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1. KIVONAT 

Az Ozophorini nemzetség (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) Orientális 

régióban előforduló csoportjainak taxonómiája 

Az értekezés részletesen tárgyalja a Heteroptera alrend Lygaeoidea öregcsaládjának 

kutatástörténeti hátterét globálisan és az Orientális régióban. Részletesen kitér a 

Rhyparochromidae család Ozophorini nemzetségének genuszaira vonatkozó ismeretekre. A 

dolgozatban helyet kapott a Rhyparochromidae család állatföldrajzi elterjedésének áttekintése, 

különös tekintettel az Ozophorini nemzetség nemeire. A szerző fontosnak tartotta a Heteroptera 

rend, a Lygaeoidea öregcsalád morfológiai bélyegeinek tárgyalását, egészen a kutatott nemekig. 

A vizsgált példányokat különböző természettudományi múzeumok gyűjteményei biztosították. A 

vizsgálatok során a szerző a Tachytatus, Vertomannus, Porta, Primierus genuszok revízióját 

végezte el új fajokat is leírva, ismert elterjedési területüket bővítve olyan országokra is, ahol eddigi 

előfordulásuk ismeretlen volt. A Vertomannus genusz vizsgálata során új szubgenusz létrehozása 

is szükségessé vált. A disszertációban olvashatjuk az Ozophorini nemzetség Orientális és Pacifikus 

régióban előforduló genuszainak határozókulcsát. 

A kutatás eredményeképpen a szerző 11 új Ozophorini fajra bukkant. 

1. Tachytatus genusz: T. prolixicornis lektotípus kijelölése, Tachytatus celebensis Varga és 

Kondorosy 2014, Tachytatus redeii Varga és Kondorosy 2014, Tachytatus longirostris Varga 

és Kondorosy 2014 leírása; 

2. Vertomannus genusz: Vertomannus flavus Varga és Kondorosy, 2013, Vertomannus 

borneensis Varga és Kondorosy, 2013 új fajok leírása; 

3. Porta genusz: Porta longirostris Kondorosy, Varga és Zsalakovics, 2012 

4. Primierus genusz: P. zetteli sp. nov., P. tenuis sp. nov., P. decoratus sp. nov.,Primierus 

javanus sp. nov. leírása 

Fotókkal és saját kezű rajzokkal mutatja be a leírt fajokat.  

Más csoportokon végzett kutatásaiból megemlítendő, hogy a Drymini nemzetségbe tartozó 

afrikai endemikus Salaciola genusz fajainak számát egy fajjal bővítette (Salaciola goellnerae 

Kondorosy és Varga, 2012), illetve hogy a Meschia és Heissothignus nemek rendszertani 

helyzetét tisztázta (Heterogastrinae-vel rokon, önálló taxont alkotnak). 

  



 

5 

 

2. ABSTRACT 

Taxonomy of the tribe Ozophorini (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) in 

Oriental region 

This thesis covers the research history of the superfamily Lygaeoidea of suborder Heteroptera 

globally and in the Oriental biogeographic region. It discusses the knowledge on tribe Ozophorini 

of family Rhyparochromidae in detail. The zoogeographical distribution of family 

Rhyparochromidae, particularly tribe Ozophorini also got place in the present thesis. The author 

considered the discussion of morphological characteristics of superfamily Lygaeoidea important 

up to the level of the studied genera. The studied specimens were originated from various European 

natural history museums. During the research the author revised the genera Tachytatus, 

Vertomannus, Porta and Primierus; this work includes the description of new species and records 

of distribution data from countries from which these taxa was not known. The study of the genus 

Vertomannus made neccesary the establishment of a new subgenus. Present thesis also includes 

the species-level identification key to the Oriental and Pacific genera of the tribe Ozophorini. 

During the investigation the author found 11 new species. 

1. Tachytatus genus: T. prolixicornis nominate paratypes, Tachytatus celebensis Varga et 

Kondorosy 2014, Tachytatus redeii Varga et Kondorosy 2014, Tachytatus longirostris Varga 

et Kondorosy 2014 

2. Vertomannus genus: Vertomannus flavus Varga et Kondorosy 2013, Vertomannus borneensis 

Varga et Kondorosy 2013 

3. Porta genus: Porta longirostris Kondorosy, Varga et Zsalakovics 2012 

4. Primierus genus: P. zetteli sp. nov., P. tenuis sp. nov., P. decoratus sp. nov., P.javanus sp. nov 

The descriptions of taxa are illustrated with the drawings and photos of the author. 

Along with the above discussed taxonomic works the thesis includes the description of 

Salaciola goellnerae Kondorosy et Varga 2012 a new species of the genus Salaciola which is 

endemic to Africa and belongs in the tribe Drymini. Taxonomic placement of Meschia and 

Heissothignus was also discussed: these genera belong to a separate taxon which is related to 

Heterogastrinae. 
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3. ZUSAMMENFASSUNG 

Taxonomie von orientalisch verbreiteten Gruppen der Tribus Ozophorini 

(Lygaeoidea: Rhyparochromidae) 

Die Dissertation behandelt den historischen Hintergrund der Forschung der Überfamilie 

Lygaeoidea von Unterordnung Heteroptera, sowohl global als auch in der Orientalischen Region. 

Es beschäftigt sich geteilt mit der Kenntnis über Gattungen der Tribus Ozophorini von der Familie 

Rhyparochromidae. Wichtige Teile der Dissertation sind die Zoogeographische Übersicht der 

Familie Rhyparochromidae (besonders an Gattungen von Ozophorini) und die morphologische 

Merkmale der Unterordnung Heteroptera und Überfamilie Lygaeoidea bis an den geforschten 

Gattungen. Die untersuchte Exemplare stammen aus Sammlungen von verschiedenen 

naturwissenschaftlichen Museen. Die Autorin überprüfte die Gattungen Tachytatus, Vertomannus, 

Porta und Primierus, beschrieb neue Arten, erweiterte die bekannte Verbreitungsgebiet von 

verschiedenen Arten auch an solchen Ländern, wo ihre Vorkommen unbekannt war. Während 

Untersuchung Gattung Vertomannus wurde notwendig, neue Untergattung zu erzeugen. Man 

findet in der Dissertation auch die Bestimmungschlüssel der orientalischen und pazifischen 

Gattungen der Tribus Ozophorini. 

Die Autorin hat während der Forschung 11 neue Ozophorini-Arten gefunden: 

1. Gattung Tachytatus: Designierung der Lektotypus von T. prolixicornis, Beschreibung der 

Arten Tachytatus celebensis Varga et Kondorosy, 2014, Tachytatus redeii Varga et 

Kondorosy, 2014, Tachytatus longirostris Varga et Kondorosy, 2014; 

2. Gattung Vertomannus: Beschreibung der Arten Vertomannus flavus Varga et Kondorosy, 

2013 und Vertomannus borneensis Varga et Kondorosy, 2013; 

3. Gattung Porta: Beschreibung von Porta longirostris Kondorosy, Varga et Zsalakovics, 2012 

4. Gattung Primierus: Beschreibung der Arten P. zetteli sp. nov., P. tenuis sp. nov., P. decoratus 

sp. nov., Primierus javanus sp. nov. 

Die Illustrationen sind mikroskopische Aufnahmen und eigenhändige Zeichnungen. 

Sie untersuchte andere taxonomische Gruppen auch, zum Beispiel beschrieb eine neue 

Salaciola Art (die in Afrika verbreitete endemische Gattung gehört zu Tribus Drymini) (Salaciola 

goellnerae Kondorosy et Varga, 2012), oder sie stellte die Verwandtschaft und die taxonomische 

Position von Gattungen Meschia und Heissothignus fest (sie gehören zu ein selbstständiges Taxon 

neben Heterogastrinae). 
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4. BEVEZETÉS 

A taxonómia az élőlények sokféleségét, azok populációinak egyedeit tanulmányozó 

összehasonlító szemléletű tudomány. Az egyedeket, mint az eddig bekövetkezett törzsfejlődés 

végeredményeit vizsgálja, figyelembe véve a fajok élőhelyeit, morfológiai és élettani 

tulajdonságait (PAPP 1997).  

A rendszertan, ahogy a nevéből is adódik, az élőlények rendszerezésével, csoportosításával, 

leírásával foglalkozik. Alapelveit Carl von Linnaeus (továbbiakban Linné) svéd orvos, 

természettudós, botanikus írta le „Systema Naturae” c. művében, melyben részben megalkotta a 

modern rendszertani kategóriákat és azok hierarchikus viszonyait (LINNAEUS 1758). Az ő nevéhez 

fűződik a modern tudományos nevezéktan megalkotása, a binominális nomenklatura – kettős 

nevezéktan – kidolgozása. A rendszertan két szakterülete a szisztematika és a taxonómia. Míg a 

szisztematika az élőlények evolúciós rokonsági kapcsolatait vizsgálja, a taxonómia a fajok 

jellemzésével, katalogizálásával foglalkozó tudományág.  

Jelenleg a poloskáknak körülbelül 40.000 faja ismert (SCHUH ÉS SLATER 1995).  A Földön 

majdnem mindenütt megtalálhatóak, benépesítették a vízi és szárazföldi élőhelyeket egyaránt. 

Kutatásaink során témavezetőmmel a bodobácsok (Lygaeoidea) egyes csoportjait 

tanulmányoztuk. Az egész Földön a bodobácsoknak – pontosabban a Lygaeoidea öregcsaládnak, 

ahová még a szúnyogpoloskákat és recéspoloskákat is soroljuk néhány nálunk nem élő család 

mellett – jelenleg közel 700 nembe tartozó körülbelül 4500 faja ismeretes, amelyet HENRY nyomán 

1997-óta 16 családba sorolnak. Ebből a Palearktikumban megközelítőleg 850, Európában mintegy 

400 faj fordul elő. Az egyszerűség kedvéért, ezentúl „bodobácsok” alatt az egész Lygaeoidea 

öregcsaládot értem. Hazánkban eddig 160 fajt mutattak ki, melyből 82 faj a Rhyparochromidae 

családba tartozik. Még további fajok kimutatása várható a jövőben. Életmódjuk változatos. A 

bodobácsok túlnyomó többsége növényi nedveket szívogat, különösen kedvelik a magvakat, 

terméseket, néhány faj esetében rovarok is szerepelhetnek táplálékaik között, de akadnak vérszívó 

fajok is. Legtöbbjük rejtőzködő életmódú, tápnövényük tövében, elszáradt növényi törmelék 

között, kövek alatt, erdőszélek avarjában találhatóak (KIS ÉS KONDOROSY 2000).  
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Munkánk során múzeumok gyűjteményeinek már meghatározott és a még nem identifikált 

egyedeit vizsgáltuk. Egyes fajok rendszertani helye nem tisztázott, valamint nagyon sok a még 

leíratlan, tudományra új faj. Kutatásaink során számos új fajra bukkantunk. A numerikus és külső 

morfológiai bélyegek tanulmányozása mellett ivarszervi vizsgálatokat is végeztünk. Doktori 

értekezésemben a Rhyparochromidae család Ozophorini nemzetségébe tartozó általunk leírt 

fajokat mutatom be, de más csoportban is végeztünk vizsgálatokat (KONDOROSY ÉS VARGA 2012).  

Célkitűzéseim a következők: 

- az ismert nemek revíziója, ennek keretében a tudományra új fajok részletes fajleírásainak 

elkészítése (ivarszervi preparálás, fotók, rajzok készítése), 

- az Ozophorini csoportban eddig nem vizsgált új határozóbélyegek felkutatása 

- típuspéldányok vizsgálata, dokumentálása, róluk fotók készítése 

- az Ozophorini nemzetség óvilági géncentrumában élő csoportok, genuszok fajainak 

rokonsági viszonyainak tisztázása. 
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5. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

5. 1. A poloskák (Heteroptera) kutatásának történeti áttekintése, különös tekintettel 

a Lygaeoidea öregcsaládra 

A poloskakutatás története a 18. század közepéig nyúlik vissza. Ekkor, illetve eddig még az 

ízeltlábúak iránt érdeklődő kutatók általános rovarászoknak voltak tekinthetők (sőt gyakran más 

állatcsoportokkal is foglalkoztak), a specializálódás egy-egy rovarcsoportra kevésbé volt jellemző.  

A poloskák (Heteroptera) alrendje a rovarok osztályának (Insecta) egyik legváltozatosabb és 

a hemimetabol rovarok legnépesebb csoportja. Az első magasabb szintű taxon, ami eredetileg 

magába foglalta a poloskákat, tripszeket, levéltetveket, pajzstetveket, és kabócákat egyaránt, a 

Hemiptera rend volt, melyet Linné jegyzett le először. Már az elnevezésben is („félfedeles 

szárnyúak”) rámutat a csoportba sorolt állatok morfológiai sajátosságára, például a szárny 

felépítésére. Felismerte, hogy az ebbe a rendbe tartozó állatok szívó szájszerveinek vizsgálata 

alapján alrendekre különíthetőek, majd a „Systema naturae” tizedik kiadásában három nembe 

csoportosította a poloskákat (Notonecta, Nepa és Cimex) (LINNEAUS 1758). Az első mű, ami 

kizárólag a Hemiptera renddel foglalkozott, Linné tanítványának, FABRICIUSNAK 1803-ban 

kiadott, „Systema Rhyngotorum” című monográfiája volt, amely 29 genusz leírását tartalmazta. 

1829-ben megjelent művében FALLÉN részletesen tárgyalja a „Cimicidák” akkor ismert fajainak 

leírását, jónéhány Lygaeoidea fajjal, melyeket akkor még nem soroltak külön csoportba. A 19. 

század poloska kutatói közül fontosnak tartom HERRICH–SCHÄFFER munkásságát is (1839-1853). 

1843-ban kiadták AMYOT és SERVILLE „Histoire naturelle des insectes hémiptères” című 

munkáját, melyben általános leírást adtak az egyes családokról. A 20. század első feléig nagyon 

kevés trópusi rovar jutott el a múzeumi gyűjteménytárakba, és azok közül is főként olyan egyedek, 

melyek feltűnő megjelenésük miatt könnyen szemet szúrtak a gyűjtőknek. A 19. század közepén 

W. S. Dallas, a British Museum Heteroptera gyűjteményét feldolgozó kiadványt jelentetett meg 

(DALLAS 1851-1852). F. X. Fieber a „Die Europäischen Hemiptera” -ban főleg az európai fauna 

rendszertanát tárgyalja, átgondolva Stål 1850-es évek végén végzett tanulmányait (FIEBER 1861). 

A 19. század második felében aktív poloskakutató volt V. M. Signoret, aki többek között 

Madagaszkár és Jáva szigeteinek poloskafaunáját kutatta (SIGNORET 1852, 1860, 1886). WALKER 

1867 és 1873 között nyolc kötetben katalogizálta a British Museumban található poloskákat. Ezek 

a kötetek sajnos pontatlanok, számos már ismert faj tévesen új fajként szerepel a műben. 
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 C. Stål sorra készítette monográfiáit, melyek közül a legismertebb az 1870 és 1876 között 

íródott, a Reduviidae, Lygaeidae, Coreidae, Pentatomidae és még néhány család leírását, 

elterjedését magába foglaló „Enumeratio Hemipterorum”, melynek negyedik kötete tartalmazza 

a bodobácsokat (STÅL 1874). Néhány csoportról a későbbiekben sem adtak ki hasonlóan 

színvonalas és részletes tanulmányt, így az általa összeállított határozókulcsok továbbra is 

segítségül szolgálhatnak a fajok identifikációja során. Az ő munkásságával lendül fel a trópusi, 

nem holarktikus faunakutatás. C. Stål egyik utódja a poloskák taxonómiájának kutatásában O. M. 

Reuter volt. Míg elődje inkább a Pentatomomorpha és Reduviidae csoportokat vizsgálta, Reuter 

inkább a Miridae, Saldidae és Cimicoidea fajaira összpontosított, de számos bodobácsot is leírt 

(REUTER 1878-1896). R. Linnavuori és G. G. E. Scudder a 20. század második felétől egészen 

napjainkig aktív kutatók. R. Linnavuori munkássága során főleg afrikai csoportokkal foglalkozott, 

de jelent meg számos palearktikus fajokat leíró műve is (LINNAVUORI 1974). 1995-ben látott 

napvilágot SCHUH és SLATER átfogó műve „True bugs of the world” címen, mely többek között 

tárgyalja a poloskakutatás történetét, a híres poloskakutatók munkásságát, gyűjtési módszereket, 

a poloskák morfológiai sajátosságait, valamint az egyes családok határozókulcsait is megtaláljuk 

a könyvben.  

Mivel disszertációm a Lygaeoidea csoport tagjaival foglalkozik, a következő fejezetben az 

erre a csoportra vonatkozó kutatók munkásságát tárgyalom. 

A bodobácsok családjának első nagy kutatója a XIX. század közepének kiemelkedő tudósa, a 

svéd Carolus Stål volt, aki nemcsak számos új fajt írt le, hanem a csoport első rendszerét is 

kidolgozta. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején már számos neves poloskakutató 

munkálkodott, például E. Bergroth, G. Breddin, W. L. Distant, W. E. China, akik az orientális 

régió Lygaeoidea taxonjait is tanulmányozták. Horváth Géza világhírű poloskakutatónk szintén 

tanulmányozta a bodobácsféléket, a „Magyarország bodobácsféléinek magánrajza” című 

monográfiájában részletes morfológiai leírást ad a csoportról (HORVÁTH 1875). A „Fauna Regni 

Hungariae” Magyarország mai területéről 115 Lygaeidae faj előfordulását említi, 141 általa leírt 

faj ma is érvényes (HORVÁTH 1897). A 20. század második felétől fellendül a bodobácsok iránti 

érdeklődés. Ekkor kezdte meg munkásságát J. A. Slater és G. G. E. Scudder. Slater sok esetben 

dolgozott együtt más neves poloska kutatókkal, ezek közül L. Y. Zheng, P. D. Ashlock, J. E. 

O’Donnell és M. H. Sweet nevét emelném ki. Kutatásai szinte minden kontinensre kiterjedtek. 

