint az r44_5 sugár érnek 
az elülső harántérig terjedő tövi része; az r4+5 szabályos S alakúan 
hajlott (31. ábra: D). A nőstények eercusának csúcsán 1 hosszú, 
hullámosán hajlott, fölötte 1 kissé rövidebb, hullámos, alatta 1 
röyid, egyenes szőr van. A hímek 4. haslemeze oldalt megrövidült, 
középen pedig hosszú, széles, villás nyúlványba húzódott ki (13, 
ábra: C). A hímek ivarszelvényei nagyok. A középső lábszár sorté-
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zete: külső oldalának tövi harmada alatt, illetve csúcsi negyedénél, 
elülső-külső oldalának esácsi Harmadánál 1 — 1 erős sörte van, 1,4 — 
2,4 mm,

Európán kívül Afrikában is megtalálták * Nálunk barlangokban és zsom
bolyokban közönséges, de valószínűleg — mint már több országban — kisemlősök 
járataiban is gyakorinak fog bizonyulni. Kalapos gombán is fogták- Szabadban 
ritka. Lárvái elég változatos körülmények között is ki tudnak fejlődni (komposzt, 
rothadó növényi gumók stb.). Védett helyen a nemzedékek esetleg egész éven át 
követik egymást (III—XI.)

claviventris Stróbl

21 (20) A korongsejt rövidebb és szélesebb, a haránterek közötti érszákasz 
legfeljebb másfélszer olyan hosszá, mint a hátulsó harántér, és 
Hosszabb, mint az r4+5 érnek az elülső harántérig terjedő tövi része; 
az r4H.s- nem szabályos S alakúan Hajlott (31. ábra: A, 33, ábra: D).

22 (23) A középső lábszár elülső-külső oldalán, valamivel a tövi negyede 
alatt 1 gyengébb, hátulsó-külső oldalának tövi harmadánál 1 erő
sebb, hosszabb sörte áll (30* ábra: A), A haránterek közötti távolság 
másfélszer olyan hosszú, mint a hátnlső harántér, a szegélyér mg2 
szakasza legalább olyan bosszú, mint az mg§ szakasz (31. ábra: A). 
A biliér sárga. A pajzsocska bátulsö szegélye lekerekített, csak 
mintegy 3/4-szer olyan bosszú, mint amilyen széles. A homlok elülső 
része, az arc, válamint a pofa legeleje sötétehb vöröses színűd 1,6— 
2,2 mm.

Eddig csak Európában gyűjtötték* Nálunk nem ritka. Fejlődését nem 
ismerjük, imágóit erdőkben* gombán és különböző trágyákon, így emberi ürülé
ken is fogták, de még nem nevelték ki (IV—X.) (— íj erí íéeíZa Stróbl)

fucata Rond*

27. ábra. Á: Limosina secundaria D tjda, B: L. Collini Rich., C: Leptocera fenestralis Fall*, 
D; Limosina Csernyi D u d a , E: L. pseudonimíis D ahl és F: L. albin&rvisD u da  szárnya

(Á, C* E: D u d a  nyomán, a többi eredeti)
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23 (22) A középső lábszár elülső-külső és hátulso-külső oldalának tövi har
madánál 1—1, kb. egyforma, párosán álló sörte van (30. ábra, B). 
A haránterek közti távolság kevesebb mint másfélszer olyan hosszú, 
mint a hátulsö harántér, a szegély ér mg2 szakasza rövidebb, mint 
az mg3 szakasz (33. ábra: D), A biliér fekete vagy legalább sötétbarna. 
A pajzsocska ugyanolyan hosszú, mint amilyen széles, a hátulsó 
szegélye nem lekerekített*

24 (25) Homloka és lábszárai teljesen feketék, lábfejei vagy feketék, vagy 
sötétebb barna színűek* A hátulsó lábfej 2* íze csak másfélszer olyan 
hosszú, mint az 1. íz. 1,4 —1,6 mm.

Rendkívül ritka európai faj* Hazánkban Rákoscsabán és Vérteskor mán 
gyűjtötték 1 — 1 példányát. Életmódja ismeretlen, imágóit elvétve nedves réteken 
és erdőkbenf füvek gyökerei kozott, egyszer emberi ürüléken is fogták (VII.)

nana Rond.

sárgásvörösek. A hátulsó lábfej 2* íze kétszer olyan hosszú, mint az 
1. íz* 1,5 mm körüli faj^

Még nem tisztázott rendszertani helyzetű és értékű, rendkívül ritka európai 
faj. Hollandiában és Angliában gyűjtötték, de előfordulását nálunk sem lehet 
kizárni

[nitens Stenh .]

26 (19) Az r4+s sugárér az elülső b ar autóz után enyhén felfelé, majd hátra
felé hajlik, csácsi fele egyenes (24. ábra, 34. ábra: C).

27 (32) A középér haránterek közé eső szakasza több mint kétszer olyan
hosszú, mint a hátulsó harántér, a korongsejt hosszú, hátulsó-alsó 
sarka lekerekített, tompaszögű, és csak igen rövid érnyúlváiiy 
lehet rajta (24, ábra). Csak 1 ^2  dorsocentrális sörtepárjuk van.

28 (29) A hátulsö lábszáron hosszú praeapicalis sörteszőr van. Az alula
széles, tojásdad. 5 pár interfrontalis sörtéje van. A hímek 5. has- 
lemezének hátulsó szélén kétoldalt 1—1 hosszú, sörteszerű szőrökből 
álló nyaláb látható. A hímek mindhárom combpárja megvastago
dott, lábaik és potrohúk dúsan szőrözött és sörtézett. A nőstények 
cercusainak csúcsán 1 vastag, lefelé hajló, mérsékelten hosszú, a 
cereusok hátoldalán egy szintén lefelé hajló, de még vastagabb 
sörteszőr van. A szegélyér mg% szakasza csak kevéssel hosszabb, 
mint az szakasz (24, ábra). 2,5—3 mm.

Az Óvilágban és Észak-Amerikában fordul elő. Nálunk gyakorinak mond
ható^ IN edves erdőkben gyakori, de előfordul trágyán, barlangokban, komposzton, 
legelőn is. Lárvája valószínűleg komló növényi törmelékben fejlődik (IV —XI.) 
— S z ő r ö s f á r ú  t r á g y a l é g y

silvatiea Meig .
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29 (28) A hátulsó lábszáron nincs hosszú külső praeapicalis sörteszőr* 
Csak 3 pár interfrontaíis sörte látható. A hímek 5, haslemezén 
nincsenek hosszú sörteszerű szőrökből álló nyalábok, és középső 
combjuk nem vastagodott meg. A nőstények cereusain 2 —2 vékony, 
hullámos szőr van.

30 (31) A szegélyér mg2 szakasza kétszer olyan hosszú, mint az rog3 szakasz*
Az arcpajzs és a pofák sárgák, az egész homlok barna. A hímek 
haslemezei normális alakúak, és csak finom, hosszú, lefelé irányuló 
szőrök vannak rajtuk. A nőstények utolsó háslcmeze nagy, messze 
kinyúló, lapátszerű. A hímek elülső és hátulső combja erősen meg
vastagodott. 2,5 — 3 mm.

Nagyon ritka európai faj. Hazánkban még nem gyűjtötték. Életmódja 
ismeretlen, imágöit trágyán, barlangokban^ kisemlős-j áratokban fogták

[flaviceps Zett.]

31 (30) A szegélyér mg2 szakasza legfeljebb másfélszer olyan hosszú, de
legtöbbször alig hosszabb, mint az mgs szakasz. A nőstény arcpajzsa, 
a pofák és a homlok elülső része vörösesbarna, a hímeké sötétbarna. 
A hímek 1 4 * 2. haslemezc középen kipúposodik, e mögött oldalt 1 pár 
erős, hátrafelé hajló szőr van, 3, haslemezükön szintén 1 pár, még 
vastagabb és hosszabb, hátra-lefelé hajló sörteszerű szőr látható. 
A nőstények utolsó haslemeze nem hosszabbodott meg. A hímek 
elülső és hátulsó combja kissé vastagodott. 1,5—2 mm.

Európai faj. Hazánkban csak a Bükk hegységi Kecske-barlangban gyűj
tötték. Barlangokban, ritkán kísérni ősök járataiban fogták, szabadban csak el
vétve fordul elő (VII.)

Bequaerti Y i l l .

32 (2?) A középér haránt erek közé eső szakasza általában csak másfélszer,
de legfeljebb kétszer olyan hosszú, mint a hátulső harántér, így 
a korongsejt rövidebb, hátulsó-alsó sarka sosem lekerekített, és 
mindig hosszabb-rövidebb pigmentéit érnyúlványt visel (34. ábra: 
A, C). 3 dorso centrális sörtepárjuk van.

28. ábra. A: Leptocera caenosa Rond., B: Lznwsma plumosula Rond., C* X. fungicola IIa u d . 
és D: X. longisetosa D ahl csápja. — E: L„ appendiculata Duda és F: X, denticulata Duda 

Mmjének potrohvége (E —F: Duda nyomán, a többi eredeti)
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33 (34) A hátulsó lábszáron hosszú külső praeapiealis sörteszőr van. Az
elülső és a középső dorsocentralis pár csak fele olyan hosszú, mint 
a hátulsó. A esápsörte röviden szőrös. A hímek középső lábszára 
a végén erősen behajlik, belső oldalának csúcsi ötödén rövid, vastag* 
fekete sörtékből álló sor húzódik* a belső oldalon egyébként nincs 
sörte, a középső comb tövének belső oldalán pedig több hasonló, 
de kissé hosszabb vastag, fekete sörte sorakozik. A biliér feje sötét, 
nyele világosabb barna. 3 pár egyforma interfrontalis sörte fejlődött 
ki, amelyek előtt 1 apró sörtepár áll. 1,5—2 mm.

Az egész Földön elterjedt, fajnak látszik. Majdnem bizonyosan előfordul 
hazánkban is, de eddig még nem gyűjtötték. Sehol sem gyakori, életmódjáról is 
keveset tudunk. Imágóít néhányszor házakban fogták, más adatok arra mutatnak, 
hogy dogon is gyűjthető ( = pectiitifera V ill., cadaverina D uda)

[empirica H íjtton]
1 *

34 (33) A hátulsó lábszáron nincs külső praeápicalis sörteszőr. Az elülső
és középső dorsocentralis sörtepár, vagy legalább az elülső több 
mint fele olyan hosszú, mint a hátulsó pár.

35 (36) A középső lábszár elülső-belső oldalán valamivel a közepe alatt
nemcsak a nőstényeken, hanem a hímeken is van sörte. A esápsörte 
hosszan szőrözött, az arcpajzs és a pofák vörösesbarnák. A biliér 
vörösesbarna vagy kissé sötétebb, de sosem fekete. A hímek hypo- 
pygiumán ventralisan is csak rövid szőrök vannak. 1,5—2 mm.

Az övilág meleg-mérsékelt és trópusi területeinek lakója. Legészakibb elő
fordulása DéLLengyelország, így nálunk is előkerülhet. Mindenütt ritka, életmódja 
teljesen ismeretién

[ciliata Du d a ]

29. ábra. A: Thoracochaeta brackystoma Stetíh., B:Chaetopodellascittellaris H alid . (ta - í ^  -  
a haránterek közötti középér-szakasz), C: Thőracopkaeta zo&terae H alid . és D: Puncticorpus

erihratum V ill. szárnya (Eredeti)
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36 (35) A hímek középső lábszárának elülső-belső oldalán kevéssel a láb
szár közepe alatt nincs sörte; Ha a csápsörte Hosszan szőrös* akkor 
az arcpajzs és a pofák feketék, nem vörösesbarnák* A hímek hypo- 
pygiumán ventrálisan hosszú szőrök vannak.

37 (38) A csápsörte hosszan szőrös (28; ábra: B)* Az arcpajzs, a pofák és a
biliér fekete vagy sötétbarna. Tulajdonképpen 4 pár interfrontalis 
sörtéje van* mert a 3 pár erős sörte előtt még 1 pár rövid sörte is 
kifejlődött. A nőstényék cercusán 1—1 rövid, tüskeszerű, hátrafelé 
vagy enyhén felfelé irányuló sörte ül. A 3 pár erős dorsocentralison 
kívül még 2 rövid harántvarrat előtti dorsocentralis párja is van. 
1,3—2 mm.

Az egész világon elterjedt. Nálunk országszerte megtalálható, de nem 
gyakori. Életmódja ismeretlen, imágóit nedves réteken és erdőkben fogták (V— 
X.)

plumosula Rond ,

38 (37) A csápsörte röviden szőrös (28* ábra: DJ. Csak 3 pár interfrontalis
sörtéjük van.

39 (40) Az arcpajzs, a homlok elülső része* a pofák és az elülső csípők sárgák
vagy barnássárgák, A biliér szürkéssárga-sárgásszürke színű* A nős
tények cercusain 1—1, a plumosula RoND.-énál rövideb b tüske
szerű sörte és 1—1 mérsékelten bosszú, enyhén hajlott szőr van. 
A harántvarrat mögötti 3 pár dorsocentralis sörte közül az elülső 
és középső pár egyforma hosszú; a dorsocentralisok vonalában a 
harántvarrat előtt az alapsörtézétnél jól láthatóan hosszabb sorték 
is vannak* 1,5—2 mm.

Az egész Óvilágban előfordul. Nálunk eddig ritkának mutatkozott, csak 
Budapestről, BudajenőrSl és Gyónról vannak példányaink. Imágóit legtöbbször 
nedves réteken, ritkán ló trágyán és kisemlős-járatokban fogták (V—YIIL)

longisetosa D ahl

40 (39) Az arepajzs, az egész homlok, a pofák és az elülső csípők feketék.
A biliér fekete. A nőstények cercusain 2—2 igen rövid, és nem i$

30. ábra. A: Lima&inafucata Rond,, B: L, nana Tiöwn^QzL.luteilabris RöNO., D; Thoracockaeta 
so&terae H álid, és É: T♦ brachystoma Stenh. középső lábszára — F: Limosina mirabilis Coll. 

hátulsó lábszára— G: Copromyza nitida, Meig. hátulsó lábszárának a csúcsa (Eredeti)
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vastag egyenes tüske van. A harántvarrat mögötti középső dorso- 
centralis pár jól láthatóan rövid ebb, mint az elülső, és fele olyan 
hosszú sincs, mint a hátnlsó pár; a harántvarrat előtt a dorsocent* 
ralisok vonalában nincsenek az alapsörtézetnél hosszabb sörték. 
1,3 —1,5 mm.

Rendkívül ritka faj, eddig csak Olaszországban, Spanyolországban és 
hazánkban gyűjtötték. Nálnnk egy példányát ZalálövŐh erdőben, emberi ürülé
ken fogták (V.)

glabrescens V ill .

41 (14) A szegélyér messze az r4+5 sugárér betorkollásán túl nyúlik, és legs
többször fokozatosan vékonyodva végződik (32. ábra: A, C—D).

42 (45) A csápsörte nagyon hosszan szőrös (25. ábra: A—B)* A koróngsejt
hátulsó-alsó sarka lekerekített, érnyúlvány nincs rajta, az alnla 
nagy, széles, csúcsa lekerekített (33, ábra: A). 1,5 mm-nél csak 
ritkán kisebb legyek.

43 (44) A szemek olyan nagyok, hogy a pofa szélessége a szem alatt fele
akkora sincs, mint a szem hosszátméroje (25. ábra: B)* A csápok 
egymástól akkora távolságra vannak, mint a 3, csápíz szélessége. 
A középső lábszár elülső-belső oldalának csúcsi a/5-énél 1 rövidebb 
sörte áll* Az elülső comb külső oldalának a közepén 1 sörteszern 
szór van. A hímek középső lábszárának belső oldalán a csúcsi sörte 
hosszú, erős. A biliér feje sötétbarna, nyele barna. 1,4—1,8 mm.

A Pakearktíkuinon kívül Észak-Amerikában is megtalálták már. Észak felé 
és a hegyvidékeken gyakoribb. A Kárpát-medencében HomoródfürdSn* a Magas- 
Tátrában és Bártfán gyűjtötték, de valószínűleg középhegységeinkben is előfordul. 
Imágőit erdei réteken, igen ritkán kisemlősök járataiban fogták. Életmódja is
merődén (V I-V II.)

[Sclimitzi D uda]

44 (43) A szemek kicsik, a pofa a szem alatt majdnem olyan széles, mint 
a szemek hosszátmérője (25. ábra: Á). A csápok egymástól kissé 
nagyobb távolságra állnak, mint a 3. csápíz szélessége. A középső 
lábszár elülső-belső oldalán nincs sörte. Az elülső comb külső oldalán
a comb közepe alatt és felett is 1 — 1, egymástól elég távol álló 
sörteszerd szőr van. A hímek középső lábszárának belső oldalán 
a csúcsi sörte olyan csökevényes, hogy alig látható* A biliér a sárgás
fehértől a sárgásbarnáig változó színű. 1,4—2 mm.

Paíaearktikns barlangi faj. Hazánk és a Kárpát-medence valamennyi 
barlangjában közönséges. Ritkán zsombolyokban is előfordul, de találták már 
vakond- és darázsfészekben is. Lárvái a barlangokba besodródott törmelékben 
egész éven át fejlődhetnek

Rakovitzai D u d a

45 (42) A csápsörte igen röviden molyhos, vagy csak közepesen hosszán 
szőrös (28. ábra: C). A korongsejt hátulsó-alsó sarka ritkán, lekcrekí-

4 XV. 7
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te tt és legtöbbször hosszabb-rövidebb érnyúlvány van rajta. Az alula 
kicsi, hegyes csúcsú (32. ábra: A—B). 1,5 mm-nél mindig kisebb 
fajúk.

46 (47) A szárny kicsi, rövidebb, mint a potrob, a haránterek közötti távol
ság sokkal rövidebb, mint a hátsó harántér hossza, az r4+5 ér alig 
észrevehetően hajlott (23. ábra: E). Az arcpajzs és a pofák sárgák, 
A lábak nagyrészt szintén sárgák. A középső lábszár elülső-belső 
oldalának a közepétől distalisan 1 rövidebb sörte van* 1 —1,2 mm.

Rendkívül ritka faj, eddig hazánkban, csak Szaporcán és Ma gyártóton 
fogták* valamint Hollandiában és Angliában találták. Kiseinlösök járataiban él

Meijerei D uda

47 (46) A szárny normális nagyságúba haránterek közötti távolság hosszabb,
mint a hátulső harántér hossza. Az arcpajzs és a pofák feketék.

48 (51) Az r4_]_5 sugárér gyengén, de azért jól láthatóan S alakban hajlott,
a szegélyér szakasza ugyanolyan hosszú, vagy kevéssel hosszabb,
mint az mgz szakasz (31. ábra: C, 34. ábra; D).

49 (50) A hátsó lábszáron nincsen külső praeapicalis sörteszőr. A szegélyér
mg2 szakasza igen erősen megvastagodott, ugyanolyan hosszú, mint 
az mgz szakasz (31. ábra: C.) A nőstények cercnsam 2—2 rövid, 
egyenes, viszonylag vastag sörteszerü szőr van, a hímek hypopy- 
giumán ventrálisan 1 pár hosszú szőr látható. A tor hátoldala tompán 
fénylő. A hímek középső lábszárának belső oldalán lefelé hosszab
bodó rövid, viszonylag vastag sörtécskékbol álló sor húzódik, 
a nőstényeknek a lábszár elülső-belső oldalán, kb. a csúcsi a/--n.él 
1 rövidebb sörtéjük Van. 1 mm.

31. ábra. A: Lim asina fuca ta  Ropíd., B: L . bifrons Stenel, C; L. pseudohucoptvra Duda és 
D:; L. daviventris Strób l szárnya (G: Duda nyomán3 .a többi eredeti)
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Igen ritka faj, Nyugati Európa több országában gyűjtötték; előfordulása 
nálunk is valószínű* Életmódja ismeretlen, imágóit lomboserdokben. és marha* 
lepényeken fogták

[pseudoleucoptera D u d a ]

50 (49) A hátulsó lábszáron hosszú külső praeapiealis sörteszőr van. A
szegélyér mg2 szakasza nem vastagodott meg, és valamivel hosszabb, 
mint az szakasz (34. ábra: D). A nőstények cercnsain 2 pár hosz- 
szú, hullámosán hajló, és 1 pár csúcs alatti rövid, egyenes szór 
található, A hímek hypopygiumán ventralisan nincs hosszú szőr, 
A tor hátoldala erősebben fénylő, A hímek középső lábszárán nincs 
rövid sörtécskékből álló belső oldali sor, a nőstényekén nincs az 
elülso-helső oldalon sörte. 1—1,5 mm.

Nagyon ritka faj. Néhány európai országban erdőben és gombán fogták. 
Hazai előfordulását sem lehet kizárni

[setaria Yill .]

51 (48) Az r4+5 sugárér egész hosszában enyhén felfelé hajlik, a szegély ér
mg2 szakasza az mg3 szakasznál rovidebb is lehet (27* ábra: A, 
32. ábra: C).

52 (61) A szegélyér mga szakasza .rovidebb, mint áz mg3 szakasz. A középső
lábszár elülső-belső oldalán nincsen sörte* A tor hátoldala többé- 
kevésbé erősen fénylő.

53 (56) A szegélyér mg2 szakasza legfeljebb fele olyan hosszú, mint az mg3
szakasz (27, ábra: A, F).

54 (55) Az r2+3 sugárér egész hosszában enyhén ftlfelé hajlik, a szegélyér
mg2 szakasza pontosan fele olyan Hosszú, mint az mg3* A korongsejt 
keskenyebb (27* ábra: F), A szárny fehéres, a szárnyerek igen kevéssé 
pigmentáltak* A hillér sárga. A tor hátoldala őlomfényű. 0,8—1 mim

32. ábra. A: Limosina appendiculata D u da , B: L. Dahli D u d a , C: L* fungicola H adid és D 
L. denticvlata D u da  szárnya (B: Du da  nyomán, a többi eredeti)

4*



7 52 DR. PAPF LÁSZLÓ XY*

Európában és Kisázsiában gyűjtötték, de valószínűleg az egész Palaearkti- 
kuniban előfordul* Majdnem bizonyosan hazánkban is él, de ritkasága következ
tében még nem fogták nálunk. Imágóit komposzton éa lakóházak ablakain gyűj
tötték

[albinervis D uda]

55 (54) Az r2 -{-3 sugárér tövi kétharmadában majdnem egyenes, a csúcsán
nagyon erősen felhajlik, és majdnem merőlegesen torkollik a szegély
érbe, amelynek mg2 szakasza fele olyan ‘hosszú sincs, mint az mg$ 
szakasz. A korongsejt szélesebb, mint az előző fajon (27. ábra: A), 
A szárny nem fehéres, a szárnyerek erősen pigmentáltak, barnák. 
A biliér fekete* A tor hátoldala erősebben fényes. 1 mm*

Nagyon ritka faj, eddig csak Angliában és Németországban gyűjtötték. 
Életmódjáról semmit sem tudunk, így csak véletlenül kerülhet a gyűjteményekbe

[secundaria D uda]

56 (53) A szegélyér mg2 szakasza jóval több mint fele olyan hosszú, de azért
mindig rövidebb, mint az szakasz (32* ábrái B —C),

57 (58) A csápsörte jól láthatóan hosszabban szőrös, mint a 3. csápíz (28,
ábra: C). Az r4+5 sugárér viszonylag erősen felhajlik, a haránterek 
távolsága több mint kétszer akkora, mint a hátulső harántér hossza* 
A. korongsejt hátulső-alsó sarka tompaszögű, legtöbbször nincs 
érnyúlvány, de ha igen, akkor alig észrevehetően rövid (32. ábra: 
C)* A hímek középső combjának belső oldalán a comb tövétől 
kiindulva általában 5 hátrafelé hajló, mérsékelten hosszú sortékből 
álló sor van (11* ábra; Q)> A meso- és pteropleura hamvas, a paj- 
zsoeska tompa fényű* 1 —1,2 mm,

A Palaearktikuiuon kívül az etiópxai régióban is előfordul* Hazánkban 
ritka, csak Simontomyán, Yisegrádon és a Bükk hegységben (Kecske-barlang) 
gyűjtötték. Imágóit különféle gombákon, barlangban és kisemlŐsök járataiban, 
általában nedves, árnyékos helyen lehet találni (Y—XII.) ( =  é& igua Rond.)

fímgieola H auid*

58 (57) A csápsörte nagyon rövidén molyhos. Az r4+5 sugárér nagyon gyen
gén felfelé hajló, a haránterek távolsága pontosan kétszer, vagy 
esetleg kevesebb mint kétszer olyan hosszú, mint a hátulsó harántér 
hossza. A korongsejt hátulsó-alső sarkán mindig jól látható ér
nyúlvány van (32. ábra: B). A hímek középső combjának belső 
oldalán a comb tövi részén nincs sörtesor. A pajzsocska erősebben 
fénylő.

59 (60) A homlokháromszög keskeny, rajta rendkívül finom, csak nagyobb
nagyítással látható hosszanti bemélyedések vannak* Homlokán 
viszonylag széles, jól látható intcrírontalis lécek húzódnak. A meso-
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és pteropleura tompa fekete színű. A könyökér a korongsejten tűi 
■viszonylag hosszú érnyűlváiinyal folytatódik, 1—1,2 mm.

Rendkívül ritka, ismeretlen életmódii európai faj. Nálunk még nem gyűj
tötték, Imágóit főleg kora távaeszal nedves réteken fogták

[Dahli D uda ]

60 (59) A homlokháromszög szélesebb, sima, fényes fekete. Homlokán
interfrontalis lécek nincsenek. A meso- és pteropleura fényes fekete* 
A korongsejt émyűlványá nagyon rövid, 1 — 1,2 mm*

Eddig csak Németországban fogták néhány, hazánkban pedig egy pél
dányát (Börzsöny hegység). Imágóit nedves lomberdőben, rothadó gombán gyűj
tötték (VI,)

splendens D uda

61 (52) A szegélyét mg2 szakasza hosszabb, mint az mg3 szakasz* A középső
lábszár elülső-belső oldalának csúcs! a/5-énél 1 rövidebb sörte áll* 
A tor hátoldala tompa fényű;

62 (63) A hátulsó lábszár belső oldalának közepétől hatalmas fekete, a láb*
szár csúcsára fekvő, de azon messze túlnyúló sörte ered (30* ábra: 
F)* A nőstények cercusaín a rövid szőrök mellett 1—1 viszonylag 
hosszú vastag, tompa végű, enyhén felfelé irányuló sörte is van 
(17. ábra: G). A hímek 5* haslemezén oldalt 1 — 1 szorosan egymás 
mellett álló, lefelé irányuló, gyakran egymásba gabalyodó hosszú, 
sárgás szőrökből álló szorosomé látható- A szegélyér mg2 szakasza 
nem sokkal hosszabb, mint az ?ng3* 1 — 1,4 mm.

Az egész Óvilágban és Észak-Amerikában él* Nálunk közönséges faj. 
Minden trágyatelepen és istálló trágya-rakáson megtalálható, és lárvái is ott fej
lődnek (III—XI.)

mirabilis Coll-

33* ábra. A: L im w in a  R a k o v h z a i  Duda* B: L, och ripea  Meig.? C: _L. f la v ip e s  Meiq, és B;
L. n a n a  Rokd. szárnya (Eredeti)
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6 3  (6 2 )  A  h á tu ls ó  lábszár belső oldalának közepéből nem ered h o s s z ú ,
hajlott sörte, A nőstények cercusain csak igen rövid sörteszerű sző
rök vannak, A hímek 5. haslemezén oldalt nincsenek hosszú sző
rökből álló szőrcsomók.

64 (65) A pajzsócskán csak a szokásos 2 pár scntellaris sörte van, A szegély
ér ntg2 szakasza sokkal hosszabb, mint az vtg2 (32. ábra: A). A nős
tények oldalsó ivarfüggelékei (=  két részből álló 8. hátlemezük) 
erősen meghosszabbodottak, csúcsosak és befelé hajlók, oldal
nézetben különösen feltűnőek. A cercusokon 1—1 rövidebb sörte- 
szerű, 1—1 hosszabb, a végén enyhén hajlott és elvékonyodó sörte- 
szerű és 1—1 vékony szőr van (42. ábra: F). A hímek gonitjai fino
man szőrösek, fogaeskák nincsenek rajtuk, penisiik agancsszerű 
(28. ábra; E). 1 — 1,2 mm*

Európai faj. Hazánkban csak a Bükk hegység! Kecske-barlangban fogták 
egy példányát. Komposztgödrök felett, illetve poszméh- és kisemlős-fészkekben 
gyűjtötték (VII.)

appendieulata D uda

65 (64) A pajzsocskán a 2 pár scutellaris sortén kívül a pajzsocska szélén,
a tövén 1 pár rövid sörte ered. A szegélyér szakasza csak kevés
sel hosszabb, mint az ntg3 szakasz (32. ábra: D), A nőstények oldalsó 
ivarfüggelékei rövidek, a cercnsokon 3—3 egymás mellett álló 
rövid sörteszCTŰ szőr van. A hímek gonitjai fogazottak, penisük 
a végén fonálszerű, a tövén vastagabb (28, ábra: F). 1—1,2 mm.

Ritka európai faj. A Kárpát-medencében eddig csak a szlovákiai Bártfán 
gyűjtötték, Imágöit mocsaras lomberdőben, néha barlangokban és nedvezö fákon 
találták (VI.)

[Áenticulata D u d a ]

66 (9) Az r4+5 sugárér teljesen egyenes, vagy legfeljebb betorkollása előtti
rövid szakaszán enyhén felfeléhajló (35. ábra: A—E).

34. ábra. A: L im o s in a  e m p ir ic a  H u ttön , B: L . v i l lo s a  Duda, C: D. p lu m o s u la  Rono, és D: 
L, setaria ViLL, szárnya (A, D: Duda nyomán, a többi eredeti)
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67 (72) A szegélyér messze az r4+5 ér betorkollásán tál nyúlik (33. ábra:
C).

68 (69) A szárny kicsi, csökevenyes, a haránterek közötti távolság sokkal
rövidebb, mint a hátulso harántér hossza. Az arcpajzs és a pofák 
sárgák (lásd még a 46. sorszámot; Meijerei Duda).

69 (68) A szárny normális nagyságú, a haránterek távolsága sokkal nagyobb,
mint a hátulso harántér hossza. Az arcpajzs és a pofák sötétek.

70 (71) A korongsejt Szélesebb és rövidebb, a haránterek közti távolság 
csak kétszer olyan bosszú, mint a hátulsó harántér hosszai k szárny
erek sötétek. A tor hátoldala többé-kevésbé erősen fénylő (lásd még 
az 58. sorszámot: Bakii Duda és sptendens Duda),

71 (70) A korongsejt igen keskeny, a haránterek közti távolság kb. három
szor olyan hosszú, mint a hátulsó harántér hossza (33. ábra; C). 
A szárnyerek legtöbbször világossárgák, A tor hátoldala fénytelen 
fekete. Az összetett szem kicsi, harántátmérője akkora, mint a 
pofa legkisebb szélessége. A hímek hypopygiuma ventralisan bősz- 
szán szőrös, de még ebből is kitűnik I pár hosszú, vastag, S alakúan 
hajlott szőr. A nőstények cercusain 1 — 1 rövidé hegyes, sörteszerű 
szőr, és alatta 1 — 1 hosszabb, vékony szőr ered. 1—1,4 mm.

Kozmopolitasötétségkedvelő faj, Nálunk sem ritka. Megtalálták több 
hazai barlangban, de gyűjtötték tyúkólakban, árnyéks Kékekben, árnyékos erdők
ben dögön, trágyán, kisemlosök járataiban és fészkeiben. Lárvái gombában, 
többféle boxnló növényi és állati anyagban fejlődnek és azon kevés Spbaero- 
cerida-fajok egyike, amely árnyékszékek anyagában is kifejlődik. Semmiféle egész
ségügyi jelentősége nincs (IV-  XI.) ( =  m in u tis s im a  Zett,)

flavipes Meig .

72 (76) A szegélyér az r4+5 sugárét betorkollásáig ér, vagy azon csak nagyon 
kévéssel nyúlik túl (35. ábra: A—E),

73 (76) Az r4+5 ér a végén enyhén, de mindig jól észrevehetően felfelé hajlik 
(34. ábra; B),

74 (75) A csáp teljesen fekete. A lábak feketék vagy sötétbarnák, a pofák 
sötétbarnák. A tor hátoldala tompa fényű. A tor hátlemezeinek 
oldalsó szélein nagyon hosszú sörteszerű szőrök vannak. A hímek 
hypopygiumán dorsolateralisan a viszonylag sűrű és rövid szőrö- 
zeteh kívül nincs 1 pár hosszú, hajlott szőr. A biliér a világossárgától 
a bamássárgáig változó színű. 1,5—1,8 mm,

Patka palaearkt-ikns faj. Hazánkban csak Gyónón fogták egy példányát. 
Életmódja ismeretlen (V.)

villosa D uda
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75 (74) A 2, csápíz belső töve vörös színű, A lábat túlnyomórészt tégla-
vörösek. A pofák vörösek, A tor hátoldala fénytelen, A tor hátlemezei
nek oldalsó szélein levő sörteszőrök nem feltűnően hosszúak. A hímek 
hypopygmmán dorsolateralisan 1 pár hosszú* hajlott szór van, 
A biliér világossarga. 1,5 mm. Vagy csak kissé nagyobb*

Eddig csak hazánkban gyűjtötték a század elején; közelebbi lelőhelyét nem. 
ismerjük. Nagyon ritka faj lehet* mert azóta nem került elő, és magyar gyűjte
ményben nincsenek példányai

hnngarica Vill*

76 (73) Az r4+5 sugárér teljesen egyenes.(35* ábra: A—E),

77 (80) A szárny kicsi, csökevényes. A középér meghosszabbítása nem sok
kal a szárny csúcs mögött végződnék, a korong sejt hátnlsö-alsó 
sarka lekerekített, érnyűlványa nincs, az alnla kicsi és keskeny 
(27, ábra: E). A középső lábfej 1. íze csak másfélszer olyan hosszú, 
mint a következő, a hátulsó lábfej 2. íze nem sókkal vastagabb, 
mint a 3. íz. A nőstények cercusain 2—2 hosszabb szőr van.

78 (79) Csak 1 pár, viszonylag gyenge, praescntellaris helyzetű dorsocentra- 
lis sörtéje van. Interfrontalis sortéi rövidek és egyformák, A középső 
lábszár elülső-belső oldalán valamivel a lábszár közepétől distalisan 
nincs sörte* a külső oldalán csak 1 — 1 sörte van a lábszár fövi 
negyedében és csűcsi ötödében. A homlok és a. csípők feketék, 
A biliér téglavörös, 1,3 mm.

Nagyon ritka faj* eddig csak Franciaországban és hazánkban fogták néhány 
példányát, de közelebbi lelőhelyi adatát nem ismerjük. Életmódja ismeretlen

corrivalis Vill.