1964-ben jelent meg SLATER "A Catalogue of the Lygaeidae of the World" című jegyzéke az addig 

ismert fajokkal és bibliográfiájukkal, majd 1995-ben O’DONNELL-lel együttműködve kiegészítő 

kötetbe foglalták az aktuális irodalmi jegyzéket.  
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Slater rengeteg taxonómiai, morfológiai és bibliográfiai kutatást végzett a bodobácsok 

csoportjaiban (SLATER ÉS HURLBUTT 1957, SLATER ÉS WOODWARD 1982). A számos nagyon 

fontos kiadott műve közül itt kiemelendő a Blissidae és Pachygronthidae családokon, ill. több 

Rhyparochromidae tribuszban (pl. Antillocorini, Drymini, Myodochini, Plinthisini) végzett 

számos revíziós munkája, valamint a Rhyparochrominae alcsalád földrajzi elterjedését összegző 

műve (SLATER 1986). Scudder számos területen bővítette a poloskákkal kapcsolatos ismereteket, 

mind morfológiai téren, mind pedig fajok és genuszok revíziójával (SCUDDER 1957c, 1961, 1971). 

A Föld különböző kontinenseiről, Afrikából, Dél-Amerikából, az Ausztrál és Indo-Pacifikus 

régiókból is jelentetett meg fajleírásokat (SCUDDER 1958-1959, 1963b, 1968, 1969, 1978). A. C. 

Eyles a Dieuches, Nysius genuszokban és a Targaremini tribuszban végzett jelentős kutatásokat 

(EYLES 1969, 1973, 1995, 2011, EYLES ÉS MALIPATIL 2010). HARRINGTON 1980-ban elkészítette 

a Myodochini nemzetség genusz szintű világrevízióját. A még ma is aktív kutatók közül M. B. 

Malipatil eredményei között említhető a Myodochini ausztráliai és a Cleradini nemzetség 

világrevíziójának elkészítése, továbbá az Ausztrál régió Geocoridae leírásai (MALIPATIL 1981, 

1994, 2012). HENRY 1997-ben megjelent tanulmányában revideálta a Lygaeoidea öregcsaládba 

sorolt taxonokat, részletezte a rokonsági viszonyokat. Kutatásai eredményeképpen több alcsaládot 

család rangra emelt, köztük a Rhyparochrominae alcsaládot is. Mivel ez a mű a legújabb áttekintés, 

mely a bodobácsok rendszertanát dolgozza fel, disszertációmban sok helyen a szakirodalmakban 

foglaltak alapján a Rhyparochromidae családra vonatkozó leírások még a korábbi értelmezés 

szerinti Rhyparochrominae alcsaládra vonatkoznak.  

1999-ben kiadták PÉRICART három kötetes könyvét, mely a Lygaeidae sensu lato családba 

tartozó európai alcsaládok és fajok morfológiáját, leírásait és elterjedésüket ismerteti. O’Donnell 

a Lethaeini nemzetség vizsgálata során több más cikk mellett egy új genusszal és öt új fajjal 

bővítette a taxont, valamint foglalkozott még az Antillocorini nemzetséggel is (O’DONNELL 2000, 

2001). Slaterrel együttműködve bővítették az Ozophora genusz leírt fajainak számát (SLATER ÉS 

O’DONNELL 1979). H. Brailovsky jelentős eredményeket ért el különösen a mexikói régió 

bodobácsfaunájának kutatása során (pl. BRAILOVSKY ÉS CERVANTES 2009, BRAILOVSKY ÉS 

BARRERA 2010). 
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5. 2. A Rhyparochromidae család és az Ozophorini nemzetség kutatástörténete világ 

szinten és az Orientális régióban 

5. 2. 1. Rhyparochromidae család kutatástörténete 

Mivel sokszor lehetetlen elválasztani az egyes kutatók munkásságának az egyes családokra 

vonatkozó részét, így már az előző fejezetben is említésre került néhány igen fontos, a 

Rhyparochromidae családhoz kapcsolható eredmény. A továbbiakban szűkítem a családra 

(korábbi Rhyparochrominae alcsaládra) vonatkozó kutatástörténeti ismereteket. Az alcsaládot 

először AMYOT és SERVILLE jegyezte le 1843-ban (Rhyparochromides). UHLER 1860-ban kiadott 

művében Pachymeriidae-ként említi, STÅL 1872-es munkájában Myodochina néven. Mivel a 

Pachymerus Lepeletier és Serville, 1825 generikus név a Pachymerus Thunberg, 1805 

(Coleoptera) junior homonímja, a rá alapozott Pachymeridae Uhler, 1860 családcsoport szintű 

taxonnév helyettesítésére később PUTON 1887-es munkája nyomán szükségtelenül Aphanini 

nemzetségként találkozhatunk az alcsaláddal. Megalonotinae elnevezéssel bukkant fel a csoport 

1957-ben SLATER leírása alapján. Elsőként Stål osztotta a családot tribuszokra: Lethaearia, 

Drymaria, Myodocharia, Rhyparochromaria, Beosaria, Gonianotaria, majd Cleradaria (STÅL 1872, 

1874). BARBER 1917-es művében követve Stål rendszerét, az újvilági fauna kutatására 

összpontosított. GULDE 1936-ban bővítette a tribuszok számát a Stygnocorini nemzetséggel. 

Scudder több más kutatása mellett elkészítette a Rhyparochrominae alcsalád felosztását, melyben 

leírta a csoportok közötti rokonsági viszonyokat, 1967-ben pedig katalogizálta a British Museum 

rhyparochromidáit (SCUDDER 1957c, 1967). SLATER és SWEET 1961-ben leírták a Plinthisini 

nemzetséget. ASHLOCK 1964-ben felismerte a (akkor még tágabb értelemben vett) Lethaeini 

nemzetség polifiletikus eredetét, valamint elkülönítette az Antillocorini és Targaremini 

tribuszokat. SWEET 1964-ben kiadott munkájában részletesen foglalkozik az új-angliai 

rhyparochromidák morfológiájával. 1967-ben írta le az Ozophorini nemzetséget és 

különválasztotta az Udeocorini és Myodochini csoportokat, valamint revideálta a taxonok 

rendszertanát. Átfogó művében tárgyalja a tribuszok morfológiai tulajdonságait, és megadja a 

nemzetségek határozókulcsait is (SWEET 1967). Végül 1982-ben SLATER és WOODWARD a 

Lilliputocorini nemzetség leírásával 14-re bővítették az alcsalád tribuszainak számát (SCHUH ÉS 

SLATER 1995). 
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Az első fajt az orientális régióból, mely ma a Rhyparochromidae család tagja, 1787-ben 

jegyezte fel FABRICIUS Indiából [Cimex sordidus (Fabricius, 1787), ma E. squalidus (Gmelin, 

1790)]. Hosszú szünet után, az 1800-as évek második felében a régió bodobácsfaunája utáni 

érdeklődés növekedni kezdett, Dallas nyolc, Motschulsky öt, Walker tizenkettő, Stål tizenegy ma 

is érvényes Rhyparochomidae fajt írt le ebből a régióból (DALLAS 1852, pl. STÅL 1859, 

MOTSCHULSKY 1863, WALKER 1872). 

A századforduló kiemelkedő alakjai, W. L. Distant, E. Bergroth és G. Breddin együtt több 

mint 100 új fajjal gazdagították a taxonok számát, leírt fajaik közül néhány az általam is kutatott 

Ozophorini nemzetség tagja. Distant 87 leírt érvényes orientális Rhyparochromidae fajjal (további 

20 már szinonimizálva van) a legtöbb új Lygaeoidea fajt felfedezett taxonómus. Breddin 19, 

Bergroth 31 leírt fajjal szintén jelentős kutatója a régiónak. 1950 után olyan világhírű 

poloskakutatók is érdeklődtek a terület iránt, mint a bodobácskutatás eddigi legnagyobb alakja, J. 

A. Slater, aki 18 új fajra bukkant a régióban. Együttműködött Le-Yi Zheng-gel, közösen 

revideáltak számos genuszt (SLATER ÉS ZHENG 1984, 1985). Scudder, Slater és Zheng 

visszavonulása után az orientális régió bodobács faunájának indiai és kínai kutatásai sokszor csak 

egy-egy terület faunájára összpontosultnak, de sajnos elmaradt az országon kívüli már ismert 

taxonokkal való összehasonlítás.  

5. 2. 2. Az Ozophorini nemzetség kutatástörténete 

1967-ben SWEET felismerte, hogy számos faj és nem hasonló tulajdonsággal rendelkezik 

(ezeket később tárgyalom), mely indokolttá tenné ezen taxonok egy csoportba sorolását, így 

létrehozta az Ozophorini nemzetséget.  

A taxon kutatástörténete igen hosszú utat járt be. Sokáig a Myodochini nemzetséggel 

azonosították, hiszen igen hasonlít ehhez a tribuszhoz, olyannyira, hogy például Scudder tévesen 

a Vertomannus genuszt odasorolta (akkor még Plociomerina néven). A mai Ozophorini tribuszba 

sorolt többi genuszt a Stygnocorini nemzetség leírásánál említi, bár megjegyzi, hogy egyedeinek 

ondótartálya nagyon hasonlít a Rhyparochromini nemzetség fajaihoz (SCUDDER 1957c). Sweet 

viszont már ezeket a genuszokat a ma is ismert nemzetségükbe, az Ozophorini-be helyezte (SWEET 

1967). Slater és Zheng együtt revideálták a Prosomoeus, Primierus és Porta genuszokat, valamint 

a monotipikus Gressitochoris genusszal bővítetták a genuszok számát (SLATER ÉS ZHENG 1985). 

Zheng munkássága során igen sok fajt jegyzett le Kína bodobácsfaunájából (30 faj).  
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Az Ozophorini tribuszból az ő nevéhez köthető a monotipikus Paraporta genusz leírása, 

valamint az általam is vizsgált Vertomannus genusz kutatása során öt új fajjal gazdagította az addig 

monotipikusnak ismert csoportot (ZHENG ÉS ZOU 1981).  

Az Ozophorini az egész világon elterjedt nemzetség, a legtöbb fajt Amerika trópusi 

területeiről ismerjük (SLATER 1964, SLATER ÉS O’DONNELL 1995). Ezek a csoportok (különösen 

az igen fajgazdag Ozophora Uhler, 1871) a legkutatottabbak (ASHLOCK ÉS SLATER 1982, SLATER 

1995, BRAILOVSKY ÉS CERVANTES 2009). A második legváltozatosabb előfordulási hely az 

orientális-pacifikus régió, 12 leírt genusszal és 8 fajjal. A pápua régió különösen fajgazdag, 35 fajt 

ismerünk Új-Guineából és a Salamon-szigetekről. Ezzel szemben mindössze öt faj ismert a Fülöp-

szigetekről és 11 az indo-maláj régióból. Kínából 13 fajt írtak le eddig (ZHENG ÉS ZOU 1981, LI ÉS 

BU, 2015).  

5. 3. A Rhyparochromidae család földrajzi elterjedése 

A Föld zoogeográfiájával foglalkozó első mű SCLATER nevéhez köthető, mely 1858-ban 

jelent meg. 1876-ban WALLACE kiadta átfogó, és részletes állatföldrajzi munkáját, melyet 

MAYR 1944-ben az akkori ismeretek fényében pontosított (1. ábra). GRESSITT 1958-ban 

kiadott tanulmányában kísérlet tett a Wallace által felállított régiók határainak tisztázására, 

szűkítve a rovarok elterjedésének ismereteire. Az évek során sokan foglalkoztak a föld bio- 

és zoogeográfiájának tanulmányozásával. Az egyik legújabb kísérlet a régiók újragondolására 

a HOLT és munkatársai által 2013-ban publikált kutatás (2. ábra). KREFT ÉS JETZ szintén 2013-

ban, Holt és munkatársai eredményeit némiképp pontosították. Álláspontjuk szerint a Sino - 

Japanese régióként elhatárolt terület inkább átmeneti zónának tekinthető, nem külön régiónak 

(3. ábra). 

 

1. ábra. WALLACE zoogeográfiai térképe (1876) 

(Forrás: Internet 1) 
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2. ábra. Holt és mtsai. zoogeográfiai régiói  

(Forrás: HOLT és mtsai. 2013) 

 

3. ábra. Kreft és Jetz által ábrázolt átmeneti zónák (sávokkal jelölve) 

(Forrás: KREFT ÉS JETZ 2013) 

Az Orientális régió és a Pacifikus régió a legkevésbé kutatott területek a bodobácsok 

élőhelyeit tekintve (4. ábra). Kutatásaink során az Orientális régió területeiről gyűjtött, 

európai múzeumokból kölcsönzött példányokat tanulmányoztuk. Vizsgálataink a 

rhyparochromidae családba tartozó Ozophorini nemzetség még meghatározat lan egyedeire 

összpontosultak. 
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4. ábra. Az Orientális régió felosztása 

(Forrás: Internet 2) 

A Rhyparochrominae alcsalád állatföldrajzi helyzetét SLATER 1986-ban megjelent, „A 

Synopsis of the Zoogeography of the Rhyparochrominae (Heteroptera: Lygaeidae)” c. 

összefoglaló műve dolgozta fel (1. táblázat).  

1. táblázat: A Rhyparochomidae család nemzetségei, genuszai, a máig identifikált fajok számával 

(SLATER 1986, KONDOROSY publikálatlan adatok): 

Nemzetség 
Genuszok 

száma 

összesen 

Fajok száma 

összesen 

Fajok száma az 

orientális 

régióban 

1.Antillocorini 26 131 22 

2.Cleradini 19 59 15 

3. Drymini 51 362 73 

4. Gonianotini 21 184 1 

5. Lethaeini 38 204 44 

6. Lilliputocorini 1 10 4 

7. Megalonotini 19 132 7 

8. Myodochini 62 434 44 

9. Ozophorini 29 225 41 

10. Plinthisini 3 128 9 

11. Rhyparochromini 38 491 86 

12. Stygnocorini 13 97 0 

13. Targaremini 23 57 0 

14. Udeocorini 15 46 2 
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A biogeográfiai régiók faunaterületei és faunatartományai alapján részletesen tárgyalja az 

egyes nemzetségek előfordulási helyeit. Az orientális régión belül sajnos több olyan terület is van, 

ahol alig voltak gyűjtések, vagy a gyűjtött anyagok nem teljesen feldolgozottak. Ebben a 

fejezetben Slater művét foglalom össze.  

1.) Trópusi égöv [Circumtropical= elsősorban a Ráktérítő és Baktérítő között előforduló trópusi 

nemzetségek]  

- Antillocorini: Dél- Amerika legősibb és legváltozatosabb csoportja. Legelterjedtebbek a 

Botocudo genuszba sorolt fajok, melyek meghódították a Csendes-óceán szigetvilágát is, valamint, 

néhány fajukkal találkozhatunk az Óvilágban és Ausztráliában. 

- Lethaeini: Fajai igen elterjedtek Afrikában, Ausztráliában és Ázsiában egyaránt. A dél-amerikai 

és ausztráliai fajok között filogenetikai kapcsolat áll fenn. 

- Ozophorini: Elterjedésük és diverzitásuk súlypontja a Neotropikus és Orientális régiók, de az 

etiópiai faunaterületen is élnek genuszok.  

- Lilliputocorini: A legapróbb fajokat magába foglaló nemzetség. A genuszok fajainak elterjedési 

területei: Ausztrália, Új-Guinea, Malájzia, Ceylon, Nepál, Ghána, Brazília. 

2.) Óvilág-trópusi öv 

- Cleradini: Elterjedésük fő területe az Orientális régióra valamint az észak-ausztráliai régióra 

tehető. Közeli rokonság áll fenn néhány etiópiai és néhány Orientális régióban elterjedt taxonnal. 

3.) Óvilág- mérsékelt öv 

- Stygnocorini: Hegységekben előforduló nemzetség. Egyedei elterjedtek Afrika délnyugati és 

trópusi hegyvonulataiban, Madagaszkáron, Tazmániában és Új-Zélandon. Fellelhetőek a 

Palearktikus régióban is.  

4.) Ausztrália és Dél-Amerika 

- Udeocorini: Párhuzamosan hódítottak teret az erszényes emlősökkel. Néhány faj található Dél-

Amerikában, a legnagyobb fajszámmal Ausztráliában fordulnak elő. 

5. ) Ausztrália és Új-Zéland  

- Targaremini: A legkevésbé elterjedt nemzetség. Néhány genusza megtalálható Észak-

Ausztráliában, de főként Új-Zélandon fordulnak elő, további néhány fajjal Új-Kaledónia és 

Új-Hebridák (ma: Vanuatu) szigetein. 
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6.) Palearktikus régió 

- Gonianotini: Elsődlegesen palearktikus nemzetség, néhány genusz megtalálható a Nearktikus 

faunatartomány nyugati területein is. 

- Megalonotini: Előfordulásuk hasonló az előbb említett nemzetség genuszaihoz. Fajaival épp úgy 

találkozhatunk a Palearktikus régióban, mint a Nearktikus területek nyugati felén. Ugyanakkor 

akad néhány jellegzetes genusz Dél-Afrika délnyugati fekvésű magasabb területein, az etiópiai 

vagy az Orientális régiókban egyaránt. 

7.) Elsődlegesen a keleti félteke nemzetségei 

- Rhyparochromini: Számos nemzetsége található a Palearktikus, Etiópiai és Orientális régiókban, 

de elterjedtek Ausztráliában, valamint néhány fontos genuszukra lelhetünk a Palearktikus és a 

Nearktikus földrészeken. Változatos fajokkal találkozhatunk az afrikai szavannákon, melyekből 

néhány emlékeztet a Palearktikus területeken is megtalálható rokonaikra. 

- Drymini: Az egyik legfőbb különbség a két nemzetség elterjedése között, hogy a Drymini 

nemzetség rendelkezik endemikus ausztrál genuszokkal, a másik pedig, hogy míg a 

’rhyparochromidák’ a szavannákon, a ’drymidák’ erdős, bozótos, bokros területeken élnek.  

8.) Az egész Földön elterjedt nemzetségek  

- Plinthisini: Ennek a nemzetségnek a taxonómiája igen zavaros, a fajok pontos besorolása még 

várat magára, ugyanis még ma is csaknem minden fajt a heterogén Plinthisus genuszba soroltak. 

A nemzetség eredetét alapvetően a Palearktikus régióra tették, néhány fajjal a Nearktikus régió 

nyugati feléről. Rendkívül sok, és változatos faj fordul elő Dél-Afrikában, Afrika trópusi 

területeinek hegyvidékein, valamint találkozhatunk velük Ausztráliában is. E fajok rokonságban 

állnak az afrikai fajokkal, de a nemzetség fajai előfordulnak Dél-Amerikában és Észak-Amerika 

nyugati részein is. 

- Myodochini: Neotrópusi faunája igen meghatározó, számos jellegzetes genusz és még sok 

leíratlan faj tartozik ide. Nem elhanyagolható nearktikus fajszáma sem, melyek szoros 

rokonságban állnak a neotropikus fajokkal. A Nearktikus régióval szemben a Palearktikus 

területeken a nemzetség szegényesebb, elterjedésének északi határai inkább az etiópiai és 

Orientális régiók északi tartományaira tehetők. Nagy gazdagságú fauna jellemzi az Óvilág trópusi 

vidékeit, melyek között morfológiailag pleziomorf, jól elkülönülő csoportok is előfordulnak. Az 

ausztráliai fajok pedig lényegében az Orientális régióból elszármazott taxonok (SLATER 1986). 
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Sweet szerint az általam is vizsgált Ozophorini tribuszban „egyértelműen elkülönülnek az 

újvilági és az óvilági taxonok. Az Újvilági genuszok: Balboa, Bergidea, Lygofuscanellus, 

Micrymenus, Ozophora, Peggichisme, és talán Migdilybs. Óvilági genuszok: Bryanellocoris, 

Primierus, Porta, Vertomannus, Tachytatus, Omacrus, Prosomoeus. Észak-afrikai eredetű a 

Marmottania genusz, a Noualhieria genusz fajai pedig a Kanári szigeteken őshonosak” (SWEET 

1967). 

5. 4. A bodobácsfélék (Lygaeoidea) morfológiája 

A taxonómiai bizonytalanságok miatt fontosnak tartom a Lygaeoidea csoportok mellett a 

Coreoidea öregcsalád, mint testvércsoport néhány fontosabb morfológiai tulajdonságának 

leírását. 

5. 4. 1. A Coreoidea öregcsalád (Coreidae család) legfontosabb tulajdonságai 

A Lygaeoidea családsorozat fajaihoz hasonlóan ebbe a csoportba tartozó taxonokról is 

elmondható, hogy igen változatos habitusú állatok. A karimás  poloskák közül kerülnek ki a 

poloskák talán legkülönlegesebb alakú fajai. Testük hosszúkás, vagy elliptikus alakú. 

Testhosszuk általában meghaladja a 7 mm-t és elérheti az 5 cm-t is. A fej a testhez képest 

kicsi, rövidebb a pronotum szélességének a felénél. Szemük fejlett, nem nyélen ülő. A nőivarú 

állatok VII. hasi lemeze hasított, bűzmirigyeik fejlettek (SCUDDER 1963a). Számos hosszanti 

ér fut a félfedő membránján, szemben a bodobácsokkal, ahol  négy-öt ér figyelhető csak meg. 

Légzőnyílásaik [spiraculum] nem, de trichobotriumaik (hosszú érzékelő szőrök) és 

bűzmirigyeik elhelyezkedése különbözik a bodobácsfélékétől. A connexivum (karima) 

feltűnően kiszélesedett a bodobácsokkal ellentétben (5. ábra).  

 

5. ábra. Coreus marginatus, Linnaeus, 1758 

(Forrás: saját fotó) 



    

 20 

5. 4. 2. Lygaeoidea öregcsalád közös morfológiai tulajdonságai 

Igen változatos habitusú állatok, nagy méretbeli és színezetbeli különbségekkel az egyes fa jok 

és genuszok között.  

 Fej, tor és potroh morfológiája 

Fej. Általános jellemzőik között szerepel a 4 ízű csáp (scapus-I., pedicellus-II., 

basiflagellum-III., distiflagellum-IV.) (SCHUH ÉS SLATER 1995). Pontszemeik a fej tetején 

helyezkednek el, összetett szemeik (oculi compositi) domborúak, általában jól fejlettek, 

nagyok. Elhelyezkedésük változatos, lehetnek nyélen ülők (Heissothignus), illetve a fejbe 

simulók, a Geocoris nemzetség fajainál pedig a fej arányaihoz képest nagyok. Pontszemeik 

(ocelli) jól fejlettek, az összetett szemek hátulsó szegélyével egy vonalban  helyezkednek el, 

a fajok többségénél megtalálhatók (kivéve Camptocera) (6. ábra). 

 

6. ábra. A bodobácsok morfológiája (dorzális nézet). 

mem: membran (hártya), clcom: claval comissure (clavus varrat), dist: distiflagellum 

(IV. csápíz), basi: basiflagellum (III. csápíz), pedi: pedicellus (II. csápíz), ocu: oculi 

compositi (összetett szemek), scap: scapus (I. csápíz), ocel: ocelli (pontszemek), cap: 

caput (fej), tar: tarsus (lábfej), tib: tibia (lábszár), fem: femora (comb), pron: 

pronotum (előtor), scut: scutellum (pajzsocska), clav: clavus (pászta), cor: corium 

(fedő)  

(Forrás: saját fotó, Tachytatus longirostris Varga és Kondorosy 2014) 
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Tor. Az előhát, az előtor háti lemeze (pronotum) általában trapéz alakú, oldalszegélye 

elkülönülhet, általában egy harántbenyomattal elülső és hátulsó részre tagolódik. Ez a 

tagolódás az általam vizsgált fajok esetében igen szembetűnő, néhány genusz fajainál pedig 

határozóbélyeg. A hátulsó részen néhány genusz esetében tövisszerű nyúlványok alakultak 

ki (pl. Porta, Primierus). Elülső részén gyakran harántdudor figyelhető meg, mely lehet páros 

vagy egyesült. Az előtor a fejjel és a középtorral szabad ízesüléssel kapcsolódik össze, 

valamint itt erednek az első pár lábak is (7. ábra).  

 

 

7. ábra. A bodobácsok morfológiája (laterális nézet) 

bu: buccula (pofa, ajaklemez), lbr: labrum (felsőajak), lb: labium (alsó ajak), pco: 

procoxae (elülső csípő), meco: mesocoxae (középső csípő), metco: metacoxae (hátsó 

csípő), tho: thorax (potroh)  

(Forrás: saját fotó, Tachytatus longirostris, Varga és Kondorosy 2014) 

A középtor felső oldalán találhatók a félfedők és a pajzsocska (scutellum), mely nem nyúlik 

túl a potroh felén, hasi oldalán erednek a középső pár lábak. A scutellum háromszög alakú, 

feltűnő, de nem túlzottan nagyméretű a testhez képest. Gyakran pontozott, szőrözött, vagy 

domború, néhány fajon kiemelkedő élekkel. Az utótor felül a hártyás szárnyakat, alul pedig a 

hátsó pár lábakat viseli, itt találhatóak a bűzmirigy külső nyílásai is. Futó típusú lábaik 5 

részből állnak: csípő (coxa), tompor (trochanter), comb (femur), lábszár (tibia), lábfej 

(tarsus) (7. ábra). Első pár combjaik nagyon gyakran megvastagodottak, néha extrém módon, 

pl. Bedunia fajok esetében, és sok fajnál figyelhetők meg rajtuk tüskeszerű képletek (8-9. 

ábra). Egyes fajok esetében a lábszár görbült, szintén gyakran tövisekkel ellátott, fogazott. 

Két pár szárnyuk a potrohon összehajtogatva fekszik. Félfedőik (hemelytra) legtöbbjüknél jól 

fejlettek, szklerotizáltak, egyes esetekben megrövidültek. A clavus  és clavusvarrat 

(pásztavarrat) hossza, valamint a rajta elhelyezkedő pontsorok mennyisége szintén faji 

határozóbélyeg. 
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8. ábra. Bedunia sp. vastag első combokkal 

(Forrás: saját fotó) 

 

9. ábra. Vertomannus sp. elülső combja a tövisekkel 

(Forrás: saját rajz) 
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Az alsó hártyás szárny erezete kevésbé fejlett, rövidebb a felső szárnynál. Szembetűnő 

erei: a felső főér a főérrel (radius) összefutva (vena primaria [subcosta]), valamint az alsó 

főér (vena subtensa [cubitus]) (10. ábra). E két eret összekötő átfogó ér (vena connectens 

[medius]) hozza létre a szárnysejtet (aleora alarum [discal cell]). Általában a szárnysejt 

közepébe egy rövid erecske nyúlik be – szárnyhorony (hamus) –, mely eredhet a főérből, vagy 

az átfogó érből. A hártyás részen általában négy-öt hosszér figyelhető meg, melyek sejteket 

képezhetnek. Ezek mennyisége és fejlettsége fajra jellemző egyedi tulajdonság. A hártyás 

részek az állat nyugalmi állapotában egymásra vízszintesen fekve, egymást keresztezve 

pihennek (SLATER ÉS HURLBUTT 1957).  

 

10. ábra. A bodobácsfélék alsó hártyás szárnyának erezete. SC: subcosta (felső főér), R: 

radius (sugárér, főér), M: medius (középér), CU: cubitus (hónaljtőér), va I: vena analis 

prima (első tőér, végső ér), va II: vena analis secunda (második tőér, végsőér) (Forrás: 

saját rajz) 

Potroh (abdomen). Felül lapos, hasi oldalon viszont domború, egész szélességében az 

utótorhoz kapcsolódik, 10 szelvényből áll. Az I-II. potroh szelvény haslemeze hiányzik, vagy 

összenőhetnek. A VIII-X. potroh szelvények behúzva találhatók, szintén nem látszanak. A 

IX. potroh szelvényben fejlődnek ki az ivarszervek. A potroh felső és alsó részét a connexivum 

köti össze. A bűzmirigyek nyílása (orificii odoriferi), és a párologtató felület (area 

evaporativa) jól látható, lárváknál dorzálisan a potroh középső vonalában, imágóknál pedig 

az utómellen találhatóak, alakjuk, elhelyezkedésük fajra jellemző bélyeg (HORVÁTH 1875, 

KIS ÉS KONDOROSY 2000, STADDON 1979). A trichobotriumok hosszabb érzékelő 

szőrképletek, melyek elhelyezkedhetnek a hasi oldalon, de előfordulhatnak a fejen is 

(SCHAEFER 1966a).    
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5. 4. 3. Az ivarszervek morfológiája 

A hím állatok ivarszervének felépítését bővebben tárgyalom. Kutatásom során a nőstény 

állatok ivarszervét nem vizsgáltam, de fontosnak tartom megemlíteni a női ivarszervek felépítését 

is, az említett ok miatt kevésbé részletesen, a külső nemi jellegekre szűkítve. 

A bodobácsok ivarszerveinek morfológiájáról először 1925-ben jelent meg mű SINGH-

PRUTHI munkásságának köszönhetően, majd MUIR 1926-ban néhány észrevétellel egészítette ki a 

korábban leírtakat. Az évek során számos poloskakutató publikálta összehasonlító ivarszervi 

vizsgálatainak eredményeit (Galliard 1935: Reduviidae, Larsén 1938: Nepomorpha, Kullenberg 

1947: Miridae, Nabidae, Bonhag és Wick 1953: Lygaeidae, Ashlock 1957: Lygaeoidea, Kelton 

1959: Miridae, Davis 1966: Reduviidae). A genitáliákat tárgyaló szakirodalmak közül DUPUIS 

1955-ben megjelent művét, valamint ennek S. L. TUXEN által átdolgozott és újra kiadott munkáját 

tartom fontosnak, mely a poloskák hím és nőstény ivarszervi morfológiáját részletesen tárgyalja, 

elődei morfológiai megnevezéseit összegezi és pontosítja (DUPUIS 1970). 1957-ben két mű is 

megjelent, mely a poloskák ivarszerveinek morfológiáját tárgyalja. Az egyik J. G. Pendergrast 

Heteroptera rendre vonatkozó tanulmánya, a másik P. D. Ashlock bodobácsokra koncentráló, 

Dupuis fent említett munkáján alapuló dolgozata (PENDERGRAST 1957, ASHLOCK 1957). 1959-ben 

SCUDDER a Heteroptera alrend nőstény ivarszerveinek felépítéséről publikált tanulmányt. Schaefer 

az Idiostolinae alcsalád tanulmányozása során szintén részletesen kitér az ivarszervek 

összehasonlításra (SCHAEFER 1966b). SWEET 1967-ben a Rhyparochrominae alcsalád 

klasszifikációját összefoglaló művében tárgyalja a csoportra jellemző tulajdonságokat több 

genuszra vetítve, habár a struktúrák elnevezése több ponton eltér az elődei által használt 

terminológiától. 1971-ben SCUDDER egy genitáliákkal kapcsolatos újabb cikke látott napvilágot, a 

rovarok osztályának általános morfológiai bélyegeiről bővíti az ismereteket. PÉRICART 1999-ben 

kiadott, a Lygaeoidea öregcsalád európai taxonjait tárgyaló művében szintén találhatunk leírásokat 

az ivarszervekről, ám ez a szerző is a fent említett elődökhöz nyúlik vissza. A morfológiai 

jellemzők tárgyalásánál megpróbáltam összegezni Singh-Pruthi, C. Dupuis, P. D. Ashlock, M. H. 

Sweet és J. Péricart leírásait, ám egységes elnevezéseket összefoglaló művet nem találtam. 

Többnyire keveredik a latin, angol és francia szakkifejezések használata. 
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A bodobácsok hím ivarszerveinek morfológiája 

Az ivarszelvény és a hozzá kapcsolódó potrohszelvények szerepe: 

A bodobácsok IX. potrohszelvényében, az ún. ivar- szelvényben vagy más néven 

pigofórban (pygophore, pygopher, genital capsule) található a hím állatok ivarszerve (11. ábra). 

Az ivarszelvény nyugalmi állapotban általában mélyen visszahúzódik a potroh belsejébe, egészen 

a VII. szelvényig, párosodáskor azonban onnan előtüremkedik. Rendszerint csésze alakú, a hasi 

oldalon lekerekített, felfelé ívelő, a háti oldalon nyitott, az elülső fele vékony peremmel záródik. 

A háti oldalon található nyílás bejáratánál párosan az ivari fogók (paramere) helyezkednek el 

szimmetrikusan (11. ábra). Ezek alakja változatos, de általában egy alapi („shank”) és egy csúcsi 

(„blade”) részre tagolhatók. Az alapi részük a IX. és X. szelvény közötti interszegmentális 

hártyához csatlakozik, melynek köszönhetően nagyobb elmozdulásra képesek, ugyanakkor 

nyugalmi állapotban ez a hártya rögzíti őket. Az ivari fogókon található érzékszőrök, dudorok, 

bütykök általában fontos határozóbélyegek (12. ábra). Nyugalmi állapotban az ivari fogók 

általában mélyen elfekszenek az ivarszelvényben és csak a csúcsuk egy keskeny része látható, 

párzáskor azonban kifordulnak a kapszulából és a tojócsőhöz kapaszkodnak. A pigofórban, a 

paramerek mögött helyezkedik el a párzószerv (phallus, penis, aedeagus) (ASHLOCK 1957, SCHUH 

ÉS SLATER 1995). 

 

 

11. ábra. A hím állatok ivarszervének helyzete (párzási állapot) 

VII: hetedik potrohszelvény, VIII: nyolcadik potrohszelvény, IX: pigofór, X: anális 

szelvény, par: paramerek (ivarszervi fogók), nyugalmi állapotban a VIII-IX-X. 

potrohszelvények visszahúzottan nyugszanak a VII. szelvényben.  

(Forrás: saját rajz) 



    

 26 

 

12. ábra. A bodobácsok (Lygaeoidea) paramereinek változatossága 

a: Carinatodrymus sp.(Drymini) b: Margolethaeus sp. (Lethaeini) c: Tachytatus sp. 

(Ozophorini)  

(Forrás: saját rajzok) 

A párzószerv működése és részei: 

Singh-Pruthi szerint a párzószerv két részre tagolható, a phallothecára és az endosomára 

(SINGH-PRUTHI 1925). Ezek magyar neve általában párzóredő és párzózsák, STEINMANN ÉS 

ZOMBORI 1991 –ben megjelent általános morfológiai kifejezéseket tárgyaló műve alapján, de 

mivel ezek a nevek egyáltalán nem találóak, hiszen a poloskáknál az előbbi soha nem redőszerű, 

az utóbbi soha nem zsákszerű, ezért ezeket a neveket a továbbiakban kerüljük. A phallotheca 

rendszerint egy egyszerű felépítésű, széles tömlő, melybe az endosoma nyugalmi állapotban 

visszahúzódik; alapi részén bonyolult, szklerotizált elemmel csatlakozik a IX. és X. 

potrohszelvény közötti interszegmentális hártyához. Az endosoma hártyás conjunctiva-ra és 

merev vesica-ra tagolható, a struktúra mozgásait a conjunctiva teszi lehetővé. Az endosoma 

belsejében sajátos spermavezető rendszer található, melyek elemei az endosoma töve közelében 

található és az ondócsatornához (ductus seminis) csatlakozó kilövellö tartály (ejaculatory 

reservoir), valamint az ondó tartálytól a vesica csúcsán található nyíláshoz futó endofallikus 

vezeték (endophallic duct, ductus seminis distalis). Az aedeagus a bodobácsoknál három, 

nyugalmi állapotban teleszkópszerűen egymásba tolható részből áll. 

ASHLOCK 1957-es tanulmányában lényegében Singh-Pruthi 1925- ben kiadott munkáját 

követve, de attól néhány részletben eltérve tárgyalja a bodobácsok párzószervének részeit. A 

phallosoma két részét különbözteti meg, a tömlő- szerű phallothecat, és az alapi részen található, 

többé-kevésbé kengyel alakú, szklerotizált részt, a basalis apparatust. Utóbbi a párzószerv 

rögzítését és mozgatását szolgálja, a hozzá kapcsolódó páros izmok segítségével az egész 

párzószerv az ivarszelvényből kitüremíthető vagy abba visszahúzható, kétoldalt pedig az ivari 

fogókhoz kapcsolódik.  
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Része a ductifer, mely a Singh-Pruthi által basal plates bridge névvel illetett struktúrával 

azonos; Dupuis a ponticulus basalissal azonosította tévesen (13. ábra) (DUPUIS 1970). Ennek a 

résznek a középvonalában csatlakozik, lép be az ondóvezeték (ejaculatory duct) a párzószervbe; 

a párzószerv belsejében, az ondócsatornában (ductus seminis) folytatódik.  