35. ábra. A: L im o s in a  c lu n ip e s  Meig.* B: X. p á lm a ta  R ich., C: X. cam bricü  R ich ., D: X. p a r a m 
p u s io  DÁnx. és E: X. m a n ic a tá  R ich, 3  szárnya (C: R ich ard s nyomán* a többi eredeti)
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79 (78) 2 pár dorsocentralijS sörtéje van, 4 pár interfrontalis sörtéje közül
a középső két pár sokkal hosszabb, mint az előtte és mögötte álló. 
A középső lábszár elülső-belső oldalán a középétől valamivel dis- 
talisabban 1 rovidebb sörte áll, a lábszár külső felének csúesi har
madában I hátulső-kiilső oldali, fölötte egy elülső-külső oldali 
sörte látható. A lábszár distalis részének 3 sörtéje hasonlóan helyez
kedik el, mint a 39. ábra: H mutatja. A homlok elöl barna, az elülső 
csípő világosbarna. 1,5—2 mm.

Eddig csak Euró pában találták. Majdnem bizonyosan előfordul nálunk is. 
Kizárólag á vakond járataiban és fészkében él. Lárvái á vakondfészek anyagá
ban fej IS dnek. Szabadban csak rendkívüli kivételként fordul elő

[pseudonivalis Dahl]

80 (77) A szárny normális nagyságú, ha azonban némileg esökevényes,
akkor csak a hímeké ilyen, amelyeknek elülső lábszára ebben az 
esetben bunkószerűen megvastagodott. A középér meghosszabbítása 
messze a szárnycsúcs mögött végződnék (35, ábra; A, D).

81 (82) Az egész homlok sárga vágy vörösessárga, A lábak szintén sárgák
vagy vörösessárgák, legfeljebb az elülső lábszár vége és egyes láb
fej ízek feketék. Gyakran a csáp is részben sárga. Áz alula viszonylag 
keskeny, a csúcsa keskenyen lekerekített, a szárny erek barnás- 
sárgák (33, ábra: B). 1,5—2 mm.

Az egész Ovilágban és Észak-Amerikában előfordul. Nálunk közönséges 
faj, réteken, trégvatclepeken, marhalepény ékén, sőt dögön is fogták már. Lárvái 
galambtrágyában és egyéb állatok ürülékében fejlődnek (III—IX.)

ochripes Meig ,

82 (81) A homlok vagy teljesen fekete, vagy vörösesbarna, vagy fekete*
keskeny elülső vörös szegéllyel; ha azonban sárga, akkor ez a szín 
csak a homlok alsó harmadára terjed ki, és 1,5 mm-nél kisebb faj, 
igen kicsi és hegyes csúcsú alulával.

83 (84) Á szárny csúcsa szélesebben kerekített, az alula keskeny, kicsi, 
hegyes csúcsú (31. ábra; B), Elülső pár dorsocentraHs sörtéje kissé 
hátratolódott és esökevényes, még fele olyan hosszú sincs, mint 
a hátulsó pár. A csáp barna vagy baínássárga, az 1. íz még világosabb, 
A homlok elülső harmada sárga* A tor oldallemezei vörösesbarnák, 
A szárny harántereinek távolsága nem egészen kétszer akkora, 
mint a hátulsó harántér hossza. A középső lábszár sörtézete eléggé 
változó, de mindig van elülső-belső oldalának csúcsi 2/5-ében 1 
gyengébb, elülső-külső oldalának tövi harmadában és alsó ötödében 
1—1 erős sörte, amely utóbbi általában párosam áll 1 erős bátulsó- 
külső oldali sört ével; a lábszár csúcsának nemcsak belső, de elülső 
oldalán is van 1 erős sörte. 1 — 1,4 mm*

Kozmopolita f koprofág faj, nálunk is közönséges. Trágya telep eken, istálló - 
trágyán kora tavasztól késő őszig nagy számban fogható. Lárvái is ott fejlődnek 
(III —XI.) ( =  p u e r u la  Roim.)

bifrons Stenh .
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84 (83) Á szárny kissé hosszabb, csúcsa keskenyebben kerekített, az alula
nagyobb, hosszabb, és ha keskeny is, a csúcsa akkor sem hegyes 
(35* ábra: A—EJ* Elülső pár dorsocentralis sörtéjük normális 
nagyságú és helyzetű. Az egész csáp fekete* A homlok legfeljebb 
keskeny elülső szegélyén sárga* de az egész homlok vörösesbarna is 
lehet. Nagyobb fajok.

85 (98) A középső lábszár külső felének csúcsi részén 3 erős sörte helyezkedik
el egymás fölött: 1 elülső-külső oldali valamivel a lábszár csúcsi 
harmada alatt, 1 hátulsó-külső oldali a lábszár csúcsi hatodában, 
és 1 külső praeapicalis (39. ábra: H). Az alula egy fáj kivételével 
nagy és igen széles, csúcsa szélesen kerekített (35. ábra: A).

86 (89) A praescutellaris sörtepár hossza 3/j}-a a hátulsó dorsocentralisoké-
nak, v a g y  esetleg még hosszabb.

87 (88) A hímek elülső lábszára bunkószerűen megvastagodott, csúcsi elülső 
részén kivájt (39* ábra: Á). Mindkét ivar elülső és hátsó lábfejízei 
kiszélesedtek és lapítottak. A nőstények eercusai és a rajtuk levő 
hosszú, hullámos szőrök mindig hátrafelé irányulnak- A homlokon 
elöl mindig van keskeny vörösesbarna szegély, de néha az egész 
homlok ilyen színű. A biliér a barnássárgától a feketéig változó 
színű. 1,5—2 mm.

Kozmopolita faj, nálunk is közönséges. Imágóit erdőkben, réteken, trágya- 
telepeken, barlangokban, dögön, emberi ürüléken fogták, lárvái bomlő növényi 
anyagokban, trágyában fejlődnek (111—XII.)

crassimana Ha lid .

88 (87) A hímek elülső lábszára egyszerű, nem vastagodott meg, és csúcsi
elülső részén nem kivájt. Az elülső és hátulsó lábfej ízek nem széle
sedtek ki, és kevésbé lapítottak, mint az előző fajon. A nőstények 
7. bátlemeze ventralisan irányul, gyakran merőlegesen áll a potroh 
tengelyére, . A cercusok mindig merőlegesen lefelé irányulnak, 
a rajtuk levő hajlott szőrök kissé előrehajlanak. A homlokon leg
feljebb egy keskeny elülső vörösesbarna szegély van* Á bili ér sárga. 
1,5—2 mm.

Pontosan nem ismert elterj édesű palaearktikus faj. Nálunk nem mondható 
ritkának. Imágóit főként erdőkben lehet gyűjteni* néha emberi ürülékre is repül* 
de trágyatelepeken és barlangokban nem él. Életmódja ismeretlen (IV—XII.)

simpHcipes D uda

89 (86) A práesciiteilaris sörtepár hossza csak 1/3-a a hátulsó dorsocentrali-
sok hosszának, vagy még rövidebb.

90 (93) A középső lábfej 1* íze igen hosszú és vékony, több mint fele olyan
hosszú, mint a középső lábszár (39* ábra: B). Á csápsörte rövid ebben, 
azaz olyan hosszan szőrös, mint a 3. csápíz szőrei*
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91 (92) A hímek elülső lábszára bunkó szerűen megvastagodott, csúcsi
elülső részén kivájt, hasonlóan, mint 39- ábra: A. A hímek 5. has- 
lemezén hátul rövid, viszonylag sűrűn álló fekete sorték helyezked
nek el foltszerűen. A biliér feje legtöbbször barna-sötétbarna, nyele 
sárga-barnássárga. Főleg kisemlosök járataiban és fészkében élő 
fajt Nőstényeit a következő fajétól nem lehet határozottan elkülö
níteni* 1,5—1,8 mm.

Európai faj. Nálunk eddig csak Szegeden, Kőszegen és Yisegrádon gyűj
tötték, Leggyakoribb a vakond fészkében, és járataiban, de más kis emlősökében 
is megél A szabadban elég ritka, gombán fogták (IV— XI*)

talpanim R ich.

92 (91) A hímek elülső lábszára egyszerű, nem vastagodott meg, 5, has
lemezükön nincsen sűrűn álló, rövid fekete sörték alkotta folt. 
A biliér legtöbbször egyszínű vörösesbarna. Elsősorban barlangi faj.
1.5 —1,8 mm.

Kevéssé ismert európai faj. Hazánkban barlangokban és zsombolyokban 
mindenütt előfordul, de ritka. Szabadban elvétve fogható, és nem él kisemlős- 
járatokban (V -X .)  "

Czizeki B íida

93 (90) A középső lábfej 1. íze rövidebb és vastagabb, csak fele olyan hosszú,
mint a középső lábszár. A csápsorte hosszabban, azaz a 3. csápíz 
szőreinél hosszabban szőrös.

94 (95) Az atula keskeny, viszonylag kicsi, hosszúkás (35. ábra: C). A biliér
fehér. A hímek elülső combja nem vastagodott meg, egyszerű. 
A hímek 5. haslemezén 2 kiálló hosszú, sörteszerű szőr Van, a hypo- 
pygiumon ventralisan 1, dorsalisan 2 pár hosszú sörteszőr látható.
1.5 mm.

Igen ritka faj. Eddig csak Angliában fogták; imágói dögön fordultak elő

[cambrica R ich.]

95 (94) Az alula széles, hosszabb, tojás alakú, vége szélesen kerekített (35.
ábra: B). A biliér legalább sárga színű. A hímek elülső lábszára 
bunkószerűen vastagodott, csúcsi elülső részén kivájt, hasonlóan, 
mint az 39. ábra: A.

96 (97) A hímek szárnya sem  kisebbedet! meg, mindkét ivar korongsejtjé
nek hátulső-alsó sarkán van érnyúlvány (35; ábra: B). A nőstények 
cercusán 1 — 1 vékony, hosszabb csúcsi és 1—1 vastag, rövid, lefele 
hajló praeapicalis szőr látható (17. ábra: H). 1,6—2 mm.

Európai faj. Hazánkban eddig csak Sopronban, Síkfőkütón és Vérteskozmán 
fogták* Életmódjáról nem sokat tudunk, árnyékos erdőkben és kisemlosök járatai
ban gyakrabban, trágyán és dögön nagyon ritkán fordul elő (? -V III — IX.)

palmata R ich.
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97 (96) A -hímek szárnya kisebb, a korongsejt alsó sarka többé-kevésbé 
kerekített, és nincs émyúlványa. A nőstények szárnya normális 
nagyságú, a korongsejt hátulsó-alső sarka szögletes, és érnyúlvány 
van rajta (35. ábra: E). A nőstények cercusairól 2—2 hosszú, 
vékony szőr ered (17. ábra: E). 1,5—2 mm.

Eddig csak Európában gyűjtötték. A Kárpát-medencében Mánián, a Kő
szegi-hegységben, Felsöhágin és a Magas-Táti áh an fogták. Imágói kisemlösök 
j árataiban és fészkeiben, igen. ritkán dögön és trágyán fordulnak elő (III — VIII —

m a n ic a ta  K ic h .

98
1elülső-külső és 1 hátulsó-külső oldali, amelyek a lábszár csúcs! 

hetedénél párosán helyezkednek el, de tőlük proximalisan és mel
lettük rövídebb és vékonyabb sörték lehetnek (39. ábra: I, 30. ábra: 
C). Az alula kisebb, keskenyebb, csúcsa keskenyen lekerekített 
(35. ábra: D).

(85) A középső lábszár külső felének csúcsi részén 2 erős sörte van.

99 (102) A középső lábszár tövi harmadában 1—1 párosán álló elülső-külső 
és hátnlsó-külső oldali egyenlő bosszú, erős sörte áll (39. ábra: I), 
3 pár interfrontalis sörtéjük közül a középső a nőstényeken sokkal 
vastagabb és hosszabb, mint az elülső és a hátnlsó.

100 (101) 2 pár dorsocentralis sörtéje van, a közvetlenül a harántvarrat 
mögötti elülső dorsocentralis sörtepár ném sokkal rövídebb, mint 
a hátnlsó pár. A középső lábszár elülső-belső oldalának csúcs! ig 
énél 1 erősebb sörte áll. A biílér fehér vagy sárgásfehér* A csápsörte 
röviden molyhos. A hímek középső lábszárának belső oldalán és a 
középső comb tövének belső felén nincsenek sörtesorok* 1,4 —1,8 
mm*

Európán hívül még nem gyűj tötték. Nálunk nem ritka* Lárvái különféle 
gombákban, fejlődnek, az imágiikat is legkönnyebben hornló gombákon foghatjuk* 
Nágvon feltűnő jelenség, hogy nőstényei sokszorta gyakoribbak a hímeknél 
(I II -X I .)

parapusio Dahl

101 (100) 3 pár dorsocentralis sörtéje van, az elülső két pár gyenge, csak fele 
a hátulsonak* A középső lábszár elülső-belső oldalának csúcsi 2/5- 
énél nincs sörte. A biliér feje barna, nyele sárga* A csápsörte viszony
lag hosszan szőrös. A hímek lábszárának belső oldalán a csúcsi 
részen 2 sor rövid, de viszonylag vastag sörtécskéből álló sor húzó
dik, a comb elülső-belső és hátulsó-bélső oldalán pedig hasonló 
sörtécskékből álló sorok a comb töve közelében. 1,5 mm.

Angliában és hazánkban gyűjtötték. Hazai egyetlen példánya Dabaeról 
való. Életmódja teljesen ismeretlen (VI.)

spmosa Coll.
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102 (99) A középső lábszár tovi harmadának külső felén nincsenek párosán
álló sörték, valamivel a lábszár elülső-külső oldalának tövi harmada 
alatt igen erős, fölötte 2 vagy több rövid sörte áll (30. ábra: C). 
4 vagy több pár interfrontalis sörtéjük van.

103 (104) A középső lábfej 1. íze kevesebb mint másfélszer olyan hosszá,
mint a 2. íz, és sokkal vastagabb annál* Hátnlsó-belső oldalának 
teljes hosszában viszonylag vastag és bosszú, hegyes sörtécskékből 
álló sor van (15* ábra: G). A biliér sárga. A hímek arcpajzsa 
sárga vagy szürkéssárga, a nőstényeké sötétszürke vagy feketés- 
karna. 1,6—2,2 mm.

Sütétségkedvelő, koprofág palaearktikus fáj. Hazánkban sem ritka, Imágőit 
barlangokban, tyúkólakban, árnyékszékeken, ritkán trágyatelepeken gyűjtötték. 
Lárvái az emberi ürülékben is kifejlődnek, de semmilyen egészségügyi jelentősége 
nines (IY -X 1.)

luteilabris Rond*

104 (103) A középső lábfej 1. íze több mint másfélszer olyan hosszú, mint
a 2* íz, és nem sokkal vastagabb annál. Hátulsö-belső oldalán nincs 
feltűnő sörtesor, illetve az ott levő sörtéeskék nem erősebbek, 
mint a lábfej elülső-belső oldalán levők (15. ábra: H)* A biliér söté- 
tebb, legalább a feje barna színű,

105 (106) Mindkét ivar arcpajzsa sárga. A csápsörte égy kissé rövidobb, mint
a következő fajé, és kissé rövid ebben szőrös. Valamivel kisebb* 
1,4 —1,6 mm*

Európai faj. A Kárpát-medencében csak a Retyezáton és Csíkszépvizen 
gyűjtötték* Iniágói nedves erdőkben, aljnövényzeten és füvön, elvétve kis e ml ős
járatokban fordulnak elő, lárváinak fejlődését nem ismerjük (VI —VII.)

[rufilabris Sterh .]

106 (105) Mindkét ivar arcpajzsa fekete. A csápsörte kissé hosszabb, és hosz-
szabban szőrös. Nagyobb. 1,5—2 mm.

Val6színűleg az egész Palaearktikumban előfordul bálunk nem látszik 
gyakorinak* Lárvái szennyvízben, bomló növényi bulladékban fejlődnek, így nem 
ritkán lázakban is lehet fogni, továbbá néha barlangokban is megtalálhat ók 
(I II -X I .)

penetralis Coll.

13* nem: Aptilotus Mik

Testük hogárszerűen erősen kitinizált, sem szárnyuk^ sem biliérjük nincs. 
Fejük jóval szélesebb, mint amilyen bosszú* Külső és belső verticalis, valamint 
occlláris sörtéik viszonylag erősek (25. ábra: E), occipitalis és postvertiealis 
sörtéik nincsenek. Két pár felső orbitalis sörtéjük és 3 pár interfrontalisuk 
van, Vibrissaik erősek, a pexistomalisok alig láthatók. Gsápsortéjük mérsékel
ten hosszan szőrös. A tor hátoldala domború, a barantvárrat nem látszik.
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Torsörtézetük: 1 humeralis, 1 notop] euralis, 1 praesuturalis, 1 supraalaris, 
1 nagyon hosszá postálaris, 1 kicsi hátulsó infraalaris és 1 dorsocentralis sörte- 
pár. Pajzsocskájuk több mint kétszer olyan széles, mint amilyen hosszá, 
a esúcsi scutellaris sörték normálisan fejlettek, a hozzájuk közel tolódott 
oldalsó scutellaris sörték egészen csökevényesek. 1 sternopleuralis sörtéjük 
van. Lábaik, különösen a hímeké, erőteljesek, A hátulsó lábszár csúcsának belső 
oldalán levő végsörte nagyon csökevényes, alig észrevehető. Potrohúk hát
oldala domború, mind hát-, mind haslemezeik nagyon erősen kitinizáltak, 
csak rövid sörték vannak rajtuk.

Egyetlen faja a Palaearktikumban él, s a Kárpát-medencében is előfordul.

— Lábai tálnyomórészt feketék* Elülső combjának belső oldalán 
mérsékelten hosszú, merőlegesen álló sörtesor húzódik. Középső 
lábszára külső oldalának tövi és esácsi ^-ében 1 — 1 erős sörte van. 
A középső lábszár csúcsának belső oldalán levő sörte viszonylag 
gyenge. Középső lábfejének 1. íze vékony, és kétszer olyan hosszú, 
mint a 2* íz, 1,6—2, mm*

A fajt mindeddig csak a Kárpát-medencét körülvevő hegyvidékeken* 
Ausztriában, Boszniában, Horvátorsz ágban és Erdélyben találták. Talaj lakó 
állat, általában bogárgyfíj tők fogták, nálunk talaj csap dákból kerülhet elő

paradoxuk Mik

14, nem: ChaetopodeUa D uda

Fejük szélesebb, mint amilyen magas, fejsörtézetük erős, különösen 
ocellaris és verticalis sörtepárjaik jól fejlettek (25, ábra: D). Belső és külső 
occipitalis sörtéik ugyancsak jól fejlettek, összehajló postverticalis sörtéik 
csökevényesek. 2—4 pár erős interfrontalis sörtéjük van. Belső orbitalis sörte- 
soruk nincs, az elülső felső orbitalis sörte mellett is csak parányi szőröcskék 
vannak, Vibrissajuk erős, peristomalisaik igen kicsik. Csápjuk 3* íze kerek- 
ded, csápsörtéjük röviden molyhos. Általánosan jellemző rájuk, hogy a homlok 
elülső része mindig világosabb, mint hátul. Toruk és pajtócskájuk viszony
lag hosszú, fénylő, erőteljes sörtézéttel, Torsörtézetük: 1 hátrahajló erős és 2 
befelé hajló gyenge humeralis, 1 notopleuralis, 1 praesuturalis, 1—1 szárny 
előtti és fölötti supraalaris, 1 erős és 1 gyengébb postalaris, 3—4 dorsocentra
lis, amelyek közül a léghátulsó a leghosszabb, 1 praescutelláris sörtepár. 2 pár 
bosszú scutellaris és 2 sternopleuralis sörtéjük van, A tor hátoldalának mic- 
rochaetai is viszonylag erősek. A középső lábszáruk csúcsának belső oldalán levő 
sörte bosszú és vastag (39- ábrái G). Középső lábfejük hosszú, vékony, köze
pe táján a lu li magányos erős sörte ül, a rajta levő többi sörtéeske rövid(15.

picalis sörte. Hátulsó 
lábfejüknek nemcsak 1,, de 2. íze is kissé megvastagodott* Szárnyúkon (29. 
ábra: B) az sugárér gyengén ívelt, majdnem egyenes, a középér pigment
mentesen, de majdnem eléri a szárnyszegélyt, a korongsejt hosszá, a ia—tp 
érszakasz legalább kétszer olyan hosszá, mint a hátulsó harántér hossza* Alu- 
lájuk nagy, toj ásdad, csúcsa lekerekített. Potrohúk fénylő, oldalszélein viszony
lag hosszú sörtékkel.

ábra: A). Hátulsó lábszáruk külső oldalán soha sincs praea
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Fajaik életmódja változatos, de bomló növényi p& állati anyagokhoz kötöttek* 10 faja 
közül csupán 1 fordul elő a PalaearktikunLban? és ez nálunk is él.

— — Homloka elöl széles sávban élénksárga; ez a szín élesen elhatároló*
dik a homlok hátnlsó részének színétől (25. ábra: D). Biliérje csil
logó sárga. Szárnyán a középérnek a haránterek közti szakasza
2,5 — 3-szor olyan hosszú, mint a hátnlsó harántér hossza. Középső 
lábszárának sörtézetében {39, ábra: G) feltűnőek a lábszár csűcsi 
negyedének külső oldalán párosán álló sört ék* 1,4—1,6 mm.

A pakearktikus és etiópiai régió lakója. Nálunk közönséges faj. Az összes 
hazai nagyemlősfaj ürülékén megtalálható, de emberi székleten, sőt dögön is 
fogták. Lárvái is a nagy emlősök trágyájában fejlődnek. Semmiféle egészségügyi 
jelentősége sincs (I II -X II .)

scnteDaris H a l id ,

36. ábra. Punticorpus cribraium VlLL. ? (Eredeti)

15. nem : Puncticorpus D uda

A homlok jóval szélesebb, mint amilyen hosszú. Külső és belső occipi- 
talis sörtéik nagyon gyengék, csokevényesek, postverticalis sörtéik nincsenek 
(36. ábra). Egymástól messze álló sorokban 2 pár nagy interfrontalis sörtéjük 
van, amelyek előtt csak rövid szőröcskék találhatók. Belső orbitalis sörtesorak 
nincs, csak rendezetlenül álló rövid szőrök a felső orbitalisok él ott. A homlok- 
dudor egyenlő oldalú háromszög alakú. Pofájuk széles, rajta a peristomalisok 
felett egy rövid, felfelé hajló pofasörte áll. Torukat és potrohúkat pontszerű 
kinövések fedik. A tor hátoldala lapos. Prostermimuk hátrafelé szélesedve 
szélesen háromszögletávé válik. Pajzsocskájuk nagyon széles, rajta a csúcsi 
sörtepár sokkal hosszabb, mint az oldalsó. A szárny némileg csökévényes, 
a potrohvéget nem, vagy alig haladja túl. Az r4_|_5 S alaku^ a ía—tp rövid, az
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erek sötéten pigmentáltak, az alula rövid, keskeny, hegyes csúcsú (29. ábra: 
D)* A középső lábfej igen vékony, és több mint féle olyaü hosszú, mint a láb
szár* A potrohún á hát- és hasíemezek egyaránt pontozottak, a haslemezek 
nagyon szélesek és erősen kitinizáltak. A 3. hátlcmez igen nagy, több mint 
fele olyan hosszú, mint a potroh. A hím ivarszerve bonyolult, aszimmetrikus*

Mindössze két faja van, mindkettő a Falaearktikumban él. Az egyik nálunk is előfordul.

— — A lábfejek világos sárgásbarnák, a lábszárak csúcsai keskenyen
világosak* A szegélyér rt és közti szakasza s/3—4/s olyan bosszú, 
mint az r2+3 és r4+5 közti szakasz. A tor rovidebb, mint amilyen 
széles. A praesctitellaris dorsocentralis sörték csak mérsékelten 
hosszúak (36. ábra). A hím 5* haslemezének nyúlványa (=  6. has* 
lemez) középen erősen bemélyed, kétoldali csúcsa tompán lekerekí
te tt {17* ábra: D)* 1,3—1,75 mm.

A fajt egész Európában megtalálták, de igen ritka. Példányait korhadó 
avaron, különböző Msemlősök fészkeiben és járataiban gyűjtötték, és többféle 
kalapos gombából nevelték (YII—X.)

cribratum V ili,.

16í nem; Leptocera Oliv.

Fejük attól függően hosszabb vagy röyidebb, mint amilyen magas, 
hogy az arcpajzs domborúan a szemek elé nyúlik-e, vagy sem. Külső és belső 
occipitalis sörtéik mindig vannak, és rendszerint a belsők meglehetősen erő
sek is (40. ábra: A—D). Postverticalis sörtéik nem mindig sörteszerííek, több 
fajon csőké vény esek, és csak vékony szőrök vannak á helyükön. Külső és 
belső verticalis és 2 pár felső orbitalis sörtéjük mindig erős. Interfrontalisaik 
száma és hossza változó. Sok faj csoportnak belső orbitalis sortesorai is vannak 
(40. ábra:A—B), míg másoknak nincsenek, csak 1—2 rövid szór van az elülső 
orbitalis előtt* Csápjuk 3* íze lekerekített. A csáp sörte jóval a 3. csápíz csúcsa 
mögött ered, röviden molyhos, vagy hosszabb, finomabb szőrözettel. Homlokdu
doruk mindig kifejezett, sokszor igen nagy* Vibrissaik erősek, pofájukon 
hosszabb-rövidebb felfelé bajló pofasörte van. Szemük normális. Torsörtézetük 
elég változatos, általában 1 — 2 humcralisuk van, a belső, ha megvan, befelé 
hajlik, 1 notopleuralis, X praesuturalis, 3 supraalaris, 1 postalaris, 2 — 5 (6) 
dorsocentralis (amelyek hajlása és fejlettsége igen változó) és 1 praescutellaris 
sörtepárjuk van. Előfordul, hogy 1 pár harántvarrat előtti acrostichalis (38. 
ábra: C), vagy a 2 teljes középső acrostichalis sor (37. ábra, 38. ábra: B) 
megnagyobbodott. Lehetnek meghosszabbodott microchaetak supraalaris 
vagy postalaris helyzetben is* A pajzsocska szegélyén 2—4 pár sörte van, de 
a hátoldalán több rövid sörte is lehet. 1—2 sternopleuralis sörte található, 
az elülső, ha megvan, igen gyenge. A középső tomporon elöl sokszor a combok 
irányába hajló nagyon bosszú és vastag sörte áll. A középső lábszár erősen 
sörtézett. Belső oldalán praeapicális helyzetben ritkán hiányzik a sörte, de 
néha a lábszár csúcsán is van rövidebb sörte, amely azonban sohasem felálló 
(39. ábra: E). A középső lábfej 1. ízének töve közelében ventralisan rendszerint 
X erős sörte áll (39. ábra: C). Hátulsó lábfejének 2. íze ritkán vastagodik meg. 
Szárnyuk általában normális nagyságú. A szegélyér az r4_l5 sugárér betorkol-
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lásáig, vagy kevéssel azon tői nyúlik, az rx betorkollása előtt hosszú sörték 
ülhetnek rajta (41, ábra: A). A középér sosem végig pigmentált, és a szárny- 
szegélyt sohasem éri el egészen. Végsejtjük nincs, végsőerük is gyenge, A nős
tények potróhának első 7 szelvénye szabályos, az utolsó 3 űn. ivarszelvény 
(42. ábra: A—EJ. A hímek első 5 potrohszel vénye szabályos, a többi az ivar
szerv aszimmetriája miatt módosult (44. ábra: A—D),

37. ábra. Leptocera fontinolis F a ll.  ̂ (Eredeti)

A legtöbb hazai nem fajaival ellentétben a iepíocera-fajok többsége nem trágyalakó* 
Általában igen magas szervesanyag-tartalmű iszapban, esetleg homlo növényi anyagokban 
fejlődnek, de vannak ürülékben', sőt trágyázott szántóföldben is megélő fajok. Egyes fajok 
imágóit tengerpartok, mocsarak és állóvizek mentén óriási tömegben lehet gyűjteni.

Nagy fajszámu nem, fajai az egész Földet benépesítik. Négy, egymástól eléggé külön
böző alnemébe eddig mintegy 150 fajt írtak le, amelyek közül a Palaearktikumban 40 faj 
(köztük néhány bizonytalan értékű változat) fordul elő. Hazánkban eddig 19 fajt és 2 válto
zatot gyűjtöttek, dé még további 3 faj és 1 változat előfordulására számíthatunk.

1 (8) A pajzsocskán csak 4 hosszú seutellaris sörte van, A középső tompor
elülső oldalán nincsen hosszó, a combok irányába hajló sörte. 
Postverticalisaik csőké vény esek, sz őrs zeniek, belső orbitalis Soruk 
van (40* ábra: A—B). A nőstények eercusain vagy tövisszerű sörték, 
vagy hosszú, hullámosán hajlott szőrök találhatok*

2 (3) A középső lábfej 1, ízének töve közelében belül levő „métát arsalis”
sörte csökevényes. A középső lábszáron (39* ábra: E) belül 1 — 1 
jól fejlett pracapicalis és nem felálló csúcsi sörte van, az arc prefil-

5 x v  7
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bán nem nyúlik a szemek elé. A nőstények cercusai a csúcsukon 
lekerekítettek, és bosszú, hullámos szőröket viselnek (1. alnem: 
Pteremis Rora>.), — Az arcpajzs sárga, a homlok elöl legtöbbször 
vörösen szegélyezett. Szegélyére az mg1 szakaszon röviden sörtézctt. 
Mutáns alakjának a szárnya csökevényes, és bátulső barántere 
nincs (27. ábra: C). 1,2 —1,5 mm.

Eddig csak Európából mutatták ki, északon gyakoribb. A Kárpát-medencé
ben csak Homoródfürdön és Aranyosgadányon gyűjtötték, Európa több országában 
ne dves rétek en $ oká t fo g tak, de na gy o bb számb an gyűj to tték kiseinlös ök j árataib ól 
iá, főleg esökevényes szárnyú mutáns alakját ( =  nivalis Ha lid .)

fenestralig Fall.

3 (2) A középső lábfej 1. ízének töve közelében belül levő sörte jól fej
lett. A középső lábszár belső oldalán csúcsi sörte sóba sincs, praéa- 
picalis sortéi is csak a nőstényeknek vannak, de ilyen esetben az 
arcpajzs profilban jóval a szemek elé nyúlik, vagy a szegélyér mg1 
szakasza hosszan, ritkásan sörtézett, A nőstények cercusain hosszabb- 
rövidebb tövisszerű sortok (42. ábra: C), vagy bosszú, hullámos 
szőrök vannak. Szárnyaik nem csökevényesek (2. alnem: Opaci- 
frons Duda).

4 (5) Szegélyere az sngárér hetorkollásáig terjedő szakaszán bosszú,
ritkásan elhelyezkedő sörtéket visel (41. ábra: A). A középső lábszár 
belső oldalán a hímeknek sem praeapicalis, sem csúcsi sörtéjük 
nincs, de a lábszár csúcsi negyedében rövid, vastag sörtékből álló 
sor húzódik. A nőstények praeapicalisa jól fejlett. Az arcpajzs 
profilban alig nyúlik a szemek elé. A homlok az elülső orbitalis 
sortéig vörös vagy narancsyörös. A nőstények cercusain hosszú, 
hullámös szőrök vannak. 1,8—2,5 mm.

Palaearktikus faj, Észak-Európában, Mongóliában és Szibériában gyakori. 
Valószínűleg nálunk is elő fog kerülni, mert pl, Bulgáriában már gyűjtötték. Imá- 
gőit folyó- és tópartokon, nedves tengerparti homokon találták

[septentrionalis Stenh.]
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5 (4) Szegélyerüknek az rx sugárér betorkollásáig terjedő szakaszán sűrűb
ben elhelyezkedő rövid sörték vannak (41* ábra: B). Ha a nőstények 
középső lábszárának belső oldalán praeapicalis sörte van, akkor 
az árcpajzs profilban messze a szemek elé nyúlik. A homlok elöl 
legfeljebb egy keskeny szegélyen vörös színű. A nőstények oercn- 
sain tövisszerű sörték vannak.

6 (7) Az arcpajzs profilban messze .a szemek ele nyúlik, középen kiemel
kedő, a száj szegély előrehűzott (40* ábra: B). Két nagyon erős belső 
orbitaíis sortéje van, előttük több vékony, de elég hosszú szőr áll, 
A nőstények középső lábszárának belső oldalán van praeapicalis 
sörte. 1 pár megnagyobbodott acrostichalis sört éje és 3 pár dorso- 
centralisa van, amelyek közül az elülső a harántvarrat előtt áll 
(38. ábra: C). A koxongsejt igen széles, a hátulsó harántér kevesebb 
mint a fele a haránterek közti távolságnak, a szegélyér mg2 szakasza 
hosszabb, mint az mg3 szakasz (41. ábra: B). A nőstények cercusain 
hosszú, lefelé irányuló egyenes tüske található, 1,5—2 mm*

Az egész Ó világban előfordul, nálunk is közönséges* Álló vizek, moc sarak, 
de egészen kis tócsák partján is fogható. Lárvái iszapban fejlődnek (V—XII.)

humida H a lid .

7 (6) Az arcpajzs nem nyúlik a szemek elé, bár a Szájszégély előrehúzott
(40. ábra: A). Belső orbitaíis sorában a 2 hátulsó sörte gyenge. 
A nőstények középső lábszárának belső oldalán sincs praeapicalis 
sörte. Nincs megnagyobbodott acrostichalis sörtéje, és csak 2 pár, 
varrat mögött elhelyezkedő dorsoeentralisa van (38. ábra: D). 
A korongsejt keskenyebb, a hátulso harántér fele olyan hosszú* 
mint a haránterek közti távolság, a szegélyér mg2 szakasza egyenlő 
vagy rövidebb, mint az mg3 szakasz (41. ábra: C). A nőstények fel
felé hajló cercusain rövid, felfelé irányuló egyenes tüske található*. 
1—2 mm.

Az egész Óyilágot benépesíti, de Északt Amerikából sem hiányzik. Hazánk
ban gyakori. Minden állóvíz, mocsár partján fellelhető, a szikesekről sem hiányzik*, 
bár ott ritka. Lárvái iszapban fejlődnek (III —XII.)

coxata Ste n h ,

8 (1) A pajzsocskán 6 —8 scutellaris sörte van, de rajtuk kívül a szegélyen
és hátoldalán több rövid sörte is lehet (12, ábra: A — C). A középső^ 
tompor elülső óldalán a combok irányába bajló hosszú sörte áll (37- 
ábra),. Postverticalisaik jól fejlettek, belső orbitaíis sörtesoruk nincs* 
legfeljebb csak rövid szőrök láthatók az orbitaíis sörték előtt (40- 
ábra: C). A nőstények cercusain csak egészen finom, igen rövid 
szőrök erednek.

9 (18) Az első harántvarrat előtti dorsocentralis sörtepár kicsi és hátrafelé
hajlik. Az arcpajzs profilban nem nyúlik a szemek elé (40. ábra;: 
D). A hímek 7 * hátlemeze a 8 +9 * hátlemezzel egységes „hypopygium- 
má” nőtt össze, 6* hátlemezük keskeny (44, ábra:, C) (3, aíncmr 
Leptocera s. str,).

5*
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10 (11) A 2 középső acrostiehalis sörtesor nem, vagy alig Hosszabb, mint 
a többi, köztük nincs sörtesor. Az sugárér erősebben felfelé
hajló, és a 'szárnycsúcstól jól láthatóan messzebb végződik, mint 
a középér (43, ábra: D). A középső lábszár csúcsának hátulsó- 
belső oldalán 1, a lábfejízhez simuló sörte található* amely a 
„metatarsalis” sörtékig nyúlik (39. ábra: D). 1—2 mm.