 

13. ábra. A bodobácsok (Rhyparochromidae: Rhyparochromus pini) hím ivarszervének 

(phallus) felépítése:  

art. appar: articulatory apparatus [basal plates],  bcj: basiconjunctiva, dcj: disticonjunctiva, 

dcn: dorsal connective, duej: ductus ejaculatorius, duf: ductifer, dusmp: ductus seminis 

proximalis, dusmd: ductus seminis distalis, ejr: ejaculatory reservoir, end: endosoma fb: basal 

foramen, fdt: foramen ductus, gpo: gonopore, prcp: capitate process, phls: phallosoma, pht: 

phallotheca, prcj: conjunctiva proximalis, prlig: ligamentary process, prpht: phallotheca 

proximalis, pttr: ponticulus transversalis, ves: vesica 

 (Forrás: DUPUIS 1970. p. 193. nyomán módosítva) 
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A conjunctiva csőszerű, többé kevésbé megnyúlt, hártyás, rajta alapi (basiconjunctiva) és 

csúcsi, az ondóhólyag tövét körbevevő része (disticonjuctiva) különböztethető meg (DUPUIS 

1970). Csúcsi részén gyakran üreges, hártyás lebenyek találhatók (processus conjunctivae). A 

párzószerv nyugalmi állapotában a conjunctiva a phallothecába visszahúzódik. 

Az ondóvezeték (ductus seminis) vékony, rugalmas falú cső, a phallotheca és a conjunctiva 

belsejében halad és az ondótartályhoz csatlakozik; végződése az ivarnyílás (gonopore, primary 

gonopore).  

A kilövellő tartály (ejaculatory reservoir) és az endofallikus vezeték (endophallic duct) 

együtt alkotja a párzószerv csúcsi részén található spermavezető rendszert. Az ondóhólyag a vesica 

tövében található, komplex szerv, három részre tagolható (nyak, test, szárnyak), feladata 

valószínűleg elsősorban nem az ondó tárolása, hanem sokkal inkább a vesica támasztása (BONHAG 

ÉS WICK 1953). Az endofallikus vezetéket számos szerző (pl. ASHLOCK 1957) pusztán az 

ondóvezető disztális részének tartotta (ductus seminis distalis), de az az ondóvezetőnek nem része, 

attól mind embrionális fejlődésében, mind szerkezetében eltér. 

A vesica magyar neve párzózsák, STEIMANN ÉS ZOMBORI 1991- nyomán, de mivel ez a név 

nemcsak, hogy teljesen alkalmatlan az egyáltalán nem zsákszerű képlet megnevezésére, de 

ráadásul még az endosoma magyar nevével is azonos, ezt a nevet a továbbiakban kerüljük. A 

vesica a phallus csúcsi részét alkotja. Az alapi, a disticonjuctivához csatlakozó része a 

bodobácsoknál általában egy széles, szklerotizált függelékkel ellátott helicoid process. Csúcsi 

része keskeny, rajta található a párzószájadék (phallotrema, secondary gonopore), mely az ondó 

ürítésére szolgáló nyílás.  

 

A nőstény külső ivarszervek morfológiája 

A nőstények külső ivarszerve a VIII. és IX. potrohszelvényben található. A tojócső nyugalmi 

állapotban behúzódik a VII. szelvényig, kissé tagolva azt (14. ábra). A tojócsőnek (ovipositor) 

mind a VIII., mind a IX. szelvényen egy-egy pár lebenye van, az ún. első és második pár 

párzólebeny (valvula, gonapophysis). Ezek általában összeolvadtak az ugyanezen a szelvényeken 

található kétoldali tojócsőlemezekkel (= tojócsőtámasz; valvifer, gonocoxa, gonocoxopodite)  

(15. ábra).  
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14. ábra: A női ivarú egyedek potrohszelvényeinek alakulása ov: ovipositor (tojócső), vlv 

III: III valvula, vlf I: first valvifer {tojócső lemez}  

(Forrás: PÉRICART 1999 p. 22. ) 

Az első pár tojócsőlemez két tagja többé-kevésbé háromszög alakú, az első pár párzólebeny 

tagjai ventrálisan kapcsolódnak hozzájuk. A második pár tojócsőlemez tagjai laposabbak, hátsó 

felük szabad. A kapcsolódás helyén a tojócsőlemez szklerotizált, középvonalánál csatlakozik az 

ondótartály (spermatheca). 

 

 

15. ábra. A női ivarú állat tojócsövének felépítése oldalnézetből  

(Forrás: PÉRICART 1999, p. 22.) 
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5. 4. 4. A Rhyparochromidae család és az Ozophorini nemzetség morfológiai sajátosságai 

Rhyparochromidae család: 

Testük általában sötét színű. Fejük a testhez képest sokszor elég kicsi. Trichobotriumok 

figyelhetők meg a fejen. Előhátuk (pronotum) jól fejlett. A corium pontozott, a pásztán (clavus) 

több pontsorral. A pontsorok száma genuszonként eltérő. Hasi trichobotriumaik mediálisan 

helyezkednek el a III. és IV. lemezeken, laterálisan az V-VI-VII. szelvényeken. Szelvényenként 3 

trichobotrium jellemző. A tojócső a VII. hasi lemezből indul, kettéosztva azt. Jellemző a hím 

ivarszervre a „spirális nyúlvány”(helical process). A VI. és V. hasi lemez közötti varrat előrenyúlt, 

nem éri el az oldalsó hasi szegélyt (HENRY 1997) (16./a ábra).  

Ozophorini nemzetség: 

Az ebbe a nemzetségbe sorolt genuszok rokoni kapcsolatának feltételezésére az alsó hártyás 

szárnyuk erezetének fejlettsége, belső laterotergiteik hiánya, a légzőnyílások és a trichobotriumok 

helyzete, a phallus felépítése, az előtor alakja, valamint a fejükön megfigyelhető varrat 

tanulmányozása adott alapot. Az Ozophorini nemzetségbe tartozó fajok közös tulajdonságait 

tárgyalom a továbbiakban SWEET nyomán (1967).  

Fejük előrenyúló, szemeik nagyok, jól fejlettek. A pontszemek az összetett szemek mögött, 

azokhoz közel helyezkednek el, utóbbiak nem nyélen ülők. A csápdudor jól fejlett. Csápjaik 

hosszúak, sok fajnál fonalasak, az első csápíz gyakran megvastagodott. Az előtor oldalsó szegélye 

lekerekített. A pajzsocska gyakran szőrözött. Az V. haslemezen lévő trichobotrium-pár közelebb 

áll annak hátulsó szegélyéhez (16./a ábra). A hártyás szárnyakon a szárnyhorony (hamus), 

valamint a másodlagos erek (intervannális erek) láthatóak, a radiális (radius) és mediális (medius) 

erek találkoznak, a szárny tövéről indulva szinte összeforrtak majd ketté válnak (16./b ábra). Közel 

minden faj esetében tüskeszerű képletek helyezkednek el az elülső combokon. Az elülső combok 

sok esetben megvastagodottak. Potrohon belső laterotergiteik nincsenek (16./c-d ábra). Az V. 

lemez hasi légzőnyílásai a lemez középső harmadánál helyezkednek el. A phallus jól fejlett, a 

ventrális oldalon elkeskenyedik, spirális nyúlvánnyal ellátva (helicoid process). A helikális 

nyúlványt Péricart szerint a vesica és a gonopore alkotja, ezt Sweet a 17. ábrán látható módon 

ábrázolja. A nőivarú egyedek VIII. és IX. genitális szelvénye nem teljesen húzódik vissza a VII. 

szelvénybe. Az ondótartály (spermatheca) szklerotizált, gömb alakú, vezetéke két részre 

tagolódik, egy tövi vastagabbra és egy csúcsi vékonyabbra. 
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16. ábra. Ozophorini nemzetség tulajdonságai.  

a: IV-V. hasi lemez közötti varrat előrenyúló, nem fut ki (Ozophora picturata), b: szárny 

erezete, h: hamus, R: radius, M: medius, Cu: cubitus, c: Ozophora picturata potroh hátoldala 

(belső  laterotergitek nincsenek);d:Phasmosomus araxis (Phasmosomini) potroh hátoldala belső 

laterotergitekkel,  oltg: külső laterotergitek (outer laterotergites), iltg: belső laterotergitek (inner 

laterotergites), sgs: bűzmirigy nyílás (scent gland), cxm: connexival membran 

 (Forrás: SWEET 1967./p. 210,213, 215) 
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17. ábra. Ozophora picturata phallus, b: test [body](ejaculatory reservoir), ba: basal 

apparatus, c: conjunctiva, gp: gonopore, hp: helical process, hs: holding sclerite 

(basiconjunctiva), n: „nyak” [neck]) (ductus seminis distalis), p: phallobase (phallotheca), 

w:„szárny”[wing] 

(Forrás: SWEET 1967/p. 217) 

A lárvák II-III. hátlemezének varrata Y-alakú. Ránézésre a legtöbb hasonlóságot a Myodochini 

tribusszal mutatja, azonban vannak tulajdonságok, melyek alapján jól el lehet különíteni e 

csoportokat (2. táblázat) (SWEET 1967, ASHLOCK ÉS SLATER 1982).  

2. Táblázat. Az Ozophorini és Myodochini tribuszok közötti meghatározó tulajdonságok: 

 Ozophorini Myodochini 

Légzőnyílások: A potroh hasi oldalán A II.-IV. háti lemezen  

Lábak: Mindig hosszúak Gyakran lehet rövid 

Előhát oldalszegélye: 
Jól látható, határozott 

oldalszegély 

Lekerekedő, oldalszegély 

hiányzik 
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5. 5. A Heteroptera alrend, a bodobácsfélék (Lygaeoidea) és a Rhyparochromidae 

család rendszertana az Ozophorini nemzetséggel 

Számos fontos rendszertani és szakirodalmi vonatkozást a kutatástörténeti fejezetben már 

tárgyaltam, ezért itt elsősorban arra térnék ki, amiről korábban nem tettem említést.  

A Heteroptera alrend rendszertanának tisztázására többen is kísérletet tettek, többek között 

G. Kirkaldy, O. M. Reuter, W. E. China, ám ezek a rendszerek gyökeresen eltérnek a napjainkban 

is elfogadottaktól (KIRKALDY 1902, 1908, REUTER 1910, 1912, CHINA 1933). KIRITSHENKO 1951-

ben kiadott művében összegzi az addigi ismereteket. 1975-ben jelent meg ŠTYS ÉS KERZHNER 

műve, melyben MIYAMOTO 1961-ben és COBBEN 1978-ban kiadott elméleteit tovább gondolva, a 

már leírt taxonok rokonsági viszonyait figyelembe véve, hierarchikus rendszert állítottak fel (18. 

ábra). Ez ma is elég általánosan elfogadott. 

 

18. ábra: A Heteroptera alrend kladogramja 

(Forrás: Internet 3) 

Alrendágak:  

 Enicocephalomorpha (Furcsapoloska-alkatúak)(STICHEL 1955) 

 Dipsocoromorpha (Fenyérpoloska-alkatúak) (MIYAMOTO 1961) 

 Nepomorpha (Vízi-poloskák)(POPOV 1969) 

 Gerromorpha (Kétéltű-poloskák) (POPOV 1969) 

 Leptopodomorpha (Kövipoloska-alkatúak)(POPOV 1971) 

 Cimicomorpha (Vérszívópoloska-alkatúak) (LESTON ÉS MTSAI.1954) 

 Pentatomomorpha (Címerespoloska-alkatúak)(LESTON ÉS MTSAI.1954) 
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A Lygaeoidea öregcsaládot számos taxonómus kutatta az évek során, többnyire öt családra 

osztva a csoportot. Ezek közül is a legnagyobb család a Lygaeidae, bár eredetéről számos vita 

alakult ki. Az öregcsaládot gyakran olvasztották egybe a Coreoidea és Pyrrhocoroidea 

csoportokkal, de különválasztották az Aradoidea, Idiostoloidea, Pentatomoidea és 

Piesmatoidea családsorozatokat (a fenti feltételezés nem állja meg helyét és napjainkra már 

bebizonyosodott, hogy a három öregcsalád külön taxon, de egy őstől erednek)(ŠTYS ÉS 

KERZHNER 1975). SCHUH 1986-ban publikált kutatásában felismerte, hogy ezen besorolás 

csupán önkényes tulajdonságok összevetésén alapszik, így HENRY és FROESCHNER 1988-ban 

az ő munkáját követve hét öregcsaládra bontották a Pentatomomorpha alrendágat (Aradoidea, 

Coreoidea, Idiostoloidea, Lygaeoidea, Pentatomoidea, Piesmatoidea, Pyrrhocoroidea). 

SCHAEFER 1993-as művében öt öregcsaládot különböztetett meg; Coreoidea, Lygaeoidea, 

Aradoidea, Pentatomoidea és Pyrrhocoroidea (2. táblázat). A legfrissebb kutatási eredmények 

WHEELER és munkatársai nevéhez köthetők, 1993-ban láttak napvilágot és az alrendek 

rokonsági viszonyainak tisztázására összpontosultak. Összevetették a morfológiai 

tulajdonságokat a molekuláris vizsgálatok során született eredményekkel. Filogenetikai 

vizsgálataik alapján kiderült, hogy a Pentatomomorpha monofiletikus csoport (HENRY 1997). 

A kapott adatok tükrözték SCHUH 1979-es munkájában leírtakat, kivéve azt a feltételezést, 

hogy a Leptopodomorpha, Cimicomorpha és Pentatomomorpha alrendágak között szorosabb 

kapcsolat van, mint a Nepomorpha alrenddel. SCHUH és SLATER 1995-ben kiadott átfogó 

művükben, az addig ismert kutatási eredményeket összegezve teljes taxonómiai és 

morfológiai képet ad a poloskák csoportjairól. Úgy vélik, a Lygaeidae család parafiletikus 

eredetű. HENRY 1997-es cikkében a taxonok filogenetikai analízise után több alcsaládot 

család rangra emelt, köztük az általam kutatott Rhyparochrominae alcsaládot is (3. 

táblázat)(19. ábra).  

 A bodobácsok az Ízeltlábúak (Arthropoda) törzsébe, a hatlábúak (Hexapoda) 

altörzsébe, a rovarok (Insecta) osztályába, Hemiptera rendjébe, a poloskák (Heteroptera) 

alrendjébe, a Pentatomomorpha alrend ágába, azon belül is a Lygaeoidea öregcsaládba 

tartoznak.  
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A bodobácsok általánosan elterjedt felosztása a következő: 

2. táblázat. A Pentatomomorpha alrendágba sorolt öregcsaládok (SCHUH ÉS SLATER 1995) 

Pentatomomorpha öregcsaládok: 

- Aradoidea 

  

- Pentatomoidea 

- Pyrrhocoroidea 

- Coreoidea  

-  Lygaeoidea – Bodobácsszerűek 

  

Berytidae 

Colobathristidae 

ldiostolidae 

Lygaeidae 

Malcidae 

Piesmatidae 

3. táblázat. HENRY által 1997-ben revideált taxonok: 

Lygaeoidea családsorozatba sorolt családok- 

Henry (1997): 

*: család rangra emelt 

taxon 

 

1. Artheneidae* 9. Lygaeidae 
+: korábbi rangra 

visszaemelt taxon 

2. Berytidae 10. Malcidae 

  

3. Blissidae* 11. Ninidae + 

4. Colobathristidae 12. Oxycarenidae + 

5. Cryptorhamphidae* 13. Pachygronthidae 

6. Cymidae + 14. Piesmatidae 

7. Geocoridae + 
15. Rhyparochromidae* 

Plinthisinae + 

8. Heterogastridae + Rhyparochrominae 

  a. Antillocorini i. Ozophorini 

  b. Cleradini j. Phasmosomini 

  c. Drymini k. Rhyparochromini 

  
d. Gonianotini l. Stygnocorini 

  e. Lethaeini m. Targaremini 

  
f. Lilliputocorini n. Udeocorini 

  
g. Megalonotini 

    
h. Myodochini 
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19. ábra. A Rhyparochrominae alcsalád nemzetségeinek kladogrammja  

(Forrás: SLATER ÉS WOODWARD 1982 p.7.) 

Az Ozophorini nemzetség viszonylag újonnan felismert taxonnak számít, Sweet írta le 1967-

ben.  Jelenleg összesen 29 genuszt sorolunk ebbe a tribuszba. A délkelet-ázsiai és óceániai 

régióban előforduló taxonokat a 4. táblázat foglalja össze, kiemelve az általam kutatott 

csoportokat. 

4. táblázat: Ozophorini nemzetség orientális és pacifikus genuszai a fajok számával: 

Genuszok Fajok száma 

1.Bedunia Stål, 1874 10 

2. Bryanellocoris Slater, 1957 39 

3. Cesacoris Kocak és Kemal, 2010 1 

4. Gressittocoris Slater és Zheng, 1985 1 

5. Omacrus Bergroth, 1916 2 

6. Paraporta Zheng, 1981 1 

7. Porta Distant, 1903 4 

8. Primierus Distant, 1901 7 (+4) 

9. Prosomoeus Scott, 1874 3 

10. Tachytatus Bergroth, 1918 4 

11. Vertomannus Distant, 1903 10 

összesen: 92 
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6. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A taxonómiai módszerek célja, hogy az élővilág változatosságában utat mutasson az 

egyedek közötti különbségek leírásával, megkönnyítve ezzel identifikációjukat. A kutatók 

bélyeganalíziseket készítenek, hogy lehetővé tegyék a taxonok közötti hasonlóságok és  

különbségek megállapítását. Mindezek fényében szükségessé válik a „taxonómiai bélyeg” 

fogalmának tisztázása (PAPP 1997).  

Taxonómiai bélyegnek valamely taxon adott képviselőjének azt a tulajdonságát 

tekinthetjük, amelynek révén egy másik taxon adott képviselőjétől elkülönül, vagy 

elkülöníthető (ASHLOCK ÉS MAYR 1991, PAPP 1997).  

„Hagyományos értelemben a taxonómiai bélyeg olyan tényleges, vagy potenciális 

különbséget jelent, amelynek révén A taxon B taxontól egyértelműen elkülöníthető.” (PAPP 

1997) 

Típusok a fajcsoportban PAPP 1997 és az ICZN (1999) nyomán: 

A nominális fajcsoport-taxonok, fajok és alfajok, típusa az a példány, melyet a faj első 

leírásakor szigorú szabályok szerint választanak ki, az új faj nevét erre az egyedre adják, 

megjelölik, és szigorúan őrzik. 

Holotípus: az az egyetlen példány, melyre a faj első, eredeti leírója az új fajt, vagy alfajt 

létrehozta. 

Paratípus: amikor a szerző a leírását típussorozatra alapítja, a holotípuson kívül az összes 

többi példány paratípus. 

Szüntípus sorozat: abban az esetben hívjuk így az egyedek sokaságát, amikor a szerző több 

egyedről írta le a fajt, de holotípust nem emelt ki (mindaddig, amíg lektotípust nem jelölnek 

ki). 

Lektotípus: a szüntípusok egyikét kijelölve lektotípust emelünk ki. Ez egyetlen alkalomma l 

történhet. 

Paralektotípus: az egyed sorozatból lektotípust kijelölve, az addigi további szüntípusokból 

paralektotípusok lesznek. 

Neotípus: abban az esetben, ha az eredeti típuspéldányok megsemmisülnek, szigorúan 

szabályozott körülmények között lehetőség adódik az „új holotípus” kijelölésére. 
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A taxonómusok a rendszertani kategóriákat az egyedek, csoportok tulajdonságainak 

összehasonlításával hozzák létre. A taxonokat klasszifikációval csoportosítják, melynek több 

módja lehet. A leggyakrabban használtak:  

Klasszikus taxonómia: morfológiai tulajdonságok alapján alakítják ki a csoportokat, 

rendszertani kategóriákat. 

Numerikus taxonómia: az adott taxonról minél több adat (genetikai, élettani, morfológiai 

stb.) összegyűjtésével, majd a tulajdonságok összehasonlítása után vonnak le 

következtetéseket a besorolni kívánt taxonról.  

Kladisztikus taxonómia: a törzsfejlődés során kialakult ősibb, és fiatalabb bélyegek 

vizsgálatával osztályozzák a csoportokat. Ezeket a rokonsági kapcsolatokat kladogrammon 

ábrázolják.  

Vizsgálatainkat a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe – International Code of 

Zoological Nomenclature – előírásait szigorúan követve végeztük (ICZN 1999). A fajleírások 

mellett (descriptio), megadtuk a rokon fajoktól való elkülönítő tulajdonságokat (discussio), 

az új subgenus felállításánál típusfajt jelöltünk ki, az új fajoknál holo- és paratípusokat 

jelöltünk ki, a régi fajoknál ahol csak szintípusok voltak, ezek közül lektotípust és 

paralektotípust választottunk ki. 

A vizsgált példányokat őrző múzeumok: 

BMNH Natural History Museum, London, United Kingdom; 

HNHM Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary; 

IRSN Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium; 

MFNB Natural History Museum, Berlin, Germany; 

MMBC Moravian Museum, Brno, Czech Republic; 

MNHN Museum National d’Historie Naturelle, Paris, France 

NHMW Natural History Museum, Vienna, Austria; 

NHRS Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden; 

NMWC National Museum of Wales, Cardiff, United Kingdom; 

RMNH National Museum of Natural History (Naturalis), Leiden, the Netherlands; 

TLMF Tirolese Regional Museum (Ferdinandeum), Innsbruck, Austria. 

ZMAN Zoological Museum, Amsterdam; 
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Kutatásaink során egyrészt több európai múzeumból kölcsönzött meghatározatlan 

példányokat vizsgáltunk sztereomikroszkóp és fénymikroszkóp segítségével; másrészt a 

múzeumokban az ismert fajok eredeti típuspéldányait. Fényképeink elkészítéséhez többnyire a 

sztereomikroszkóppal kompatibilis ALPHA DCM 510, 5.1 Mpixeles USB kamerát, valamint a 

múzeumlátogatások során az ott rendelkezésre álló készülékeket használtuk.  

Rétegfelvételek elkészítése után a Combine ZM (Alan Hadley) programmal illesztettem 

össze a képeket. Habitus rajzokat készítettem az állatokról, néhányuknál az ivarszervi kapszuláról 

és paramerekről is. A dolgozatban saját kezű rajzok és általam készített fotók láthatók az 

egyedekről néhány szakirodalmi ábra mellett, melyeket módosítottam. A szakirodalmakban 

fellelhető ábrák sajnos a legtöbb esetben nem voltak elég reprezentatívak, így módosítanom kellett 

rajtuk, hogy a morfológiai sajátosságok és a jelmagyarázat egyértelműek legyenek a 

disszertációban. A kisebb- nagyobb javításokat, valamint a saját fotók retusálását is a Windows 7 

és 10 operációs rendszerek PAINT programjának segítségével végeztem (20./a-b-c-d ábra).  

Kutatásaim nagy részét az alábbi mikroszkópokon végeztem:  

Sztereomikroszkópok típusa: Olympus SZ 11, Alpha STO zoom.  

Fénymikroszkóp típusa: Alpha SA 3300. 

Az állatok méreteit a mikroszkópok okulárjába helyezhető mikrométer segítségével mértem 

meg (21. ábra).  

20. ábra.  A Londoni Természettudományi Múzeumban. a: munka közben, b-c: az állattár 

szekrényei és rovardobozai, d: a múzeum homlokzata, főbejárata 

              (Forrás: saját fotók, a rólam készült képet Kondorosy Előd készítette) 
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21. ábra. Mikrométer a sztereo mikroszkóp okulárjába nézve  

(Forrás: saját fotó, Meschia sp.) 

Fajok leírásának menete: 

Az eredeti fajok típuspéldányainak lelőhelyét az őket leíró cikkekből tudtuk meg. A 

típuspéldányok vizsgálatának elvégzéséhez a fent felsorolt múzeumok nyújtottak segítséget. 

Sajnos nem minden fajnál tudtuk tanulmányozni a típuspéldányt, ilyen esetekben fénykép 

(melyeket a múzeumokban dolgozó kollégák kérésünkre lefotóztak és elküldtek nekünk), 

vagy a leírás alapján azonosítottuk be az egyedeket.  

Egy faj vagy más taxon megkülönböztetése egy másiktól különböző, az adott csoportra 

jellemző határozóbélyegek alapján történhet. Határozóbélyegnek nevezzük azokat a 

tulajdonságokat, melyek vizsgálatával (a tulajdonság megléte, ill. hiánya) két fajt 

elkülönítünk. A filogenetikai vizsgálatok során figyelembe veszik a törzsfejlődési értelemben 

fiatalabb – apomorf – és az idősebb – pleziomorf– bélyegek közti különbségeket. Ezek a 

bélyegek fajonként, genuszonként, családonként stb. igen eltérőek lehetnek. Ha például két 

csoportban ugyanazon apomorf bélyegek tűnnek fel, ezek arra utalnak, hogy a két csoport 

közös őstől eredeztethető, tehát a két adott csoport monofiletikus. Polifiletikus a csoport, ha 

közös ősük rajtuk kívülálló csoporthoz tartozik. Parafiletikus amennyiben a csoport tagjai 

visszavezethetők egy közös ősre, de a csoport nem tartalmazza a legközelebbi közös ős 

minden leszármazottját. Ezeknek a tulajdonságoknak az elemzésével lehetséges rokonsági 

viszonyokat állítottam fel, melyeket kladogrammon ábrázoltam. Szükség lenne alapos 

filogenetikai vizsgálat elvégzésére nemcsak az általam vizsgált genuszokban, hanem az 

Ozophorini nemzetség minden genuszában.  

Ahhoz, hogy biztosan be tudjuk sorolni, hogy rendszertanilag hova tartozik az adott 

egyed, elengedhetetlen a határozóbélyegek ismerete. Sok olyan faj van, melyek elkülönítése 

külső bélyegek alapján csaknem lehetetlen. Ebben az esetben pl. ivarszerveik egyedisége 

alapján tudunk különbséget tenni két faj között.  
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Vizsgálataink során a numerikus bélyegek közül az állatok testhossza, a fej, előtor és 

pajzsocska méretei, csápízek, szipókaízek hossza, valamint az összetett szemek közötti 

távolság kerültek felvételezésre. 

 Előfordul, hogy az állat testén (fej, tor) szőrképleteket találunk, ezek hossza, 

elhelyezkedése, sűrűsége is segítséget nyújt a faj meghatározásához. A tor, különböző 

mértékben lehet pontozott, vagy sima felületű. A szárny színe is fajra, genuszra jellemző. Sok 

esetben a lábakon tüskeszerű képleteket találunk, ezek nagyságát, mennyiségét, 

elhelyezkedését szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az állat színezete a 

legszembetűnőbb tulajdonság. A színezet az egyed fejlődése során változhat, sok fajnál 

különböző, genetikailag is eltérő színváltozatok élnek egymás mellett.  A vizsgált faji jellegek 

közül az általam vizsgált csoportokban fontos határozó bélyeg volt a szárny membránjának 

színezete. Habár ez is színezetbeli tulajdonság, a membrán színezete kevésbé változik, mint a test 

színe. Ezt a tulajdonságot az addigi fajleírásokban nem említették, holott igen sokat segített az 

egyes fajok elkülönítésében. Ez a tulajdonság mindkét ivarnál azonos (nem úgy, mint például az 

elülső combokon megfigyelhető tövisek száma). Ugyanazon faj egyedei szín- és méretbeli 

eltéréseket mutathatnak élőhelyüktől függően. Ezeknek az egyedi tulajdonságoknak a 

leírásával, összegzésével átfogó képet kaphatunk a vizsgált faj tulajdonságairól (5. táblázat). 

5. Táblázat. A genuszokban vizsgált tulajdonságok  

  Vizsgált tulajdonságok 

1 testhossz  

2 test színe 

3 fej pontozottsága 

4 fejen, nyakon barázda van -e 

5 fejhossz (nyakkal) 

6 fejhossz pontszemek mögött, alakja 

7 fej szélessége (összetett szemek távolsága) 

8 szipóka hossz, szipókaízek hossza 

9 csápízek hossza 

10 csápízek színe 

11 előtor szélessége 

12 előtor hossza 

13 előtor első és hátsó részének aránya 

14 tövisszerű nyúlvány van-e az előtoron 

15 pajzsocska hossza 

16 pajzsocska szélessége 

17 "Y" alakú kiemelkedés van-e a pajzsocskán 

18 lábak színe 

19 első combon tövisek 

20 lábszárakon tövisek, bütykök 

21 cirpelő felület 

22 pászta pontozottsága, pontsorok száma 

23 pásztavarrat hossza 

24 corium pontozottsága 

25 membrán színe 

26 szőrözöttség (fej, tor, pajzsocska) 

27 hím paramerek  

  



    

 42 

Ivarszervi preparálás menete:  

Az ivarszervi preparálás első lépése az állat felpuhítása. AHMAD 1986-ban megjelent 

leírásában olvashatjuk, hogy forrásban lévő vízben hagyjuk az egyedet 4-5 percig, azután 

vegyük ki, de pár csepp desztillált vizet csöppentve az egyed utolsó potrohszelvényére 

(capsula), vagy az egész állatra, néhány perc után főzés nélkül is könnyen eltávolítható az 

utolsó potrohszelvény. Vizsgálatom során ez utóbbi lehetőséget alkalmaztam, és csak az 

utolsó potrohszelvényt tettem forró vízbe.  

A preparáláshoz legalkalmasabb eszköz egy lehetőleg minél vékonyabb hegyű tű. 

Kisméretű kémcsőbe helyezzük az ivarszelvényt, majd egy kis granulátum 10%-os KOH-t 

hozzáadva 40 fokon melegítjük 10-15 percig, de forrásban lévő vízbe helyezve pár perc is 

elég. Ezután tegyük petri-csészébe, majd óvatos mozdulatokkal kezdjük kipreparálni a 

paramereket és a phallus-t a kapszulából. A phallus kiemelés után inflálandó, hogy az 

alaphelyzetben a phallotheca-ba behúzott endosoma tanulmányozható legyen. Miután 

kiszedtük, tegyük glicerinbe. Az ivarszervi paramereket nem szükséges festeni.  

A fajok elterjedési térképeit a http://dmaps.com/carte.php?num_car=32143&lang=en 

weboldal segítségével készítettem. Az innen letöltött orientális régió vaktérképén ábrázoltam a 

fajok eddigi ismert előfordulási helyeit. A pontos beazonosításhoz a Google Maps nyújtott további 

segítséget. A taxonok gyűjtési helyei az állat alatt elhelyezett gyűjtőcédulákon, valamint a 

fajleírásokban olvashatók (KONDOROSY, VARGA ÉS ZSALAKOVICS 2012, VARGA ÉS KONDOROSY 

2013, VARGA ÉS KONDOROSY 2014). 

  

http://dmaps.com/carte.php?num_car=32143&lang=en
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7. EREDMÉNYEK 

7. 1. Tachytatus Bergroth, 1918 genusz 

A genust először BERGROTH írta le 1918-ban, mindössze egy fajjal (Tachytatus 

prolixicornis) a Fülöp-szigetekről, melyet a Myodochinae alcsaládba sorolt, majd Sweet 

1967-ben átsorolta az akkor leírt Ozophorini tribuszba (22. ábra). A rendelkezésünkre álló 

múzeumi példányok tanulmányozása során további három, ebbe a genusba sorolható új fajt 

találtunk, melyek habitusa igen hasonló a Bergroth által leírt fajéhoz, ám számos meghatározó 

tulajdonságukban eltérnek egymástól (VARGA ÉS KONDOROSY 2014). Mindezek fényében 

aktuálissá vált a genusz revideálása is. A továbbiakban az általunk leírt három új faj egyes 

jellemző bélyegeit, valamint a genusz revízióját tárgyalom.  

 

22. ábra. A Tachytatus genusz fajainak eddig ismert elterjedése 

(Forrás: saját ábra) 

Típusfaj: Tachytatus prolixicornis Bergroth, 1918 

Scudder a Stygnocorini nemzetségbe sorolta, majd BARBER 1917-ban a Dieuchini tribuszban 

említi (ezt ma Rhyparochromini-nek hívják)(SCUDDER 1957c). SLATER 1964-ben a genusz teljes 

bibliográfiáját közölte és egyben az akkor még leíratlan Ozophorini genuszaként helyezte el. A 

katalógusban már Ozophoriniként szerepel a nemzetség, bár Slater megjegyzi, hogy Sweet nevezte 

el a genuszt, ám ez még nem hivatalos. Így Slater 1964-ben némiképp megelőzte az Ozophorini 

tribusz hivatalos leírását. A felsorolt szakirodalmakon kívül a genuszról és annak típusfajáról 1964 

óta nem esett szó, leszámítva Tomokuni cikkét, ahol elsőként közli az akkor még egyetlen ismert 

faj Borneó szigetén való előfordulását (TOMOKUNI 2010). 
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A Tachytatus genus jellemzése 

Test. Megnyúlt, keskeny. A fajokra jellemző az ezüstös szürke, hamvas bevonat, mely a testet 

több helyen is borítja, így például a fejen, előtoron, pajzsocskán, valamint, a pászta (corium) egyes 

részein is.   

Fej. Előrenyúlt, felülről kissé rombusz alakú, hosszabb, mint széles, lágy szőrökkel borított. 

Szemeik viszonylag nagyok, fejlettek, nem nyélen ülők. A pontszemek az összetett szemek 

(továbbiakban szemek) mögött ülnek. A fej a szemek mögött beszűkül. A csápdudorok a 

szemekhez közel helyezkednek el, fejlettek. A csápok hosszúak, vékonyak, fonalszerűek. Az első 

csápíz kissé vastagabb a többinél. A szipóka eléri a középső csípőt, vagy túl is nyúlik rajta. A nyak 

keskeny, rövid, szélessége körülbelül megegyezik a szemek közötti távolsággal.  

Tor. Az előtor két részre tagolódik, egy elülső keskenyebb, rövidebb, gömbölyded és egy hátulsó 

szélesebb, hosszabb, egyenes, kiugró részre. A két fél jól elhatárolódik egymástól. A fej felőli rész 

általában kevéssé pontozott, hamvas. A hátsó fél erőteljesebben pontozott, csak részben hamvas. 

A pajzsocska háromszög alakú, hosszabb, mint amilyen széles. A clavuson 4 pontsor húzódik, a 

második pontsor nem mindig éri el a tövét, de előfordulhat egy ötödik, nem teljes pontsor is. A 

corium belső részén két hátrafelé széttartó pontsor látható, valamint a corium csúcsszegélyéhez 

közel is húzódik egy újabb pontsor. A corium középső része szabálytalanul pontozott. A pászta 

oldalsó szegélye kissé homorú, csúcsszegélye kissé domború. A membránon négy ér fut, nem 

formálnak sejteket. Az előmellet lágy szőrök fedik. A bűzmirigyek szegélye karéjos, erősen 

hátraívelt, a csípőkhöz közel, a metapleuron (az utótor oldalsó része) középső felénél 

helyezkednek el. A lábak vékonyak, hosszúak, az elülső combok kissé megvastagodottak, végükön 

keskenyednek. Felszínükön néhány tövisképlet, és hosszú szőrök találhatóak. A többi láb egyenes, 

nem vastagodott, a hátsó lábszáron gyakran finom tövisekkel (nem minden esetben), és kisebb-

nagyobb szőrözöttséggel, ez fajonként eltérő lehet.  

Potroh. Az Ozophorini nemzetségre jellemző tulajdonságok figyelhetők meg.  