Kozmopolita faj. Hazánkban egyike a legközönségesebb légyfajoknak* 
Nemcsak nagyobb vizek és tócsák partján, de nedves réteken, sőt trágyázott 
szántóföldeken is gyűjthető. Lárvái főleg iszapban, de magas szérvesanyag-tar* 
talmű, nem iszap szerű földben is kifejlődnek (III —XII,)

curvinervis Stenh .

11 (10) A 2 középső acrostichalis sörtesor sokkal hosszabb, mint a többi, 
és köztük egy rövid sörtékből álló sörtesor van. Az r4+5 kevésbé; 
felhajló. A középső lábszár csúcsának hátulsó-belső oldalán vagy 
csak rövid sörte van (39, ábra: C), vagy az előbbihez Hasonló bosszú 
sörte, de ilyenkor a lábszár csúcsának hátulsó oldalán is megtalál
ható egy ugyanilyen sörte (15* ábra: D),

12 (13) A csápsörtén hosszú szőrök vannak (28. ábra: A). A nőstények két 
részből álló 8, és a köztük elhelyezkedő 9* hátlemeze eggyé nőtt 
össze. A hímek hypópygiumán sűrűn álló, igen hosszú sörték lát
hatók. Szárnyait a 43. ábra: A mutatja, az r4+5 ér erősebben hajlott, 
és nem párhuzamos a középérrel* 1,8—2,8 mm.

Kozmopolita faj. Országszerte elterjedt, de nem gyakori. Sötétségkedvelő, 
imágóit egyrészt barlangokban, ritkán kis emlősök járataiban, másrészt árnyék* 
székekben lehet találni. Annak ellenére, hogy lárvája kifejlődik árny éksz ékekben 
is, egészségügyi jelentősége nincs, mert az imágó is kizárólag koprofág (V —XII.)

caenosa Rond .

39, ábra. A: Limosina chmipes JfelC. hímjének elülső lábszára és lábfeje — B: L, taíparum 
Rich,, G: Ij&ptocera fontinális F a ll., D: X, curvinervta Stenh. és E : X, fenestralis Falk, középső 
lábszára és lábfejének 1. íze — F: Halidayina spinipennis H alid., G: Ckaetöpoddla scutellaris 
H alid ., H: Limosina clunipes MeiO, és I: X. paraptisio D ahl középső lábszára (Eredeti)
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13 (12) A csápsörte röviden, legalábbis az előző fajénál jól láthatóan rövi
debben szőrös (40, ábra: C). A nőstények 2 oldalsó lemezből álló 8* 
hátlemeze és a köztük elhelyezkedő 9* hátlemeze nem nőtt össze* 
A hímek hypopygiumán ritkábban álló, rövidebb sörték vannak.

14 (IS) A középső lábszár csúcsának hátulsó-belso és hátulsó oldalán 1—1 
igen hosszú sörte áll, amelyek a középső lábfej 1, ízének töve köze
lében a belső oldalon álló sörte töve mögé nyúlnak (15, ábra: J), 
A két meghosszabbodott aerostichalis sor sortéi sokkal hosszabbak* 
mint a többi aerostichalis, de mégsem feltűnően, erősek, A lábak 
sötétek, különösen az elülső láhfei, amely tompafekete színű* 
2—2,25 mm.

Edéig csak Angliában és Lengyelországban gyűjtötték, de előfordulhat 
hazánkban is. Imágóit csatornák nedves partján fogták

[finalis Coll,]

15 (14) A középső lábszár csúcsának hátülsó-belső és hátulsó'oldalán. 1 — 1 
rövid sörte van, amelyek hegye meg sem közelíti a metatarsalis 
sörte tövét (39. ábra: G)* A két meghosszabbodott aerostichalis 
sörtesor feltűnően erős (37, ábra ). Lábai kissé világosabbak.

16 (17) Az r4+3 sugárér meglehetősen íelhajlik, a középértől erősen diver
gál (43. ábra: C). A csápsörte röviden molyhos, a bili ér legtöbbször 
vöröses színű. A hímek 5. haslemezének csak a hátulsó szélén van
nak hosszú, sorteszerű szőrök (37. ábra). 2—2,5 mm.

40. ábra, Á; Leptopera coxata S ten h ., B: L. humida H a lld . , C: L. fontinalis F a l l . ,  D: X. curvi- 
nervis S ten h . és E: Li. limosa F a l l .  feje (pírt =  postverticalis sörték, eocc =  külső occipitalis 
sörték, iocc =  belső occipitalis sörték, t?íe =  külső vcnicalis sörték, vti =  belső vcrticalis 
sörték, oc =  ocellaris sörték, őrs j= felső orbitalis sörték, ior =  belső orbitalis sörték, i f  =

ín tér frontális sörték. g — pofasört e) (Eredeti)



7  ?a XV.DIL PAPP LÁSZLÓ

Az egész Ó világban és azonkívül Észak-Amerikában éL Nálunk hegyvidéki 
faj, ott közönségesnek mondható. Az imágőkat erdőben, trágyarakásokon, néha 
dögön találhatjuk. Sokszor fogták barlangokban is (V—IX.)

fontinalis Fall.

17 (16) Az r4+5 sugárér kevésbé felhajtó, a középérrel közel párhuzamos
(41. ábra; D). A csápsörte hosszabban molykos, a biliér legtöbbször 
fehéressárga. A hímek 5. haslemezének nemcsak a hátulso szélén, 
de a felszínén is vannak hosszú, sörteszerű szőrök. Hasonló szőrök 
vannak a i  haslemez hátulso szélén is. 2—2,4 mm.

Ó világi faj. Nálunk eddig csak Nagyvisnyóról (Heves m.) került elő. Első
sorban kisemlősok fészkeiben és járataiban él, a szabadban elvétve fogták (V—VI.)

Oldenhergi Duda

18 (9) Az első barántvarrat előtti dorso centrális sörtepár erős és befelé
hajlik. Az arcpajzs profilban többé-kevésbé a szemek elé nyúlik 
(40* ábra: E). A hímek 7. hátlemeze a 8+9. hátlemeztől különálló, 
a 6. hátlemezük pedig szélesebb (44. ábra: B) (4-, alnem: Rachispoda 
L ioy).

19 (24) 3 megnagyobbodott, igen erős acrostichalis sörtéjük van, amelyek
közül 2 elöl egymás mellett, a 3. mögöttük középen helyezkedik el 
(38. ábra: A). A nőstények 7. haslemeze középen villás csúcsba 
kihúzott,

20 (21) Á pajzsocskán csak 6 scutellaris sörte van. A korongsejt hátulso-alsó
sarka szögletes, színes vagy pigmentmentes érnyálvánnyal. A biliér 
sárga. A harántvarrat előtt párosán álló megnagyobbodott, bosszú 
acrostichalisok között rövid sörték állnak. 1,8—2,2 mm.

Az Óvilágban és Észak-Amerikában éh Nálunk nőm ritka. Imágóit iszapról, 
legelőkön, de trágya telep eken is fogták, A szikeseket sem kerüli (III —X.)

limosa Fall.
21 (20) A pajzsócskán 8 scutellaris sörte van.

22 (23) A barántvarrat előtti megnagyobbodott acrostichalis sörtepár között
rövid sörték állnak, A korongsejt hátulso-alsó sarka szögletes, 
gyakran színes érnyúlvány is van rajta. A biliér sárga. 1,4—2 mm.

Nagyon ritka paláearktikiis faj. Az ország több pontjáról de mindig csak 
1—2 példány került elő. A Kárpát-medencén kívül eddig még csak Mongóliában 
gyűjtötték. Imágóit vizenyős területeken, vízpartokon fogták (V—X.)

pseudöhostiea Duda

23 (22) A barántvarrat előtti megnagyobbodott acrostichalis sörtepár
között nincsenek rövid sörték. A korongsejt hátulsó-alsó sarka 
többé-kevésbé lekerekített, érnyúlvány soha sincs rajta, A biliér 
sötétszürke-fekete színű. 1,8—2,5 mm.
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Elég ritka pálaearktikus faj. Európa középsó és déli területein kívül 
Mongóliában és Kisázsiában is gyűjtötték* A legyek nedves hegyi erdők tisztásain 
és szikes vizek szélén egyaránt előfordulnak, de mindenütt ritkák (IV—X.)

hostica V ill.

24 (19) A tor hátoldalának közepén 2 sorban vannak ugyan meghosszab
bodott acrostichalis sörték, de ezek jóval rövidebbek, mindig sokkal 
több van belőlük* mint 3, és rendezett sorokban helyezkednek el 
(38. ábra: B). A nőstények potrohúnak 7* haslemeze hátul lekerekí
tett, vagy hegyes csúcsba kihúzott*

25 (26) A 2 meghosszabbodott acrostichalis sörtesor között 1 rövid sört ék
ből álló sor húzódik, A csápsörte csak kb* kétszer olyan hosszú, 
mint a csáp. A pajzsocskán legalább 4 pár sörte van, de ezeken 
kívül több rövid sörte lehet még a pajzsocska hátoldalán és a szélén 
(12* ábra: A—C). A korongsejt hátulsó-alsó sarka szögletes, sokszor 
pigmentált érnyúlvány is van rajta. A haránterek közti szakasz jóval 
több, mint kétszer olyan hosszú, mint a hátulso harántér hossza. 
A nőstények potrohának 7. haslemeze hátul lekerekített* 1,2—2 mm.

Az egész Ővilágban előfordul, de Észak-Amerikában is-, él. Halofil faj, 
lárvái tengerpartok és szikesek iszapjában fejlődnek* Szikeseinken nem ritka. 
A faj 3 változatban létezik, amelyek bizonyosan nem faji értékűek. Egész elterje
dési területén előfordul mindhárom alak, csak gyakoriságuk más. Így a var, 
oelaridim Stenh. Észak-Európában gyakori, Afrikában és Déí-Azsiában kivételes, 
a var, plurisetosa S trób l a trópusokon az előforduló egyedek többségét adja, de 
még nálunk is gyakori (III—X*)

fuscipennis H a iid .

V á l t o z a t a i :
1 (2) A pajzsocskán csak 4 pár sörte van, azaz a kicsiny tovi, az erős, hosszú 

csécsi és oldalsó sört ep ár okon kívül a pajzsocska hátoldalán csak I feltoló- 
dott erősebb sortepár van (12* ábra: A)* — A törzs alakkal együtt fordul 
elő var, oelandica Sténh.

41. ábra. A: Leptocera septéntriánaiis Stenh.,, B: i .  humida Hálid*, C: í r .  coxata Stenh. és D:
L . Oldenbergi Duda szárnya (Eredeti)
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2 (1) A pajzsocskán á 4 scutellaris sörtepáron Mvöl még 1 vagy több pár rövid
sörte van.

3 (4) A pajzs ócska hátoldalára tolódott erős szegély sor te mellett-mögott elhelyez
kedő mérsékelten hosszú sortén felül is vannak rövid sörtepárjai (12. ábra; C). 
Az elülső csípők sár gás vörösek. A homlok elöl gyakran vörösesbarna. — Ná  ̂
lünk is gyakori var. phmsetosa Stuobl

4 (3) A pajzsocska hátoldalára tolódott erős szegélysörte mellett-mögött álló
rövidebb sortén kívül nincsenek rövid sörtepárjai(I2. ábra: B). Az elülső csípők 
sötétebbek* a homlok elöl sosem vörösesbarna (— var* intetmedia Duda) 
Szikeseinkben gyakori forma typica

26 (25) A 2 meghosszabbodott acrostichalis sörtesor között nincsen rövid
sörtékből álló sor* A csápsörte mindig jóval több mint kétszer olyan 
hosszú, mint a csáp* A hazai fajokon a pajzsocskán csak 6—8 
scutellaris sörte található*

27 (32) A korongsejt hátulsó-alsó sarka lekerekített, érnyulványa nincs
(43* ábra: B). A hímek hypopygmma ventxalisan meghosszabbodott 
(44* ábra: A—B, D), A nőstények 7* haslemeze hátul lekerekített. 
A pajzsocskán 4 pár scutellaris sörte látható,

28 (29) A hímek bypopygiuma 2 hosszú, vékony, a potroh irányába hajlott
nyúlványba kihúzott (44* ábra: A). A nőstények hátulsó csípőin 
alul finom szőrök ülnek, A lábfejek és néha a homlok kiterjedten 
vörösesbarna színűek. Az egész állatnak jellegzetes, csillogó ezüstös 
színe van, 1,8—2,5 mm.

Á Palacarktilcumban és az etiópiai régióban él, A tengerpartokon gyakoribb, 
mint a szárazföldek belsejében. Hazánkban ritka, de az egész országban előfordul. 
Hegyi patakok völgyeiben és szikeseken, legelőkön, iszapon gyűjtötték (III—X.)

varicom is StbobIí

V á l t o z a t  a :

1. A hím hátulsó lábfejének 1., 2. és 3, íze igen rövid, a 4. hosszú és vékony, az 5,
mérsékelten hosszú. — Nálunk ritka forma typica

2, A hím hátulsó lábfejének I., 3. és 4* íze rövid, a 2, és az 5. meghosszabbodott. —
Nálunk még nem került elő [var* Kuntzei Dtjda]

29 (28) A hímek bypopygiuma rövidebb, egyenes, farokszerű, hosszan
szőrös nyúlványba kihúzott (44?* ábra: B, B). A nőstények hátulsó 
csípőin alul rövid és vastag sörték vannak, A homlok mindig fekete, 
a lábfejek pedig sötétébbek, mint az előző fajon, nem vörösesbarnák* 
Az állatok nem ezüstös színűek,

30 (31) A hímek ivarszel vényei hosszúak, oldalról nézve ezek hátvonala
a legtöbbször merőleges a potroh tengelyére* A hímek 9. hátlemezé
nek végfüggelékei hatalmas, fénylő fekete, erősen befelé hajlott, 
csupasz kampót alkotnak (44. ábra: D). A nőstényeké, hátlemeze 
a csúcsán elkeskenyedik* kis csúcsba kihúzott, középen kiemelkedik.
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és töbhé-kevésbé erősen fénylő fekete; a 7. haslemez mögött leg
többször jól látható egy harántul ráncos, fényes fekete pikkely, 
amely valószínűleg a 8, haslemezzel azonosítható (42. ábra: A). 
1,7—3 mm,

Palaearktikus faj. Hazánkban közönséges, mindenféle nagyságú és kémiai 
összetételű víz pariján megtalálhatjuk. Lárvái iszapban fejlődnek (III- - XI.) 
(— lutosa anct. nec Stenh.)

lutosoidea Duda

31 (30) A hímek ivarszelvényei kevésbé hosszúak, hátvönalnk oldalról
nézve kb. 45°-os szöget zár be a potroh tengelyével. A bírnék 9. 
hátlemezének végfüggelékei egy pár kicsi, keskeny, enyhén előre 
vagy befelé hajló, végükön felálló szőröket viselő kampót alkotnak 
(44. ábra: B). A nőstények 9. hátlemeze hátul szélesen lekerekített, 
középen nem emelkedik ki, és legtöbbször fénytelen; a 7* haslemez 
mögött csak egy igen keskeny, fénylő fekete szegély látható (42. 
ábra: D). 1,8—3 mm.

Az egész Óvilágban és azonkívül Észak-Amerikában is előfordul. Nálunk 
közönséges, az előző fajjal egyező élőhelyeken található, és a legtöbbször együtt 
is fordulnak elő. Lárvái szintén iszaplakók (III “ XI.) ( =  palustris C oll.)

lutosa Sten n ,

32 (27) A korongsejt hátulső-alső sarka szögletes, legtöbbször színes árnyul-
vány is van rajta (43. ábra: E). A hímek hypopygiuma yentralisan 
nem hosszabbodott meg, A pajzs ócskán általában 3, egy fajnál 4

42. ábra. A: Leptocera lutosoidea D uda, B; L , tuberosa D u d a, C: L. humida H adid., D: L. 
lutosa S te n ö .? E: L, breviceps S ten h ., F: LiTnosina appendieulata DűdA és G; Coproica lugubris 

H a lid . nőstényének ivarszervc, illetve potrohvége (t =  cercus) (Eredeti)
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pár scutellaris sörte van. A nőstények 7. kaslemeze hátul lekerekí
te tt vagy kegyes csúcsba kihúzott. Ha 4 pár scutellaris sörte van, 
akkor a nőstények 7. haslemeze kegyes.

33 (34) A pajzsocskán 4 pár scutellaris sörte van, a tövétől számított 1. és 
3. gyengébb, a 2. és 4. erősebb, A csápsörte olyan hosszan vagy 
hosszabban szőrös, mint a 3. csápíz, A biliér világosbarna színű. 
Az arcpajzs profilban nem sokkal nyúlik a szemek elé. A nőstények 
7. haslemeze hátul középen csúcsba kihúzott. 1,2—1,8 mm.

Pontosan nem ismert elterjedésű palaearktikús faj. Mindeddig Afganisztán
ban, Dél-Európában, Németországban és a Xárpát-medencében gyűjtötték. 
Nálunk ritka,, de az egész országban megtalálható. Folyók, források, állóvizek és 
mocsarak partján gyűjtötték (III — X.)

modesta D uda

34 (33) A pajzsocskán 3 pár scutellaris sörte van, a tövi sörte rövid és vé
kony, a másik kettő erős.

35 (36) Az arcpajzs profilban nem, vagy alig nyúlik a szemek elé, a homlok
dudor kiesi. A csápsörte rövidebben szőrös, mint a 3. csápíz. A leg
első, befelé hajló dorso centrális sörték rövidek, gyengék. A biliér 
fehéressárga, A nőstények 7* haslemeze hátul középen csúcsba 
kihúzott. 1,5—2,2 mm,

Pál a earktikus fáj. Del- Enr óp áb an j óval gyakoribb, mint északon. N álunk ritka. 
Az ország több pontjáról, de minden helyről csak kis számban került elő. Patak- 
völgyekben, tavak és mocsarak partján gyűjtötték, lárvái valószínűleg iszapban 
fejlődnek (I I I -IX .)

cilifera Ronö.

43. ábra. A: Leptocera caenosa Rond.? B: L, lutosoidea Duda, C: L. fontinalis F a ll., D; JL. 
curviriervis Stenh. és E: L , breviceps Stenh. szárnya (Eredeti)
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36 (35) A% arcpajzs profilban messze a szemet elé nyúlik, a homlokdüdor
nagy. A legelső* befelé hajló dorsocentralis sörtepár erősen fejlett, 
A csápsörte kissé hosszabban szőrös, mint a 3* csápíz. A nőstények 
7. baslemeze hátul lekerekített.

37 (38) A középső lábszár elülső-belső oldalán, a közepétől kissé distalisan
nincsen sörte. A hímek hypopygiumán sűrűbb és hosszabb a szőrözet, 
mint a következő fajokon, A nőstények 7. haslemeze kiszélesedett, 
rajta hosszú, vékony sorték állnak, 2 oldalsó részből álló 8. hát
lemezük meghosszabbodott, úgyhogy a 8. haslemez nem látszik és 
az ivarnyílás enyhén felfelé irányul (42. ábra: B). Nagyobb, 2—2,5 
mm.

Rendkívül ritka európai faj. Hazánkban mindössze 1 példányát gyűjtöt
ték a Fertő-tó partján

tuberosa B uda

38 (37) A középső lábszár elülső-belső oldalán, a közepétől kissé distalisan 
1 gyengébb sörte van. A hímek hypopygiumának szőrözcte ritkább 
és rövidebb. A nőstények 7. haslemeze nem szélesedett ki, 2 oldalsó 
részéből álló 8. hátlemezük nem hosszabbodott meg, a 8. haslemez 
jól látszik (42. ábra: B). Kisebb, a 2 mm-t ritkán felülmúló fajok.

39 (40) A középső lábszár hátsó oldalán a lábfejhez simuló hosszú csacsi 
sörte áll, amely a metatarsális sörte tövéig nyúlik. A lábszár belső 
oldalán levő praeapicalis sörte viszonylag gyenge, olyan hosszú, 
vagy kissé rövidebb, mint a metatarsalis sörte, és bár sokkal vas
tagabb, alig valamivel hosszabb, mint a hátulsó esúcsi sörte (15. 
ábra: D), A bomlokdudor a csápok között valamivel kevésbé nyúlik 
előre, mint a breviceps St e n h . esetében. 1,5 —1,9 mm.

Palaearktikns faj, elterjedési területét még nem ismerjük pontosan. Nálunk 
elég ritka. Az ország több pontjáu vizenyős réteken, nedves erdőkben, árterüle
teken fogták (III — IX.)

cryptoehaeta D uda

40 (39) A középső lábszár hátulsó oldalán nincs ilyen csúcs! sörte, illetve az 
ott álló sörte igen rövid, nem hosszabb, mint a lábszár külső esúcsi 

íe.

44. ábra* Jjejpíocrera-fajok Mmjeinek potrobvége. A: L, varic&rnis S tró b l, B: L. 1 uiosa S tenh., 
G: L. curvinervis S tenh. és D: L. lutos&idea D uda {c =  cercus, sú =  surstylus, g ~  gonit,

p  =  a 9. hátlemez végfüggeléke) (Eredeti)
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41 (42) A középső lábszár belső oldalán levő praeapicalis sörte erős, a méta-
tarsalis sörte gyenge, az előbbi közel, vagy éppen olyan hosszú, 
mint az utóbbi (15, ábra: C), A homlokdudor igen nagy, és az arc- 
pajzs ventralis negyedéig terjed* A legelső, befelé hajló dorsocentra
lis sörtepár erősen fejlett, olyan hosszú, mint a  közvetlenül a haránt- 
varrat mögött álló dorsocentralis sörtepár, 1,2—2 mm.

Eddig csak a nyugat-palaearktikus területekről ismert. Nálunk nem ritka. 
Mocsarak, tavak, folyók partjain iszapon közönséges, az erdőkben ritka, de a szi
keseken is föllelhető. Lárvái iszapban fejlődnek (IÍI—XI.)

breviceps Stenh .

42 (41) A középső lábszár belső oldalán levő praeapicalis sörte gyengébb,
a metatarsalis sörte igen erős, a kettő kb. egyenlő hosszú, de az 
utóbbi kissé hosszabb is lehet (15. ábra: B). A homlokdudor igen 
alacsony, és csak az arcpajzs ventralis harmadáig terjed. A legelső, 
befelé hajló dorsocentralis pár gyengébben fejlett, mindig sokkal 
rövidebb és jóval vékonyabb, mint közvetlenül a harántvarrat 
mögött álló dorsocentralis sörtepár, 1,7—2,2 mm.

Eddig elnézett és fel nem ismert faj* ezért elterjedési területét se lehet 
biztosan megadni. Csak azt tudjuk* hogy előfordul Svédországban* Németország
ban és Magyarországon. Nálunk ritka, mindig csak 1 — 2 példányt fogtak nedves 
erdőkben, réteken* vízparti iszapon és növényzeten (IV—XI,)'

anceps Stenh.

63. család: PERISCELIDAE -  MÉZGALEGYEK

Kicsiny, 2—5 mm nagyságú legyek. E kis családot a többi torpikkely 
nélküli légycsaládtól azzal lehet megkülönböztetni, hogy szegélyerük teljes, 
nem megtört vagy megszakadt, de el sem vékonyodik az 1. sugárér betorkollása 
előtt. Mellékerüknek csak a tövi része van meg, a szegélyeiét sosem éri el, 
szegélyerük csak az ri4.5 ér betorkollásáig húzódik, végsejtjük van (46. ábra: 
D—F). Fejük hátul kivájt, 2. csápízük sapka alakú, a 3. íz ennek ventralis 
felszínéből ered (46* ábra: A—B). Csak I felső orbitalis sörtéjük van.

Fejük jellegzetes alakú, olyan széles, mint a tor, hátul kivájt, széthajló 
pöstverticalis sörtékkel, A külső és belső vertiéalisok viszonylag erősek. Az 
ocellaris sörtepár a póntszemdudor mellett ered. Csak egy hátrafelé hajló 
felső orbitalisuk van. Sapka alakú 2* csápízük részben vagy egészen sötét színű, 
egy vagy több dorsalis apicalis sörtével, jóval keskenyebb, mint a 3* íz. A csáp- 
sörte hosszan tollas. Az arcpajzs erősen lenyúlik, oldalt a pofák alá ér, a csápok 
alatt beszűkül, mert a szemek hossztengelye rézsútos. Á pofák elég messze 
előre és felfelé terjednek, egy sor sörtével, bátulsó részük, valamint az arc 
oldalsó, sőt esetleg középső területe is szőrös. Á szájnyílás nagy. Toruk válto
zatos színezetű, sokszor az alapszínnél sötétebb foltokkal és sávokkal. Tor- 
sörtézétük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 supraalaris, l — '2 postalaris, 1 — 2 
postsuturalis dorsocentralis, 1—2 praésciitellaris sörtepár, Praesuturalis 
dorsocentralis sörtéik soha sincsenek. Fontos rendszertani bélyeg a 0-tól 3-ig 
változó prppleuralis sörték száma, és a stigmaticalis sörték megléte vagy Hiánya. 
Mesopleurajuk lehet teljesen csupasz is, de a legtöbbször szőrös. A mindig
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szőrös sternopleuran 2—3 sternopleuralis sörtéjük is van. Pajzsocskájúk 
hátoldala csupasz, szegélyén 4 scutellaTÍs sörte ül* Szárnyuk gyakran, változatos 
alakú és elhelyezkedésű foltokkal. Az rx sugárér a szárny közepén vagy a szárny 
közepe előtt torkollik a szegélyérbe. Hátuísó harántér egyes fajokon van,

45. ábra. Periscelis annulata Fai.l, ? (Eredeti)

másokon nincs, A 2. tosejt is jól látható. A végsejtet határoló erek erősen 
elhalványodtak* így a végsőér is, amely sohasem éri el a számyszegélyt. Sárga 
lábszáraikon gyűrű alakú sötétebb rajzolat látható, rajtuk praeapicalis sörték 
nincsenek, legfeljebb a középső lábszáron lehet a belső oldalon egy csúcsi sörte. 
A potrohúk a torral egyenlő szélességű. Fontos jellemzőjük, hogy a nőstény 
potrohán a 7. stigma nem szabadon fekvő (46. ábra: C).

Fejlődésiekről, életmódjukról igen keveset tudunk. Imádóikat legtöbbször fák kicsorgó 
nedvén gyűjtötték. Lárváik valószínűleg a boraié nedvben fejlődnek, de vannak adatok, ame
lyek arra utalnak, hogy farontó lepkék hernyóinak ürülékében és ormányosbogarak levél- 
aknáiban is kifejlődhetnek.

A család képviselői a Holaiktisz területén és az újvilági tropikus területeken terjedtek 
el. Eddig 5 nemüknek 15 faja ismert, de még bizonyosan számos leír atlan fájjuk van; mindenütt 
ritkák. A palaearktikus régióban 1 nem 3 faja él, valamennyi előfordul a Kárpát-medencében is.

1, nem: Periscelis Loew

Csápjuk 2. íze vagy teljesen, vagy részben csokoládébarná, a sokkal 
szélesebb 3. íz világossárga. Az arc kiálló pajzs alakú terület nélkül, középső 
része csupasz, rajta nincsenek keresztirányú barázdák. Homlokuk elöl majdnem 
kétszer olyan széles, mint amilyen magas* A pofa sortéi viszonylag erősek.
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vibrissajuk azonban nincs. Toruk hamuszürkén vagy világosszürkén hamvas, 
Torsörtézetük: lhumeralis, 2notopleuralis, I supxaalaris, 1 postalaris,2 postsntu- 
ralis dorsocentralis, 0—2 praescutellaris sörtepár található. A tor oldallemeze
in 1—1 propleuralis és mésopleuralis sörte megléte vagy hiánya fontos faji bélyeg* 
A mesopleura a legtöbb fajon, a sternopleura pedig mindegyiken szőrös, 2—3 
stemopleuralis sörtével. Az rx majdnem a szárny közepén torkollik a szegély
érbe. Az r4 sugárér és a középér a szárnycsúcs felé nem közelednek egymás
hoz. Elülső harántér mindig van, egyes fajokon a hátulsó harántér is meg
található.

Á nem 6 faja, 1 dél-amerikai kivételével, a Holarktisz lakója. 3 palaearktikiis faja közül 
2 előfordul hazánkban, a 3. előfordulása is várható.

1 (4) Szárnyukon hátulsó haránt ér van (46. ábra: E —F). A fej alsó része
kevésbé mélyen nyúlik le (46. ábra: B). A csápsörtén a hosszú ága
kon kívül rövid, sűrű szőröcskék is ülnek. .Mesopleuralis sörték 
nincsenek, a propleuralis sörték pedig gyengék. A mesopleurak 
csupaszok vagy szőrösek.

46. ábra. A: Periscelis annulipes Lw., B: P. annidata FaLL. feje ~  C: P* annulata F a ll .  ?  
potxohvége — D: P. annulipes I/w\, E : P, Winncrtzi Egg., F: P. annulata F a l l .  szárnya (C:

Herneg nyomán, a többi eredeti)
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2 (3) Kisebb, 2 mm-es faj. Erős praescuteHaris acrostiehalis sortéi vannak, 
A mesopleura csupasz, vagy majdnem csupasz, A szárny csúcsa 
lekerekített (46. ábra: F), az erek sárgák. Az arcpajzs az alsó felén 
egyszínű sáxgásszürke. A komlók és a tor kiterjedtén szürke, csak 
a vállak és vonalszerűén a pletixák barnásak vagy fehéresek (45. 
ábra).

A faj Európán kívül Észak-Amerikában is előfordul* nálunk országosan 
elterjedt. Ritkának kell mondanunk, annak ellenére, hogy a család leggyakoribb 
hazai faja, Imágóít tölgy és hársfa kicsurgó nedvén gyűjtötték, lárvái valószínű
leg a kicsurgó, homló nedvben fejlődnek (V í—VIII.)

ammlata Fall .

3 (2) Nagyobb, legalább 3 mm-es faj. Praescutellaris acrostiehalis sortéi
nincsenek* A mesopleura hátulsó részén sűrűn szoros. A szárny ke
gyesebb (46. ábra: É), az elülső harántér és az. rl9 r3 és r4+s sugár
erek végei barnásak* Az arcpajzs az alsó felén fekete folttal, A homlok 
és a tor helyenként világos fehéresszürke, a toron a vállakon kívül 
az egyébként szürke mesonotumon, a szárny töve közelében is, 
egy rozsdákarnás vagy fehéres sávval*

Európai eltörj edésű, még az előző fajnál is ritkább. Hazánkban Badacsony 
és Kapornak környékén gyűjtötték. Imágóit nyár-, tölgy- és vadgesztenyefák 
kicsurgó nedvén fogták. Repülési idejét nem ismerjük

Winnertzi E gg.

4 (1) Szárnyukon hátulsó harántér nincs (46. ábra: D). A fej alsó része
mélyen lenyúlik (46* ábra: A). A csápsörte felül és alul csak hosszá 
ágakkal, egyébként csupasz. 1 — I erős mesopleuralis és propleuralis 
sörtéje van. A mesopleurák szőrösek. Torának hátoldala hamvas- 
szürke, a vállak barnásak, középen pedig 2 barna hosszanti sáv 
húzódik* 4—5 mm.

Nagyon ritka európai faj. Faunaterül etünkön eddig csak a Mára marosi 
havasokban (Kőrösmező) gyűjtötték (VI.)

[anmüipes Lw.]

64. család: ASTEIIDAE -  TÖRÉKENYLEGYEK

1—3 min nagyságúi karcsú, finom alkolású legyecskék* Jellemző rájuk, 
hogy a középérig húzódó szegélyerük sehol sem megtört vagy megszakadt, mel
lékerüknek csak a tövi része van meg, csúcsi része elvékonyodott, és ha eléri, 
nem mint valódi ér, hanem csak mint érámyék éri el a szegélyeret. Az r4+5 
sugárerük és középerük a szárnycsúcs felé összetartok, tőharánterük, vég
sejtjük és végsőerük nincs.

Fejük hátul enyhén homorú, rövidehb, mint amilyen magas, olyan széles, 
vagy szélesebb, mint a tor. Az arc nem előrenyúló, a pofák keskenyek. Élesen 
határolt homlokháromszögük nincs, csak pontszemlemezük, Postvérticalis 
sörtéik gyengék, párhuzamosak vagy széthajíók. Külső és belső verticalis 
sörtcik általában egyaránt megvannak, de a belsők hiányozhatnak is* Az ocel- 
laris sörték lehetnek hosszúak (50, ábra: A—B), de igen rövidek és vékonyak is
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(50. ábra: C). 0—2 nagyon változatos hajlású és erősségű felső orbitalis sörte* 
jük van, Yibrissajuk sosem érős, még ha hosszú is, vékony, de azért mindig 
jól látható. Pofa- és arcszőrzetük gyenge vagy hiányzik. Csápjuk normális 
alkotásű, 3, íze kerek vagy ovális. A 2. ízen felül 1 sörtécske lehet, a 3, íz moly- 
hos vagy hosszabban, de finoman szőrös. Gsápsörtéjük pelyhes, vagy mind

két oldalán hosszabb-rövidebb sugarakat visel, a 3. csápízen felül, a töve köze
lében ered, de teljesen hiányozhat is. Toruk finoman boltozatos, sok fajuk hát
oldala fényes. Torsörtézetük: 0—1 humeralis, 1 elülső és 1—2 hátulső noto- 
pleuralis, 0—1 gyenge praesuturalis, 1 postalaris, 0—I gyenge intraalaris, 
1—4 dórso centrális sörtepár. A tor oldallemezei közül a mesopleuran soha 
sincs sörte, de finoman szőrös lehet, a sternopleüran 2—3 aránylag gyenge 
sternopleuralis sörte ül. A pajzsocska 4 hosszabb-rövidebb scutellaris sörtével. 
A szárnyak iivegszerűek, nagyon finom felépítésűek. Szegélyerük nem meg
szakadt, de a szárnytő és az r1 sugárér közti szakaszon vékonyabb, mint az 
r± ér betorkollása után (48, ábra: A—D), Mellékerüknek csak a tövi fele van 
meg, azután elvékonyodik, de mint érárnyék elérheti á szegélyeret. Az r2x3 
sugárér ritkábban hosszú (48. ábra: D), a legtöbb fajon azonban rövid, nem 
sokkal az ér betorkollása mögött végződik (48, ábra: A—C), sőt egyes fajo
kon magában áz rx érben ér végett Tőharánterük nincs, így a 2, tősejtjük és 
korongsejtjük összeolvadt, A hátulsö barántér teljesen hiányozhat (Asteiinae) 
(48, ábra: A,C), A végsejt és végsőér hiányzik, csak 1 Dél-Euró pában is elő
forduló nem esetében(Phhhosotera Duda) láthatók mint érárnyékok. Az alul a 
teljesen hiányozhat, ha van, akkor keskeny, és széle hosszan pillás, Biliérjük 
fajokra jellemző színű, feje általában igen nagy. Lábaik vékonyak, de nem
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túlságosan hosszúak, majdnem teljesen sörte nélküliek, finoman szőrösek, 
legfeljebb egy gyenge sörtécske lehet a középső lábszár csúcsának belső olda
lán- A potroh általában a tornál keskenyebb, vékony és rövid szőrocskékkel, 
A hímek ivarszervére jellemző, hogy surstylusaik az epandriummal szilárdan 
összenőttek (50. ábra: D, F), a 7, stigma mindkét ivar esetében hiányzik (50, 
ábra: E).