Színezet. A csápok színezete hasonló, jellemzőek az ízesülések találkozásánál megfigyelhető 

világos gyűrűk, melyek szélessége fajonként eltérő. Az előtor hátulsó szegélyén világos sáv 

húzódik.  A pajzsocska csúcsa világos. A combok alapi része szalmasárga, majd az ízközök felé 

sötétedik. A coriumon és membránon elhelyezkedő világos foltok, sávok a genuszra jellemzőek, 

fajonként eltérő formájúak. A membrán világos csúcsfoltja lehet sarló (tövi szegélye ívelt), illetve 

félkör (felső szegélye közel egyenes) alakú. A membrán erein lévő világos sávok kiterjedése és 

száma változó (23. ábra).  
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23. ábra. A Tachytatus fajok szárnymintázata; a: T. celebensis b: T. prolixicornis c: T. redeii 

(Forrás: saját fotó) 

Tachytatus prolixicornis Bergroth, 1918 

Az eredeti leírásban az alább említett lelőhelyekről történt a fajleírás, holotípus kijelölése 

nélkül, ismeretlen számú szintípus alapján. Ezért szükséges volt lektotípus kijelölése. Az elérhető 

példányokon típuscédula nem volt, de Bergroth eredeti írása igen, ezért ezeket típusnak tekintjük 

(24. ábra). Közülük a stockholmi múzeumban lévőt választottuk ki lektotípusnak, míg a budapesti 

példány paralektotípus lett. A többi példány holléte akkor ismeretlen volt, azóta egy részét 

Helsinkiben megtaláltuk (nem közölt adat).  

TÍPUSOK. Tachytatus prolixicornis Bergroth, 1918: 76. ♀ SZINTÍPUS: “Luzon, Laguna, Los Baños, 

Mount Maquiling and Mount Banahao; Tayabas, Malinao; Mindanao, Davao.” 

Tachytatus prolixicornis: SLATER (1964): 1056 (catalogue, Ozophorini). 

LEKTOTÍPUS: ♀ Mt. Makiling / Luzon (HRS) 

PARALEKTOTÍPUS: ♂, Mt. Makiling / Luzon, Baker (HNHM). 

TOVÁBBI VIZSGÁLT PÉLDÁNYOK. Philippines: Luzon: Laguna, Mt. Makiling, (1 ♂, NHMW); N-

Luzon, Ifugao Banaue (2 ♂; 2 ♀, MFNB). Malaysia: Sabah: K. Kinabalu, (1 ♀, RMNH); Quoin 

Hill (♀, RMNH). Indonesia: Sumatra: Sumatra W. Aceh Selatan prov., Babahrot. (1 ♀, TLMF).  
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24. ábra.T. prolixicornis Bergroth 1918 lektotípusa, a: dorzális nézet b: ventrális nézet c:a 

példány cédulái 

(Forrás: a fotót Kondorosy Előd készítette) 

Jellemzés. A test finoman szőrözött, a fejen, pajzsocskán, és az elülső comb belső felén hosszú 

szőrökkel. Az elülső combon 2 kisebb tövisképlet látható. A hátsó lábszárakon levő szőrök 

rövidebbek, mint a tövisek az adott ízen. A tövisek a lábszár szélességénél kissé hosszabbak. A 

25. ábrán az állat paramere, ivari fogója látható. 

 

25. ábra. T. prolixicornis paramer (jobb oldali) a: dorzális b: laterális nézet 

(Forrás: saját rajz) 
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Színezet. A test barna, a fej, az előtor elülső része, valamint a pajzsocska sötétbarna, a membrán 

alapi része, valamint a pajzsocska csúcsa sárgásfehér. A corium alapi részén egy vékony világos 

folt húzódik, körülbelül a corium utolsó kétharmadánál egy nagyobb fehéres folt, melyet 

sötétbarna csúcsi rész követ. A membrán világosbarna, sötét alapi résszel, és világos csúcsi 

karéjjal. A középső harmadban az ereken világos sávokkal, mely közül az egyik alapi része a 

corium szegélyénél húzódik, a másik a membrán közepe felé tart. Csápok: I-III. íz szalmasárga, a 

csúcsi rész barna, IV. íz sötétbarna, alapi részén fehér sáv (körülbelül az egyharmada). Lábak: az 

első és a középső combok mézsárgák, a hátsó comb alapi része fakó, a csúcsi rész felé közeledve 

a combok sötétednek. A lábszár szalmasárga, a lábfej világos, a csúcsi részek barnák. 

Változatok. Kinabalu-ból származó egyednél a IV. csápíz egynegyede fakó. NHMW és MFNB 

múzeumok példányain a coriumon elhelyezkedő folt kisebb. MFNB –ból származó egyeden az I. 

csápíz sötét, a comb és a lábszárak is sötétek. Ezek a példányok az apróbb különbségek ellenére 

igen közel állnak a T. prolixicornis-hoz. Az ivarszervi preparálás során a hím egyedek 

paramerének összehasonlítása után nem találtunk különbséget. 

Méretek (mm, n =6♀4♂). Testhossz: 6,50−7,85. Fejhossz: 1,05−1,24, szélesség: 1,05−1,28. 

Szemek közötti távolság: 0,42−0,55. Csápízek hossza: I. 0,94−0,97, II. 2,11−2,54, III. 1,82−1,97, 

IV. 2,23−2,46. Előtor hossz: 1,22−1,34, szélesség: 1,48−2,02. Pajzsocska hossz: 1,11−1,37, 

szélesség: 0,77−1,08. Clavus hossza: 1,90, clavusvarrat hossza: 0,67-1,00.Szipóka hossza 

2,03−2,85, szipókaízek hossza: I. 0,78−1,05, II. 0,64−0,86, III. 0,36−0,50, IV. 0,25−0,44. 

Elterjedés. Fülöp-szigetek: Luzon, Mindanao (Bergroth 1918), Malajzia: Kalimantan: Sabah (új 

lelőhely) és Sarawak (Tomokuni 2010), Indonézia: Sumatra (új lelőhely). 

Tachytatus redeii Varga és Kondorosy, 2014 

HOLOTÍPUS.♀ Indonesia: Mentawai Isls, S Siberut Isl., / Salappa (IRSN).  

PARATÍPUS: ♀, Indonesia, Siberut isl. / Bojakan (MMBC). 

Jellemzés. A szipóka eléri a középső csípőt. Az elülső comb kettő tövisképlettel és viszonylag 

hosszú szőrökkel ellátott. A hátsó lábszáron gyenge szőrözöttséggel, melyek rövidebbek a lábszár 

töviseinél, és a lábszár keresztmetszeténél.  
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Színezet. A test feketésbarna, az endocorium alapi része világosbarna, az előtor peremén egy 

világosabb sáv húzódik, a pajzsocska csúcsa fakó (26. ábra). A membrán csúcsi foltja félhold 

alakú. A membránon négy jól látható világos sávval (az ereken), és egy bab alakú világos folttal a 

corium szegélyének a feléhez közel. Az I. csápíz barna, a II.-III. csápíz világosbarna, a csúcsi 

részeken sötétbarna, a IV. csápíz sötétbarna, tövén halványsárga gyűrűvel, mely az íz hosszának 

az egyharmad részéig terjed. Lábak: elülső comb feketésbarna, középső és hátsó comb alapi része 

világosbarna, majd az ízek felé sötétül, lábszár alapi és csúcsi része sötétbarna, közepe 

szalmasárga. Lábfej barna.  

Méretek (mm, n=2♀): Testhossz: 7,97−8,68. Fejhossz: 1,44−1,66, szélesség: 1,31−1,37, szemek 

közötti távolság: 0,60−0,64. Előtor hossza: 1,44−1,62, szélesség: 1,86−2,02. Pajzsocska hossz: 

1,22−1,24, szélesség: 0,93−1,02. Clavus hossza: 2,25−2,45, clavusvarrat hossza: 1,02. Csápízek 

hossza: I. 1,22, II 2,51, III. 1,88, IV. 2,85, szipóka hossza: 2,98−3,12, szipókaízek hossza: I. 1,02, 

II. 0,97−1.11, III. 0,66, IV, 0,33. 

Összevetés. A szipóka hosszabb, mint az előző fajé, eléri a középső csípőt. A test hosszabb és 

sötétebb. A corium csúcs előtti foltja nagyobb. A membrán világos sávjai kifejezettek. 

Etimológia. Nevét Dr. Rédei Dávid magyar poloskakutató után kapta, hálából a sok segítségéért. 

Elterjedés. Indonézia: Mentawai Islands (Siberut Island). 

 

26. ábra. Tachytatus redeii  

(Forrás: saját fotó) 
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Tachytatus celebensis Varga és Kondorosy, 2014 

HOLOTÍPUS: ♂, Indonesia: ‘Sulawesi Utara, / Dumoga-Bone (BMNH) 

PARATÍPUSOK: Indonesia: Sulawesi: holotípussal megegyező lelőhelyről (2♂, 1♀BMNH) (1♀, 

NMWC). 

Jellemzés. A szipóka eléri a középső csípőt, a első combok három (esetenként négy) tövisképlettel 

és hosszú szőrökkel. A hátsó lábszár hosszú szőrökkel és tüskékkel, a tüskék hosszabbak, mint a 

szőrök, de rövidebbek a lábszár keresztmetszeténél. Az állat paramere a 27. ábrán látható. 

 

27. ábra. a: T. celebensis b-c: T celebensis paramer, b: jobb oldali paramer, dorzálisan, enyhén 

elfordítva, , c: jobb oldaliparamer dorzálisan), d: T. celebensis genitális kapszula (felülnézet) 

(Forrás: saját rajz) 

Színezet. Test sötétbarna. (28. ábra). A corium alapi része kifejezetten világosabb, mint a többi 

fajé. A corium csúcs előtti foltja kisebb kiterjedésben világos, körülbelül a folt felétől sötétbarna, 

belül sötéten pontozott. A membránon a csúcsfolt sarló alakú, a corium csúcsi részénél egy 

kisebb világos folt található, a membrán közepén egy nagyobb, ér közötti fakó sávok nincsenek. 

Az I. csápíz sötétbarna, II.-III. csápíz fakó barna, IV. csápíz sötétbarna, az alapi fakó gyűrű az íz 

hosszának körülbelül 1/4-e. Az elülső comb sötétbarna, belső fele a csípő felé világos, a középső 

és hátsó comb tőfele fehér, csúcsfele sötétbarna. A lábszárak színezete világosbarnából képez 

átmenetet sötétbarnába.  
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28. ábra. Tachytatus celebensis 

(Forrás: saját fotó) 

Méretek (mm, n=3♂; 2♀). Testhossz: 7,82−8,11.  Fejhossz: 1,32−1,34, szélessége: 1,29−1,34, 

szemek közötti távolság: 0,55−0,62.  Előtor hossza: 1,48−1,52, szélessége: 1,95−2,00, pajzsocska 

hossza: 1,25−1,36, szélessége: 1,95−1,10, clavus hossza: 2,25−2,37, clavusvarrat hossza: 0,82-

0,89.  Csápízek hossza: I. 0,87−1,10. II. 2, 65−2,77, III. 2,12− 2,20. IV. 2,45− 2,54. Szipóka 

hossza: 2,89−3,24, szipókaízek hossza: I. 0,88−1,00, II. 0,91−1,00, III. 0,66− 0,77, IV. 0,44−0,47. 

Összevetés. Szipókája hosszabb, mint a T. prolixicornis fajé. Az első combokon legkevesebb 

három tövisképlettel, ellentétben az előző fajokkal. A pajzsocska csúcsfoltja kiterjedtebb, “V” 

alakú, míg az előző fajoknál csak a csúcsi rész világos. A csápok és a corium színezete hasonló, 

mint a T. redeii esetében, kivéve, hogy ennél a fajnál a IV. csápízen lévő világos gyűrű rövidebb. 

A membrán sötétebb, mindössze kettő fehéres folttal, valamint nagyobb kiterjedésű sarló alakú 

csúcsfolttal. A hátsó lábszár nem egyszínű fakóbarna, mint az előző fajoknál, hanem világos és 

sötétbarna.   

Etimológia. Nevét származási helye után, Celebes (Sulawesi) szigetéről kapta. 

Elterjedés. Indonézia: Sulawesi. 
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Tachytatus longirostris Varga és Kondorosy, 2014 

HOLOTÍPUS:♀, Indonesia: ‘Sulawesi Utara’ (BMNH). 

Jellemzés. A fej ezüstös, jól látható szőrökkel borított. Az elülső combon kettő vagy három 

tövisképlettel. A pajzsocskán és a hátsó lábszáron nehezen látható szőrökkel. A szipóka túlnyúlik 

a test hosszának felén, eléri az V. hasi lemezt. Az I. szipókaíz túlhalad az első csípőn. 

Színezet. A test szalmasárga (29. ábra). A fej, az előtor elülső része és a pajzsocska vöröses-sárga. 

A pajzsocska csúcsa és szegélye fakó. A clavus kissé sötétebb, a corium világosabb szalmasárga. 

A coriumon nehezen kivehetően, de felfedezhetőek a genusra jellemző halvány foltmintázatok, 

sárgásbarna alapszín változatban. A corium csúcsi harmadán látható (a genuszra jellemző) világos 

folt nagyobb kiterjedésű, mint a fent említett fajok esetében. A membrán barna, csúcsfoltjára 

szintén jellemző, hogy nagyobb kiterjedésű, nem teljesen sarló alakú, de nem is egyenes. A corium 

csúcsától feltűnő világos sáv húzódik befelé, amely a membrán belső szegélyét kissé hátrébb éri 

el. Az I. csápíz barna, a II.-III. szalmasárga, csúcsi részükön sötétebb,  a IV. ízen a fehér gyűrű az 

íz felét teszi ki, a másik fele barna. A combok szalmasárgák, sárgásbarna átmenettel, alapi részük 

fakó, a lábszárak halvány-sárgák, az elülső lábszár csúcsa sötétbarna, a lábfej fehér, utolsó íze 

sötétbarna. 

 

 

29. ábra. T. longirostris Varga és Kondorosy, 2014 

 a: felülnézet (dorzális) b: oldalnézet (laterális) 

(Forrás: saját fotó) 
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Méretek (mm, n=1♀). Testhossz: 8,20. Fejhossz: 1,28, szélesség: 1,31, szemek közötti távolság: 

0,68, előtor hossz: 1,51, szélesség: 2,02. Pajzsocska hossz: 1,48, szélesség: 0,93, clavus hossza: 

2,57, clavusvarrat hossza: 0, 87. Csápízek hossza: I. 0,88, II. 2,34, III. 2,00, IV. 2,33. Szipóka 

hossz: 5,85, szipókaízek hossza: I. 1,55, II. 1,64, III. 2,00, IV. 0,66. 

Összevetés. A hosszú szipóka e faj legjobb határozóbélyege. Teste szalmasárga, ellentétben a 

többi faj sötétbarnás árnyalataival. A IV. csápíz alapi világos gyűrűje az íz felét teszi ki, míg a 

többi fajnál sokkal keskenyebb a világos sáv. A membrán apikális foltja nagyobb, jellegzetes 

benyúló világos sávval. 

Etimológia. Nevét a latin “longirostris” (=hosszú szájszervű) jelző után kapta, mivel szipókája 

jóval meghaladja a genusz többi fajára jellemző szipókahosszat. 

Elterjedés. Indonézia: Sulawesi. 

A Tachytatus (Bergroth, 1918) genusz fajainak határozókulcsa  

1. A szipóka eléri az V. haslemezt, a IV. csápíz fele világos, a test sárga. .......... T. longirostris 

−  A szipóka rövidebb, nem éri el a potrohot, a test sötétbarna, az utolsó csápíz fakó gyűrűje 

keskenyebb.  ..........................................................................................................................  2 

2. A szipóka eléri a középső csípőt. Az elülső combokon 2 tövis látható. A pajzsocska csúcsa 

világos, szegélye nem feltűnően világos. A hátsó lábszár egyszínű, a membrán világosbarna, 

csúcsi foltjának szegélye nem sarló alakú, egyenes .............................................................  3 

−  A szipóka nem éri el a középső csípőt. Az elülső combokon 3-4 tövis van. A pajzsocska 

csúcsa és szegélye világos. A membrán sötét, csúcsi foltja sarló alakú, egy kisebb folttal a 

corium csúcsánál és egy másik, nagyobb folt a membrán közepén. A hátsó lábszár kétszínű.

 ............................................................................................................................ T. celebensis 

3. A test rövidebb (maximum 7.85 mm). A corium csúcs előtti foltja keskenyebb, színtelenül 

pontozott. A membrán halványbarna. ............................................................ T. prolixicornis 

−  A test hosszabb (minimum 7.97 mm). A corium csúcs előtti foltja széles, feketén pontozott. 

A membrán sötét, az ereken igen kifejezett világos sávokkal (4 hosszabb, 1 rövidebb) és egy 

folttal .......................................................................................................................... T. redeii 

Eredeti fajleírás: http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:7EC8EDBA-0E1D-4097-BFBC-

DF7E7102E4AA 

  

http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:7EC8EDBA-0E1D-4097-BFBC-DF7E7102E4AA
http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:7EC8EDBA-0E1D-4097-BFBC-DF7E7102E4AA
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7. 2. Vertomannus Distant, 1903 genusz 

A genusból tíz faj került leírásra: V. capitatus, V. crassus, V. validus, V. brevicollum, V. 

emeia, V. ophiocephalus. V. borneensis, V. flavus, V. parvus, V. tibetanus (DISTANT 1903, 

ZHENG ÉS ZOU 1981, VARGA ÉS KONDOROSY 2013, LI ÉS BU 2015). 

A Vertomannus genusba tartozó fajok különös ismertető jegye a hosszú, megnyúlt nyak. 

Hasonló habitusú állatok a Myodocha és Afrovertanus (ez esetekben konvergenciáról 

beszélhetünk, közeli rokonságban nem állnak, mert a Myodochini tribusba tartoznak), 

valamint a Cesacoris genusba tartozó rokon egyedek is. Előbbi genuszok Amerikában és 

Afrikában élnek, utóbbi nepáli. 

A Vertomannus genust Distant írta le 1903-ban egy fajjal (V. capitatus), a leírt példányok 

gyűjtési helyei Assam és Burma voltak (DISTANT 1903). A Jáváról származó V. tener BREDDIN 

1905 fajt Bergroth az Omacrus genusba helyezte át (BERGROTH 1916). Majd ZHENG ÉS ZOU 1981-

ben további öt fajt írt le, és elkészítették a genusz kínai fajainak határozókulcsát is. Két tudományra 

új fajra témavezetőm segítségével találtam rá. 2015-ben Li és Bu két új fajjal bővítették a genuszt. 

A V. tibetanust Kínából származó példányról írták le, a birtokunkban lévő két példányt Indiából 

gyűjtötték (30. ábra). A genuszból több leíratlan faj állt rendelkezésünkre. Az általunk leírt két új 

faj egyike Borneó szigetéről származik, ahonnan ez idáig nem írtak le a genuszba sorolt fajt, a 

másik Vietnámból és Laoszból (VARGA ÉS KONDOROSY 2013).  Ez utóbbi morfológiailag 

némiképp különbözik a genusz többi fajától, így indokoltnak tartottuk, hogy új szubgenuszt 

hozzunk létre. A később leírni kívánt fajokat időközben kínai kollégák leírták (LI ÉS BU 2015). 

30. ábra. A Vertomannus genusz fajainak eddig ismert lelőhelyei 

(Forrás: saját ábra) 
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A Vertomannus genusz jellemzése 

Test. Megnyúlt, karcsú.  

Fej. Nem pontozott, fényes, a legtöbb faj esetében hosszú szőrökkel ellátott, gömbölyded formájú. 

A szemek mögött a nyak hosszú, vékony, előrenyúló. Az összetett szemek mögötti rész a nyakkal 

együtt hosszabb, mint az összetett szemek előtti rész. Az összetett szemek kidomborodóak, a 

pontszemek hozzájuk közel helyezkednek el. A csápok hosszúak, vékonyak. Az I. csápíz a csúcsi 

résznél kissé kiszélesedő.  

Tor. A lábak hosszúak, vékonyak. Az elülső comb általában vastagodott, tövisekkel ellátott. A 

hátsó comb belső oldalán cirpelő csapsor, ennek megfelelően a corium oldaszegélyén 

cirpelőfelület van. Az előhát jól elkülöníthető két részre, melyek határán erősen összeszűkül, az 

elülső rész általában jól láthatóan keskenyebb a hátulsónál, néhány faj esetében közel azonos 

szélességű, de semmiképpen sem keskenyebb az elülső lebenynél a hátulsó lebeny. Az előhát 

oldalsó szegélye nem lekerekített, tüskék nincsenek rajta. A pajzsocska közepe kissé kiemelkedő. 

A clavuson három vagy négy pontsor figyelhető meg. A bűzmirigy nyílása jól látható, hátrahajló 

szegéllyel. 

Potroh. A légzőnyílások alig láthatók. A potroh alapi része hát-hasi irányban kissé összenyomott, 

nem, vagy csak alig láthatóan pontozott. A IV. és V. hasi lemez közötti varrat eléri a potroh 

oldalszegélyét, és általában nem előrenyúló. 

Színezet. A genusz fajaira jellemző a sötét színezet, habár ez a tulajdonság épp az általunk leírt új 

szubgenusz esetében eltér (az új faj szalmasárga színű). A fajokra jellemző, hogy a fej nagyon 

sötét, fényes. A IV. csápíz általában kétszínű, az, hogy a csúcsi világosabb gyűrű milyen fejlett, 

faji bélyeg. 

Összevetés. A Vertomannus genusz nagyon hasonló a Cesacoris Koçak és Kemal, 2010 

genuszhoz, de ez utóbbi különbözik abban, hogy az előtor elülső lebenye gömbölyű, a hátulsó 

lebenye oldalszegélyénél pedig tövisek figyelhetők meg, nincs cirpelőfelülete (KOÇAK ÉS KEMAL 

2010).  
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Vertomannus (Elongatomannus Varga és Kondorosy, 2013) alnem 

Jellemzés. A fej hosszúkás, az összetett szemek előtti távolság nagyobb, mint az összetett szemek 

mögötti (a nyak nélkül), oldalról majdnem lapos, csak enyhén homorú. A fej a nyakkal együtt 

szőrözött, hosszú, vékony szőrökkel ritkán, rövid szőrökkel sűrűn borított. A nyak keresztben 

ráncolt. Az előtor oldalszegélye jól látható, az előtor hátulsó része kidomborodó. A szipóka 

túlnyúlik a középső csípőn. A pajzsocska háromszög alakú, világosabb „Y” formájú 

kiemelkedéssel. A clavuson négy teljes pontsor látható.  

Összevetés. Az új szubgenusz könnyen elkülöníthető az alábbi tulajdonságok alapján; 

- Vertomannus alnem fajainak feje gömbölyded alakú, hosszú szőrökkel borított, a szem előtti rész 

rövid. A szipóka nem éri el a középső csípőt, a pajzsocskán nincs kidudorodó rész, a clavuson csak 

három pontsor látható.  

Típus: Vertomannus (Elongatomannus) flavus, Varga és Kondorosy, 2013 

Etimológia. Neve a latin „elongato” – hosszú és a „mannus” – szavakból eredeztethető, előbbi az 

állat megnyúlt nyak- és fejformájára utal, utóbbi a Vertomannus genuszra.  

Vertomannus (Elongatomannus) flavus Varga és Kondorosy, 2013 

HOLOTÍPUS:♂ S. Vietnam, Buon Luoi (NHMW).  

PARATÍPUS: ♀ Laos, Khammouan (MMBC). 

Jellemzés. A test hosszú, háti része kissé fényes. A csípő matt. A fej, nyak és potroh finoman 

szőrözött, hosszú szőrök csak a fejen találhatók.  

A fej és a nyak átmenete fokozatos, az I. csápíz csúcsa vastagodott, a többi íz hosszú, fonalszerűen 

vékony. A fej megnyúlt, nem gömbölyű (31. ábra). Az előtor trapéz alakú, az oldalszegély elöl és 

hátul domború, középen homorú, az elülső része keskenyebb, mint a hátulsó és nem pontozott. A 

hátulsó fele pontozott; apró, alig látható szőrökkel borított. A pajzsocska háromszög alakú, hossza 

és szélessége megegyezik; pontozott, és alig láthatóan szőrözött, kivéve az „Y” alakú halvány 

kiemelkedés felületén. A lábak vékonyak és hosszúak. Az elülső combokon két nagy és egy kisebb 

tövissel, a comb szőreinek hossza megegyezik a comb vastagságával. A félfedő kevéssé pontozott, 

nem szőrözött. A potroh ezüstös szőrökkel borított.  

Színezet. A test szalmasárga, a pontok barnák (33/c. ábra). A fej és az első csápíz vörösesbarna, a 

II.-III. csápíz szalmasárga, csak a csúcsi részen vörösesbarnák, a IV. barna, az első harmada 

vöröses. Az előtor elülső fele sötétebb, a hátulsó világos, sötét pontokkal. A pajzsocska 

halványbarna, sötétebb a test színénél, közepén hosszanti irányban világos vonal húzódik. A 

membrán mézsárga, csúcsi részén áttetsző sávval.  
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Méretek (mm, n=1♀1♂). Testhossz: 7,55-9,75. Fejhossz a nyakkal: 2,75-2,17; szélesség: 1,00-

1,01. Szemek közötti távolság: 0,55-0,61; szemek előtti távolság: 0,53 0,70; szemek utáni 

távolság:0,35- 0,55, nyak hossza: 1,05-1,15. Előtor hossz: 1,27-1,51; szélesség: 1,49-1,55. 

Pajzsocska hossz: 0,72-1,00; szélesség: 0,59- 0,90. Clavus hossza: 1, 75-2,00; clavusvarrat hossza; 

0,87- 0,99. Csápízek hossza: I. 0,87- 0,95, II.2,13- 2,90, III. 1,86-2,35, IV. 1,71-2,45. Szipókaízek 

hossza: 3,37-5,05 = I. 0,95-1,50, II. 1,09-1,60, III. 0,92- 1,40, IV.0,41- 0,55. 

Összevetés. A hosszúkás, megnyúlt test és az alnem leírásánál már említett morfológiai bélyegek 

alapján könnyen elkülöníthető a Vertomannus genusz többi fajától.  

Etimológia. Nevét színezete után kapta, „flavus” jelentése latinul sárga. 

Elterjedés: Vietnám, Laosz 

 

31. ábra. Vertomannus flavus Varga és Kondorosy, 2013 

(Forrás: saját rajz) 

Vertomannus (Vertomannus) borneensis Varga és Kondorosy, 2013 

HOLOTÍPUS:♀C. Borneo, Long Nawang (ZMAN). 

Jellemzés. A fej gömbölyded, fényes, sima, nem ráncolt, nem pontozott (31. ábra), összetett 

szemek előtti része rövidebb, mint a szemek mögötti a nyak nélkül, a fej és a nyak hosszú szőrökkel 

borított. A szipóka nem éri el az első csípőt, az első szipókaíz eléri a szem hátsó vonalát.  

Az előtor trapéz alakú, hosszú szőrökkel borított, oldalszegélye középen homorú, elülső lebenye 

nem pontozott, keskenyebb a hátulsó lebenynél, mely pontozott. 
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Oldalnézetben a hátsó lebeny jobban kiemelkedik. A pajzsocska hosszabb a szélességénél, néhány 

hosszú szőrrel. Lábai hosszúak és vékonyak, az elülső combon 1 tüskével, valamint a comb 

vastagságánál hosszabb szőrökkel. A coriumon két pontsor húzódik a clavus-varrat mentén, 

valamint szabálytalan pontozás a corium csúcs felőli részén, szőrök nem láthatóak. A membránon 

négy ér fut, melyek nem formálnak sejteket. A potroh lesimuló, ezüstös szőrökkel sűrűn borított.  

Színezet. A test szürkésfekete. Az előtor elülső lebenye sötét, a hátulsó világosbarna, a csáp sárga. 

Az elülső comb töve szalmasárga, a csúcshoz közeledve a comb felétől barna, a lábszár tövi fele 

sötétebb barna, vége felé világosodik, a lábfej sárga. Pajzsocska csúcsa egy pontban világos. A 

corium nagy része világosbarna, a pontokat kivéve, tövi részén világos, a clavusvarratok 

találkozása mellett egy-egy kisebb, valamint a corium csúcsi részénél nagyobb fehér területtel. A 

membrán halványbarna néhány világosabb folttal. 

Méretek (mm, n=1♀). Testhossz: 5,85. Fejhossz nyakkal: 1,63, szélesség: 0,95. Összetett szemek 

közötti távolság: 0,60; összetett szemek előtt: 0,30, mögötti rész: 0,50. Nyak hossza 0,53. Előtor 

hossza: 0,95, szélessége: 1,55.  Pajzsocska hossza: 0,95, szélessége: 0,60. Clavus hossza: 1,40; 

clavusvarrat hossza: 0,60, csápízek hossza: I 0,75, II 1,8, III 1,5, IV hiányzik. Szipókaízek hossza: 

1,65 = I 0,5, II 0,35, III 0,50, IV 0,30. 

Összevetés. A Vertomannus borneensis gömbölyded, fényes fején a ráncok nélküli szem előtti 

rész fontos határozóbélyeg. A fejen elhelyezkedő hosszú szőrök ritkábbak, mint a többi fajnál. A 

V. crassus Zheng, 1981 és V. validus Zheng, 1981 egyaránt jól elkülöníthetőek vastagodott elülső 

combjuk alapján, melyeken számos tövis található (33/a. ábra). E két fajnál igen szembetűnő 

különbség előtoruk elülső lebenye, mely szélesebb, mint a hátulsó, ellentétben a csoport többi 

fajával. A V. brevicollum Zheng, 1981 nagyon rövid nyakkal rendelkezik, rövidebb a nyak, mint 

az összetett szem előtti rész, valamint a tor csúcsi része sárgásbarna (33/b. ábra). A V. capitatus, 

V. emeia Zheng, 1981 és V. ophiocephalus Zheng, 1981 szipókája eléri az első csípőt és legalább 

kettő tövis található az elülső combjaikon. Ezen felül a V. ophiocephalus nyaka hosszabb, mint a 

szemek utáni rész, és a szárnyai is feltűnően rövidebbek, nem érik el a tor végét (33/d. ábra).  

Etimológia. Nevét lelőhelye után kapta, melyet ma Kalimantanként ismerünk: „borneensis” annyit 

tesz, „Borneó szigetéről származó”. 

Elterjedés: Borneó. 
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32. ábra. Vertomannus borneensis Varga és Kondorosy, 2013 

(Forrás: saját fotó) 

33. ábra. Vertomannus genusz fajai.  

a: V. crassus, b: V. brevicollum, c: V. flavus, d: V. ophiocephalus 

(Forrás: saját fotók) 
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A Vertomannus genus fajainak határozókulcsa 

A genusz kínai fajainak határozókulcsát Zheng és Zou elkészítette, majd Li és Bu az általuk leírt 

további két új fajjal kiegészítették azt. Zheng és Zou, illetve Li és Bu kulcsai alapján, azokat 

módosítva, kiegészítve állítottam össze az alábbi kulcsot (ZHENG ÉS ZOU 1981, LI ÉS BU 2015).  

1. A fej hosszúkás, a test szalmasárga, az előtor hátulsó sarka kissé kiugró, a pajzsocskán Y 

alakú kiemelkedéssel V. flavus 

- A fej gömbölyű, a test sötét, az előtor oldalszegélye nem kifejezett, a pajzsocskán nincs Y 

alakú kiemelkedés 2 

2. Az elülső comb megvastagodott, az első lábszár a hím állatoknál ívelt 3 

- Az elülső comb nem vastagodott meg, a lábszár nem ívelt, egyenes 5 

3. Az előhát elülső lebenye hosszabb, mint a hátulsó, a nyak legalább olyan hosszú, mint a 

szemek mögötti távolság a nyakig 4 

- Az elülső előháti lebeny rövidebb a hátulsónál, a nyak hosszának kétszerese a szemektől a 

nyakig terjedő távolság V. tibetanus 

4. Az előhát elülső lebenye szélesebb a hátulsónál, az elülső combok erősen vastagodottak, 

az elülső lábszár olyan hosszú, mint az elülső comb, alapi fele erőteljesen ívelt a hímeknél

 V. validus 

- Az előhát elülső lebenye nem szélesebb, az első combok mérsékelten vastagodottak, az 

első lábszár kevésbé hajlított és hosszabb az elülső combnál V. crassus 

5. A nyak hosszabb, mint a szemektől a nyakig terjedő távolság 6 

- A nyak rövidebb, mint a szemektől a nyakig terjedő távolság 9 

6. A félfedő eléri a potroh csúcsát 7 

- A félfedő nem éri el a potroh csúcsát V. ophiocephalus 

7. Az elülső combok legalább két tövissel, a szipóka nem éri el az első csípőt  

 V. borneensis 

- Az elülső combon egy tövis van, a szipóka eléri az első csípőt 8 

8. A fej a szemek vonalától szűkül, az előtor hátulsó lebenye szélesebbb az elülsőnél, a IV. 

csápíz tövének 1/7-e világos V. capitatus 

- A fej nem szűkül egyenes vonalban, az előtor hátulsó lebenye nem szélesebb, a 4. csápíz 

tövének 1/3-a sárga V. emeia 
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9. Test hossza 6,3-7,8 mm, szemek közötti távolság: nyak hossza = 1,4:1, az elülső comb egy 

tövissel, a corium csúcs előtti foltja szív alakú, a hátsó combok kevésbé vastagodottak  

 V. brevicollum 

- Test hossza 4,5-4,9 mm, a szemek közötti távolság: nyak hossza = 3:1, az elülső comb kettő 

tövissel, a corium csúcs előtti foltja sarló alakú, a hátsó combok erősebben kiszélesednek

 V. parvus 

 

Eredeti fajleírás:http://species-id.net/wiki/Vertomannus 10.3897/zookeys.319.4323 

  

http://species-id.net/wiki/Vertomannus
http://dx.doi.org/10.3897%2Fzookeys.319.4323
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7. 3. Porta Distant, 1903 genusz 

A genusz első faját (P. gracilis) Distant írta le 1903-ban Malajziából, majd 1985-ben 

Slater és Zheng további két új fajt jegyzett le (P. illustris, P. longipes), az egyik a Fülöp-

szigetekről, a másik Borneóról került elő (34. ábra). A gyűjteményi anyagok feldolgozása 

során egy új faj leírásával tudtuk bővíteni a genusz ismert fajainak számát. A genuszra 

jellemző a sötét színezet és az, hogy előtorukon igen szembetűnő páros tövisszerű nyúlvány 

helyezkedik el (KONDOROSY, VARGA ÉS ZSALAKOVICS 2012).  

 

34. ábra. A Porta genusz eddig ismert lelőhelyei 

(Forrás: saját ábra) 

Porta longirostris Kondorosy, Varga és Zsalakovics, 2012 

HOLOTÍPUS: C. Borneo, Sg. Boh. (ZMAN) 

Jellemzés. A test majdnem szőrtelen, a csápokon figyelhetők meg gyenge rövid szőrök, 

pontozottsága nem feltűnő, a hamvasság miatt nehezen láthatóak a pontok.  

Az előtor elülső fele, az előmell, a pajzsocska, valamint a fedőszárny pontozott. A clavuson négy 

pontsor van. A fej a szemek előtt és a hasoldalon keresztben ráncolt. A csápok igen hosszúak, az 

I. csápíz majdnem elér a pajzsocska csúcsáig (35. ábra), csúcsi része erősen vastagodott (több mint 

két és félszer vastagabb, mint a csápíz alapi része). A szipóka eléri a harmadik csípőt, az I. 

szipókaíz eléri az előmellet. Az előtor első része (a nyakgallérral együtt) hosszabb és szélesebb, 

mint a hátulsó, gömbölyded. Az előtoron a tövisek görbültek, viszonylag rövidek, hosszuk 

körülbelül a pajzsocska hosszának 0,4-szerese. Az elülső comb mérsékelten megvastagodott 

(vastagsága kétszerese a hátsó combénak), belső oldalán tíz hosszú és négy rövid tövissel. Az 

elülső lábszár belül fogazott. A 35/b-c ábrán látható az állat ivarszeri paramere és ivarszelvénye. 
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Színezet. Barna, a fej és a tor sötétebb. A IV. csápíz első harmada, valamint a középső és hátsó 

comb szalmasárga. A fejtető, a pontszemek, és az előtor hátulsó része hamvasszürke, kivéve a 

középmell középső részét. A coriumon három világos folt látható, egy az alapi részen, ez 

háromszög alakú, egy a clavusvarrat közepe mellett, és egy a csúcsi részen. A clavusvarrat alapi 

részétől indulva, a külső pontsorok között is van világos sáv. A membrán csúcsi részén félhold 

alakú világos folttal. A potroh fényes. 