Fejlődésmenetük ismeretlen, Imágőikat fiivön? virágokon, bokrokon, gombákon, hó
in okpnszták, sót sivatagok növényzetén gyűjtötték* 10 nemüknek 110 faja az egész föld- 
kerekséget lakja. Fannaterületükön 3 nem 8 faja fordul elő.

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

1 (2) Hátulsó haránterük nincs. Alulajuk nincs, és a számyszegély az
alnlaris területen csupasz (1. alcsalád: Asteiinae)♦ A csápsörte
mindkét oldalán mérsékelten bosszú ágak vannak (50, ábra: A—B). 
Egy pár erős, hátrahajló felső orbitalis sört éj ük van

L nem: Asteia Me ig *

2 (1) Hátulsó haránterük van, Alulajuk van, és hosszú szőrökkel szegé
lyezett (2. alcsalád: Sigaloessinae)*

3 (4) Az r2_i_3 sugárér a szárny közepén túl torkollik a szegély érbe (48,
ábra: D). A mesopléura sok finom szőrrel, főleg a hátulsó és a felső 
részén* 1 pár hosszú, előrehujló felső orbitalis sörtéjiik van

2, nem: Leiomyza Magq,

4 (3) Az r2+3 Sugárér nem sokkal az rx ér betorkollása mögött végződik
(48* ábra: B). A  mésopleura csupasz, 2 pár g y e n g e  felső orbitalis 
sortéjük van [3. nem: Astiosoma D u da ]

1, nem: Asteia Meig,

Fejük hátul homorú, pofájuk keskeny (50. ábra: A—B). A postverti- 
calisok gyengék, rövidek, szőrszerűek. Mindkét verticalis sortepár megvan, 
az ocellarisok hosszúak és előrehajlók. I pár hosszú felső orbitalis sörtéjük van, 
A vibrissa hosszú, de vékony* 2. csápízén felül 1 hosszú, vékony sörtécske ül. 
Csápsörtéjük ritkán röviden szőrös, általában alul és felül is hosszabb ágakkal. 
Toruk a fejüknél keskenyebb, színezete a fejhez hasonlóan fontos faji bélyeg. 
Torsörtézetük: 1 +1(2) notopleuralis, 1 postalaris, 0—1 ihtraalaris, 2—4 
(a hazai fajokon mindig csak 2) dorsocentralis sörtepár. A dorsocentralisokon 
belül a tor hátoldala általában csupasz. I hosszú esúcsi és 1 rövid oldalsó 
scutellaris sörtepárja van. Mesoplcurája csupasz, 2 pár sternopleuralis sörte 
van* Szárnyuk eléggé hosszú, az r2+3 sugárér az rr mögött végződik (48. ábra: 
A, C). Alulajuk nincs, helyén a szárnyszegély csupasz, egyébként hosszan 
pillás, Potroh a hosszú, keskeny, a hímek ivarszerve aszimmetrikus.

Kozmopolita nem, eddig 49 faját írták le, A palaéarktikus fajok közül 3 él a Kárpát
medencében f valamennyi előfordul nálunk is.

6 xyT 7
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1 (2) Az arcpajzs alul fehér haxántszalag nélkül, alul kívül feketén foltos
(50; ábra: A). A könyökér végig egyenes (48. ábra: A). A csápsörte 
a végvilla mögött felül 4—5, alul 4 olyan ággal, amelyek kb. kétszer 
olyan hossznak, mint egymástól való egyoldali távolságuk, A paj- 
zsocska a hátoldal töven fekete. A tor hátoldala fekete, sűrűn, 
röviden, sárgán szőrös, A fejtető- és pontszemlemezek feketék, 
a homlok egyébként sárga. 2—2,5 mm.

Az egész Palaearktikumban elterjedt, nálunk is előfordul, de nem gyakori* 
Imágéit száraz réteken, homokpusztákon fogták, életmódja ismeretlen (V—IX.)

concixma Meig .

2 (1) Az axcpajzs alul élesen határolt fehér keresztszalaggal (50. ábra:
B). A könyökér a közepétől enyhén lefelé hajló (48. ábra; C). A csáp- 
sorté a végvilla mögött 2 — 3 olyan hosszú ággal, amelyek alig 
hosszabbak, mint egymástól való egyoldali távolságuk, A pajzsocska 
teljesen sárga, vagy legfeljebb a tövén nagyon keskenyen fekete.

3 (4) A homlok és a tor hátoldala vörösessárga, barna hosszanti sávokkal,
A tor alig hámvas, erősen fénylő, A sternopleura felül egy vízszintes 
fekete sávval. A vörösessárga tarkón 2 függőleges irányú sötétebb 
sáv van, 1,5—2 mm.

Az egész Palaearktikumban elterjedt, de mivel fejlődésmenetéről semmit 
sem tudunk, elég ritkán gyűjtik (V—IX,)

elegantula Zett.

4 (3) A homlok és a tor hátoldala túlnyomóan fekete, A tor erősebben
hamvas, gyengén fénylő. A  sternopleura egy felső szegélyt kivéve 
teljesen fekete is lehet, de előfordul, hogy olyan, mint fentebb* 
A  tarkó egyszínű fekete (4 7 . ábra). 1 ,5 — 2 mm. f j

Az egész Palaearktikumban él, Észak-Áfrikától a Távol-Keletig. A család 
leggyakoribb hazai faja (III—IX,)

amoena Meig .

48. ábra* A: Asteia concinna Meig., B: Astiosoma rufífrons D uda, C; Asteia amoena Meig. 
cs D: Leiomyzá laevigaía Meig . szárnya (B: D uda nyomán, a többi eredeti)
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2. nem: Leiomyza MáCQ.

Fejük hátul homorú, fejsortéik közül a postverticalisok és az ocelIaTisok 
parányiak, szőrszcrűek, a külső és belső verticalisok erősek. 1 pár elffrehajló, 
viszonylag erős felső orhitalis sörtéjük van. A vibrissa rövid és vékony. A esáp- 
sorte pelyhes. Tonik, épp úgy, mint a fejük, fekete, Torsörtézetük: 1 humeralis, 
2 notoplcuralis, 1 postaiam, 1 dorsocentralis sortepár, A pajzsocskán 1 hosszabb 
csúcsi és 1 rövid oldalsó sortepár van. A mesopleura finoman szőrös, főleg a

49, ábra. Leiomyza Dudái Sabr. ? (Eredeti)

hátulsó és a felső részén, a pterópléura csupasz, 1 pár sternopleuralis sörtéjük 
van. Szárnyukon az r2_|_3 sugárér az r± ér betorkollásától messze, a szárny közepe 
mögött torkollik a szegély érbe (48. ábra: D). Hátulsó haránterük van. Atillájuk 
van, és hosszán pillás. Lábaik rendszerint világos színnek, jellegzetes sörték 
nélkül. A potroh fekete, erősen kitiiiizált, rajta rövid szőrök ülnek.

Gombákban fejlődnek, A nem 6 faja között I ausztráliai és I észak-amerikai faj mellett 4 pa~ 
laearktikns fajt ismerünk, amelyek mind előfordulnak a Kárpát-medencében is.

1 (4) A biliér fekete.

2 (3) A dorsocentralis sörték a postalaris sörtékkel egy szintben, vagy
kissé hátrább állnak, saját hosszuknál kisebb távolságra á pajzsocs- 
kától. Az orbitalis sörték viszonylag rövidek, rendszerint kisebbek, 
mint a verticalis sörték. A hím ivarszexvén (50, ábra: P) a külső 
fbreepsek erősen hajlottak, és a végük megvastagodott, közepesen 
hosszú csúcsi sörtékkeli Á homlok legtöbbször sárga, 2 mm.

6*
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Holarktikus faj, nálunk eddig csak Tatán és Iregszemcsén gyűjtötték, 
gombákból nevelték (VI—IX.)

Iaeyigata Me ig ,

3 (2) A dorsocentralis sörték a szárny tövével szemben, jóval a postala-
risok szintje előtt állnak, távolabb a pajzsocskától, mint a saját 
bosszúk. Az orbitalis sörték viszonylag Hosszúak és erősek, meg
közelítően egyenlők a verticalis sörtékkel. A Hím ivarszervén {50. 
ábra: F) a külső forcepsek finoman Hajlottak, karcsúk és kibe gyese* 
dŐk, bosszú csucsi sörtéket viselnek, A homlok legtöbbször sötét
barna (49. ábra), 2 mm.

Az eddigi adatok alapján csak Európában él, A család Hazai fajaihoz 
viszonyítva nem mondható ritkának. Gombákon gyűjtötték, sőt több kalapos 
gombából is nevelték (Y—X,)

D udái Sa b r .

4 (1) A biliér sárga.

5 (6) A dorsocentralis sörték a postalarisok vonalában vagy kissé Hátrább
erednek. A homlok tompán vagy alig fénylő finoman hamvas, 
rendszerint sárga vagy világosbarna, ellentétben a fekete fejtető- 
és pontszenalcmczekkel (50. ábra: C). 2 mm.

50* ábra. A: Asteia concirma Meig,, B: Á,  ehgantula Z ett., C: Letomym curvinervis Z ett. 
feje D: Leiomym laevigata Meig. $  ivarszerve (ep =  epandrium, su =  surstylus, külső 
forceps) — E: Leiomym laevigata Meig. 9 pötrohvége — F: L . Dudát Sabr, £ ivársz érve (A— C: 

eredeti — D, F: SabroskY — E: H ennig nyomán)
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Az egész Holarktiszban elterjedt ritka faĵ  amely a Kárpát-medencében 
csak a  Tátrából került elő ( V I L )  ( =  opacifrom D u d a )

[ciirvmervis Zett.]

6 (5) A dorsoeentralis sÖTték jóval előrébb, kissé a hátulsó notopleuralisok
sémije mögött, messze a postaiam sörték előtt erednek* A homlok 
fényes, nem hamvas, rendszerint fekete vagy sötétbarna, így a fej
tető- és pontszemlemezektől nem válik el élesen, elülső szélén kes- 
kenyen sárga, 2 mm,

A holarktíkus területek lakója, de e területeknek inkább északi részein 
él, A Kárpát^medencébeii Bártfán, Felsőbányán és MeMdián fogták* így hazai 
előkerülésére is számíthatunk, Imágóit virágos növényeken és gombákon fogták*
(VI.)

[scatophagma Fall*]

3 * nem: Astiosoma D uda

Fejükön az ocellaris és a szélesen szétbajlö postverticalis sörték szőr- 
szernek, gyengék és rövidek* A külső és belső vertiealis sörték mérsékelten 
hosszúak, 2 pár gyenge felső orbitalisuk- van. Csápsörtéjükön rövid ágacskák 
vannak* Toruk a fejjel egyenlő szélességű, rajta 0—1 gyenge Immorális, 2 noto- 
pleuralis, 1 gyenge praesuturalis, 1 postalaris, 1 gyenge intraalaris és 2 
dorsoeentralis sörtepár látható* Az oldalsó scntellaiis sörte csak kb* 1{%r& 
a csúcsi sörtéknek. 2—3 sternoplcuralis sörtéjük van* Szárnyukon az rg+3 
ér nem sokkal az r1 ér mögött végződik (48. ábra: B)* Hátulsó baránterük és 
alulájuk van, utóbbi hosszan pillás.

Az eddig leírt 8 faja közül 2 él a Palaeaxktikumban; ezek közül egynek az előfordulására 
Magyarországon is számíthatunk.

— — Tora csak finoman hamvas. Vörösessárga homlokának elülső részén
rövid, vaskos szőröcskék figyelhetők meg* Pontszemlemezc fekete, 
pontszemei fehérek. A tor hátoldala középen feketésbarna, oldalai 
és a tor oldallemezei világossárgák, de a pleorakon barna foltok is 
vannak. A potroh hátlemezei feketésbarnák* Biliérj ének a feje 
fekete, nyele sárga. 2 mm.

Eddig csak Dalmáciából ismerjük
[mfifrons D uda]

65. család: AULACIGASTRIDAE — PÁRTASLEGYEK

2 -5 m m  nagyságú legyek. Jellemző rájuk, bogy szegély erük a humeralis 
ér mögött és a mellékér betorkollásánál jól láthatóan elvékonyodott, 2, tő
sejtjük a korongsejttel összeolvadt (52* ábra: B), vagy pedig a toharántér csak 
mint érárnyék van meg. Postverticalis sörtéik nincsenek, 2 felső orbitalisuk 
egymás mellett ered, ocellaris sörtéik redukálták, vibrissaik vannak (52. ábra: A).

Fejükön az ocellaris sörték teljésen hiányzanak, vagy csak mint szőröcs
kék vannak meg; utóbbi esetben normális helyzetben, a pontszernek között 
erednek* Általában 1—1 pár külső és belső vertiealis sörtéjük van, de az e
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pár hiányozhat is. Csat 2 pár felső orbitalis sörtéjiik van, amelyet általában 
egymás mellett állnak, a kissé előrébb álló előre és befelé, a hátulsó hátrafelé 
hajlik. Interfrontalis sortéit majdnem minden faj esetében hiányzanak. Vib- 
rissaik mindig vannak, de sok fajon egy vágy több olyan peristomalis is van, 
amely eléri a vibrissa hosszát. Csápjuk 1. és 2. íze rövid, a 3. változatos alakú, 
az előbbieknél jóval hosszabb* A csápsörte általában kétszer olyan hosszú^

51. ábra. Aulacigast&r l&utopezfi Meio, $ (Eredeti)

mint a csáp, A szájnyílás nagy. Toruk olyan széles, mint a fej, kevés sörtével, 
Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 postai aris, 1—2 dorso centrális 
sörtepár. Az oldallemezek közül a mesopleura bátulsó szegélyen, illetve a ster- 
nopleuran látható néhány sÖTtécske, és 1 erős sternopleuralis sörtéjük van. 
A pajzsocska 4 scutellaris sörtéje közül a csúesi sörtepár mindig jóval hosszabb, 
mint a pajzsocska oldalán álló pár. Szárnyukon az erek sötétek. A szegélyér 
2 helyen elvékonyódik, illetve megszakad, és a középérig húzódik (52. ábra: B). 
A mellékér vékony, de eléri a szegély eret, betorkollása előtt egy bizonyos 
távolságra megközelíti az 1. sugáreret, és azzal össze is olvadhat. Tőharánterük 
legfeljebb mint ér árnyék van meg. Végsqerük gyenge, a szárnyszegélyt soha
sem éri el. Lábszáraik csaknem sörte nélküliek, praeapicalis sörték nincsenek. 
A lábakat rövid szőrzet fedi. A potrob szőrzete meglehetősen bosszú is lehet, 
de sörték nincsenek rajta. A hímek ivarszervére (52. ábra: C) jellemző, hogy
nincsenek szabadon mozgatható paralobusaik.
!

A legtöbb faj fejlődése, életmódja ismeretlen. Csupán 1 palaearktikus fajáról tudjuk, 
hogy fák kicsurgó bemló nedvében fejlődnek.

A család 4 nemének 12 faja a Palaearktikumban és az újvilági trópusokon terjedt el. 
Egyetlen paláearktikus nemének egyetlen faja nálunk is él.
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1* nem: Aulacigasfer Magq*

Fejük kissé rövidebb, mint amilyen magas (52. ábra; A). Csenevész ocel- 
laris sörtéik vannak, A 2 felső orbitalis sörte egymás mellett áll. Külső és belső 
verticalis sörtéik egyaránt megtalálhatók. Yibrissaik mögött meglehetősen 
hosszú peristomalis sörték erednek. Csápjuk 3. íze kerekded, Gsápsörtéjük 
pelyhes. Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 eléggé feltolődott elülső 
pöstalaris, 2 dorsocentralis sörtepár. A tor oldallemezein vékony, gyenge 
mesoplenralis sörtéeskék és 1 erős stemopleuralis sörte látható, de rendszerint 
még egy jóval rövidebb és vékonyabb stemopleuralis is meglelhető. Pajzsocs- 
kájukon a csúesi sörték kétszer olyan messze vannak egymástól, mint az oldalsó 
scutellarisoktól, és mintegy kétszer olyan hosszúak, mint maga a pajzsoeska.
Egyetlen faja van, amely a Palaearktikumban mindenütt megtalálható, Fanedvben fejlődnek.

— — Homlokának hátulsó része barna, elülső részén egy szélesebb sárga,
alatta egy keskeny feketésbarna, majd a csápok fölött egy ezüstös 
harántsáv húzódik (52. ábra: A). Sárga arcán ugyancsak barna 
szegéllyel határolt harántsáv húzódik. Tora, potroha barna, lábai 
hasonló színűek, vagy feketék. Lábszárait finom, rövid szőrzet 
fedi. Sillerjének a feje fehéres, nyele sárga (51. ábra). 2—2,5 mm.

Az egész Palaearktikumban elterjedt, nálunk is országszerte előfordul, d© 
nem gyakori* Lárvái lomblevelű fák, főleg tölgy-, kára- és szilfák kicsurgó nedvén 
-található, és a bomló anyagban fejlődnek (III—XI.)

leucopeza Meig .

66. család: CURTONOTIDAE

Kicsi és közepes, 3 — II mm nagyságú legyek. A családot legfőképpen az 
jellemzi, hogy a középerükig húzódó szegélyerük a vállér mögött és az I. sugár
ér betorkollása előtt megtörik, mellékerük a szegélyeret eléri, korongsejtjük

52. ábra. Aulacigaster leucopeza Meig. A: feje, B: szárnya és C: hímjének potrohvége 
(p =  paralobns vagy surstylus) (A —B: eredeti, C: H ejínig nyomán)
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és 2. tősejtjük Összeolvadt. Hosszú postverticalis sörtéik keresztezik egymást, 
Ha van előrehajló felső orbitalis sörtéjük, akkor az a hátrahajló felső orbitalis- 
nál alig valamivel van közelebb a szemszegélyhez.

Fejük (54* ábra: A) keskenyebb,mint a toruk, közel kétszer olyan magas, 
mint amilyen hosszú* Az arc mindig magasabb, mint amilyen széles, középen 
általában kiemelkedő. Fejsörtéik erőteljesek, így nemcsak az egymást keresz
tező postverticálisok, hanem az ocellarisok, a külső és belső verticalisok, sőt

5.3. ábra. Curtonotum anus Meic. $ (Eredeti)

még a sűrűn, de egy sorban álló postacularis sörték is jól kifejlettek* Felső 
orbitalisaik közül a hátuisó hátrahajló mindig megvan, az elülső előrehajló 
hiányozhat. Köztük egy parányi hátrahajló felső orbitalis sörte is megfigyel
hető. A pontszemlemez általában élesen határolt. Egy erős vibrissajuk van, 
mögötte rövid peristomalisok, a pofa és áz arc egyébként csupasz. Csápjuk 
aránylag rövid, 3. csápízük hosszúkás, kb. kétszer olyan hosszá, mint amilyen 
széles. Csápsörtéjükön alul és felül is sűrűn álló, hosszú sugarak vannak. Toruk 
erősen boltozatos, mindig tompa fényű. Torsörtézetük: 2 humeralis, 2 noto~ 
pleuralis, 1 praesuturalis, 1 igen hosszú supraalaris, 2 postalaris, 2 dorsocentra- 
lis és 1 praescutcllaris sörtepár* A mesonotum ritkásan, de viszonylag vastag, 
rövid sörtékkel fedett* Á pajzsocska hátoldala szőrös, sörtés vagy csupasz, 
szegélyén 4 hosszú, erős scutellaris sörte található, de ezek között néhány meg
nagyobbodott szór is állhat. Á tor oldallemezei közül a mesopleuran mindig 
van 2 erős sörte, de emellett több rövidebfo is lehet, a stérnopieuran 1—2 
sternopleuralis sörtén kívül több rövid szőr is lehet* Szárnyuk (54. ábra: D) 
aránylag hosszú, erőteljes, sajátos erezettel. Szegélyerük 2 helyen megtört, 
a középérig ér, de az rí+5 sugárér és a középér között jól láthatóan elvékonyodik.
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rajta a legtöbb fajon hosszú tüskék figyelhetők meg* de lehet csak röviden 
sörtés is. Mellékerük végig megvan* bár vékony* Tőharánterük nincs, így 
2. tősejtjük és korongsejtjük összeolvadt* Végsőerük igen rövid, de egy széles 
ér árnyék látszik a helyén, amely azonban a szárnyszegélyt sohasem éri el. 
Lábaik viszonylag hosszúak, minden lábszárukon van külső praeapicalis sörte* 
Csípőiken hosszú, vastag, lefele irányuló sörték erednek* Lábszáraik és combjaik 
sÖTtézete és szőrzete ritka, de erős. Potrohúk hosszúkás, legtöbbször lefelé 
hajló, hamvas, hátoldalát rövid sörték fedik* a tergitek hátulső szegélyén 
viszont hosszú sörték ülnek,

A család fajainak életmódjára vonatkozóan nincsenek biztos adataink. Az imágök 
hűvösebb, nedves* növényzettel borított helyeken fordulnak elő, lárváik és azok fejlődésmenete 
ismeretién.

A család 4 nemének mintegy 50 faja közül egyesek a holarktikus területeken, mások a tró
pusokon terjedtek eb Magyarországon csak 1 nem egyetlen faja fordul elő.

1. nem: Curtonotimi MacQ*

Homloka szélesebb, mint amilyen bosszú, arcéle felül kissé kiemelkedő 
(54* ábra: A)* A száj szöglet széles, a praclábrum nem feltűnő. Fej sorfáik közül 
az előrehajló elülső felső orbitalis is megvan, de mindig rövidebb, mint a hátra- 
hajló fölső orbitalis* A. pajzsocska hátoldala sörtés, a 4 scutellaxis sorté között 
rövidebb* vékony sörték is vannak. A tor oldallcmezei több mcsopleuralis és 1 
vagy 2 stemopleuralis sörtévcL Áz r2+;i, r4+5 sugárerek és a középér a szárny 
csúcsa felé egymástól egyre távolabb fut. Középerének a baránterck közti sza
kasza hosszabb, mint a hátulsó harántér és a szárnyszégely közti szakasza* A

faji bélyeg.
Ebbe a nembe 1 palaearktikus és 1 ncarktikus faj kivételével Afrika és Dél-Amerika 

trópusi területein élő fajok tartoznak.

középső lábszár csúcsán álló sörték hosszá és száma fontos

54. ábra. Curtomtum anus Meig. A: feje, B: nőstényének potróhvége, C; hímjének potrohvcge 
(c =  eercuSí p  =  paralobus vagy surstylus), D: szárnya (Eredeti)
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— — Csápja sárga, csápsört éj én felül 8—11, alul 4—5 hosszú sugár van*
Középső lábszárán a praeapicalis sortén kívül a belső oldalon 2 olyan 
hosszú csúcsi sörte ül, mint az első lábfejíz hosszának fele, köztük 
még 2 rövid apicalis sörte figyelhető meg. 1 gyenge és 1 erős sterno- 
plenralisa van* Sárga homlokán 2 halványbarna hosszanti sáv húzó
dik, Torának hátoldala hamvaskék vagy sárgásszürke, amelyet 4 
többé-kevésbé észrevehető sárgásbarna hosszanti sáv díszít. Sárgás- 
szürke potrohún sötétbarna foltok láthatók (53* áhraj* A nőstény 
tojócsövének a vége dorsalisan felfelé állő tüskékkel (54. ábra: B), a 
hímivarszerve sajátos alkotásű {54. ábra: C)* 6—.7 mm.

Az egész PalaearktikumbaiL elterjedt Spanyolországtól Japánig. Az ország 
több pontjáról előkerült, de igen ritka. Életmódja ismeretlen (YI—'VIII.)

amis Meig.

67, család: DIASTATIDAE -  TURJÁNLEGYEK

Kicsiny, 2—4 mm nagyságú legyek. Jellemző rájuk, hogy szegélyerük 
két helyen, közvetlenül az r1 sugárér betorkollása előtt és a vállér mögött 
megszakadt, illetve megtört, mellékerüknek csak a töve fejlett, azután elvé
konyodva és elszíntelenedve vagy az rx érben, vagy legfeljebb azzal egy pont
ban a szegélyérben végződik, Előrehajló felső orbitalis sörtéjük sokkal köze
lebb van a szemszegélyhez, mint ahátrahájló felső orbitalis sörtéjük (55, ábra; 
A—B). Fejük hátul enyhén homorú, de domború is lehet, magasabb, mint 
amilyen széles, Pontszemlemezük élesen kikülönült, aránylag kicsi. Arcuk 
csupasz, felfelé keskenyedik, magasabb, mint a vibrissak közt mért szélesség. 
A fejsörtézet erős, a postverticalisök legtöbbször hosszúak, egymást keresz
tezik. A hátrahajló belső verticalis sörték igen nagyok, á külső verticalisok is 
erősek, hátra és kifelé hajlanak. Az ocellaris sorték hosszúak és elorehajlanak, 
a pontszemlemezen rajtuk kívül még több kis szőr is van. Két pár hátrahajló 
és 1 pár előrehajló felső orbitalis sörtéjük van, amelyek elhelyezkedése és 
hosszuknak egymáshoz való viszonya nemenként változó, de á hátrahajlók

55, ábra. A: Dia&tata inornata Lw., és B: Campichoeta obscuripetinié. Meig, feje
(Eredeti)
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a szemszegélytől mindig távolabb erednek, mint az előrehajlók. A homlokon 
sok faj esetében rendezetlenül rövid szőrök vagy sörték ölnek. A yibrissak 
erősek, általában a peristomalis és a postocularis sörtek is ilyenek* A csáp 
normális alakú, elálló vágy archoz simuló. A csápsörte pelyhes, vagy alul-felül 
rövid, sűrűn elhelyezkedő sugarakat visel, amelyek közül a felsők a hosszabbak. 
A tor a fejnél keskenyebb, vagy vele egyenlő szélességű, hamvas és boltozatos* 
Torsörtézetük egységesen: lhumeralis, 2 notoplcuralis, 1 praesuturalis, 1 supra- 
alaris, 1 postalaris, 1 hátulsó intraalaris* 2 dorsoccntralis és 1 praescutellaris 
sörtepár, A tor hátoldalán elég rendezetlen sorokban rövid sortécskék ülnek* 
Csak a Diastata Meig  ̂ nem fajainak mesopleuráján vannak sörtek, a stemo- 
pleura 2—3 stemopleuralis sörtévéi, alattuk rövid sortécskék erednek. A paj- 
zsocska hátoldala csupasz, 4 seutellaris sörtével, amelyek kb. egyenlő hosszúak, 
Szárnyuk sokszor szürkén, barnán foltos, Szegélyerük az ^  sugárér betorkol- 
lásánál megtört és megszakadt, de a vállér mögötti törése is többé-k evésbe 
jól látható, a középérig ér, de az r4,hs ér és a'középér között igen vékony, az rx 
betorkollása előtti szakaszán hosszabban, a mögött rövid ebben sörtézétt. 
Mellékerük sosem torkollik önállóan a szegélyérbe, legfeljebb az rx érrel egy 
pontban, de több fajnál magában az rT érben végződik* A mellékér csúesi része 
mindig vékony és színtelen. Tőharánterük van, így 2. tősejtjük és korong
sejtjük el van választva egymástól. Végsejtjük van, végsőerük rövid, a szárny- 
szélt sohasem éri el, elhalványodva, de nem elvékonyodva végződik. Biliérjük 
világos színű. Lábaik karcsúk, mindhárom lábszárukon külső praeapicalis 
sörték erednek, A középső lábszár csúcsának belső oldalán 1 sörte ered* Pot
rohúk hosszúkás, észrevehetően keskenyebb, mint a tor, a potrohszelvénye- 
ken ritkás rövid sörték, a hátlemezek hátulsó szegélyén kissé hosszabb sörték 
ülnek* 7. stigmájuk általában nincs (59. ábra: D), kivéve a Campichoeta MaCQ. 
nemet, és a családon belül megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy a 6* és 7. 
hátlemez elcsökevényesedik (pl. 60. ábra: A—D)*

Életmódjukról semmit sem tudunk, imágóikat füveken, erdei aljnövényzeten, nedves 
réteken gyűjtötték.

A család 3 nemének mintegy 25 faja közül egyesek palaearktikusak, mások Észak- és 
Dél-Amerikában élnek. Holarktikns eltérjedésű fajaik is vannak. Hazánkból eddig 3 nem 8 
fája került elő, további 3 faj előfordulása pedig várható.

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

1 (2) A mesopleura elszórtan szoros, hátulsó szélén sörtézétt. Az előre-
hajló felső orbitalis sörték a homlok közepe mögött vannak, A 3. csáp- 
íz hosszán molyhos, a csápsörte röviden tollazott (55* ábra: A)* 
A lábszárak külső praeapicalis sortéi, erősen fejlettek. Az elülső 
hátrahajlö felső orbitalis sörte erős és hosszú, a hátulsó rövid, szőr
szerű 1. nem: - Diastata Me ig .

2 (1) A mesöpléurák csupaszok- Az előrehajló felső orbitalis sörték a
homlok közepe előtt vannak. A 3. csápíz röviden molyhos, a csáp
sörte pelyhes (55. ábra: B), A lábszárak külső praeapicalis sortéi 
gyengén fejlettek*
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3 (4) A nőstények elülső hátrahajlő felső orbitalis sörtéje több mint fele
olyan hosszú, mint a bátulső hátrahajlő felső orbitalis, a hímeké 
igen rövid és szőrszerű. Á hírnek ivarszelvényei nagyok. A csáp el
álló an bokoló, a 2 . csápízen belül a csűcsi részen az előre irányuló 
sörtécske hiányzik, a 3. csápíz rövid ovális, legfeljebb másfélszer 
olyan hosszú, mint amilyen széles* A dorsocentralis sört ék előtt 
néhány sörtécske áll, amelyek hosszabbak, mint a tor hátoldalának 
többi sörtécskéi, Az oldalsó scutellaris sörték a pajzsocska oldal- 
szélének közepéből erednek. 7. stigmájuk nincs

[2. nem: Euthychaeta Lw.]

4 (3) Mindkét ivar elülső hátrahajlő felső orbitalis sörtéje egyaránt csak
kb. ^ -e  a hátulsó hátrahajlő felső orbitalisnak. A hímek ivarszel
vényei kicsik. A csáp az arcpajzsra fekszik. A 2 . csápízen belül 1  

előre irányuló sörtécske van az íz csúcsának felső részén. A 3 . csáp
íz hengeres, kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles. Á dorsoeent- 
ralis sörték előtt nincsenek hosszabb sörtécskék. Az oldalsó scutel
laris sörték a pajzsocska töve közeléből erednek, 7. stigmájuk van

3. nem: Campichoeta Macq.

1* nem: Diastata Meig.

Homlokuk elöl is szélesebb, mint amilyen hosszú, és hátrafelé égyre 
szélesedik. Eejsörtéik közül az egymást keresztező postverticalis sörték köze
pesen erősek, a 2  verticalis és az occHaris pár hosszú, a szem szegélyéhez 
közelebb álló, előrehajló, felső orbitalis sörtéjük a homlok közepe mögött áll, 
a hátrahajlő felső orbitalisaik közül az elülső hosszú és vastag, a hátulsó rövid 
és szőrszerű (55. ábra: A). A vibrissak erősek. A csáp elállóan bókoló, 2 . ízén 
belül-felül a csúcsán 1  előre álló sörtécskével, a 3 . íz rövid ovális alakú, hosszan
molyhos. A csápsörie röviden tollazott, ágai felül még egyszer olyan hosszúak, 
mint alul. A tor hamvas, mérsékelten boltozatos, A mesopieura hátulsó szegé
lyén több sörte áll, előttük a mesopieura hátulsó felső harmadában számos 
szőr van. Sternopleurajukon 1  rövid elülső és 1  hosszú, vastag hátulsó sterno- 
pleuralis sörte van, alattuk sok szőröcske ül. Szárnyuk bamásszürken foltos 
vagy üvegszerűen tiszta, de töví részükön ilyen esetben is füstös. Hátulsó 
baxánterük és a könyökéi* végszakasza kb. egyenlő hosszú (57. ábra: A—E). 
Mindhárom lábszárukon erős külső praeapicalis sörték vannak. A hímek ivar- 
szerve nagy, kívülről boltozatos (56. ábra). 7. stigmájuk nincs.

Leíratlan és tisztázatlan rend szertani helyzetű fajai miatt a nem fajainak számát és 
elterjedési területét nem tudjuk pontosan megadni. 9 biztös értékű faja köziil 3 nearktikus, 
1 holarktikus és 5 palaearktikus elterjedésű, A Kárpát-medencéken 5 faja fordul elő.

1 (2 ) A szárny r4 + 5  sugárere és könyökere közti területének felén 2  el
mosódott szélű folt sötétszürke színű, a szárny csúcs is sötétebb, és e 
foltok között 2  ablakszerűén világos folt van (57- ábra: A). 2,5 — 
3 mm.
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Eddig csak Európából ismeretes, nálunk nagyon ritka, de úgy tűnik, hogy 
hegyvidékeken és az alföldi területeken egyaránt előfordul, Imágóit nedves 
réteken gyűjtötték (IV—VII.)

nebulóba F all.

2  (1 ) Á szárny közepe ablakszerű foltok nélküli, és a tövi részén kívül
csak a hátulsó harántér környezetében sötéten foltos, de a szegélyér 
mentén füstös is lehet (57. ábra: B—E).

56. ábra. Diastata fuscula F a ll. (Eredeti)

3 (4) A combok egészén vagy túlnyomórészt feketék. A 3, csáp íz kiter
jedten, de legalábbis elülső részén szélesen fekete színű. A hátulsó 
harántér körül nagy fekete folt van, amely hátul a könyökérig 
terjed, elöl jóval túllépi a középeret, és messze az 1 , szegélysejtben 
végződik (57. ábra: C). 2,5—2,75 mm*

Európa középső cs déli területeiről mutatták ki. Hazánkban csak a Mecsek
ben és a Tisza árterén gyűjtötték, a Kárpát-medencében ezeken kívül Erdélyből, 
a Déli-Kárpátokból és a Szerémségbol került még elő (V—X.)

u n ipu nctata  Ze t t ,

4 (3) A combok és a csáp teljesen sárgák, vagy legfeljebb a 3. csápíz
lehet elöl kissé fcketés.

5 (6 ) A szárny a szegély ér mentén egyáltalán nem feketén szegélyezett.
Az r2 ^ 3 sugárér enyhe S alakú hajlás után a csúcsán kissé hátrahajlik. 
A hátulsó harántér gyengén árnyékolt (57. ábra: E). 2,5—3,5 mm.
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Európa egyes részein gyakorinak találták. Nálunk eddig keveset gyűjtöttek 
belőle, de országszerte elterjedt. Az eddigi hazai gyűjtési adatok szerint inkább 
hegyvidéki fajnak látszik (V -  IX.)

inornata Lw,

6  (5) A szárny a szegélyér mentén feketén szegélyezett (57. ábra: B, DJ,

7 (8 ) A hátulsó harántér körül széles, sötét foltszerű szegély van, amely
azonban nem terjed tűi á középéren^ így nem ér az 1. Szegélysejtbe 
(57. ábra: D). Az r2 _j_3 hasonlóan hajlott, mint az inornata Lw, 
esetéhen, azaz S alakú haj lás után a csúcsán kissé hátrahajlik. 
Nagyobb, 2,5—3 mm.

Holarktikus elterjedésű faj, A Kárpát-medencében mindeddig csak Felső
bányáról és Murányiból ismerjük

[vagans Lw,]

8  (7) A hátulsó harántér körül nincsen sötét folt, de még csak nem is
árnyékolt (57, ábra: B). Az r? + 3  S alakú hajlás után nem hajlik 
bátra. Kisebb faj (5 6 . ábra). 2,5—2,75 mm,

A palaearktikus területek közül Európában és Ázsiában egyaránt elterjedt. 
Kevés hazai lelöhelyádata alapján inkább hegyvidéki fajnak tűnik (V—IX.)

ftiscula Fall,

2 . nem: Euthychaeta Lw.

Fejük rövidebb, mint amilyen magas. Arcuk lapos, homlokuk hátrafelé 
gyengén, a fejtető erősen szélesedő, Fejsörtéik közül a keresztben állő po$t* 
verticalisok gycitgék, a nőstények elülső hátrahajló felső orbitalis sörtéje 
több mint fele olyan bosszú, mint a hátulsó hátrahajló orbitalis, a hímeké 
azonban csökévényes, rövid és szorszerű, Blőrehajlő felső orbitalis sörtéjük

57, ábra. A: Diastata nebulosa F a ll., B: D. fuscula F a ll., C: D. unipunctaía Zett., D: D. 
vagans Lw, és E: D. inornata Lw. szárnya (Eredeti)
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a homlok közepe előtt ered. Vibrissajuk erős* A csáp elállóan botoló, a 2 . csáp
íz csúcsa közelében belül nincs sörtéeske, a csápsörte pelyhes, A 3. csápíz 
legfeljebb másfélszer olyan bosszú, mint amilyen széles. A tor hátoldalán 
a dorsocentralis sörték előtt néhány meghosszabbodott sörtéeske áll. A scutel- 
lari? sörték közül az oldalsók a pajzsocska oldalszélének közepéből erednek. 
Mesopleurájuk csupasz, sternopleurajukon 3 hátrafelé hosszabbodó sörte ül. 
Pro pleur aj ukon 2 hosszabb szór van. Szárnyuk üvegszerü, bátnlsó harántere 
valamivel hosszabb, mint a könyök ér végszakasza. Lábszáraikon a külső prae- 
apicalis sörték viszonylag gyengék. Potrohúk valamivel keskenyebb, mint 
a toruk. 7 . stigmájuk nincs (59. ábra: D],

Egyetlen palaearktikus faja a Kárpát-medencében is előfordul

— — Arca magasabb, mint amilyen széles a vibrissak között. Homloka
alul vörösessárga, hátul a fejtetővel együtt sötétszürke. Tora és 
potrohú kékesszürkén hamvas. Lábai sárgák* csak az elülső combon 
van kívül barna színezet, és a lábfejízek kissé sötétebbek, mint a láb
fejek, Billérjének feje fehér, nyele vörösessárga. 3—3,5 min.

Közép-' és Dél-Európában él? a Szovjetunió európai területeiről már nein 
került elő, A Kárpát-medencében Szászkán és Mehádián* illetve Horvátországban 
gyűjtötték (Ví —-YII.)

[spectabilis Loew]

3 . nem: Campichoeta MacQ.

A fej magasabb, mint amilyen hosszú, a pofa viszonylag keskeny. Az arc 
középen nem kiemelkedő. A homlok széles, rajta elöl néhány kicsi szőr van. 
A felső orbitalis sörték közül áz elülső hátrahajló sörte csak kb* ^  olyan 
hosszú, mint a hátulső hátrahajló, mindkettő sokkal távolabb van a szemsze
gélytől, mint a mellettük, a homlok közepe előtt álló előréhajló erős felső 
orbitalis sörte. A fej többi sörtéi erősek. A 3. csápíz kétszer olyan hosszú, mint 
amilyen széles. A csápsöxtén csak igen rövid, vékony ágacskák vannak, amelyek 
pelyhességnek látszanak (55. ábra: B), A toruk elég erősen boltozatos, hamvas, 
közepén gyakran 2  barna sávval, A pajzsocska olyan hosszú, mint a tövén 
mért szélessége, az oldalsó scutellaris sörték a töve közelében erednek. A pro- 
pleuran I kicsi sörte van, a mesopleura csupasz, a sternopleúran 2  sörte és 
számos szőr ül, A szárny legalább halványan füstös, a szegélyér felálló sörtékkel. 
A könyökér végszakasza sokkal hosszabb, mint a hátulsó harántér (59. ábra: 
A, C), A végsőér rövid, A csípők elöl sörtézettek, az elülső comb elülső-belső 
felszínén 7 —15 rövid, vastag sortéból álló sor húzódik. Külső praeapicális 
sörtéik gyengék. A potroh hosszúkás. 7. stigmájuk van. A hímek ivarszervén 
surstylusok általában vannak, kivételesen (60. ábra: A) hiányozhatnak.

A holarktikus elterjedési! nemnek 7 faja vaiij amelyek 1 kivételével a Palaearktikum" 
bán is élnek. Nálunk eddig 4> faját találták, 1 további előfor dúl ás ára pedig számíthatunk.

1 (2) A tapogatók és a csáp első két íze fekete. A hímek potrohának 7.
hátlemezén 4  szokatlanul erős sörte van (60t ábra: A). 2,5—3 mm.
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A faj európai elterjedésük hazánkban sem ritka. Imágőit legtöbbször nedves 
talajú erdőkben, liget erdőkben gyűjtötték (IY—X.)

obscaripennU Meig.

2  (1 ) A tapogatók és a csáp első két íze sárgás színű* A hímek potrohának
7. hátlemezén csak a szokásos sörték vannak (60, ábra: B—D),

55, ábra, Campichveta puncíum Meig. tí (Eredeti)

3 (4) A szárny egyöntetűen halványan füstös (59. ábra; A)* Pofája kes
keny, elülső combjának elülső-belső oldalán levő sörtesorban 1  sörte 
hosszabb és erősebb a többinél (59* ábra: B). A tor hátoldala 2 sötét
barna hosszanti sávval. 2,25—2,5 mm.

► Holarktikus elterj edésüj nálunk a nem többi fajához viszonyítva ritka.
Imágóit vízparton, nyirkos erdőkben gyűjtötték (Y—X.)

griseola Zett.

4 (3) A szárny elöl, a szegélyér és az r4 + 5  sugárér között erősen sötétedett,
a hátulsó harántér mögött azonban foltszerűen világos (59. ábra: 
C). A tor hátoldala 2  hosszanti sávval vagy azok nélkül.

5 (6 ) A tor hátoldalán 2  határozott, sötétbarna hosszanti sáv húzódik.
A hím ivarszervén (60. ábra: D) az epandrium alsó karéja kicsi, 
a surstylus csizma alakú, az elülső ívarfüggelék egyszerű (58. ábra). 
2—3 mm.

Közép- és Észak-Euró pában él, nálunk a család leggyakoribb fajának lát
szik. Imágóit síksági réteken, hegyvidéki erdők nyirkos völgyeiben egyaránt 
gyűjtötték, de lárvájának életmódja ismeretlen (IV—X .) ( =  basalis Meig.)

punctum Meig ,
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6  (5) A tor hátoldala egyöntetűen hamvas^ hosszanti sávok nincsenek
rajta.

7  (8 ) Az elülső comb elülső-belső oldalán levő sörtesorban 1  sörte a többi
nél hosszabb és erősebb, hasonlóan mint a 59. ábra: B. A tor hát
oldala és a szárny szürkésbarna. A hím ivarszervén (60. ábra: B) 
az epandrium alsó karéja igen nagy, surstylnsa üllő alakú, elülső 
ivarfüggeléke pedig madárfej álákű. 2,25—2,5 mm.

A fajt eddig Spanyolországon kívül csak hazánkban (Pécs, Budapest, Bükk 
hegység) és Jugoszláviában gyűjtötték. Életmódja ismeretlen (Y l—VII., IX —X*)

grandiloba McAlfine

59. ábTa. A:Campickoeta gTiseola Z&HT. szárnya, B: elülső combja — C: C* punctum Meig . szárnya 
és D: Euthychaeta spectabilis Lw. 2 potrobvége (A—C: eredetig B: Heninig nyomán)

60. ábra. Campichúeta hímek potxohvégei egyes részeinek bal oldala. A: C. úbseuripennis M eig., 
B: C. grandiloba M cálp ese  (ep =  epandrium, su =  suxstylus, ag — elülső ivari függelék), C: 

C, fumigata B u d a  és D: C* punctum  Meig* (M cA lphíe nyomán)

7 XV. T
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8  (7) Az elülső comb elülső-belső oldalán levő sörtesorban a sörték egy
formák, A tor hátoldala és a szárny rókavöröses barna* A hím ivar- 
szervén (60, ábra: C) az epandrium alsó karéja nagy, de nem annyira, 
mint az előző fajé, a surstyhis üllő alakú, az elülső ivarfüggelék nem 
madárfej alakú. 2 — 3 mm*

Ez a faj csak a Kanári-szigetekről isméit, de jelenlegi ismereteink szerint 
ka zai előfordulását sem leket kizárni

[fumigata D u d a ]

6 8 . család: CAMILLIDAE -  SZUROKLEGYEK

Kicsiny, 2—3 mm nagyságú, fekete vagy feketésbarna legyecskék. 
E kis légy család fajai a rokon családoktól könnyen megkülönböztethetők 
azáltal, hogy szegélyeTÜk 2 helyen megszakított, mellékerük csökevényes, 
postverticalis sörtéik keresztezik egymást, vibrissaik vannak, tőharánterük* 
végsőerük és végsejtjük nincs* Előrehajló elülső és hátrahajló hátulsó felső 
orbitalis sörtéjük közel egyforma ívben hajlik, pontszemlemezük nagy, csáp- 
sörtéjük alul és felül is tollazott.

Fejük rövidebb, mint amilyen magas, általában kissé keskenyebb, mint 
a tor.. Arcuk lapos, homlokuk szélesebb, mint amilyen hosszú, hátrafelé széle
sedő. Keresztben álló pöstverticalis sörtéiknél kétszer hosszabb külső és belső 
verticaíis sörtéik vannak. Előrehajló ocellaris sörtéik hosszúak, a pontszem- 
dudoron néhány rövid szőröcske figyelhető meg. Hátrahajló felső orbitalis 
sörtéjük általában kissé hosszabb, mint az előrehajló, köztük egy parányi 
hátrahajló felső orbitalis sörtével. A homlokháromszöget övező rendezetlen 
mterfröntalis sörtécskék mindig megfigyelhetők. Vífarissajuk erős, peristomalis 
sörtéik közül legalább 1 a vibrissaval egyenlő hosszú (62. ábra: R, D). Csápjuk 
változó színű, 2 . ízén legalább 3 kis sörtécskéyel, 3. íze molybos. Gsápsörtéjük 
felül hosszan, alul röviden tollazott^ Toruk fénylő fekete vagy barnásfekete, 
egyes területeken hamvas. Tórsörtézetuk: 1 humeraíis, 2 notopleuralis, I prae- 
suturalis, 1 snpraalaris, 1 erős és I gyenge postalaris, 2 doTsocentrális sőrtepár. 
Pajzsocskájuk fekete, általában teljesen hamvas, 4 hosszú scutellaris sörtéveL 
Toruk öldallemezei közül a mesopleura hátulsó része szőrös, 1 hosszú meso- 
pleuralis sörtével, a 2  sternöpleuralis sörte közül az elülső sokkal gyengébb, 
mint a hátulsó, alattuk rövid szőrök ülnek. Szárnyuk változó alakú, közép- 
erükig érő szegélyerük a vállér mögött egy bizonyos távolságra és az r2 sugárér 
betorkollásánál megszakadt, rajta a szegélyszőrökön kívül vastag sörték is 
ülhetnek. Mellékerük csökevényes, csak a tövi része van meg. Tőharánterük 
nincs, így 2. tősejtjük és korongsejtjük összeolvadt. Végsőerük és végsejtjük 
nincs, alulájuk nagyon keskeny, szárny pikkelyük kicsi, mindkettő hosszú 
pillákkal.. Lábaik fajonként változó színűek. Gombjaik viszonylag vékonyak. 
Elülső combjuk hátulsó-külső és hátulsó-belső oldalán hosszú, kissé hajlott 
sörtesorok állnak. Az elülső comb csúcsi harmadának elülső-belső oldalán a leg
több fajon fekete tüske van, amelynek pontosabb elhelyezkedése és hossza 
fontos bélyeg. Külső praeapicalis sörték csak a középső lábszáron vannak. 
Hátulsó lábuk L lábfejízén az iz teljes hosszában jellegzetes sörtekefe van. 
Potrohúk a torral egyező színű, fényes, bizonyos helyeken hamvas. A hímek
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7—9. hátlemeze összeolvadt, 6 —9. haslemezüknincs (64. ábra: A), a nőstények 
6 —8 . potrohszelvcnye kártyás, hát- és haslemezek nélkül (64. ábra: B). A stig
mák a tergiteken kívül helyezkednek el * Az ivarszervek általában Visszahűzottak*

Fejlődésmenetük ismeretlen, imádóikat árnyas réteken, gyümölcsösben, ablakokon 
gyűjtötték,

A családba egyetlen nem tartozik, amelynek eddig 11 faja és 1 változata ismert. A fájok 
óvilági elterjedésnek, 2 etiópiai faj kivételével a Palaearktikumban élnek.

1 . nem: Camilla Halid.

Homloka teljesen fekete is lehet, a homlokháromszög azonban még ekkor 
is kitűnik kissé csillogóbb felszínével; előfordul azonban, hogy a homlok elöl 
sárga, hátrább sárgásbarna. Csápsörtéjének töve erősen megvastagodott (62* 
ábra; B, D), legalább 2 felső sugár ebből indul ki. A tor elején, a vállakon, a 
notopleuran, a szárnyak felett és a hátulsö dorsocentralis sörtékig terjedő paj- 
zsocska előtti területen mikroszkopikus sörtécskék okozta Kamvasság lehet* 
Praesuturalis sörtéje kissé előretolódott. Elülső dorsocentralis sörtéje megle
hetősen elöl, a tor középén vagy esetleg előtte áll; A szegélyérnek az 1. sugár
ér betorkollásánál levő törésénél 2  hosszú sörte van, a szegélyéren általában 
rövid és vastag, illetve hosszabb és vékony sörték, illetve szőrök ülnek, de 
a vastag sörték egyes fajokon hosszabbak, mint a vékony szegélyszőrök* 
A szárny keskeny és hegyes, vagy széles és a csúcsa lekerekített. Á lábakon az 
elülső comb kivételével jellegzetes sörték alig vannak; a középső lábszár külső

7*
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praeápicalis és belső csűcsi körtéje, valamint a hátulsó 1 , lábfejíz sortekeféje 
eirilítbetS meg, amely utóbbiban 2  tövi sörte hosszabb a többinél.

A nemnek 4 faja fordul elő hazánkban* 2 további faj előfordulása pedig várható.

1 (4) Szárnyuk viszonylag rövid* keskeny, és a csúcsa hegyes (62, ábra:
C). Az elülső lábszár és lábfej fekete.

2  (3 ) A tor egész hátoldalát sűrű, mikroszkopikus szürke szőröcskék
borítják, ami miatt enyhén porosnak látszik. Az elülső comb elülso- 
belső oldalán a fekete tüske kicsi, de mindig megvan, Á esápsörtén 
a leghosszabb felső ág olyan bosszú vagy hosszabb, mint-a 3. csápíz. 
Az elülső dorsocentralis sörtepár a tor közepén vagy a mögött ered. 
2  mm.

Európa középaű területein él. Az ország 4 pontjáról (Tárd* Hortobágy, 
Öcsény, Simontoruya) kéxült clö 1—1 példánya (V—YII,)

atripes D uda

3 (2) A tor nem ,,poros” . Az elülső combon hiányzik az elülső-belső
oldalon a fekete tüske. A esápsörtén a leghosszabb ág is rövidebb, 
mint a 3. csápíz. Az elülső dorsocentralis sörtepár a tor közepe előtt 
ered. 2  mm.
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E sokak által elnézett faj a Földközi-tenger környékén, Észak-Afrikáhan, 
a Közel-Keleten és Dél-Eurőpában él. Hazánkból eddig nem került elő, de clő̂  
fordulása nagyon valószínű

[aeutipennis Loew]

4 (1) Szárnyuk viszonylag hosszabb, széles, és a csúcsa lekerekített (62*
ábra: A). Az elülső lábszár és lábfej legfeljebb harnássárga.

5 (6 ) Áz elülső comb elülső-belső oldalán levő tüske kicsi és közelebb van
a comb csúcsához (64. ábra: D), gyakorlatilag a hátnlsórbelső sörte- 
sor leghosszabb sörtéjével egy szintben van. A vibrissak mögötti 
peristomalis sörték a szokásosnál erősebbek (62. ábra: B), A paj- 
zsocska előtt nincs mikroszkopikus szőröcskék alkotta folt,* és ilyen 
szőröcskék a 3. potrohtergiten csak egy nagyon keskeny elülső 
szegélyre terjednek ki. 2 —2,5 mm.

Európa mérséklet éghajlatú középső és északi területein él. Egyetlen Kana
dában fogott példánya minden valószínűség szerint behurcolt egyed. Nálunk 
az ország több helyén gyűjtötték, de viszonylag ritka (V—VIIL) (=  subfuscipes 
C oll.)

glabra F alé,

6B. ábra* A: Camilla glabrata C oll. és B: C, nigrifrom C oll. tóra —' C: C. glabraia C oll, és D:
C, nigrifrons COLL. potroha (Eredeti)

* Rendkívül fontos* hogy a mikroszkopikus szőröcskék okozta hamvasság vizsgálatakor 
60 — löö-szoros nagyítással fekete légyen a háttér.
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6  (5) Az elülső comb elülső-belső oldalán levő tüske hosszú, és a hátulsó-
belső sörtesor legerősebb sortéjének szintje mögött áll (64. ábra: 
C), Csak a vihrissa mögött álló peristomalis sörte hosszú, a többi 
rövidebb (62, ábra: D).

7  (8 ) A csípők és a combok túlnyomórészt feketék, vagy legalább sötét
barnák, Az egész homlok és a 3* c&ápíz fekete, legfeljebb a 2 , csáp íz 
csúcsa és a homlok elülső széle kissé sárgás. A tor eleje és a pajz&ocska 
előtt egy nagy folt mikroszkopikusan szőrös (63, ábra: B), a potroh
3 . hátlemezének közepén egy alapján álló háromszög alakú területen 
is „poros” (63. ábra: D), de a háromszög csúcsa nem terjed túl a 
hátlemez közepén, 2 —2,5 ram.

Eddig csak Nyugat-Európából volt ismert, de újabban hazánkban is  gyűj
tötték (Tárd, Heves m.) (Y—YII.)

nigrifrons Coll.

8  (7 ) A csípők és a combok sárgák, legfeljebb barnásak. A homlok és a 3.
csápíz fekete és sárga is lehet. A tor és a potroh „porossága” nem 
pontosan olyan, mint az előző fajon.

9 (10) A lábak tiszta sárgák, beleértve a csípőket és a combokat is. A 3. 
csápíz részben sárga (62, ábra: D). A notopJenra és a pajzsocska 
előtti területen nincs mikroszkopikus szőrözet (63. ábra: A). A potroh 
3 . hátlemeze a tövén legfeljebb csak nagyon keskeny sávban 
„poros” (63. ábra: C* 61. ábra), 2—3 mm,

Európa mérsékelt övi középső és északi területein él Angliától a Szovjet
unióig. Valószínűleg ez a leggyakoribb hazai faj. Nálunk is lakóházak ablakairól 
és gyümölcsösökben fogták (Y—YII.)

glabrata Coll.

64. ábra. Cnmíifa-faj A: hím és B: nőstény potxohvége némileg sematikusan (c =  cercus* su =  
gnrstylus) — C: C. nigrifrons C o ll, és D: C. glabra F a ll .  elülső combja (Eredeti)
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1 0  (9) A lábak nem tiszta sárgák, legalább a csípők, de a combok is rész
ben barnásak. Kétséges esetekben a 3* csápíz teljesen sötét, a paj
zsócska előtti terület és a notoplcura mikroszkopikus szőröcskékkel 
fedett, a 3 * potrohszelvény hátlemezén nagy, mikroszkopikusan 
szőröcskés háromszög van, amelynek csúcsa majdnem a hátlemez 
hátulsó széléig ér* 2—2,5 mm.

Eddig csak Angliából mutatták ki, de hazai előfordulását sem lehet'kizárni

[fuscipes Coll,]

69. család: DROSOPHILXDAE -  HARMATLEGYEK

Kicsiny vagy közepes nagyságú legyek. A rokon légycsaládoktól úgy 
különböztethetjük meg őket, hogy szegélyerük két helyen, közvetlenül az rx 
sugárér betorkollása előtt és a vállér mögött megszakított, de a vállér előtt is 
van rajta elvékonyod ás. Mellék erüknek csak a tőrésze fejlődött ki, vagy szaba
don, vagy hátrahajolva az rx érben végződik, toharánterük egyszer van, máskor 
nincs, végsejtjük és végsőerük fejlett; utóbbinak a tőrésze igen erős, majd eb 
vékonyodva fut a szárny szegély felé {6 6 . ábra: A—E, 70. ábra: A—D). Meso- 
pleurajuk csupasz, 3 pár felső orbitalis sörtéjük közül az elorehajló legalább 
olyan messze van a szem szegélyétől, mint a hátrahajlók (6 8 * ábra: A—D).

Fejük alakja nemenként változó, természetes állományokban élő fajai
nak összetett szeme sohasem csökevényes* Postverticalis sörtéik mindig van
nak, bár fejlettségük változó és mindig összehajlök. Ocellaris sörtéik hiányoz
hatnak (6 8 . ábra: C), külső és belső verticaiis sörtéik erősek. 3 pár felső orbitalis 
sörtéjük egymáshoz viszonyított hosszában és elhelyezkedésében nagy a vál
tozatosság és fontos bélyeg. Postocularis sörtéik jól fejlettek, a legbelső néha 
a postvertiealisnál is hosszabb. Csápjuk 2 , íze csak kivételesen csupasz, változó 
számú és erősségű sörte van rajta, a 3 . csápíz legtöbbször hosszabb, mint ami
lyen széles, és nagyon sűrűn, hosszan és finoman szőrös is lehet (pl. 73. ábra: 
C). Csápsörtéjük alkotása sokféle: a töve néha megvastagodott (6 8 . ábra: B), 
bizonyos nemek fajain majdnem csupasz, vagy csak igen finoman molyhos 
(6 8 . ábra; C), másokon felül mindig, alul többnyire hosszú ágak is vannak rajta 
(73. ábra: A—E). Utóbbi esetben a csápsörte ritkán végződik hegyben, hanem 
végvillában. Axcpajzsuk egészen lapos is lehet, de több nem fajainak areéle 
határozottan erős; ennek alakja igen fontos rendszertani bélyeg. Az arcéi 
széles, és középen esetleg sekélyen kivájt (pl, 85. ábra: B: nyíl), ha pedig 
az arcpajzson mélyen lenyúlik és előreugrik, egészen orrformájű is lehet 
(81. ábra: B). Pofájuk többnyire nem lécszerűen keskeny, vibrissajuk 
mindig jól fejlett, de peristomalisaik is legtöbbször sörteszerűek, az első esetleg 
ugyanolyan vastag és hosszú, mint a vibrissa (90* ábra: A), Tapogatójukon 
hosszabb-rövidebb, néha tovisszerűen erős sörték vannak, amelyeknek száma 
és elhelyezkedése sokszor igen fontos sajátság. Toruk hátoldala enyhén vagy 
erősen domohorű, nagyon változatosan színezett, fényes, egy részét vagy 
egészét mikroszkopikus, sűrű szőröcskék borítják. Torsörtézetük: 1—3 hume- 
ralis, 1 — 2  notopleuralis, 1  praesuturalis, több változó erősségű supiaalaris,*

* A leghátsót sokan postalarisnak tekintik (pL 89* ábxa: A).
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1— 2 postalaris, 0—1 harántvarrat előtti és 1  — 3 haxántvarrat mögötti dorso- 
centralis, 0—3 praescufellaris és 2 scutellaris sörtepár. Acrostiehális söxtéik
2 — 8  rendezett vagy ennél több rendezetlen sorban állnak- Mesopleurajukon 
még csak szőrök sincsenek. 2  — 3 sternopleuralisnk van, alattuk Losszabb- 
rövidebb szőrök vagy gyenge sörték lehetnek. Lábaikon viszonylag kevés 
sörte látható. Külső praeapicalis sörte lehet mindhárom lábszáron, vagy csak 
a hátulsón, vagy mind hiányzik, középső lábszárukon belső esúcsi sörte le
het. A legnagyobb változatosságot az elülső comb sortézetében (pl. 76. ábra: 
B) és a hímek elülső lábfején találjuk. A hímek elülső lábfején az egyes ízek 
hosszának aránya, a rajtuk levő egy- vagy többsoros, néha igen sűrű szőrök, 
vagy vastag, fekete sörtékből álló sörtekefék jól használható rendszertani 
bélyegek (pl. 76. ábra: D — G, 85. ábra: H —K). Néha a hátulsó lábfej 1 . íze 
is módosult, de mindig sokkal hosszabb, mint a következő íz. Szárnyukra a már 
említetteken kívül jellemző, hogy hosszabb sörték a szegélyéren csak az 
előtti törésig vannak, a szegélyér a középérig húzódik, de az 7 4 + 5  sugárér 
mögött gyakran igen vékony (70. ábra: D). A szegélyér és r2_̂  közötti szaka
szán rövid, vastag szegélysörték is vannak, amelyek az ra _l3 betorkollása mögött 
különböző hosszúságú szakaszra terjednek ki (8 8 . ábra: A, D). A szárny egyes 
érszakasz-arányai a rendszerezésben általánosan használt bélyegek. Legfon
tosabb az ún, costal index, mely a szegélyér és r2 _j_3 közötti szakaszának 
(mg2), illetve az r2+  ̂ és r4 + 5  közötti szakaszának (mg3) az aránya.* Az r4 + 5  

sugárér és a középér egyaránt lehet összetartó, párhuzamos és széttartó. 
Tőharánterük vastag és erősen pigmentált is lehet, néha színtelen és sokszor 
hiányzik (70. ábra: A—B). Végsejtjük és végsőerük nagyon jellegzetes. Yég- 
sejtjük domború hátulsó határa és a végsőér tövi része igen vastag, a végsőér 
ezután elvékonyodva folytatódik a szárny hátulsó szegélye felé (6 6 . ábra: 
A). Alulajuk mindig van. Potrohúk legtöbbször mintás, hengeres vagy felül
ről lapított. A hím és a női ivarszerv alakja a legbiztosabb rendszertani bélyeg 
e családban, sokszor egyetlen morfológiai különbség 2 rokon faj között. A hí
mek 6  potrohszelvénye normális, a többi a külső és belső ivarszervek alkotásá
ban vesz részt, a 7 . és 8 . hátlemezük viszonylag nem nagy ún. ivarboltozattá 
nőtt össze, amelynek szőrozete és esetleges nyúlványai fontos bélyegek. A hí
mek cereusai rendszerint lapos, szőrös lemezek („végbéll emezek”). Áz ivar- 
boltozat természetes állapotban teljesen körülveszi a belső ivarszerveket. 
A surstylusok sokszor hiányzanak. Az elülső és hátulsó ivarfüggelékek alak
jának és esetleges sörtézetének alakulása a hazai fajok jellemzésére ritkán 
szükséges. A nőstények potrohán 8  hátlemez számlálható meg. A legtöbb 
faj tojőcsöve erősen kitínizált lemezekben végződik, amelyeken rövid ebb- 
hosszabb tüskék vagy sörték vannak (pl. 82. ábra: A—J).

Fajainak életmódja nagyon változatos. Az közismert, hogy vannak fajok, amelyek igen 
érzékenyek erjedő, nagy cukor- vagy keményítő tartalmú anyagok, folyadékok iránt. Bizonyos 
fajok faliméhek készletkártevői, má*ok liszteskékkel, kabócákkal, sőt szárazföldi rákokkal 
vannak kommenzális kapcsolatban, ismét mások virágokban, gombákban fejlődnek. Utóbbiak 
imágöi például nem repülnek rothadó gyümölcsre. Több fajuk fák kicsorgó nedvében fejlődik, 
néhány faj szemétben, trágyában is él Igen sok faj bomló, erjedő anyagokban, hullott gyű-* 
mölcsön, cefrében, konzerv- és sörgyárak hulladékában található. Egészségügyi jelentőségük 
elhanyagolható, de súlyos károkat okozhatnak bizonyos élelmiszeripari üzemekben, ahol óriási 
tömegük, különösen pedig elpusztult és leragadt petéik, lárváik és bábjaik sok gondot okoz
nak.

* A használatos többi szárnyindexre vonatkozóan lásd Burea (Í951) munkáját.
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Bizonyos fajai, így első sorban a Drosophila melanogastcr Meig* fontos kísérleti állatok. 
Hövid fejlődési idejük, könnyű, tenyésztketöségük, nagy nemzedék- és uíődszámuk, jó kereszt 
tezketoscgük cs lárváik nyálmirigy-kromoszómáinak polytaön jellege miatt rendkívül alkal
masak örökléstani kutatások céljaira, A modern származástan alapjait is a rajtuk végzett 
populáció genetikai vizsgálatok vetették meg, de más modern biológiai tudományágban is 
gyakran használt kísérleti alanyok.

Eddig mintegy 50 nembe tartozó több mint 1500 fajtát írták le, de esetleg még ugyan
ennyi a leíratlan fajok száma. Hazánkban 9 nembe tartozó 46 faját gyűjtötték, még további 
2 nem és 17 faj előfordulása pedig várható. A Kárpát-medence más pontjairól vagy az azt 
határoló hegységekből e 2 nem és 12 faj már előkerült.

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

(2 ) A mellékes: a vállértől kifelé erősen lehajlik, csúcsán az ra érrel 
olvadt össze, az r4 + 5  ér és a középér erősen összetartó (6 6 * ábra: D). 
Á középső lábszár tövének külső oldalán olyan sörtesor van, amely
ben az egyes sörték hosszabbak, mint a lábszár vastagsága (76. 
ábra: A). Á középső erős pTaescutellaris sörtep ártól oldalt még 2 pár 
rövidebb pracsentellaris sörte is van 1 * nem: Stegana M eig,

2  (1 ) A mellékér a vállértől kifelé nem, vagy csak egészen kevéssé hajlik
le, vége a szárnyban szabadon végződik, az r4 _j_5 ér és a középér szét
tartó, párhuzamos, vagy csak nagyon kicsit összetartó (6 6 . ábra: A, 
C). A középső lábszár tövének külső oldalán nincs hosszú sörtesor, A 
praescntellaris sörtepártól oldalt legtöbbször nincs más praescutel- 
laris sörte*

3 (10) A csápsört e röviden molybos vagy egészen csupasz (6 8 * ábra: B—DJ.

4 (5) Ocellaris sortéi hiányzanak (6 8 . ábra: C)
2* nem: Acletoxenus Ékeld*

5 (4) Ocellaris sörtéife jól fejlettek,

6  (7) Az arcéi mérsékelten kiálló, elég széles, és profilban némileg orr
szerű (73. ábra: A). A test sárgás-vagy vörösesbarna, a lábak sárgák* 
A szárnyon az raH 3 és az r4 + 5 erek betorkollásánál 1 — 1  kis sötét 
folt van (70* ábra: C). A lábszárakon kicsi, de jól látható külső prae-* 
apicalis sörték vannak 5 , nem; Gitona Meig*

7 (6 ) Az arcéi alacsony és többé-kevéshé vonalszerű, profilban egyáltalán
nem orrformájú (6 8 * ábra: B). A test sötétbarna, a lábak barnák* 
A szárny folt nélküli.

8  (9) Az acrostichalís sörték 15—20 rendezetlen sorban állnak* A középső
csípő elülső-külső oldalán 2  erős sörte van* A külső praeapicalis
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sörték mindegyik lábszáron hiányoznak. A hímek hátulső lábfejé
nek 1 * íze kiszélesedett, és ventralis felén megnyúlt szőrökből állő 
kefe van (76. ábrát H) 3* nem: Cacoxenug Lw.

9 (8 ) Az aerostiehalis sörték 8 —1 Ö rendezetlen sorban állnak. A középső
csípőelülső-külső oldalán levő 2  sörte olyan gyenge, hogy alig 
lehet megkülönböztetni a csípő többi sortéitól, Külső praeapicalis 
sörték legalább a középső lábszáron mindig vannak. A hímek hátulső 
lábfejének 1 . íze normális [4. nem: Paracacoxemis H árdy]

10 (3) A csápsortén hosszú ágak vannak, vagy legalább felül 2, alul 1
hosszú sugár látható (72. ábra: B—D).

11 (12) A toharántér erős, azaz 2. tősejtjét és korongsejtjét színes, szélein
élesen határolt ér választja el egymástól (6 6 . ábra: A). Praescutel- 
laxis sortéi mindig erősek 6 . nem: Amióta Lw,

12 (11) Tőharánterük nincs vagy gyenge, azaz 2. tősejtjüket és korong
sejtjüket csak egy érárnyék vagy színtelen, szélein elmosódó ér 
választja el egymástól (70. ábra: A—B), Praescutellaris sörtéik 
hiányozhatnak.

13 (16) Az elülső hátrahajlő felső orbitalis sörte körülbelül olyan vastag és
hosszú, mint az előrehajlő felső orbitalis (72. ábra: D),

14 (15) Az elülső hátrahajlő felső orbitalis sörte közvetlenül az előrehajlő
felső orbitalis mögött ered (72. ábra: D). A homlok oldalvonalai 
párhuzamosak vagy közel ilyenek. A praescutellaris sörtcpár erős, 
körülbelül olyan hosszú, mint az elülső dorsocentralis

7. nem: Leucophenga Mik

15 (14) Az elülső hátrahajlő felső orbitalis sörte messze az előrehajlő felső
orbitalis sörte előtt ered (77. ábra). A homlok hátrafelé határozot
tan szélesedik. A praescutellaris sörtepár vékony és rövid, sokkal 
gyengébb, mint az elülső dorsocentralis

[8 . nem: Chymomyza Czerny]

16 (13) Az elülső hátrahajlő felső orbitalis sörte sokkal vékonyabb es rö-
videbb, mint az előrehajlő felső orbitalis (81. ábra: A).

17 (18) A szárny az sugárér beszájadzásánál mélyen bemetszett, illetve
a szegélyér és környéke fekete és többé-kevésbé megvastagodott 
(8 6 . ábra: B). A szegélyér nagy törésénél csak 1 hosszabb sörtécske 
ül. Csak 1  pár dorsocentralis sörtéje van

9* nem: Mycodrosophila Old.
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18 (17) A szárny az rx sugárér b esz áj ad zásánál nem mélyen bevágott,
a szegélyér itt nem fekete és nem vastagodott meg, A szegély ér 
nagy törésénél 2  hosszabb sörtécske ül. 2  vagy több pár dorsocentralis 
sörtéjük van.

19 (20) 2—4 sor közepesen hosszú acrostichalis sörtéje van. A tor hátoldala
fénytelen. 3  pár sternopleuralis sörtéje közül mindig a középső a leg
rövidebb* A csápsörte alul közvetlenül a csúcsi villa mögött csak 1  

ágú {8 Í. ábra: B—D). A hímek elülső lábfejének 1. íze egyformán 
röviden szőrös. Egyes fajokon csak a felső humeralis sörte hosszú, az 
alsó igen kicsi 1 0 . nem: Scaptomyza H ardy

2 0  (19) Az acrosticbalis- sörték rövidek, majdnem mindig 6  vagy több sor
számolható az elülső dorsocentralis sörték előtt, A tor hátoldala 
többé-kevésbé fényes. Ha csak 4 sor acrosticbalis a van, akkor a 3 
erős sternopleuralis közül az első rövidebb, mint a középső, a csáp
sörte alul a csúcsi villa mögött 2—3 ágú (73. ábra: D), és a hímek 
elülső lábfejének 1 . íze a csúcsán hosszú, halvány szőrökből álló 
bojttal. Mindkét humeralis sörte erős 11* nem: Drosophila F a ll.

1 . nem; Stegana Méig,

Fejük mindig magasabb, mint amilyen hosszú, valamivel keskenyebb, 
mint a tor. A homlok nem domború. Fejsörtéik közül a gyenge postverticalisok 
összehajlanak, az ocellaris sörték erősek. 3 erős felső orhitalis sörtéjük közül 
az elülső előrehajlik, és a homlok közepe előtt is eredhet, a két hátulsó hátra
felé hajlik. Csápsörtéjük felül és alul a végvilla mögött sok hosszú ágat visel 
(6 8 . ábra: A)* Vibrissajuk és peristomalisaik erősek. Torsörtézetük: 1 humeralis, 
1  notopleuralis, 1  praesuturalis, több változó hosszúságú és vastagságú supra- 
alaris, 1  praealaris, 2 dorsocentralis, 3 praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár. 
A tor hátoldalának microchaetai is elég hosszúak, esetleg szőrezerííen vékonyak. 
A tor oldallcmézein csak 2  erős sternopleuralis sörte van, a sternopleuran 
ezenkívül rövid, vastag szőrök állnak. A lábakon feltűnő a középső lábszár 
külső oldalának tövén elhelyezkedő hosszú sörtékből álló sor (76. ábra: A), 
a külső praeapicalis sörték rövidek ugyan, de mindig jól észrevehetők. Szár
nyuk nagyon jellegzetes, hegyesedő, különféle árnyalatú, rendszerint sötét
barna színű. A mellékér a vállér mögött erősen lehajlik, és csúcsa az rx sngár- 
érrel összeolvadt, az r 4 + 5  és a középér erősen összetart, tőharánterük színes, 
vastag (6 6 . ábra: D). A potroh meglehetősen hosszú és sűrűn, közepesen 
hosszan sortézett.

Életmódjukról csak annyit tudunk, hogy imádóikat reteken, árnyas, füves erdőkben lehet 
gyűjteni. Az egész Földön elterjedt, több * még pontosan el nem határolt ainemre osztott nembe 
eddig mintegy 50 fajt írtak le, de ez a szám még ma is növekszik. A Kárpát-medencében 4 
fajuk él, amelyek közül 3 fajt eddig Magyarországból is kimutattak.
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(2) A fej majdnem még egyszer olyan magas* mint amilyen hosszú 
(6 8 . ábra: A). Á szem hosszátmérője a nyakat és a homlok elülső 
szélét összekötő vonalhoz majdnem derékszögben dől. A homlok 
fénytelen* elöl ívben kimetszett, legtöbbször látható lunulaval, 
hátrább harántirányií beiiyomódás nélkül. Az előrehajló felső orbi- 
talis sörte a homlok közepe mögött ered (1. alnem: Stegana s. str,). 
2 —3 , 2  mm.

.65* ábra. Stegana coleoptrata ScOP. $ (Eredeti)

Az egész Palaeaxktitnmbaii előfordul, hazánkban sem mondható ritkának, 
de minden gyűjtőhely ér 81 csak kevés példánya került e!8. Életmódjáról igen 
keveset tudunk, imágóit réteken fogták (V -V L ) ( =  nigra Meig.)

curvipennis F ale*

2  (1 ) A fej csak kissé magasabb, mint amilyen hosszú (65. ábra). A szem
hosszátmérője a nyakat és a homlok elülső szélét összekötő vonalhoz 
45°-o6 szögben dől. A homlok fénylő, elöl egyenes vonallal határolt, 
látható hmnla nélkül, hátrább harántirányű benyomódássak Az elő
rehajló felső orbitalis sörte a homlok közepén, vagy valamivel előtte 
ered (2 . alnem: Steganina W h e é l e r )*

(4) A pofa csak olyan széles* vagy keskenyebb, mint a 3* csápíz* A meso- 
és pteropleuran végighúzódó széles sáv világosbarna színű, a középső 
és hátnlsó comb csűcsi fele, illetve a középső és hátnlsó lábszár tovi 
fele gyakran nem sötétebb, mint a láb többi része, A praescutelláris 
sörtéket környező sörteszőrök sokkal lövidebbek, mint az oldalsó
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praescntellaris sörtépárok. A tor Hátoldala rendszerint vörösbaxna 
színű, 4 elmosódott sötétbarna Hosszanti sávval. Kisebb faj (65, 
ábra). 2,4 — 3 mm,

Holarktíkus faj, mely azonban sehol sem gyakori. Hazánkban ritka, Imágóit 
árnyas erdőkben gyűjtötték, lárvái állítólag fák kicsurgó nedvében fejlődnek 
(VI- IX.)

coleoptrata Stop,

4  (3 ) Á pofa másfélszer olyan széles, mint a 3. csáp íz* A meso- és ptero-
pleuran végighúzódó széles sáv feketésbama, a középső és a Hátnlsó 
Comb csúcsi fele, illetve a középső és bátulsó lábszár tövi része mindig 
feketés színű. A praescntellaris sörtéket környező sörteszőrök ngyan- 
olyan Hosszúak, mint az oldalsó práéscutcllaris sörtépárok. A tör 
Hátoldala fekete vagy sárgásbarna, de sötétbarna sávok soha sin
csenek rajta, 3 rnm-ncl nagyobb fajok*

5 (6 ) A tor hátoldala egyszínű fekete. A csápsörtén felül 10—1 1 , alul
rendszerint 8  bosszú ág van a végvilla mögött. Kisebb faj. 3—4 
mm.

Eddig csak Európában gyűjtött nagyon ritka faj. Típuspéldányai Mehádiá* 
ról származnak, hazánkban még nem gyűjtötték. Életmódja ismeretlen {VI.)

[mehadiae D uda]

: V. V;:; -: ’ ■/;. ;v̂ Xy; ̂  ^

66* ábra# A: Amióta alboguttata WAntsG,, B; Acleioxenus formosus Lw,t C: Amióta vari&gata 
FaTjL*, D: Stegana carmpennis és E: Paracacoxenus exiguus szárnya (E: Duda nyomán, a

többi eredeti)
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6  (5) A tor hátoldala sárgásbarna, nagy, elmosódott sárga foltokkal.
A csápsörtén felül 15, alul 1 0  ág van a végvilla mögött. Nagyobb 
faj. 4—5 mm.

Ritka európai faj* Hazánkban csak Pécsen, és a Kárpát-medencében ezen
kívül még egy helyen (Erdély) gyűjtötték 1 — 1 példányát. Fejlődéséről, életmódján 
ről semmit sem tudunk (VII*)

Stróbl! Mik

67. ábra. Ácletoxenus formosus Lw* ? (Eredeti)

2, nem: Acletoxenus Frfld*

Fejük és fejsörtézetiik rendkívül jellegzetes (6 8 . ábra: C). A fej kétszer 
olyan magas, mint amilyen hosszú, a szemek nagyon nagyok, a homlok és az 
arcpajzs egyformán nagyon keskeny, oldalszéleik párhuzamosak, a pofa pedig 
egészen keskeny, öcellaris sörtéik nincsenek, verticalis sörtéik oldalirányú 
hajlásúk mellett enyhén hátrafelé is hajlanak. 3 pár felső orbitalis sörléjiik 
közül az elülső a leggyöngébb, amely messze a homlok közepe előtt ered, 
A csápsörte röviden molyhos. Testük élénken mintázott, Torsörtézetük: 
1  Immorális, 2  notopleuralis, 1  praesuturalis, 1  igen gyenge elülső és 2  hatalmas 
hátsó supraalaris, 1  postalaris, 2  dorsocentralis, amelyek közül az elülső 
nagyon vékony és rövid, 1  praescutellaris és 2  scutéllaris sörtepár. 2 sterno- 
pleuralisuk van. Lábaikon elülső praeapicalisok nincsenek, de jellemző, hogy 
középső lábszárukon 1 belső esúcsi sörte található. Szárnyuk nem színes, 
mellékerük a szárnyban szabadon végződik, tőharánterük csak mint nehezen 
észrevehető színtelen érárnyék van meg, így 2 . tősejtjük és korongsejtjük 
összeolvadt (6 6 , ábra: B). Potrohúk sárga-fekete mintás.

1 — 1 palaeárktikus és őrientális régióban élő faja isüáert.
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— A tor hátoldala, a stemo- és hypopleura túlnyomórészt fényes 
fekete, a váljak, a noto-, meso- és ptexopleura, 1 —I praescTitellaxis 
oldalsó folt, a pajzsocska hátoldala és a lábak világossárgák, A pot- 
roh egyes hátlemezei az elülső részükön feketék, a hátulsó részükön 
sárgák, úgyhogy a sárga szín elölről hátrafelé egyre nagyobb ki
terjedésű (67. ábra)* 1,8—2,8 mm*

Imágóit Európában és a Kanári-szigeteken gyűjtötték* Magyarországon 
Mély kúton (Báes-Kiskun m.)* Szálkán (Tolná m.) és Gyónón, a Kárpát-medencé
ben ezenkívül Szászkán (Déli-Kárpátok, Románia) fogták 1 — 1 példányát. Élet
módja nagyon érdekes lehet. Lárváit és bábjait liszteskék fejlődési alakjai mellett 
találták, minden valószínűség szerint nem élősködik, hanem kommenzális kap
csolatban van veink (Y—V ili.)

formosus Lw.

3 , nem: Cacoxemis Lw.

A fej magasabb, mint amilyen hosszú, a homlok enyhén domború, rajta 
a jellegzetes sörtéken kívül elég sŰTŰn álló apró sörték is vannak. Ocellarisaik 
igen erősek, elorehajló felső orbitalisuk a homlok közepe előtt ered. Az arcéi 
alacsony és vonalszerűén keskeny (6 8 . ábra: B, 69. ábra). A csápsörte röviden 
molyhos, a töve megvastagodott. Yibrissajuk erős, pofájuk viszonylag keskeny, 
praelabnimuk nagyon keskeny. Toruk hátoldala barna, szürkén „poros” . 
Torsörtézetük: 1  humer alis, 2  notúpleuralis, 1  praesuturalis, 4 supraalaris, 
1 postalaris, 2 egymáshoz közel álló doTSocentralis,lpraescntellaris és 2 soutella- 
ris sörtepár. Az acrostichalis sörték 15 — 20 rendezetlen sorban állnak. 2  sterno- 
pleuralisnk alatt néhány rövid sörtécskc van a sternopleuran. Középső csípő
jük elülső-külső oldalán 2  igen erős sörte látható. Lábszáraikon nincsenek külső 
praeapicalisok, sem egyéb sörték, a hímek hátulsó lábfejének 1 . íze kiszéle
sedett és ventralis oldalán bosszú, vékony szőrökből álló kefe van (76. ábra:
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H)* Szárnyukon a mellékér a szárnyban szabadon végződik, a szegélyéi a közép* 
érig ér, de az sugárér betorkollása mögött nagyon vékony, az r4 + 5  és a 
középér közel párhuzamosak, tőharánterük vastag, jól fejlett, a könyökér 
végszakasza jóval hosszabb, mint a hátulsó harántér hossza (70- ábra: D). 
A pótroh gyengén mintázott, a hátlemezek hátulsó szegélye világosabb, 
mint az alapszín*

Újabban csak 1 fajt sorolnak e nembe, amely nálunk is ék

69. ábra. Cacoxmus indagator Lw. ? (Eredeti)

— — A szárny folt nélküli, a homlok teljesen szürke. A 3. csápíz 1  1ji—
1  1/2-szer olyan hosszú, mint amilyen széles. A szegélyémek az r3 + 3  

és r4 + 5  betorkollása közti szakasza majdnem háromszor olyan hosszú, 
mint az r4 4 _5 és a középér vége közötti szakasz (69- ábra, 70* ábra: 
D). 2,5—3,5 mm.

Európa középső és déli területein él. Hazánkban csak Jászberényben és 
Kalocsán gyűjtötték. Életmódja különlegest emiatt ritkán gyűjtik. Lárvái fali- 
mébek (ösTnia-fajok) ivadékaiknak összehordott tápanyagaiból táplálkoznak, és 
azt eleszik a méMárvák elöl. Imágőit réti virágokon fogták (Y.)

indigator Lw.

4. nem: Paracacoxeims Hakdy

Pofájuk meglehetősen széles, de lécszerűen keskeny is lehet* Praelabru- 
muk viszonylag széles (6 8 . ábra: D), A homlokon meglehetősen ritkán álló, 
rövid sörtécskék is vannak. Az arcéi alacsony, profilban egyáltalán nem orr- 
szerű. Ocellaris sörtéik erősek. A 3. csápíz alig, vagy egyáltalán nem hosszabb, 
mint amilyen széles, a csápsörte röviden molyhos, a töve megvastagadott.
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A tor gyengén „poros5* sötétbarna, vagy nagyon sűrű mikroszkopikus szőrök 
fedik, és ekkor minden sörte barna folton ered. TorsÖrtézctük: 1 Immorális, 
2  notopleuralis, 1  praesuturalis, 2  gyenge és 2  erős supraalaris, 1 postalaris, 
2 dorsoceritralis, 1  praescutellaris és 2 scutellaris sörtepár, Az acrostiehalis 
sörték 8 — 1 0  rendezetlen sorban állnak. 2  sternopleuralisuk és alatta több rövid 
sörtécskéjük van a sternopleuran. A középső csípő elülső-külső oldalán levő 
2 sörte igen gyenge, sokszor ki sem fejlődött. A középső lábszáron többé-kevésbé 
jól fejlett külső praeapicaUs sört év el, de leket a többi lábszáron is praeapiealis 
sörte. A lábfejek normálisak. A szárny mintázatlan, a szegély ér a középérig 
nyúlik, bár az r4+- ér mögött nagyon vékony, tőharánterük vastág és színes, 
a könyökér végszakasza nem sokkal hosszabb, mint a hátulső harántér hossza 
{6 6 . ábra: E). A potroh gyengén mintázott, az 1 — 5, hátlemez elöl világosabb 
barna, mint hátul.

Életmódjukról, fejlŐdésükrőí keveset tudunk. Egy faját-szárüszög által megtámadott 
fényötörz sékből nevelték. Egy nearktikus és 3 palaearktikus faja van, amelyek közül 2 faj 
előfordulására hazánkban is számíthatunk.

1 (2 ) A tor hátoldala egyszínű, tompa fényű sötétbarna. A biliér feje
barna, igen ritkán sárgásbarna. A homlok bársony fekete, A lábak 
legtöbbször barnák, de néha egészen feketék. 2 — 2,5 mm.

Eddig csak Sziléziában gyűjtötték. Életmódja teljesen ismeretlen

[exiguus D uda ]

2 (1) A tor hátoldalát nagyon sűrű, mikroszkopikus szürke szőröcskék
borítják, amelyek a sörték tövénél ritkábban állnak. A biliér feje 
is fehér, A homlok elöl vörösesbarna, A lábak vörösesbarnák. 2 mm.

Imágóját Alsó-Ausztriában (Seminerlng) gyűjtötték, nem lehetetlen, hogy 
hazánkban is elő fog kerülni (VI.)

[ínquilmug H en d .]

’'u >.r. -■ .y. !■v. •. ■.
*-4\« :-.i

70* ábra. A: Leucophenga quinquemaculota Stróbl, B: L. maeul&tti Duf», C: Gitpna distigma 
Metó. és D: Cacoxenus indagaíor Lw. fzárnya (A: Duda nyomán, a többi eredeti)

8 x v .  7
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5. nem: Gitona Meig.

Sárgás vágy vörösesbarna testű, sárga lábú legyek. Homlokuk nem sok" 
kai hosszabb, mint amilyen széles, rajta a jellegzetes erős sörtéken kívül 
sok rövid, vékony sörte is van (72. ábra: A). Pofájuk viszonylag széles. Arcélük 
széles és mérsékelten kiálló, szájperemük kissé elŐrehűzott, s így arcéíük 
profilban orrszerő, A csápok az arcpajzs enyhe vájulataiba fekszenek, A 3.

71. ábra. Gitona distigma M e i g . ( E r e d e t i )

csápíz sokkal hosszabb, mint amilyen széles. A csápsörte molyhos, a töve 
csak igen kevéssé vastagodott meg, A tor hátoldala szabálytalanul sávozott, 
vagy foltos is lehet. Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 
több, rendszerint 4  supraalaris, 1  postaiam, 2  dorsocentralis, 1  praescutelláris 
és 2 scutellaris sörtepár. A praescntellaris sörték előtt álló acrostichalis pár 
hosszabb a többinél* 2 stérnopleuralisük vaii. A középső csípő elülső-külső 
oldalán általában 2  hosszú, vastag sörte van. Minden lábszár rövid, de 
határozott külső praeapicalisokkal, a középső lábszáron belső csúcsi sörtével 
is, A szárnyon fekete foltók lehetnek, tőharánterük sötét vagy alig pigmentált, 
de mindig jÖl látható, az r4+rj sugárér és a közép ér párhuzamos, a haránterek 
közel vannak egymáshoz (70* ábra: C). A potroh jellegzetesén mintás, rend
szerint sárga, a hátlemezek hátulső szegélyén és középen keskeny barna sávok 
húzódnak.

Bizonyosan e nembe tartozik 4 palaearklikns és 3 étié piai faj, míg 4 ne o tropikus és 
3 nearktikus faj, amelyeket többen ide sorolnak, valószínűleg más nem képviselője. Nálunk 1 
faja él.
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— — Az r2 + 3  stigárér betorkollásánál 1 nagyobb, az r4 + 5  vége körül 1
kisebb fekete folt van a szárnyon (70, ábra: C). A középér egyenes, 
végszakasza majdnem hatszor olyan hosszú, mint a haránterek 
közötti szakasza, a könyökér végszakasza közel háromszor olyan 
hosszúj mint a hátulső harántér hossza, A tor és a pajzsocska hát
oldala elmosódottan barnán sávozott vagy foltos. Viszonylag nagy 
faj (71. ábra). 3—4 mm.

Az egész Palaearktíkumbaii előfordulj hazánkban sem ritka. Lárvái a meze1 
csorbóka (Sonchus arvensis) és a szamárbogáncs (Onopordum acaittkiüni) virág" 
fejeiben fejlődnek. Imágói sokszor berepülnek lakásokba is, Többnemzedékn faj 
(I I I -X ,)

distigma Meig,

ó. nem: Amióta Lw.
Fejük nem sokkal magasabb, mint amilyen bosszú, homlokuk hátrafelé 

enyhén szélesedik, a közepén mindig ván legalább néhány sörtécske (72. ábra: 
B—C). Erős* többé-kevésbé széthajló oceUarisiik, a Homlok közepe mögött 
eredő 3  pár felső orbitalis sörtéjük van, amelyek közül az elülső hátrabajlő 
a leggyöngébb, Csápsörtéjükon felül mindig, alul pedig ritka kivételtől el
tekintve szintén hosszú ágak vannak (72* ábra: B), végvilla nincs rajta. Pofá
juk sosem nagyon széles  ̂ mindig keskenyebb, mint a 3. csápíz. Praelabrumuk 
általában széles. Toruk hátoldalán a microcbáetak igen sűrűn, rendezetlenül 
is állhatnak. Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleurális, 1 praesuturalis, 
3 supraalaris, 1 gyenge postalaris, 2 dorsocentrális, 1 erős praescutellaris és 2 
scutellaris sörtepár. 2  sternopleuralis sörtéjük alatt számos rövid sörtécske 
látható. Lábszáraikon rövid praeapicaHsok, középső lábszárukon belső csúcs

72, ábra. Ái Gűona distigma Meig., B: Amióta albilabris Zett.* C\ A. variegata Fall. és D:
Leucophenga maculata D ue . feje (Eredeti)
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sörte helyezkedik el* Szárnyukon a mellékér szabadon végződik, az r4 + 5  

sugár ér és a középér enyhén összetartanak, toharánterük színes, viszonylag 
vastag, könyökeriik végszakasza nem, vagy csak kevéssel hosszabb, mint 
a hátulsó harántér (6 6 , ábra; A, C), Potrohúk egyszínű sötétbarna vagy 
mintázott,

3 alnembe sorolt, nagyobbrészt bizonytalan rendszertani értékű fajai az Óvilágban és 
az Újvilágban egyaránt előfordulnak, 8 palaearktikus faja koziil 5 él Magyarországon is.

1 (2 ) Az arcéi jelentékeny, kb. 3/4-szer olyan hosszú, mint az arc, az arcon
alul nincs fehér haxántszaíag (72. ábra; C), A vállakon, továbbá a 
meso- és pteropleura közötti varraton nincsenek fehér foltok. A tör 
hátoldalán a microchaetak ritkábban, sorokba rendezetten állnak 
(1. alnem: Phortica ScHlN.). — A haránterek közötti érszakasz 
csak 1  — 1,5-szer olyan bosszú, mint a hátulsó harántér (6 6 . ábra: C), 
A haránterek halványan árnyékoltak. A potroh mintás, a tor hát
oldala hamvas, fénytelen szürke, barna foltokkal, 2 ,8 —4 inm.

Az egész Palaearktikumban előfordul, nálunk közönséges. Életmódját nem 
ismerjük, imágóit leggyakrabban nedves ligetekben gyűjtötték, Á szokásos gyűjtő
módszerekkel sokkal több hímet lehet fogni, mint nőstényt (IV—X.)

variegata Fall .

2 (1) Az arcéi keskeny és csak az arc közepéig ér, az arcpajzson alul egy
tisztafehér harántszalaggal (72. ábra: B). A vállak, valamint a meso- 
és a pteropleura közötti varrat fehéren foltosak (74. ábra). A tor 
hátoldalán a microchaetak nagyon sűrűn és rendezetlenül állnak. 
A haránterek közötti szakasz 1,5—2 -szer olyan hosszú, mint a hátulsó 
harántér (6 6 . ábra; A), A haránterek egyáltalán nem árnyékoltak. 
A potroh egyszínű, a tor hátoldala gyengén fénylő egyszínű vörös 
Vagy sötétbarna-fekete (2. alnem; Amióta s. str.).

3 (4) A'tor-hátoldala és a homlok vörösesbarna. A csápsörte középső har
madában alul és felül hosszú ágakat visel, hasonlóan, mint a 73. 
ábra: A. A lábak sárgák, 3,2—4 mm.

73. ábra. A: Amióta subiustadiata D u d a,B : Drosophila nigrosparsa S trób l, C; D. Lundstroemi 
Duda, D: D. fenestrarum F a ll .  és E: Amióta alhoguttata W ahlbg, csápja,— F: Drosophila 
tristis F a ll . ,  G: D. simulansStukt. és H; P , melanogaster Meig. tapogatója (A—E: eredeti,

F —H: Buela nyomán)
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Holarktikus eltérj edésű* nagyon ritka faj. A Kárpát-medencében csak 
Mebádián és Herkulesfürdőn gyűjtötték, de minden bizonnyal hazánkból is elő 
fog kerülni

[leucostoma Lw.]

4 (3) A tor és a homlok fekete vagy nagyon sötétbarna színű*

74. ábra. Amióta subtusradiata Duda $ (Eredeti)

5 (6 ) A lábak sötétbarnák, szőrei többnyire fehérek* A hímek hátulsó
combjának tövén belül széles, kerek duzzanattal (76. ábra: C), 
a hátulsó lábszárak hátulsó-belső oldalán mereven felálló rövid 
szőrök nem 1  sorban helyezkednek el. Nagyobb faj, 3,5—4 mm.

Nagyon ritka európai faj. A Kárpát-medencében csak a romániai Szásákén 
gyűjtötték 1 hím példányát. Életmódjáról semmit sem tudunk (IX)

[albilabris Zett*]

6  (5) A lábak sárgák, ritkábban világosabb vagy sötétebb harnássárgák*
A hímek hátulsó combjának tövén a belső oldalon nincs széles, kerek 
duzzanat, hátulsó lábszáruk hátulsó-belső oldalán pedig egy sorban 
álló merev, viszonylag hosszú sorték vannak. Kisebb, 1,5 — 3,5 min- 
es fajok.

7 (8 ) A csápsörtén alul és felül is vannak hosszú ágak (73* ábra: A, 74.
ábra). 2—3 mm,

Holarktikus elterj edésű, de mindenhol ritka. Hazánkban Várgesztesen, 
Yérteskozmán és a Zempléni-hegységben gyűjtötték. Életmódjáról, lárvájáról, 
fejlődéséről nincsenek adataink (VI—VIII.)

subtusradiata D uda
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8  (7) A esápsörtén csak felül vannak liosszű ágak, alul egyformán rövi
den szőrös (73. ábra: E). 1.5—3 mm.

Ez ideig csak Európában találták. Hazánkban eddig mindössze Sopronban és 
a Bükk hegységben fogták 1—1 példányát réten és patakparton (IX —X*)

álboguttafa V áhIiBG,

75 Zabra. Leucophénga maculata D üf. $ (Eredeti)

7. nem: Leucophénga Mik

Pofájuk nagyon keskeny, -arcpajzsuk viszonylag szűk, arcélük nincs, 
a homlok oldalvonalai párhuzamosak (72. ábra; D). Az elülső hátrahajló felső 
orbitalis sörte közvetlenül az előrehajló felső orbitalis mögött ered, s olyan erős 
és hosszú, mint az utóbbi. Az előrehajló felső orbitalis kissé beljebb ered, mint 
a hátrahajlók* Postverticalisaik és ocellaris sörtéik viszonylag erősek. A hom
lok közepén nincsenek rövid sortéeskék. A 3. csápíz viszonylag hosszú, a csáp- 
sörte töve megvastagodott, rajta aluliéiul hosszú ágak vannak (72, ábra: D). 
A test mintázott. Torsörtézetük: 1 —3 humeralis, 2  notopleuralis, 1  praesutu- 
ralis, 2—3 supraalaris, 1  postaíaris, 2  dorsocentralis, 1  az elülső dorsocentralis- 
sal egyező hosszú praescutellaris és 2  scutellaris sörtepár, 2  sternopleuralissal, 
alattuk ritkásan álló, szőrszeriien vékony sörték lehetnek. Lábszáraikon külső 
praeapicalis sörték, középső lábszárukon belső csúesi sörte is van. Szárnyu
kon a szegélyér az r4 4.5 sugárér és a középét végei között néha oly vékony, 
hogy fel sem ismerhető, a mellékér szabadon végződik. Az r4 + 5  ér és a középér 
párhuzamos vagy kissé összetartó, tőharánterük nincs, így 2 . tősejtjük és 
korongsejtjük összeolvadt, a könyökér végszakasza nem, vagy alig hosszabb, 
mint a hátulső harántér hossza (70. ábra: A™B). Potrohúk (75. ábra) mindig 
színes, sörtéi viszonylag hosszúak.
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A nem fajai az egész Földön elterjedtek, legtöbb faja az orientális és a neotropikus 
régióban él. Eddig mintegy 70 faját írták le, amelyek közül 3 palaearktikua* Ná
lunk 1 faja fordul elő, egy másik faj pedig várható,

1 (2) A szegélyér az r4+5 sugárér és a középér vége között nem látható„
e két hosszér párhuzamos, A szárny folt nélküli, és a haránterek sem 
árnyékoltak (70. ábra: B) (1. alnemt Leucophenga s. etr.). — A nős
tények toránakhátoldala sárgásbarna, szétfolyó sötétbarna sávokkal, 
a hímeké elölről nézve csillogó ezüstfehér, fehér oldalszegélyekkel, 
hátulról nézve sárgásbarna, egy széles középső és 1 — 1 keskeny 
oldalsó, elöl összefolyó fekete hosszanti sávval. A nőstények paj- 
zsocskája sötétbarna, csúcsán sárga, a tövén oldalt fekete, a hímeké 
ugyanilyen, de elölről nézve fehér, A potroh sárga, a 3—5. hátleme
zen 5 — 5 összefolyó, fekete folttal (75. ábra). 3—4 mm.

Valószínűleg az egész Palaeark tikomban előfordul, de eddig csak a Kaukázusig 
találták. Nálunk közönséges. Lárvái elsősorban lika esős gombákban (Grifola 
sulphurca cs gigantea), de lemezes gombákban (pl. Ontphaloíus olearius) is fejlőd
nek (IV -X .)

macnlata D u f .

2 (1) A szegélyér az r4+& sugárér és a középér vége között jól látható, bár
vékony, az r4+5 és a középér kissé összetartó, a szárny az r2+3 sugár
ér végső szakasza mentén sötéten foltos, a haránterck, de a másik két 
sugárér vége is árnyékoltak (70. ábra: A) (2, alnem: Neoleucophenga 
Old.). — A tor Hátoldala egyszínű sárgásbarna, nem sávozott, 
a Hímeké elölről nézve nem fényes ezüstfehér színű. A pajzsocska 
sárgásbarna, a hegyén gyengén sárga, a tövén oldalt nem fekete. 
A 3 — 5. potrohszelvényen a hátulsó szegély és a középső hosszanti 
sáv fekete, 3,5^4 mm.

Ausztriából (Stájerország) írták le, így hazai előfordulását sem lehet kizárni- 
Életmódja teljesen ismeretlen

[qumqiieinaciilata StróblJ

76, ábra. A: Stegana curvipeanis F a ll, középső lábszára elölnczetben — B; Drosophila immi- 
graus Stubt. elülső combja — C: Amióta albilahris ZETT. hímjének hátsó combja — D; Droso
phila immigrans S turt., E: Z). fene&trarum FáLL., F: D. phalgráta MeIG. és G: ZL transversa 
F a ll, hímjének elülső lábfeje — H: Cacoxeíius indagatar Lw. hímje hátulsó lábfejének L íze

(Eredeti)
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8, n em : C hym on iyza  Cz e r n y

Fejük nem, vagy alig magasabb, mint amilyen hosszú, homlokuk hátra* 
fele szélesedő, arcpajzsuk általában lefelé keskenyedik, arcélük nincs (77* ábra)* 
Ocellaris sörtéik erősek, az elülső hátrahajló felső orbitalis olyan erős, mint 
az elorehajlő, és jóval az előtt ered, illetve a két első pár felső orbitalis a hom
lok közepe előtt* Csápjuk 3. íze rövid, csápsörtéiken aful-felül hosszú ágak 
vannak* Pofájuk viszonylag keskeny, vibrissaik és peristomalisaik erősek.

77, ábra. Chymomyza fuscimana Zett. $ (Eredeti)

Toruk mézszínú vagy szürkésbarna* Torsörtézetük: 1 humeralis, 2 notopleuralis, 
1 praesuturalis, 3 supraalaris, 1 postai aris, 2 dorsocentralis és 2 scutellaris 
söxtepár. Praescutellarisaik nem, vagy alig hosszabbak, mint a többi micro- 
chaeta* 2 erős szélső sternopleuralisuk között 1 gyenge harmadik is van. 
Lábszáraikon külső praeapicalis sörték nincsenek, vagy olyan gyengék, hogv 
alig lehet elkülöníteni őket a lábszár többi szőrétől* Középső lábszárukon belső 
csúcsi sörte van* Szárnyukon az r44.5 és a középér párhuzamos vagy gyengén 
összetartó, toharánterük nincs, a könyökér végszakasza pedig sokkal hosszabb, 
mint a hátulsó harántér hossza* Potrohúk általában egyszínű, a nősténvek 
tojócsőlemezeinek sörtézete (78* ábra: A —D) és a hímek bonyolult ivarszerve 
(78, ábra: E — F) az egyik legfontosabb faji bélyeg.
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Erjedő növényi anyagokban fejlődő fajai mind az Új-, mind az Övilágban elterjedtek. 
25-nél több leírt faja közül 4 fordul elő Európában* és bár minden valószínűség szerint mind 
a 4 él hazánkban is, részben ismeretlen életmódjuk, részben á kevés speciális gyűjtés miatt 
eddig Magyarországon még egyiket sein gyűjtötték.

1 (4) A homlok sötétszürke, legfeljebb elöl keskeny tn  vörösen szegett. A tor
hátoldala és a pajzsoeska fénytelen szürke vagy szürkésbarna színű, 
és csak a vállak többé-kevésbé vörösesek. Az elülső lábpár nagyobb
részt fekete. A szárny szegélye elöl a csács közelében nem tejfehér.

2 3() A szegélyér sötét színű, a szegély alatti sejt Szürke. Az egész elülső
lábfej sötét, a nőstényeké majdnem fekete. A nőstények tojóeső
lemezei olyanok, mint a 78. ábra; D-n, a hímek elülső ivarfüggelékei 
nem hossznszőiösek és nem hátra-felfclé hajlanak, az epandrium 
függelékei rövidebbek (78. ábra; K). 1.8—2,8 mm.

Legdélebbi területeitől eltekintve az egész Palaearktíkiiniban előfordul* 
a Kárpát-medencében eddig csak Tátrafüreden fogták. A sarkkörön túl a család 
leggyakoribb faja és egynemzedékű, délebbre valamivel ritkább és soknemzedékes. 
Imágúja sörbe áztatott a Ima szeletekre nagy számban repül, lárvái nagyobb cukor
tartalmú, erjedő növényi anyagokban fejlődnek

[costata Zett*]

3 (2) A szegély ér sárga, a szegély alatti sejt színtelen. Az elülső lábfejen
csak az 1. íz sötét, a többi fehéressárga. A nőstények tojócsolemezei 
olyanok, mint a 78. ábra: C-n, a hímek elülső ivarfüggelékein igen 
hosszú szőrök vannak, és hátra-felfelé irányulnak, az epandrium 
függelékei hosszabbak (78. ábra: L). 1,8—2,8 mm.

Holarktikus faj* de a Kárpát*me de nőében még csak Homorúdon és Herkules- 
fürdőn gyűjtötték. Életmódja az előző fajéhoz hasonló (VII.)

[caudatula Old .]

78. ábra. A: Chytnomyza distincta Egg.* B: C. fuscimana Zett.* C: C. caudatula Old. és D: 
C. costata Zett. nőstényének tojócső-véglemeze — E; C. fuscimana Zett. és F; C. distincta 
Egg. hím ivar szervének egyes részei («g =  elülső ivarfüggelék, ep =  epandrium* p =  ,az epand- 
rium függeléke) — G; Drosophila bifasciaia Pom. és H: D. obseura Fall. hímjének cercusa — 
L H. simutans Sturt. és J: D. mdanogaster Meig. hímjének ivarboltozata — K: Ckymomyza 
costata Zett. ésL: C. caudatula öld. Min ivarszérének egyes részei (A —F és K — L; Hackmaiv

— G—J: Buela nyomán)
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4 (1) A homlok vöröses- v a g y  sárgásbarna. A tor hátoldala és a pajzsocska
fénylő sárgásbarna-mézszínű* Az elülső láb barna, legfeljebb a comb 
részben feketés* A szárny szegélye elöl, a csúcs közelében tejfehéren 
foltos.

5 (6) A hímek ivar szer vén az epandrium függeléke kb. 4-szer olyan hosszú,
mint amilyen széles, és rajtuk a szelességnél 3-szorta hosszabb szőrök 
vannak. Az elülső ivarfüggclékeken (gonitokon) a közepük alatt 
nincs hosszú sörte (78* ábra: E). A nőstények tojó csőlemezein 
(78. ábra: B) a leghosszabb sörték a csúcson vannak (77. ábra).
2—2,5 mm.

Bár elterjedési adatai ritkasága miatt hiányosak, valószínűleg az egész 
Pálaearktikiimban elterjedt. A Kárpát-medencében Bártfán gyűjtötték. lm ág óit 
nyírfa kiesorgó nedvén fogták* életmódja egyébként ismeretlen (VI,)

[fuscimana Zett.]

6 (5) A hímek ivarszervén az epandrium függeléke rövid és széles, széles
ségével kh. egyező hosszúságú szőrökkel. Az elülső ivar függeléken 
valamivel a közepük alatt 1 hosszú, magányos sörte van (78, ábra: 
F). A nőstények tojó csői emez ein (78* ábra: A) középen a szegélyen 
1 — 1 Igen hosszú sörte látható, 2 — 2,5 mm.

Eddig csak Európában gyűjtötték* a Kárpát-medencében is előkerült Bárt- 
fáröl. Életmódja teljesen ismeretlen (VI.) ( =  fuscimana auet., nec Zett.)

[distmcfa E gg*]

9. nem: Myeodrosophila Old .

Fejük nem magasabb, mint amilyen bosszú, arcélük kifejezett, arc- 
pajzsuk profilban némileg orrszerű (81. ábra: A), Az elülső hátrahajlő felső 
orbitalis sörte sokkal vékonyabb és rövidebh, mint a homlok közepe előtt 
eredő eíőrehajlő felső orbitalis. QceHarisaik és postverticalisaik erősek. Csápjuk 
3. íze viszonylag hosszú, és mérsékelten hosszú, nagyon sörön álló szőrök 
borítják, Csápsörtéjük alul-felül hosszú ágakat visel* Toruk fényes, általában 
sötét színű, savmentes* Torsörtézetük: 1 — 2 humeialis, 2 notopleuralis, 1 prae- 
suturalis, 3 supraalaris, 1 postalaris, 1 dorsocentralis és 2 scntellaris sörtépár, 
Praescutellarisaiknemkülonülnekelatöbbi microebaetatól. 2 sternopleuralisuk 
alatt csak 1—2 szőr lehet. Mindhárom lábszárukon külső praeapicalisok, kö
zépső lábszárukon belső csűcsi sörte található. Szárnyuk az rx sugárér betor- 
kollása előtt mélyen bemetszett, a szárny és a szegélyér itt fekete, az r4+5 
sugárér és a középér párhuzamos, tőharánterük nincs, így 2, tősejtjük és 
korongsejtjük összeolvadt* Könyökerük végszakasza nem, vagy alig hosszabb, 
mint a.hatulsó harántér hossza (86* ábra: B). Potrohszelvényeik mintázottak 
vagy egyszínű feketék, a nőstények tojócsőlemezei keskenyek.

Mintegy 15 faja főleg az Újvilágban terjedt el. A Palaearktikumböíi 1 faj Fordul elő, 
amely nálunk is ól.
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— A potroli alapszíne sárga, az első 4 szelvényen a szelvények hátulső 
szélére fekvő oldalsó fekete foltokkal, az 5. és 6, szelvényen közé
pen trapéz alakú folt, az 5. szelvény hátulsó szegélyén fekete szalag 
is van (79. ábra), A biliér sárga, feje fekete. 1,2—2 mm.

^  É"

z'-'&r
" 0 ^v.V-..

fit: %
79, ábra* Mycadosophila poecilögastra Lw* £ (Eredeti)

Európában a Krímig találták* nálunk is ritka. Hazánkban Lillafürcdcní'és 
Visegrádon gyűjtötték de a Kárpát-medencében még további 3 helyről is elő
került- Imágóit fán növő likacsosgombákon és erősen rothadó keserugombán 
(Lactarius piperatus) fogták, lárvái a bomló gombában fejlődnek, de ritkasága 
miatt még nem tudjuk* hogy mely gombafajokban élnek (?—V III—IX.)

poecilogastra Lw,

10, nem: Scaptomyza Hardy

Sok és eléggé különböző fajt egyesítő nem. Arcélük profilban egé
szen orrszerű is lehet, vagy egyáltalán nem fejlődött ki (81. ábra: B—C), 
Öcellaris és postverticalis sörtéik erősek. Az elülső hátrahajló orbitalis sörte 
mindig vékonyabb és rövidebb, mint az előrehajló, amely mindig beljebb ered 
a homlokon, mint a hátrahajló felső orbitalisok, és az elülső hátrahajló sörte 
mögött is állhat. A 3* csápíz rövid és sosem sűrűn szőrös, A csápsörtén a vég- 
villa mögött alul és felül hosszú ágak vannak, álul kivételesen hiányozhatnak, 
A tor hátoldala általában nem fénylő, sárga vagy sötétszürke, középen barna 
hosszanti sávval. Torsörtézetük: 1—2 humeralis, 2 notopleuraliö, 1 praesutu-*
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ralis, 3 supraalaris, 0—I +  2 —3 dorsocentralis és 2 scutellaris sörtepár. Acro- 
stichalis sörtéik közepesen erősek és a dorsocentralis vonalakon belül 2—4 sor
ban állnak. 3 sternopleuralisuk közül mindig a középső a leggyöngébb. Mind
három lábszárukon külső praeapicalisok, a középsőn belső csúcsi sörte is 
található. A hímek elülsőlábfején az 1. íz egyforma röviden szőrös. Szárnyukon

80. ábra. Scaptomyza graminum F a l i , $ (Eredeti)

nincs mély bevágás az sugárér betorkollása előtt, az rlH_g és a középér pár
huzamos, tőharánterük nincs, a könyökér végszakasza hosszabb, mint a há- 
tulső harántér hossza (80. ábra). Potrohúkon, különösen oldalt, hosszabb 
sörték lehetnek* A hímek ivarszervén kivételesen hiányozhatnak a surstylusok, 
a nőstények tojőcsolemezej erősen kitinizáltak és fogazóttak (82. ábra: D — E), 
vagy gyengén kitinizáltak és rövidek (82* ábra : J).

Azon fajai között, amelyeknek életmódját ismerjük* egyaránt vannak aknázok és 
gombákban* bomló növényi anyagokban'fejlődők is. Eddig közel 90 faját írták le t amely ék 
közül 10 él a Palaearktikumban is. Hazánkban 3 faja közönséges, egy 4. fajának előfordulására 
pedig számíthatunk.

1 (2) Csak felső Immorális sortéje erős, az alsó Szőrszerű, és még fele olyan
hosszú sincs, mint a felső. A nőstények tojócsőlemezei gyengén 
kitinizáltak, rövidek, és csak a csúcsukon vannak gyenge fogak 
(82. ábra: J) (1. alnem: Parascaptomyza Duda). — Csak 2 sor
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acrostichalis sörtéje van. A Minek ivarszervén surstylusok vannak. 
Az arcéi jól fejlett, profilban orrszerű (81* ábra; B). A tor hátoldala 
legtöbbször palaszürke, jól látható barna középsávval, 2—2,5 mm.

Kozmopolita faj, uáhmk egyike a legközönségesebb légyfajoknak. Lárvái 
boxnlő növényi anyagokban, pl. rothadó burgonyában és paradicsomban^ illetve 
különféle lemezes gombákban fejlődnek, módosított Drosophila-táp talajon 
tenyészteni lehet őket. Régebbi, akiiázásra vonatkozó adatait ma már bizonytala
noknak tartják. lm ágóit leggyakrabban nedves erdőkben fogták (IV— XI.) 
(=  disticha Duda)

pallida Zett*

2 (1) 2 erős hmneralis sörtéjük van, az alsó mindig több mint fele olyan
hosszú, mint a felső. A nőstények tojócsőlemezei erősen kitinizáltak 
és fogazottak {82. ábra; D —E) (2, alnem: Scaptomyza s. str.). — 4 
sor acrostichalis sörtéje van. A hímek ivarszervén surstylusok 
nincsenek. Az arcéi gyenge vagy alig látható (81. ábra: C)T

3 (4) A felső bátrahajlő orbitalis és a verticalis sört ék kozott a fejtető-
lemez 1 kicsi sörtével (81. ábra: C, nyíl). Teste legtöbbször egyszínű 
sárga vagy sárgásszürke. Csűcsi scutellaris sortéi hosszúak, elérik 
az oldalsók begyét. A fej nagyobbrészt sárga, A hímek cercusai 
elég rövidek, száraz példányokon alig nyúlnak a haslemezek alá, 
a nőstények tojócsőlemezei legtöbbször sárgák, vastagabbak és 
levágott csúcsukig egyformán szélesek (82. ábra: E), 1,6 — 2,2 mm.

31L ábra. A: Mycodrosopkila poecilogastra Lw., B: Scaptomyza pallida Zett., C: S. flaveola
Metg. és D; S, graminnm F a ll. feje (Eredeti)
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Holarktikns elterjedésű faj, hazánkban is közönséges. Lárvái főleg keresztes- 
virágüak leveleiben aknáznak (30 keresztesvirágú nem fajaiban találták), de 
nevelték rezedáiélekből és pillangósok leveleiből, ritkábban más nővé nycsalá dók 
fajaiból is. Kettőnél biztosan több nemzedéke van, de még télen is találtak aknázó 
lárvákat (?—VI—XI.) (— apicalis H a r d y , flava F a l l .)

flaveola Meig*

4 (3) A felső hátrahajló orbitalis és a vérticalisok között nincsen sörte
(81* ábra: D). Testük sötét színű, vagy a toron sötét sáv Húzódik* 
Csűcsi scutcllam sörtéik rövidek, nem érik el az oldalsók kegyét. 
A fej nagyobbrészt szürke. A nőstények tojócsőlemezei legtöbbször 
feketék, keskenyebbek (82* ábra: D).

5 (6) Világosabb szürke faj, a tor hátoldalának közepén élesen előtűnő
barna hosszanti sávval. A pofa a szem alatt keskeny, alig van 
olyan széles, mint a 3. csápíz. Mindkét ivar szívókája és tapogatói 
sárgásak* A hímek eercusai viszonylag hosszúak és keskenyek, 
ha az erősebb szőröktől eltekintünk, csak bizonyos részeiket fedik 
nagyon finom szőröcskék (80. ábra, 84* ábra: E). 1,5—2,5 mm*

Holarktikus faj, nálunk is közönséges. Lárvái főleg szekfűfélék leveleibeg 
aknáznak. Ás egymást követő nemzedékek számát hazai viszonyok között mén 
nem ismerjük (IV - X . )  (-- incana M e i g . ,  tetra&ticka B e g k .)

graminum Fall

82. ábra* A: Drosophila fenestrarum F a ll. és B: D. andalusiaca S trób l nőstényének potroh- 
vége — G:"D^y-igricolor Stbobl, D: Scaptomyza graminum F a ll. és E; S. fláveola Meig. nosté- 
nyének-töjóesŐ^Véglemeze — F: Drosophila Sckmidti Duda nőstényének potrobvége — G: 
0 . transvérla phalerata Meig., I: D. Kunizei Duda éa J: Scaptomyza pallida Zett*

nőstényének tojó eső-véglemezei (B —C: Basden nyomán, a többi eredeti)
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6 (5) Sötétebb faj, különösen a nőstények. A tor hátoldalának közepén
nincsen hosszanti sáv, vagy az gyengén körvonalazott és halványabb* 
A pofa a szem alatt legalább olyan széles, mint a 3. csápíz. A nősté
nyek szívókája és tapogatóinak hegye sötétszürke. A hímek cereusai 
viszonylag rövidek és szélesek, legkisebbek a nemen belül, és rajtuk 
az erős szőrökön kívül az egész cercust borító nagyon finom szőrözet 
vaii (84. ábra: B), 1,5—2,1 mm.

Észak-Éuxöpáii és a Brit-sziget eken kívül a szlovákiai Bártf&n is gyűjtötték. 
Az előzőhöz képest kétségtelenül Mdegkedvclfí faj. Lárváit a tyúkhúr (Síeiíaría 
média) leveleiben találták aknázva (VII.) (=  graminum var. gri&escens DodA)

[griseola Zett,]

11. nem: Drosophila Fall,

Homlokuk oldalvonalai párhuzamosak, vagy hátrafelé szélesednek, a leg
több faj arcpajzsa középen kiemelkedik, keskenyebb vagy szélesebb, de sok fa* 
jón lenyúlik egészen a száj peremig, így profilban orrszerű (90* ábra: A). Rajta 
középen bemetszés is lehet (85, ábra: B, nyíl), vagy az arcpajzs lapos és arcéi 
egyáltalán nincs (90, ábra: R). Ocellaris, külső és belső verticaKs és postverti- 
calis sörtéik erősek, 3 pár felső orbitalis sortéjük közül az elülső hátrabajlő 
a leggyengébb, az előrehajló legtöbbször beljebb ered a homlokon, mint ahátra- 
hajlők. Az orbitalisok előtt a pontszemleinezen és a homlok közepén rövid, 
vékony sörték vannak* Postocularís sörtéik közül á legbelsők igen erősek 
lehetnek. Csápjuk 3. ízének hossza és szorözöttsége változó, olykor faji jel-
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Icmző, csápsörtéjükön felül mindig több, alul legalább 1 hosszú ág van a vég
villa mögött (73. ábra: D). Szemük röviden, ritkán vagy sűrűn szőrös, olykor 
egészen csupasz. Pofájuk fajonként változó szélességű. Vibiissajuk mindig erős, 
de 1. peristomalisuk vele egyenlő hosszú lehet, és ritkábban még néhány további 
is megközelíti a vibrissa hosszát. A praelahrum sosem lécszerűen keskeny, 
a tapogatókon levő sörték száma olykor a meghatározáshoz nagyon fontos. 
Toruk hátoldala a sárgától a feketéig változó színű, és mintás is lehet, a legtöbb
ször fényes. Torsörtézetük: 1—2 humeralis, 2 notopleuralis, 1 praesuturalis, 
3 supralaris, 1 postalaris, 2 dorsocentralis, 0—1 piaescutellaris és 2 scutellaris 
sörtepár. A dorsocentralis vonalakon belül 4—8 sor acrosticbalis sörtéjük lehet, 
amelyek a legtöbb fajon szabályos sorokba rendeződtek (89. ábra: A—B). 
1— 3 sternópleurális sörtéjük van. Ha a két szélső erős* közöttük a középső 
sokszor vékony és rövid, de néha (Lordiphosa Basd. alnem) hosszabb, mint 
az elülső. Lábaik sörtézete igén változatos, mindhárom lábszárukon lehet 
külső praeapicalis sörte, de hiányozhatnak is. Szárnyukon az érarányok nagyon 
változóak, de mellékerük mindig szabadon végződik, és tőharánterük nincs 
(86. ábra: A). A szárny színtelen, de mintás is lehet. A potroh sokszor mintás, 
a hím ivar szerv alakja (pl. 84. ábra: D, G), illetve a nőstények tojócsőlemezei
nek alakja és sörtézete az egyik legfontosabb faji bélyeg.

Igen változatos életmódú fajokat egyesítő nem. Fajai között vannak olyanok, amelyek 
virágokban, mások gombákban fejlődnek, igen sok faj lárvája erjedő növényi anyagokban 
(rothadó gyümölcsök, cefre stb.) él, de ismerünk komp oszt bán, fák kicsorgó nedvében fejlődő 
fajokat is, sőt á trópusokon olyanok is akadnak, amelyek ászkarákokkal vagy tajtékos kabó
cákkal (Gercopidae) vannak kommenzális kapcsolatban. Bizonyos fajok nagy számuk miatt, 
és elpusztult, bomló fejlődési alakjaikkal ecet- és sörgyárakban, tejüzemekben nagy károkat 
okozhatnak. 1 - 2  faj emberi székletre is repül, de egészségügyi jelentőségük nincs.

A legnagyobb légynem. Eddig mintegy 1250 faját írták le, de másfél-kétszer ennyire 
becsülik a jelenleg élő fajok számát. Napjainkban is keletkeznek új fajai. Lárváik nyálmirigyé
ben polytaen kromoszómák vannak; alacsony krornoszőmaszámuk, rövid fejlődési idejük és 
könnyű tenyészthetőségük miatt a legfontosabb genetikai vizsgálati objektumok. E vizsgálatok 
eredményeként a Drosopfrtia-fajok genetikai, szármáz ás tani, élettani, morfológiai, sőt bizonyos 
fajok ökológiai szempontból is a legjobban ismert legyek. Tenyésztésük során sok érdekesség de
rült ki (kriptikus fajok, a mutációk okainak felderítése, egyes morfológiai tulajdonságok lokali
zációja a kromoszómákban stb.). Részletes ismereteink csak tenyésztésbe vett fajairól vannak, 
sok fajukról igen keveset tudunk. A legtöbb Drosophila-faj az Újvilágban él, különösen a neo- 
tropikus régióban, amely egészen bizonyosan keletkezési centrumuk volt. Viszonylag sok faja 
világpolgár, viszont a fajok túlnyomó többsége endemikus alak. Európában mintegy 50 faja 
fordul elő, ezek közül hazánkban eddig 31 fajt találtak, míg további 7 faj előkerülésére számít
hatunk.

I (2) A csápsörte csúcsa nem villás, alul csak a tövén van 1, míg felül 
szintén a tövi részén 2 hosszú ág, egyébként csak röviden szőrözött 
(73. ábra: B). A hímek hátulsó lábfeje 1, ízének tövén a belső oldalon 
feltűnő, hosszú és lapos ujjszerű kinövés van (85. ábra: L). Csáki 
huméralis sortéie van, A Szárnv barnás, a haránterek árnyékoltak, 
2—3,2 mm.

Eddig csak Európa magashegységeiben, hegyi réteken gyűjtötték. A Magas- 
es az Alacsony-Tátrán már megfogták, de nem lehetetlen, hogy hazánk Valamelyik 
magasabb begyéről is előkerül (VII—VIII.)

[nigrosparsa Stróbl]
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2 (1) A csápsorte csúcsa villás, a végvilla mögött hosszú ágak a csápsorte
csúesi felén is vannak (73* ábra: D)* A hímek hátulsó lábfeje 1* 
ízének tövén nincs hosszú, tövisszerű kinövés*

3 (6) A 3. csápíz nagyon nagy, kb* háromszor olyan hosszú, mint a 2.
íz, és feltűnően hosszan szőrözött (73* ábra: C)* Az arcpajzs többé- 
kevésbé lapított, profilban egyáltalán nem orrformájú* Csak a hátulsó 
lábszáron van külső praeapicalis sörte, A szegélyéren az rx betor- 
kollásánál levő törésnél csak 1 hosszabb sörte van*

4 (5) 2 humeralís sört éje körülbelül egyforma hosszú* A csápsörtén felül
3 hosszú ág van* A szegélyér mg2 szakasza kevesebb mint 2,5-szer 
olyan hosszú, mint az mg3 szakasz. A vastagabb szegély sörték az 
mg3 szakasz közepén túlra terjednek* A 2 — 6* hátlemezeken két 
különálló, oldalsó sárga folt van* 2,5— 3,5 mm,

Hendkívür ritka európai faj. A K árpátomé ti encében csak Sajászkab anyán 
és Mekádián gyűjtötték (VL)

[Oldenbergi D xjda]

5 (4) Felső humorai is sörtéje sokkal hosszabb, mint az alsó, A csápsörtén
felül legtöbbször 5 közepesen hosszú ág van. A szegély ér mg2 sza
kasza több mint 2,5-szer olyan hosszú, mint az /ng3 szakasz. A vas
tagabb szegély sört ék nem érik el az mgz szakasz közepét* A potroh 
2 — 6* hátlemezeinek közepén egyetlen, osztatlan nagy sárga folt 
van. 2,5 — 3,5 mm*

84. ábra. A: Drosophila fenestrarum F a ll.  hímjének surstylusa — B: Scaptomyza griseola 
Z ett. hímjének cercusa — C: Drosophila andalusiaca S tró b l hímjének surstylusa — D: J3* 
ambigua Pom* hímjének ivarszerve — E: Scaptomyza graminum Fall* hímjének cexcusa — F: 

Drosophila acumináta Coll. és G: D. subohscura C oll. hímjének ivarszerve (A, G?
F —G: Collín nyomán, a többi eredeti)

9 XV. 7
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Nagyon ritka európai faj. Észak-Európában, Ausztriában (Stájerországban), 
a Kárpát-medencében Gödöllőn, a Mátra hegységben (Galyatető), a Blikkben 
és Felsőbányán (Románia) gyűjtötték^ Lárvái a judásfüle-gombábán fejlődnek 
(YIIL)

Lundstroemi D uda

6 (3) A 3. csápíz kisebb, legfeljebb kétszer olyan hosszú, mint a 2. íz*
és rövidebb en szőrös. Olyan esetekben, amikor a 3. csápíz nagy és 
hosszan szőrös, az arcéi orrformájű, vagy legalábbis jól láthatóan 
kiemelkedő. A szegélyéren az f^betorkollása előtti törésnél 2 hosszabb 
sörte van. A fajok többségének mindhárom lábszárán van külső 
praéapicalis sörte.

7 (16) Stcrnopleuralis sörtéik elölről hátrafelé hosszabbodnak (89. ábra: 
F). Aerostichalis sörtéik 4—6 rendezett vagy rendezetlen sorban 
állnak. Arcélük rövid, arcpajzsuknak csak x/a —̂ ^-éig ér, profil
ban nem orrszerű. Az elülső lábfej 1. íze hosszabb* mint a 2. és 3* 
íz együtt, sőt esetleg hosszabb, mint a következő 3 íz együtt. 
Á hímek elülső lábfeje 1. ízének csúcsán vontralisan hosszú, halvány 
szőrökből álló bojt van, hasonló, de kevésbé feltűnő szőrök a 2. 
lábfejízen is vannak (76. ábra: E), Csápsört éjükön alul 2—3 hosszú 
ág van, ezek közül 1 a lövi részen (73. ábra: D). Az elülső dorso
centralis sörte előtt meghosszabbodott dorsocentralis microchaetak 
vannak.

8 (9) A homlok, a tor és a potroh fekete, az arcpajzs sötétbarna-fekete.
Az elülső lábfej L íze kissé hosszabb, mint a következő 3 íz együtt. 
A lábak sárgák. A felső humeralis alig több mint fele olyan hosszú, 
mint az alsó. Az aerostichalis sörték 4—6 rendezetlen sorban helyez
kednek el a dorsocentralis vonalakon belül. A nőstények tojócső* 
lemezei lekerekítettek (82. ábra: G) 2 —2,5 mm.

Igen ritka európai faj. Ausztriában több helyen és a Szovjetunió területén 
gyűjtötték, így hazánkban is előfordulhat. Életmódját ritkasága miatt nem ismer
jük

[nigricolor Stróbl]

9 (8) Az arc, a homlok és a tor sárga, legfeljebb a tor sárgásbarna. Az
elülső lábfej 1. íze rövidebb, mint a következő 3 íz együtt.

10 (13) A felső humeralis sörte határozottan rövidebb és vékonyabb, mint 
az alsó, esetenként alig több mint fele olyan hosszú. A potroh hát
lemezei elöl középen nagy területen sárgák. 4 — 6 sor acrostiohali- 
suk van. Kisebb, nagyon ritka fajok.

11 (12) 6 rendezett sor aerostichalis sörtéje van. Tapogatói csak a csúcsu
kon szürkék. A nőstények tojőcsőlcmezei sajátos alakúak (85. ábra: 
F —G-). Hímje még ismeretlen. 2—2,1 mm.

Eddig csak Sfzaporcáu és Aranyosgadányban. a Heves megyei Taráon és 
Szászkán (Déli-Kárpátok) gyűjtötték. Imágói réten fordultak elő. Fejlődését nem 
ismerjük (EV — X.)

hexasticka L. P aff
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12 (11) 4 sor acrostichalis sörtéje van, legfeljebb a tor legelején szán*elható
6 rendezetlen sor. A tapogató majdnem teljes hosszában sötétszürke. 
A hímek, ivarszerve viszonylag kicsi, surstylusaik hegyesek, és egy 
kicsiny, fekete tüskéből álló sor van rajtuk (84* ábra: F). 2 mm.

A fajt Angliából írták le, azóta csak egy bizonytalan finnországi adata van. 
Előfordulását nálunk nem zárhatjuk ki

[acum inata Coll .]

13 (10) A felső humeralis sörte olyan vastag, és majdnem, vagy éppen olyan
hosszú, mint az alsó. A poiroh sokszor egészen sötét színű, Mindig 
csak 4 rendezett sor acrostichalis sörtéjük van, csak a tor legelején 
lehet 6 rendezetlen sor. Nagyobb, gyakoribb fajok.

14 (15) A hímek surstylusai (84: ábra: A) nagyok, profilban majdnem trape- 
zoidálisak, legszélesebb részükön több mint másfélszer olyan széle
sek, mint a hátulsó comb; tövükön nincs kinyúló háromszögletű 
nyúlvány. A nőstények tojócsőlemezei a csúcsúkon keskenyebben 
kerekítettek, i eket és színűek, külső felszínükön mélyítettek, a szélü
kön levő tüskék egyforma nagyságúak; az analis bojt hosszú (82. 
ábra: Á). 2,3 — 2,5 mm.

Európai faj. Hazánk egész területéről előkerült, de mindenütt csak kevés 
példányt gyűjtöttek. Imágói nedvesebb erdei tisztáson, füveken, b oá ól ok levelein 
fordulnak elő. Fejlődésére vonatkozóan nincsenek biztos adatok (IV- X.)

lenestrárum  F a l l .

85. ábra. A: Drosophila rufifrons Lw. nőstényének tojó cső-véglemeze — B: D. littoralis Meig. 
arcpajzsa — C: D, rufifrons Lw. és D: D> défl&xa Dui»A homloka — E: Z), obseura EalL. paj
zs ócskája — F: jD. hexasticha L, P a ff  nőstényének tojó cső-véglemeze fél alulnézetben és G: 
profilban — H; jD, bifa&ciata Pöm., I: D. obseura F a ll , ,  J: D. helveticaB u rla  és K: D. mdano- 
gaster Mejc. Hímjének elülső lábfeje — L: D, nigrosparsa Stróbl hímje hátsó lábfejének 1. 

íze (A és II—-Jr B u r la  nyomán, a többi eredeti)

9*
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15 (14) A hímek surstylusai {84. ábra: C) keskenyebbek, különösen csúcs* 
felükön, a tövükön egy kinyúló háromszögletű nyúlvánnyal. A nős
tények tojócsole mezei a csúcsukon szélesebben kerekítettek, rend
szerint sárgák, nem mélyítettek, a szélükön levő tüskék közül 1—2 
alsó, tövi tüske határozottan erősebb, mint a többi; az anális bojt 
rövidebb (82. ábra: B). 2,2 — 2,5 mm.

A Kanári-szigeteken és a Földközi-tengeri szigeteken, az európhí kontinen
sen észak felé Dániáig előforduló faj. Hazánkban csak Tihanyban, Aranyosga* 
dányhan és Mély kúton gyűjtötték, a Kárpát-medencében ezeken kívül Noviból 
származó példányaink vannak. Életmódja teljesen ismeretlen (VI,). ( =  foTcipata 
Coll.)

andalusiaca Stróbl

16 (7) Középső sternopleuralis sörtéjük1 rövidebb, mint az elülső, esetleg
csak mint vékony és rövid szőr van meg (89, ábra: D, J). Acrosti- 
cbalis sörtéik 6 — 8 rendezett sorban állnak. Arcélük hosszabb és 
el őre ugró, profilban orrszerű is lehet.

17 (54) A dorsocentraíis vonalakon belül 8, többé-k evésbe jól elhatárolt
acrostichalis sörtesoruk van (89- ábra: A).

18 (21) A tor hátoldala fénytelen, szürke vagy sárgásszürke, barna pon
tokkal vagy foltokkal, úgyhogy majdnem minden sörtének barnán 
szegett talppontja van (89. ábra: A). Az arcéi középen teljes hosszá
ban felszínesen barázdált.

19 (20) Á szárny a szegélyérnek a vállér mögötti törésénél sötéten pig
mentált (91, ábra: A). Az elülső csípő belül sötétszürke. Az elülső

86. ábra. A: Drosophila funebris Fall.* B: Mycodrósophilü poedlogasira Lw.f C: Drosophila 
m^lanúgaster Meig. és D: D. littoralis Meio, szárnya (Eredeti)
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comb nem sötétebb, mint a csípő külső felszíne. A szárnyerek bar
nák, a szárny sárgás. A tapogatók sötétbarnák. A potroh egy vagy 
több hátlemeze oldalszélének közelében sárgás folttal díszített. 
A hímek elülső lábfejíze löviden szőrös. 2,8 — 3,5 mm.

Kozmopolita faj, nálunk sem ritka. Szinte kizárólag emberi településeken, 
lakóházakban, is tállókban {t Óm ege sen) s árny ékszék ek en, a nagyvárosok bel g ej ében 
is előforduló faj. Lárvája táptalajon könnyen tenyészthető. Gyümölcsre kevésbé 
repül, mint a következő faj (V— X.)

repleta Woll*

20 (19) A szárny a szegélyeznek a vállér mögötti törésénél nem pigmentált 
(91. ábra: D). Az elülső csípő belül világosbarna. Az elülső comb 
sötétebb, mint a csípők külső felszíne* A szárnyerek sárgásak, 
a szárny színtelen. A tapogatók sárgásak vagy sárgásbarnák. A pot- 
roh bátlemezeinek oldalsó széle közelében nincsenek sárgás foltok. 
A hímek elülső lábfején a 2. lábfejíz hosszával egyenlő, kifelé hajló 
szőrök vannak, hasonlóan mint a 76. ábra: G-n. 3—3,5 mm.

Kozmopolita faj, nálunk az őszi gyülmölesérés idején bizonyosan több he
lyen előfordul, de mivel igen kicsiny populációkat alkot, nagyon nehéz megtalál
ni. Eddig csak Aranyoögadáriyban fogták. Az ember környezetében él, imágóit 
hullott gyümölcsön, gyümölcscefrén gyujthetjük. Lárvái is ilyen anyagokban 
fejlődnek, de genetikai vizsgálatok céljaira könnyen tenyészthetők táptalajon, 
laboratóriumban 1? (? — V II— XI.)

Hydei Sturt*

21 (13) Á tor hátoldalán nincsenek barna pontok és foltok, legfeljebb többé-
kevésbé határozott barna hosszsávok. Az arcéi sima, nem baráz
dált.

22 (25) Külső praeapicalis sörte csak ahátulsó lábszáron van. Sárga, sárgás-
barna fajok.

23 (24) A tor hátoldala fénytelen sárga Színű, rajta 3 nagyon határozott, 
keskeny, barna hosszanti sáv húzódik, amelyek közül a középső hátul 
villásan elágazik. A tor oldallemezein 2—3 barna hosszanti sáv van. 
Kiesi faj, 1,75 —2 mm.

Kozmopolita, nálunk is közönséges faj. Lárvája nagyon sokféle anyagban 
ki tud fejlődni, A legtöbb imágó lakott területeken gyümölcsökről, cefréről, árnyék- 
székekből gyűjthető, de előfordul erdőben is. Könnyen tenyészthető, gombában, 
savanyú tejben, erjedő gyümölcsökben is kifejlődő „mindenevő” faj (?—VI -X I.)

Busckii Coq,

24 (23) A tor hátoldala gyengén fénylő vagy egyszínű sárgásbarna, olykor 
elmosódott sötétebb rajzolat nyomai vannak rajta, amelyek meg
lehetősen széles sávokat formálhatnak. A tor oldallemezein legfel
jebb rosszul elhatárolható sötétebb foltok lehetnek. Nagyobb faj.
3—3,5 mm.
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Kevéssé ismert európai faj. Hazánkban nem mondható ritkának* Lárvái 
különféle csöves, valamint likacsos gombákban fejlődnek (Y — X.) (=  vibrissina 
D u d a )

confusa Staeg,

25 (22) Minden lábszáron jól látható külső praeapicalis sörték vannak.

26 (41) Á tor hátoldalának alapszíne sötétebb szürke vagy feketés, bár rajta
finom aranyszínű, hamvasság és barna sávok lehetnek,

27 (30) 3 határozott, erős sternop le orális sörtéje van, bár a középső rövidebb,
mint az elülső (89. ábra: D). 1 pár praescntellaris sortéjük jóval 
hosszabb, mint az előttük álló acrostichalisok. A hímek elülső láb
fején nincsenek sortefésűk.

28 (29) A homlok olyan széles, mint amilyen hosszú középen, oldalvonalai 
közel párhuzamosak (85* ábra: C)* A szemhez szorosan simuló 
fejtetőlemezek és az élesen határolt homlokháromszög bársony
fekete, a homlok közepe vörösessárga. Az elülső hátrahajlő felső 
orbitalis sörte csak 2/3 olyan hosszú, mint az előrehajló sörte, és 
jóval a mögött, majdnem olyan távol ered a szemtől, mint a hátulsó 
hátrahajlő sörte. Fényesebb, inkább fekete faj. 1,8- 2,6 mm*

Európai elterjedésű faj, amely a sarkkor közelében már hiányzik, és az 
eddigi adatok szerint csak a Kárpát-medencében gyakori. Hazánkban erdőkben 
közönséges* iniágőit főként sebzett tölgyfák savanyú, erjedő nedvén fogták, lárvái 
is valószínűleg ebben fejlődnek legnagyobb számban. Ősszel áz érett és bomló 
gyümölcsökön is előfordul, ilyenkor lakott helyeken sem ritka (III ̂ X .) ( =  
nitens B dzzati)

rufifrons Lw*

29 (28) A homlok clöl is szélesebb, mint amilyen bosszú középen, és hátra
felé kiszélesedik (85, ábra: D). A teljes homlok sötétebb barna színű, 
a szemtől előrefelé elváló fejtetőlemezek és az elmosódottan határolt 
homlokháromszög csak fényesebb, de sohasem fekete* Az elülső

87. ábra. Drosop/tiia-fajok nőstényeinek tojó cső-véglemezei. A: D . obscura F a ll.,  TS: D, ambigua 
Pqm.? C: D . subobscttra C oll., Di D. bifasciata Pori., E: D. kelveiica Burda és F: D. unimaculata

Stróbl (A—E: Burla — F: Basden nyomán)
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hátrahajló felső orhitalis sörte fele olyan hosszú* mint az előrchajló, 
és amellett á szemhez sokkal közelebb ered, mint a hátnlső hátra- 
hajlő. Kevésbé fényes, inkább sötétbarna faj. 1,8—2,5 mm*

A magashegységeket és Észak-Európát kivéve kontinensünkön mindenütt 
megtalálható, de sehol sem gyakori. Imágóit főleg tölgyfák kicsurgó nedvén 
fogták, A kevés speciális gyűjtés miatt hazánkban eddig csak Budapesten és a 
Börzsönyben fogták, hazai idő- és térbeli elterjedése, de a lárvák fejlődése sem is
mert kielégítően (VI -VII.) {=  Guyénoti Bttrla)

deflexa D uda

30 (27) Csak 2 erős sternopleuralisuk van {89* ábra: J). Praescutcllaris hely
zetű acTOStichalisaik nem, vagy alig hosszabbak, mint a többi acro- 
stichalis, A hímek elülső lábfején fekete, viszonylag vastag sörték- 
ből álló fésűk vannak,*

31 (32) A hímek elülső lábfején 2 gyenge sörtefésű van, az 1. lábfej ízen
4 — 7 szabálytalanul hajló, a 2* ízen 3 — 6 szabályosan hajló foggal; 
mindkét sörtefésű kb, 45°-os szögben hajlik a lábfej tengelyéhez, 
A nőstények tojőcsőlemezei a csúcs felett és alatt is 1 — 1 hosszú körté
vel, a tojócsőiemezen minden tüske hegyes. A nőstények potrohának
4—7* hátlemezén, elülso-oldalso szélükön 
folt van. 2,5—3,3 mm*

Angliában, Észak-Európában és Svájcban gyűjtötték. Hazánkban is számít
hatunk előfordulására* Rokonaihoz hasonlóan erdei fajidé életmódja és lárváinak 
fejlődése nem ismert

[subsilvestris Ha r d y ]

32 (31) A hímek lábfejének 1, és 2* ízén levő sörtefésűk nagyobbak, mind
kettő fogai Szabályosak, és legalább az egyik fésű sokkal kevesebb 
mint 45°-ra áll a lábfej tengelyéhez (85. ábra: H —I)- A nőstények 
tojócsőlemezein csak 1 bosszú sörte van, mégpedig a csúcs alatt* 
annak közelében, a tojócsőlemezen a legtöbb tüske tompa, vagy 
legalábbis néhány rövid, tompa tüske van (87, ábra: A—E). A nős^ 
tények potrohának 4—7. hátlemezén nincsenek sárga foltok, vagy 
a foltok sokkal kisebbek és nem háromszög alakúak.

33 (36) A tor hátoldala egyszínű szürkésfekete, sötét arany színű hamvas-
sággal, sávok nincsenek rajta.

34 (35) A szegélyér r2_!_3 és r4+5 közötti szakaszának felén, vagy több mint
a felén van vastagabb, fekete sörtékbol álló szegély, a szárny a
szegély ér mentén, különösen az ra+3 betorkollása körül finoman,
szürkén árnyékolt (88. ábra: Á), A hímek 1, lábfején levő sortefésűk
hosszabbak, 9—14 fogúak* Az ivarfüggeléken levő genitalis fésű
rövid, 5—7 fogú, és nincs pikkelyszerű, másodlagos kinövése (84
ábra: G). A nőstények tojÖcsőlemeze a végén szélesen lekerekített’*

* Az e fajok meghatározásánál használt bélyegek alkoholos anyagon sokká] jobban 
láthatók és kényelmesebben vizsgálhatók? mint szárazon preparált példányokon.

nagy, háromszög alakú
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szélesebb, mint a hátulsó lábfej 1. íze, A csúcsán 6—8 egyforma 
hosszú, egymáshoz közel állő rövid, tompa tüskéből álló sor van, az 
alsó széle mentén még kb. 6 rövid, hegyes tüskével és 1 különálló, 
rövid tüske oldalt a csúcs közelében; a tojőcsolemez csúcsa alatti 
hosszú sörte csak háromszor olyan hosszú, mint a mellette álló 
tüskék (87* ábra: C). 2—3,5 mm.

Európai faj, nálunk mindenütt előfordul, de nem látszik gyakorinak* 
Olyan erdei faj, amely főleg az őszi gyümölcsérés idején nagyobb számban fogható 
az emberi településeken is. Sok imágot lehet gyűjteni különféle lombosfák sebei
ből ki csurgó nedven. Lárvái erjedő gyümölcsön, de mesterséges táptalajon is 
kifejlődnek (IY -X L )

subobseura Coll.

35 (34) A szegélyér r2_*.3 és r4^5 közötti szakaszának csak 1j3—2/5-én van 
vastagabb, fekete sörtckből álló szegély, a szárny sehol sem árnyé
kolt (88, ábra: D). A hímek elülső lábfején levő sörtefésdk kissé 
rövidebbek, az 1. lábfejízen 7—11, a 2, ízen 6 — 10 foggal* Az ivar
függeléken levő genitalis fesd hosszabb, 7 — 8 fogú, és kimélyített, 
pikkely szerű, tompa hegyű másodlagos kinövés belső oldalán 
helyezkedik el. E kinövés rendszerint lefelé irányul, úgyhogy a fésű 
kívülről takart (84. ábra: D). A nőstények tojócsőlemeze keske
nyebb, a csúcsa legfeljebb olyan szeles, mint a hátulsó lábfej 1* íze, 
néha a végén visszahajlik, rajta a tüskék finomabbak és hosszabbak, 
mint az előző fajon, a csúcsa környékén levő vastagabb tüskék nem 
szabályosán egymás mellett állnak, az alsó széle mentén több hegyes, 
szinte szőrszerű tüske van; a tojócsőlemez csúcsa alatti hosszú sörte 
négyszer olyan bosszú is lehet, mint a mellette álló tüskék (87. ábra: 
B). 2 — 3 mm.

Európai faj, de északon még nein találták. Hazai elterjedési adatai hiányosak* 
csak a Börzsönyben, Budapesten és Aranyosgadányban (Baranya m.) gyűjtötték

'88. ábra. A; Drosophila sttbobseura C oll., B: D, immigrans Sturt.* C: D. tristis F a ll .  3 és D: 
, ű . aTnhigua Pom, szárnya (Eredeti)
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bár valószínűleg országszerte előfordul, Rokonaival együtt fák kicsurgó nedvén 
a legkönnyebb gyűjteni, de ritkábban házakban, gyümölcsösökben is föllelhető. 
Lárvái mesterséges táptalajon is kifejlődnek (?—V II—.XI*)

amhigua Pom,

36 (33) A tor hátoldalának sötét aranyszínű hamvasa ágát az acrostichalis
területen 2 viszonylag széles, barna sáv szakítja meg* (A sávok 
gyakran nem határozottak a tristis Fall* szárazon preparált egyedem. 
Ezek azonban 2 erős tapogató-sörtéjük, a hímek pedig sötét elülső 
szárnyfelük alapján jól elválasztok az előző fajoktól,)

37 (38) A tapogatók alsó és külső-oldalsó szélén 1—1, közel egyforma erős
sörte van (73* ábra: F)* A hímek szárnyának elülső szegélye és 
csúcsa jól láthatóan feketén árnyékolt (88* ábra: C), az elülső láb
fejen levő sörtefésük hosszúak, mindkettő 8—12 fogú. A nőstények 
potrohúnak hátlemezein oldalt nincsenek sárga foltok, 2 — 3,5 min.

Európa középső és déli területein fordul elő, hazánkban nem gyakori, bár 
bizonyára jóval elterjedtebb, mint az az eddigi gyűjtési adatokból kitűnik (Gyón, 
Budapest, Börzsöny hegység). Erdőkben, különösen erdőszéleken fogható, az 
emberi települések közelében csak elvétve fordul elő. Nedvese lombosfákon gyűjt- 
hetjük, de sosem tömeges. Mivel nősténye nehezen különíthető el a rokon fajoktól, 
tenyésztési kísérletekkel kellett bizonyítani, hogy különálló faj (VI—VIII,)

tristis F all.

38 (37) A tapogatókon csak közvetlenül a csúcs alatt van 1 erős sörte
A hímek szárnyán sehol sincs feketés árnyékolás*

39 (40) Mindkét nem pajzsocskáján középen sötét folt és viszonylag széles,
sárgásbarna szegély van (85. ábra: EJ. A tor hátoldalának hosszanti 
sávjai kissé szelesebbek és kevésbé fényesek. A szegélyér r2.[3 és 
r4_t.5 közötti szakaszán a vastagabbvfekéte szegélysörték e szegélyér- 
szakasz 2/5-éig terjednek. A hímek elülső lábfején a sörtefésük 
rövidebbek és rézsútosabban állnak, az 1. lábfejízen 6 — 10, a 2* 
ízen 6—7 (5—9) foggal (85* ábra: I); eercnsalkon ventralisan nagy 
beöblösödés van (78* ábra: H)* A nőstények potrohának 4 — 6, 
hátlemezén az elülső-oldalsó szegélyen kis sárga foltok vannak, 
de ezek szárazon preparált, különösen ősszel gyűjtött állatokon 
nem szembetűnőek, mert nem sárgák, hanem vörösesbarnák. 
A tojócsŐlemezek csúcsán kevés tüske van, a rajtuk levő csúcs alatti 
sörte nagyon hosszú (87* ábra: A). 2—3 mm.

Európai faj, amely sehol sem gyakori. Nálunk igen ritkán gyűjtötték, bár 
valószínűleg minden erdővel borított területen megtalálható. Lakott helyeken 
elvétve fordul elő. Imágóit fák ki csurgó, erjedő nedvén* ritkán gyümölcsöskertek
ben hullott gyümölcsön fogták (VI—X.) (=  ob&curoides Pqm.)

obseura Fall,
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40 (39) A pajzsocska majdnem teljesen fekete, világos szegélye igen keskeny,
vagy fel sem ismerhető- A tor hátoldalának hosszanti sávjai kes
kenyebbek és fényesebbek. Vastagabb, fekete szegélysörték a sze
gélyér r2+3 és r4H.s közötti szakaszának ^-áig terjednek, A hímek 
elülső lábfején a sörtefésűk hosszabbak és kevésbé ferdén állnak, 
az 1. ízén 7 — 11, a 2. ízen 6 — 11 foggal (85. ábra: H); cerciisaikon 
alul nincs ventralis heöblösödcs (78. ábra: G). A nőstények potrohá- 
nak 4 — 6. hátlemezén elöl-oldalt nincsenek világosabb foltok, 
tojőcsőlemezeik csúcsán több tüske van, a csúcs alatti bosszú sörte 
rövidebb, mint az előző fajon (87. ábra: D). 2—2,5 mm.

Pontosan még nem ismert eltcrjedésű európai faj, Nálunk nem gyakori* eddig 
csak Budapesten, a Bükk és a Börzsöny hegységben gyűjtötték. Életmódja 
rokonaiéhoz hasonlít, elsősorban erdei faj. Ökológiájáról keveset tudunk, néhány 
adat bizonytalan, mert könnyű összetéveszteni az előző fajjal (ÍV—YI—?)

bifasciata Főm.

41 (26) A tor hátoldalának alapszíne sárga vagy világos abb-sot ét ebb barna.

89. ábra. A: Drosóphila Hydei S tu rt. és B; D. unimaculata S trób l tora felülnézetben — C: 
D. histriö Meig. potroha — D; D. rufifions Lw, sternopleuraja — E: D, Kunís&i Duda potroha 
— F: D. fenestrarum F a ll. sternopleuraja ^  G: D . testaceu v, Ros. tora fel felülnézetben —- H: 
D. limbata V. Ros, és I: D. transversa F a ll,  potroha — J; D, subo6scura C oll, sternopleuraja

(Eredeti)
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42 {49) Mindkét harántér többé-kevésbé határozottan árnyékolt, de lég- 
alábbis szembetűnően sötétebben pigmentált, mint a többi ér 
(91* ábra: C); amennyiben csak a hátulsó barántér árnyékolt, akkor 
gyenge árnyékolás több hosszanti ér végén is van (88* ábra: B).

43 (44) Az elülső comb elülső-belső felszínének csűcsi felén 8—11 rövid, 
hegyes tüskéből álló jellegzetes sörtesór van (76* ábra: B). A tor 
többnyire egyszínű, fénytelen, világos khakibarna* Az r2+3, r4+5 
és m erek vége és a hátulsó h arán tér finoman árnyékolt (88* ábra: 
B)* A hírnek elülső lábfejének két első ízén alul sűrű, filcszerű szőrök 
vannak (76. ábra: D)* 2,5—4 mm*

Kozmopolita, szinantróp faj* Hazai elterjedéséről nem sokat tudunk, csak 
Visegrádon és Aranyos gadányban (Baranya m.) gyűjtötték, de csupán ennek 
alapján nem mondható ritkának* A mi éghajlati viszonyaink között csak épületek* 
pincék belsejében lúd áttelelni, és kicsiny, izolált populáció kát alkot konyhákban, 
gyümölcs cefrén stb* Ürüléken nem fordul elő, legfeljebb konyhai szeméten; 
egészségügyi jelentősége nincsen. Hazai idő- és térbeli elterjedésének felderítésére 
további gyűjtések szükségesek (?— VIII—XL)

immigrans Sturt,

44 (43) Az elülső comb elülső-belső felszínén nincs rövid tüskesor* A tor 
sárgásbarna, többé-kevésbé fényes* Mindkét barántér határozottan 
árnyékolt, vagy legalábbis szembetűnően sötétebben pigmentált, 
a szárnyak egyébként világosak* A hímek elülső lábfeje egyszerű.

45 (46) A vibrissa mögötti első peristomalis legtöbbször hosszabb, mint 
a vibrissa hosszának a fele, A potroh 2—4. hátlemezén 1 — 1 pár 
nagy, többé-kevésbé háromszög alakú fekete folt van, amelyek 
alapja a hátlemezek hátulsó szélén van, csúcsuk pedig megközelíti 
az elülső szélüket (89* ábra: C)* A haránterek árnyékolás helyett 
inkább csak sötétebben pigmentáltak* Az erősebb fekete szegélysorték 
a szegélyér rs+3 és r4+5 közötti szakaszának x/3—%-én vannak* 3—4 
mm.

A Falaearktikumon kívül előfordul az orientális régió északi részén is* Sehol 
sem gyakori. Hazánk több pontjáról, de mindenünnen csak kevés példányát 
gyűjtötték* Lárvái különféle gombákban fejlődnek, így imágói elsősorban ned
vesebb erdőkben fordulnak elő (V—X*)

histrío Meig .

46 (45) A vibrissa mögötti első peristomalis legtöbbször rövidebb, mint a 
vibrissa hosszának a fele. A potroh hátlemezeinek mintázata alak
ját tekintve szögletes* és kevesebh mint feléig terjed a hátlemez 
hosszának (89* ábra: E). A haránterek amellett, hogy sötétebben 
pigmentáltak, mint a többi ér, még árnyékoltak is. Az erősebb, 
fekete szegélysörték a szegélyér r24.s és r4.(.5 közötti szakaszának 
felén vannak*
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-47 (48) A hímek elülső lábfejének 1* ízén a csúcsi harmadban* 2. ízén teljes 
hosszában az elülső-belső felszínen több sorban álló hosszú, finom 
szőrök vannak (76, ábra: F). A pofa a szemek alatt határozottan 
keskenyebb, mint a 3- csápíz* A nőstények tojóesőlemezé profilban 
a csúcsán szélesen lekerekített, alsó és felső széle majdnem párhuza* 
mos (82, ábra: H)* A vibrissa mögötti első peristomalis sörte leg
többször közel fele olyan hosszú, mint a vibrissa* 1,8 —3,2 mm*

Egész Európában előfordul, hazánkban is közönséges. Lárvái az eddigi 
adatok alapján kizárólag gombában fejlődnek, tekintet nélkül annak faji hova- 
tartozóságára, Az imágók leginkább már kissé homló gombákra helyezik petéi
ket, Erdei tömegfaj. Emberi településeken csak kivételesen fordul élő (IV—XII,)

phalerata Mező,

48 (47) A hímek elülső lábfeje egyszerű, a pofa a szem alatt olyan széles, 
mint a 3, esápíz* A nőstények tojócsőlemeze profilban inkább három
szög alakú, a csúcsán keskenyen lekerekített, kb. 30°-os szöget 
alkotó alsó és felső szélekkel (82. ábra: I). A vibrissa mögötti első 
peristomalis sörte legtöbbször fele olyan hosszú sincs, mint á vib
rissa. 2,4 — 3,5 mm.

Európai faj, elterjedési területét még nem ismerjük egészen pontosan, de 
az bizonyos, hogy északon és a magashegységekben hiányzik* Nálunk országszerte 
előfordul, de sokkal ritkább, mint az előző faj, amellyel teljesen azonos élet
módot folytat* Lárvái különféle gombákban fejlődnek (IV—XI.)

Kimtzei D uda

90. ábra. A: D ro so p h ila  tra n sv ersa  F a ll., B: D* S c k m id tí Duda, C: D, p h a le ra ta  Meig. és B; D*
ca m era r ia  Haluk fejé (Eredeti)



X V , HARMATLEGYEK -  BROSOFHILIDAE 7  141

49 (42) A szárny egészen világos, a haránterek nem árnyékoltak, de még
csak nem is sötétebben pigmentáltak,

50 (51) Akiinek elülsőlábfejének 1. ízén nincs sörtefésű . A 3, csápíz majdnem
kétszer olyan hosszú, mint amilyen szeles. A tor gyengén fénylő, 
mikroszkopikus hamvassága miatt tompított színű. A costal-index 
3,0—4,0 (86. ábra: A). Nagyobb, világos vagy sötétbarna faj* 3 -3 ,5  
mm.

Kozmopolita, elsősorban lakott helyeken, az ember közelében él6 faj. 
Nálunk is nagyon közönséges. Életmódja rendkívül változatos. Gyakori istállók
ban, árny ékszékekben, konyhákban és szemétgödrök felett. Lárvái hullott gyü
mölcsben, gombában, konyhai szemétben, sőt istállók magas szerve a anyag- 
tartalmü talajában is kifejlődnek, de tömegesen előfordul szeszfőzdékben és kom
poszttelepeken is. Életmódja ismeretében jogosan vetődött fel* hogy szerepe 
lehet az állati és emberi betegségek átvitelében* ebből a szempontból azonban 
csekély jelentőségű más, nagytestű légyfajokhoz képest (II—XIL)

funebris Fall.

51 (50) A hímek elülső lábfejének 1. ízén egyszerű, ferdén elhelyezkedő,
9—12 szorosan egymáshoz nyomott fekete fogú sörtefésű van (85. 
ábra: K). A 3. csáp íz csak másfélszer olyan hosszú, mint amilyen 
széles. Á tor erősebben fénylő. A costal-index nem több, mint 2,8 
(86. ábra: C). Kisebb, 2,0 mm körüli, sárgásbarna fajok.

52 (53) A hímek 1, ivarszelvényén levő píkkelyszerű, széles, kampös nyúl
vány kisebb, tompa rózsatüskéhez hasonlít (78. ábra: J), A szem 
ellipszis alakú, alatta a pofa viszonylag széles, kb. Yö*6 a szem 
hosszátmérőjének. A tapogatón a csúcsa alatt 3 ig e n  erős sörte 
ered (73. ábra: H). 1,8—2,4 mm.

91. ábra* Droáopbiíii-fajok szárnyai. A: P , rő p le ta  W oll., B: D . tran& versa FaiX., C: D. p h a lű ra ta
Meig. és D: D m H y d v i  S turt, (Eredeti)
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Kozmopolitat mindenütt közönséges faj. Egyike a leginkább domesztikált 
legyeknek. Lárvái igen sokféle anyagban, mindenféle erjedő gyümölcsben, savanyú 
tejben, konyhai hulladékban stb. kifejlődnek, de mindig fontos számukra a mikrosz
kopikus gombák jelenléte, mert a lárvák mikofágok. Egészségügyi jelentősége 
nincs, vagy elhanyagolható, viszont szesz- és tejüzemekben igen nagy károkat 
okozhat óriási tömegű jelenlétével. Főleg elpusztult fejlődési alakjainak eltávolí
tása nehéz, A háztartásokban is állandóan jelenlevő kellemetlen vendég. Leg
fontosabb azonban mint régóta használt kísérleti állat. Rendkívül alkalmas 
genetikai kísérletekhez, A feltárt genetikus Sajátságok, és az ezekhez kapcsolódó 
származásiam, élettani, biokémiai és morfológiai vizsgálatok alapján ma ez a 
legjobban ismert állatfaj, Törzstenyészetekben szaporított mutációi közül leg
több a szem színében és alakjában (Bar, whíte, Lobé, sepia stb.), a tcstszínben 
(yellow, black, ebony stb.), a szárny alakban és erezetben {Curly* vestigial stb.) 
jelentkezik ( =  fa s c ia ta  Meig.) — K ö z ö n s  é g é s  m u s l i n c a

melanogaster Meig ,

53 (52) A hímek 1, ivarszelvény én levő pikkelyszerű, széles, kampós nyúl
vány sokkal nagyobb, a sisakvirág legfelső szirmának hosszanti 
metszetéhez hasonlít (78. ábra: I.)* A szem tojás alakú, alatta a pofa 
viszonylag keskeny, kb. Viotae a szem hosszátmérőjének, Á tapogatón 
a csúcs alatt csak 2 erős sörte ered (73, ábra: G). 1,8 —2,4 mm.

Kozmopolita faj* amely az előző fajjal természetes kevert populációkat 
alkot. Észak-Amerikában úgy találták, hogy e populációkon belül a napi közép
hőmérséklet emelkedésével e faj aránya növekszik,, és az egvedek 80%-át is 
adhatja. A hazai m ela n o g a ste r  — s im u lá n s  populációk összetétele és az azt befolyá
soló tényezők ismeretlenek* de a kérdés tisztázása igen nehéz, mert csak a hímek 
választhatók el teljes bizonyossággal. Az eddigiek alapján úgy látszik, hogy e 
faj nálunk csak kis részét adja a kevert populációknak

smmlaus StürT.

54 (17) A dorsocentralis vonalakon bélül 6 sor acrostichalisuk van (89, 
ábra: B).

55 (58) Toruk hátoldala feketésbarna, 2—2,5 mm körüli, legfeljebb 3 mm-es 
fajok.

56 (57) A homlok középen vörösessárga, a fej tetőlemezek és a homlokhárom
szög bársonyfekete. A homlok oldalvonalai majdnem párhuzamosak, 
és a homlok olyan széles, mint amilyen hosszú középen, A praescu- 
tellarisok jóval hosszabbak, mint az előttük álló acrostichalisok. 
3 erős sternopleuralisa van. A hímek elülső lábfején nincs sörtefésű, 
a nőstények tojócsőlemezé keskeny csúcsú, rajta viszonylag hosszú 
tüskék vannak (85, ábra: A). 1,8 —2,6 mm (lásd még a 28, sor
számot: rufifrons Lw,).

57 (56) A homlok többé-kevésbé egységesen sötétbarna, hátrafelé hatá
rozottan szélesedik, szélessége elöl is több, mint amilyen hosszú 
középen. Praescutellarisai nem válnak el az aorostiehalisoktöl* 
Csak 2 erős sternopleuralisa. van. A hímek elülső lábfejének 1. ízén 
3,2. ízén 2 sortéból álló kis sörtefésű van (85. ábra: J), A nőstények
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tojócsőlemezei szélesen lekerekített csúcsúak, rajtuk a tüskék vi
szonylag rövidek (87. ábra: E). 1,8—3 mm.

A fajt Svájcból írták le, de nem magashegyi állat. A léggy ókoribbnak erdo- 
széleken találták. Nem lehetetlen, hogy hazánkban ia elő fog kerülni

[helvetica B urla]

58 (55) Toruk hátoldala sárga vagy sárgásbarna. Vannak köztük 4 mm-es
fajok is.

59 (60) A harántvarrat előtt 1 pár, á normális acrostichalisoknál sokkal
hosszabb aerostichalis sörte van (89. ábra: G). Haránterei nem árnyé
koltak, arcéle orrszerű, Vihrissaja mögötti első peristomalisa majd
nem olyan hosszú, mint a vibrissa. 2,4—3 min.

Holarktikus elterjedési, nálunk közönséges faj. Lárvái a legkülönfélébb 
gombákban fejlődnek, így az imágókat elsősorban erdőkben lehet fogni. Külö
nösen nyár közepén gyakori (IV—X.)

testacea y. Kos*

60 (59) A harántvarrat előtt nincsenek a normális acrostichalisoktóí meg
különböztethető sörték.

61 (70) A szárny egészen világos, nincsenek árnyékolt erei.

62 (63) A tor hátoldala sárga, rajta 3 intenzív fokétésbarna hosszanti sáv
van, és az egész pajzsocska is feketésbarna színű. A csápsörtén a 
végvilla mögött alul csak 1—2 hosszú ág van. Arcéle orrszerű, 
pofája igen széles* 1,8—3 mm.

A Pnlaearktikninon kívül az orientális régióban is él. Valószínűleg egyenet
lenül elterjedt, sebol sem gyakori faj. Nálunk elég ritka. Lárvái elsősorban fán, 
olykor talajon növő gombákban is fejlődnek. lm ágóit sem igen lehet másutt fogni 
csak gombán, vagy annak közvetlen közelében (ÍV —IX.)

trivittata Stróbl

63 (62) A tor hátoldala sárgásbarna, sáv nélküli, vagy csak egy elmosódott,
szürke, széles hosszanti középsáv van rajta.

64 (67) Az arcéi nem orr formájú, bár az árcpajzs felső felén jól látható,
de keskeny és nem eloreugró (90. ábra: B).

65 (66) Nagyobb, 2—2,5 mm-es faj, A 3. csápíz nagy, kétszer olyan bosszú, 
mint amilyen széles, hosszan szőrös. A potroh fénylő fekete vagy 
sötétbarna. A középér végszakasza P/^szor olyan hosszú, mint 
a haránterek közötti szakasz hossza. A hímek elülső lábfejének 1, 
ízén a csúcsí harmadban, a 2. íz tövi /̂3-ában több sorban álló 
rövid, viszonylag vékony fekete sörték vannak, A nőstények tojó
csőlemezei hosszúak, a csúcsukon lekerekítettek (82. ábra: F).
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A Bakony hegységi Fenyőfőről írták le, és a típus sorozaton kívül sem nálunk * 
sem másutt nem fogtak egyetlen példányt sem. Életmódját, egyedfejlődését, 
de még csak repülési idejét sem ismerjük

Schm idti D uda

66 (65) Kicsi, 1 —1,25 mm-es faj. A 3. csápíz kicsi, csak kh. olyan hosszú,
mint amilyen széles, röviden szőrös. A potroh részben sárga vagy 
világosabb barna* A középér végszakasza legalább másfélszer olyan 
hosszú, mint a haránterek közötti szakasz hossza* A hímek elülső 
lábfejének 1. ízén a csiícsi 2/3-adban, 2. ízén teljes hosszában 1—1 
erős, hajlott, fekete sörtékből álló sörtefésű van, hasonlóan a 85* 
ábra: K-hoz, A nőstények tojócsolemezei kicsik, keskenyek.

A fajt Bécshen fogott példányok alapján írták le, azóta nem gyűjtötték. 
Életmódja ismeretlen (VI.)

[Miki D uda]

67 (64) Az arcéi orrformájú, azaz széles, mélyen lenyúlik az arcpajzson, és
előreugrik (90. ábra: D).

68 (69) A csápsörtén alul csak 1 hosszú ág van, majdnem közvetlenül a vég-
villa mögött, A vibrissa mögötti peristonalis kevesebb mint ^ -a  
a vibrissa hosszának. Az arcéi középen nem rovátkolt, és legszéle
sebb pontján is csak fele olyan széles, mint a 3. csápíz* A potroh 
jórészt barna, sárga kozépsáwal, és a hátlemczek elülső szegélye is 
keskenyebben-szélesebben sárga. A szárnyon az r4+s sugárér és a 
középér párhuzamos, vagy enyhén összetartó* A pleuralis terület 
szürkés, savmentes* 2 — 2,5 mm*

Ritka európai faj. Hazánkban esak a Kőszegi-hegységben és Tatárszent- 
györgyön gyűjtötték* Lárvái gombában fejlődnek, de valószínűleg érzékeny 
a gomba minőségére. Nálunk C a lv a tia  saccaía-böl nevelték (VI —X*) (— p a l l id a  
Zett.)

cameraria H alid .

69 (6.8) A csápsörtén a végvilla mögött alul 3, ritkán 2 hosszú ág van,
A vibrissa mögötti peristomalis majdnem fele olyan hosszú, mint a 
vibrissa* Az arcéi majdnem olyan széles, mint a 3. csápíz, és a köze
pétől lefelé finoman rovátkolt. A potroh sárga, legalább a 2—4. 
hátlemezeken középen páros, sötét, háromszögletű jelek, az oldal- 
szélek közelében sötét foltok vannak. A szárnyon az r4_j_5 sugárér 
és a középéi határozottan széttartó. A pleuralis terület sárga, 2 
barna sávval. 2,2 —2,8 mm* *■

Eddig csak Európa középső és déli területein gyűjtötték. Hazánkban Buda
pestről, Nyíregyházáról, S zápor cár ól és Tatáról került elő. S p a rg a n iu jn  ra m o su m -  
ból nevelték, de az adat megerősítésre szorul. Nálunk az egyik példányt tóparton 
fogták (IV—VIII—?) (=  m a c u la r is  Virr.)

p icta Staeg*

70 (61) Legalább a hátulsó harántér jól láthatóan árnyékolt (86* ábra: D,
91. ábra: B).
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71 (72) Csak a hátulsó harántér árnyékolt határozottan és jól kivehetően
(86. ábra: D). A homlok sötétbarna-fekete színű. Az arcéi rend
szerint sekélyen kivájt (85. ábra: B, nyíl), nagyon széles, a legszé
lesebb részén szélesebb, mint a 3. csápíz. A potroh egyszínű sötét
barna. A tor hátoldala sötét vörösesbarna, elmosódott barna hosz- 
szanti sávokkal és foltokkal, amelyek az alapszíntől nem válnak el 
élesen. 2,4 —3 mm.

Európai faj- A Kárpát-medencében csak Tatán és Homódfürdön gyűjtöt
ték. Életmódjáról kevés biztos adatunk van. Svájcban folyó- és állóvizek partján 
gyakorinak találták-, a Szovjetunióban tavasszal nyírfa kicsurgó nedvén fogták 
(V II-IX .)

littoralis Mr ig *

72 (71) Mindkét harántér jól láthatóan árnyékolt (91* ábra: B)* A homlok
sárga vagy barnássárga. Az arcéi sima, nem rovátkolt, rendszerint 
nem szélesebb, mint a 3. csápíz (90. ábra: A, C). A potroh többnyire 
sárga, néha a szárazon preparált példányoké megsötétedik, fekete 
mintázatú.

73 (74) A tor hátoldala szürkéssárga, a dorsocentralis vonalakon belül 1
szürkésbarna szélesebb középsáv és 1 pár határozott vörösesbarna 
sáv van, amely utóbbiak sem a tor elülső szélét, sem a pajzsocskát 
nem érik el (89, ábra: B), A vibrissa alatti peristomalisok vékonyak 
és legfeljebb L/a olyan hosszúak, mint á vibrissa. A potroh alap
színe barnássárga, a hátlcmezék hátulsó szegélyére fekvő széles, 
elöl rosszul elhatárolt, középen megszakított sávokkal. A úostények 
tojóesolemezei keskenyen lekerekítettek, erős tüskézettel (87. ábra: 
F). 3,2— 4 mm.

Csak Nyugat- és Közép-Európában gyűjtött* igen ritka faj. Hazánkban 
eddig mindössze a Pilis hegységből került élű, a Kárpát-medencében még Bártfán, 
Mehádián* Herkulesfiirdőn és Szászkán is fogták. Kicsi, zárt populációkat alkot, 
így nemcsak viszonylagosan, de abszolút értelemben is ritka. Életmódja, egyed
fejlődése majdnem ismeretlen, gombából nevelték, imágóit leggyakrabban álló- 
és folyóvizek partján gyűjtötték (VI—VIII.)

unimaculata Stróbl

74 (73) A tor hátoldalán nincsenek határozott hosszanti sávok. A vibrissa
mögötti peristomalis erősebb* vastagabb, és legalább fele olyan 
hosszú, mint a vibrissa, A potroh színezete más.

75 (76) A pofa a szem alatt alig szélesebb, mint a 3. csáp íz, a vibrissa mögötti 
első peristomalis alig fele olyan hosszú, mint a vibrissa (90* ábra: 
C). A szárnyon a haránterek meglehetősen finoman és keskenyebben 
árnyékoltak (91. ábra: C), A hímek elülső lábfejének csúcsi har
madában, 2* ízükön teljes hosszában az elülső-belső oldalon fel
tűnő, több soros, hosszú szőrökből álló szegély van (76. ábra: F). 
A nőstények tojóesolemezei szélesebbek és lekerekítettek, kb. olyan 
szélesek, mint a hátulsó lábszár csúcsi része (82. ábra: H). 1,8 -  
3,2 mm (lásd még a 4-7. sorszámot: phalerata Meíg*)

10 xv ?
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76 (75) A pofa a szem alatt határozottan szélesebb, mint a 3* csápíz, a vib-
rissa mögötti első peristomalis több mint fele olyan hosszú, mint 
a vibrissa (90. ábra: A). A szárny barántexei erősebben és szeleseb
ben árnyékoltak (91. ábra: B). A hímek elülső lábfején nincs hosszá, 
több soros szór szegély, legfeljebb 1 sorban álló szőrök lehetnek (76. 
ábra: G). Á nőstények tojócsőlé mezei keskenyebbek, mint a hátulsó 
lábszár csűcsi része (82. ábra: G),

77 (78) A szemszőrzet rövid és nagyon siírű. A tor hátoldala sárga. A potroh
bátlemczei sárgák, hátulsó szegélyeiken 4 —4 sötét folt van (89. ábra:
I), amelyeket a hímeken gyakran egy keskeny hátulsó szegély
szalag köt össze. A hímek elülső lábfejének elülső-belső oldalán levő 
felálló Szőr sorban az egyes szőrök nem, vagy nem sokkal hosszabbak, 
mint amilyen széles a lábfej. 1,8—3 mm.

Palaearktikus faj, a korábbi cszak-amerikai előfordulására vonatkozó 
adatok tévesnek bizonyultak. Nálunk nagyon közönséges. Lárvái gombákban 
fejlődnek, függetlenül attól, hogy a gomba milyen faj. Az imágók leginkább már 
kissé bomló gombákra petéznek. A D . p h a le ra ta  Meic. fajjal együtt a legközön
ségesebb erdei Brosophilida, különösen nyár végén, ősszel tömeges (IV -  XI.)

transversa F all*

78 (77) A szemen csak elszórt szőrök vannak, A tor hátoldala barna, szára
zon preparált példányokon olykor elmosódott sárgásbarna foltokkal, 
a potroh hátlemezei barnássárgák, oldalsó szélükig terjedő, egyforma 
szélességű hátulsó szcgélyszalagokkal, amelyek középen szélesen 
megszakítottak (89. ábra: H). A hímek elülső lábfejének clülső- 
helső oldalán levő szőrsorban az egyes szőrök majdnem 2-szer olyan 
hosszúak, mint amilyen széles a lábfej. 2— 3 mm.

Palaearktikus elterjedési! faj, amely mindenütt sokkal ritkább, mint az 
előző. Nálunk országszerte elterjedt, de sehol sem gyakori. Életmódja ismeretlen, 
Imágói a magashegységeket kerülik, leggyakrabban magányosan álló fák alatt 
gyűjtötték (IV—IX.)

limbata v. Ros,