Méretek (mm): Testhossz: 8,58; fejhossz: 1,55, szélessége: 1,12 (összetett szemek külső 

távolsága), összetett szemek közötti távolság: 0,57. Előtor hossza: 1,55; előtor szélessége: 1,75; 

előtor elülső lebenyének szélessége: 0,90, pajzsocska hossza: 1,27; szélessége: 1,15; clavus 

hossza: 2,11; clavusvarrat hossza: 0,95; csápízek hossza: I. 3,32, II. 5,11, III. 4,1, IV. 2,58. Szipóka 

hossza: 5,50; szipókaízek hossza: I. 1,45, II. 1,60, III. 1,52, IV. 0,93. 

 

 

35. ábra.a: Porta longirostris, b: az állat paramere (bal oldali), c: ivarszelvénye 

(Forrás: saját rajz) 

Összevetés. A genuszban a Porta longirostris rendelkezik a leghosszabb szipókával, amely eléri 

a III. csípőt, míg a genusz többi fajánál csak a középmellig ér. A genusz többi fajával ellentétben 

a P. longirostris esetében a faj hímjénél az elülső comb erősebben vastagodott és sűrűn fogazott. 

A genusz fajai közül egyedül a P. longirostris-nak vastagodott az I. csápíz csúcsa, valamint a 

genuszban egyedülálló módon a IV. csápíz kétszínű.  
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A corium csúcsi részén háromszög alakú csúcs előtti folt figyelhető meg keskeny sötét 

sávval körülvéve, a corium csúcs sötét, másik három fajnál a folt trapéz alakú és a fekete szegélyük 

is kiterjedtebb. A P. longirostris-hoz leghasonlóbb faj a P. illustris Slater és Zheng, 1985, 

amelynek elülső combja, ha kisebb mértékben is de, fogazott (36. ábra). A két említett faj az alábbi 

tulajdonságokban megegyezik: az előtor elülső része duzzadtabb, mint a többi fajnál (a P. illustris 

esetében kevésbé), az első lábszár a hímnél dudorsorral ellátott. A P. gracilis és P. longipes Slater 

és Zheng, 1985 az alábbiakban különböznek az előző két fajtól: az elülső combjaik karcsúak, rajtuk 

csak kettő-öt tüskével, az előtor elülső részének hossza, mely nem duzzadt, legalább a 

másfélszerese a hátulsó részének. A lábakon lévő szőrök hossza 0,7-szerese a pajzsocska 

hosszának (36. ábra). 

Etimológia. Ez a faj rendelkezik a genuszban a leghosszabb szipókával, így annak hossza után 

kapta nevét. 

Elterjedés. Borneó  

A Porta genus fajainak határozókulcsa 

A genusz határozókulcsát SLATER ÉS ZHENG 1985-ben elkészítették. A meglévő kulcsba 

illesztettük bele az új fajt. 

1.  A szipóka eléri a harmadik csípőt, az első íz eléri az előmellet. Az előhát elülső része erősen 

duzzadt, hosszabb a hátulsó résznél. A hím elülső combja igen vastag, több mint kétszer 

vastagabb a hátulsónál. I. csápíz csúcsa megvastagodott, a corium szubapikális foltja 

háromszög alakú P. longirostris 

- A szipóka nem éri el a harmadik csípőt, a szipóka első íze eléri a fej szegélyének 

középvonalát, az előhát elülső lebenye nem vagy kissé duzzadt, rövidebb, mint a hátulsó 

lebeny. A hím állatok elülső combja nem vagy csak kissé vastagodott. Az I. csápíz csúcsa 

nem vastagodott. A corium szubapikális foltja trapéz alakú. 2 

2. A fej feltűnően fényes, a nyaknál kissé hamvas, mely nem éri el a szemek vonalát, nem 

feltűnő, a hím egyedeken az első comb megvastagodott, rendezetlenül elhelyezkedő 

fogakkal az első lábszáron P. illustris 

- A fej tövénél lévő hamvasság feltűnő, eléri a szemeket, vagy túlnyúlik rajtuk, mindkét nem 

elülső combjai vékonyak, a lábszárak nem fogazottak, 3 

3. A csápok extrém hosszúak, az I. csápíz hosszabb, mint a fej és az előtor együtt, a fej 

mérsékelten szűkül a szemek mögött P. longipes 

- Csápok rövidebbek, az I csápíz nem hosszabb a fej és előtor együttes hosszánál, a fej a 

szemek mögött erőteljesen szűkül P. gracilis 
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36. ábra. Porta illustris. a: dorzális, b: ventrális, c: legcédula 

(Forrás: saját fotó) 

 

Eredeti fajleírás:http://www.mapress.com/zootaxa/2012/f/z03413p068f.pdf 

  

http://www.mapress.com/zootaxa/2012/f/z03413p068f.pdf
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7. 4. Primierus Distant, 1901 genusz 

A genuszt DISTANT írta le 1901-ben, két fajjal, melyből az egyiket először MOTSCHULSKY 

írta le 1863-ban Plociomerus bispinus néven, majd Distant a Primierus genuszba sorolta. A másik 

faj a P. indicus Distant, 1901, melyet BERGROTH 1921-ben szinonimizált a P. bispinus-szal, ám 

SCUDDER később úgy ítélte meg, hogy mégiscsak két külön fajról van szó (1967). A következő 

fajokat (P. longispinus és P. tuberculatus) Zheng írta le (ZHENG ÉS ZOU 1981) Kínából. SLATER 

ÉS ZHENG együttműködésének eredményeképpen további három fajjal bővítették a genusz fajainak 

számát 1985-ben. Tanulmányukban fényt derítenek a Porta-Primierus-Prosomeus-Gressittocoris 

komplex rokonsági viszonyaira is. Ekkor a Malajziából származó P. quadrispinosus, a sabahi P. 

venustus és a P. longirostris Thaiföldről kapott helyet a csoportban, és ezzel együtt hét fajra bővült 

a genuszban elhelyezett fajok száma (37. ábra).  

A genusz leírásának kiegészítése. Slater és Zheng 1985-ben kiadott revíziójukban részletes leírást 

adnak a genuszról, ám néhány fontos tulajdonságot nem említettek meg: 

- A test fényes, különösen az előhát elülső lebenye, a pajzs és a mell. 

- A szemek előtti távolság hosszabb, mint a szemek mögötti. A pontszemek az összetett 

szemek hátsó vonala mögött ülnek. 

- A clavuson 3 szabályos pontsor, közötte szabálytalanul pontozott a csúcsi rész felé. Kettő 

szétágazó pontsorral a corium belső élén. 

 

37. ábra. A Primierus genus fajainak lelőhelyei 

(Forrás: saját ábra) 
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Primierus zetteli sp. nov. 

HOLOTÍPUS. ♂ China, W Yunnan, Baoshan környéke (NHMW)  

PARATÍPUS. ♂ China, W Yunnan, Baoshan környéke (NHMW)  

Jellemzés. A test karcsú, erősen pontozott, vékony csápokkal és lábakkal. A fejen finom lesimuló 

és felálló szőrökkel, melyek a szemek szélességével azonos hosszúságúak. A szipóka eléri a 

középső csípőt. A pajzsocskán és az előtoron hosszú felálló szőrökkel, a csápokon és a combokon 

rövid, félig hátrahajló finom szőrökkel. Az előtoron jól fejlett hajlított tövissel (40./d ábra), 

melynek hossza megegyezik a szemek közötti távolsággal. Az első combon egy nagyobb és egy 

kisebb tövissel. A pajzsocskán enyhén kidomborodó „Y” alakú borda van. A clavuson 3 szabályos 

pontsor, csúcsfelén további pontsor van. A faj paramere a 41./a-b ábrán látható. 

Színezet. A test sárgásbarna. A fej és a pajzsocska vörösesbarna (a pajzsocska Y kidomborodása 

világosabb), az előtor elülső lebenye és a mell barna. A csápok szalmasárgák, az I. íz világosbarna, 

a III. íz csúcsa sötétebb, a IV. íz sötétbarna, különösen tövén és csúcsán. A comb töve 

világosbarna, a lábfej sötétebb. A corium csúcsa barna, előtte halványsárga folttal. A membrán 

szélén és csúcsi részen világossárga foltokkal (38/a. ábra). 

Méretek (mm) n=2♂: Testhossz: 4,65-4.90. Fejhossz: 0,85, szélesség: 0,75. Szemek közötti 

távolság: 0,42. Csápízek hossza: I 0,61, II 1,45, III 1,05-1,10, IV 1,05-1,10. Előhát hossz: 0,75-

0,85, szélesség: 1,12-1,25. Pajzsocska hossz: 0,65-0,75, szélesség: 0,55-0,60. Clavusvarrat hossza: 

0,50. Szipóka hossza: 2,25-2,35, szipókaízek hossza: I 0,71-0,80 II 0,71-0,70, III 0,68-0,82 IV 

0,26- 0,36. 

Összevetés. Hasonlít a P. bispinus (41/c ábra) és a P. indicus fajokhoz (41/b; 42/f-g ábra). Legfőbb 

különbségek a következők: a P. bispinus nagyobb testű, a coriumon szabálytalan fehér foltokkal, 

a fej előrenyúló, a szemek előtti fejrész hosszabb, mint a szemek mögötti (3:1) (P. zetteli esetében 

az arány 2:1). A szipóka hosszabb, túlér a hátsó csípőn, az első comb vastagabb, számos jól fejlett 

tövissel, és a hátsó combon is van fog. A P. indicus szintén nagyobb, csápja és a pajzsocska 

vörösesbarna, a II-III. csápíz vörös, az utolsó csápíz felső kétharmada sötétbarna. Az előhát 

tövisnyúlványa sokkal rövidebb a P. zetteli esetében, az elülső combján három tövissel, melyből 

egy jól fejlett és kettő kevésbé. 
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Etimológia. A faj nevét a vízi poloskák kiváló specialistája, a bécsi Természettudományi Múzeum 

poloskagyűjteményének kurátora, Dr. Herbert Zettel után kapta, aki lehetővé tette a típusok és 

számos más példány kikölcsönzését.  

Elterjedés. China, Yunnan 

Primierus tenuis, sp. nov. 

HOLOTÍPUS:♀ India, W. Bengal, Darjeeling (HNHM). 

PARATÍPUSOK: India, W. Bengal, Darjeeling (♀, HNHM); Ne-India, Meghalaya, Khasi Hills (♀, 

NHMW); Burma, Mishmi Hills, Dingliang (♂, BMNH); India, Trichinopoly (♂, HNHM); India, 

Assam, Cherrapunji (♂, HNHM); India, Assam, Cherrapunji (♀, HNHM). 

Jellemzés. Karcsú faj, vékony csápokkal és lábakkal. Fejen, előtoron, pajzsocskán hosszú felálló 

szőrökkel, melyek hosszabbak, mint a szemek közötti távolság. A szipóka kissé túlér a hátsó 

csípőkön. Az előtoron jól fejlett, hajlott tövissel (41./g ábra). A hímek két erőteljes tövissel az 

elülső combon, a nőstények egy tövissel (és egy igen fejletlen, alig látható másodikkal). Az állat 

paramere a 42./c-d-e ábrán látható. 

Színezet. A test világosbarna, vagy barna (38. ábra). A pajzsocska alapi része lehet sötétebb. Az 

I-III. csápízek és a IV. alapi 1/6-a szalmasárga, a többi rész sötét. Az előtor elülső lebenye kissé 

sötétebb a testnél, kivéve a világosabb gallér részt, az előtor középvonalán egy világos csíkkal. Az 

előtor hátulsó lebenye és a szárny sárgás, barna pontokkal. A corium csúcs előtti foltja enyhén 

világosabb a coriumnál. A corium csúcsán sötét folttal. A membrán világossárga, közepén egy 

sötétebb folttal. Lábak szalmasárgák. A comb csúcsi felén barna pontokkal. (38./b ábra) 

Méretek (mm, n=4♀,2♂): Testhossz: 5,56-6,51. Fejhossz: 0,95-1,14, szélesség: 0,75-0,77, 

szemek közötti távolság: 0,40-0,42. Előtor hossz: 0,84-0,88, szélesség: 1,20-1,44. Pajzsocska 

hossza: 0,81-0,90, szélessége: 0,66- 0,74. Clavusvarrat hossza: 0,55. Csápízek hossza: I. 0,55, II. 

1,50, III. 1,10-1,25, IV. 1,25. Szipókaízek hossza: I. 0,75-0,92, II. 0,85-1.00, III. 0,87-1,10, IV. 

0,41-0,43. 

Összevetés. Legjobban hasonlít az előző fajra. A főbb különbségek; P. tenuis csápjai 

vékonyabbak és hosszabbak, szemek előtti fejrész hosszabb, mint a P. zetteli-nél.  A clavus 

pontozottsága eltérő, a P. zetteli szipókája hosszabb, eléri a hátsó csípőt. A többi fajtól a P. 

zetteli fajnál leírtakban tér el. 
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Etimológia. Nevét karcsú testfelépítése után kapta: (tenuis,-e (latin)) = keskeny, karcsú. 

Elterjedés. Burma, India: Assam, Bengal 

 

38. ábra. a: P. zetteli sp. nov., b: P. tenuis sp. nov. 

(Forrás: a fotókat Rédei Dávid készítette) 

Primierus decoratus, sp. nov. 

HOLOTÍPUS:♀Indonesia / Java/ Batavia (RMNH). 

Jellemzés. Fején lesimuló ezüstös szőrök vannak. Szipókája eléri a középső csípőt, az első íze a 

szemek hátsó vonaláig ér (40./a ábra). Csápja hosszú, vékony, az I. íz ívelt. A IV. íz nem 

vastagodott meg. Az előhát elülső lebenye rövidebb a hátulsónál, a hátulsó lebeny pontozottsága 

finom és rendezetlen. Az előtor tövisnyúlványa hosszú (41./f ábra), másfélszerese a szemek 

távolságának. A pajzsocskán nincs Y alakú domborulat, hosszú felálló szőrökkel borított, a 

pajzsocska pontozottsága nehezen látható. Lábai hosszúak, az első comb legalább négy tövissel, 

és gyenge szőrözöttséggel. Hátsó lábszára jól fejlett vékony tövisekkel, hosszuk a comb 

vastagságával megegyező, a lábszár szőrei rövidebbek a töviseknél. 
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Színezet. A test barna. Az I. csápíz barna, a II. csápíz alapi fele sárga, a III. íz csúcsi fele vöröses, 

a végén sötétbarna, a IV. íz sötétbarna, alapi részénél világos gyűrűvel. Az előhát és a félfedő 

pontjai sötétbarnák, kivéve a csúcs előtti foltot a coriumon. A corium és clavus találkozásánál 

világos foltok láthatóak (a coriumon is). A pajzsocska hegye és az oldala egy keskeny sávban 

világos. Az előhát elülső lebenye világosabb a hátulsó lebenynél, sárgásbarna, szélei sötétebbek, 

hátulsó lebenye sötétbarna. A lábak világosak, a lábízek csúcsuk felé sötétednek. A membrán 

világos, néhány sötétebb folttal. (39. ábra)  

 

39. ábra. P. decoratus sp. nov. félfedő színezete  

(Forrás: saját fotó) 

Méretek (mm): Testhossz: 8,30. Fejhossz:1,40, szélesség: 1,12, szemek közötti távolság: 0,55. 

Előtor hossz: 1,03. szélesség: 2,00. Pajzsocska hossz: 1,38, szélesség: 1,05, clavusvarrat hossza: 

1,00. Csápízek hossza: I. 1,33, II 3,40, III. 1,95, IV. 1,80. Szipóka hossza: 3,24; szipókaízek 

hossza: I. 0,87, II. 1,00, III. 0,92, IV. 0,45 

Összevetés. A P. decoratus fajhoz nagyon közel áll a P. venustus, P. quadrispinosus, P. 

longispinus (41./h; 42./h ábra)és P. tuberculatus (41./a ábra). A különbségek a következők: a P. 

decoratus nagyobb, mint a többi említett faj. A P. quadrispinosus előtorán négy tövis (41./i ábra), 

elülső combján hét-nyolc tövis van. A P. longispinus fején, az előháton és a pajzsocskán hosszú 

felálló szőrök figyelhetők meg. A P. tuberculatus esetében öt-hat kevésbé fejlett és három fejlett 

tövissel az elülső combokon. Az elülső combok vékonyabbak, mint a P. decoratus esetében. A 

legközelebb álló faj talán a P. venustus, ez rendelkezik felálló szőrökkel az előháton, de hosszabb 

a szipókája, a színezete pedig kevésbé feltűnő. 

Etimológia. Nevét igen dekoratív, szép színéről kapta. 

Elterjedés. Jáva, Borneó 
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Primierus javanus, sp. nov. 

HOLOTÍPUS: W. Java, Mt. Gedeh (♀ RMNH). 

Jellemzés. A fejen, előháton, pajzsocskán és a lábakon nehezen látható rövid szőrök vannak, 

hosszú felállók nélkül, A fej és az előtor elülső lebenye mérsékelten hamvas. Csápja hosszú, 

vékony, I. íze hajlított, túlér a fejpajzs csúcsának 2/3-án. A IV. csápíz nem vastagodott meg. 

Szipókája túlér a középső csípőn. Az előhát tövisei jól fejlettek, kissé hátrahajlók (sajnos a hegyük 

letört). Pajzsocska pontozott, az „Y” domborulat kevésbé, csak pár ponttal. A félfedő csúcs előtti 

foltja nem pontozott. Lábai hosszúak. Elülső combján egy jól fejlett tövis látható. Hátulsó lábszára 

vékony tövisekkel ellátott, melyek rövidebbek a lábszár szélességénél. 

Színezet. A test világos vörösesbarna, hasoldala barna (40/b. ábra). A pontok az előtoron és 

félfedőn barnák. A fej, az előhát elülső lebenye és a pajzsocska barna. A csápok, a szipóka, és a 

lábak szalmasárgák. Az I. csápíz kissé sötétebb, a IV. íz tövi 1/5-e halványsárgás gyűrűvel, a 

fennmaradó rész sötétbarna. Az ízek a csúcsuk felé sötétednek. Az előhát középvonala és szélei 

világosak. A pajzsocska „Y” alakú bordája és csúcsa világos. A corium csúcs előtti foltja feltűnő, 

fehér, kissé „V” alakú. Membránja mézsárga, közepén sötétebb, csúcsfelén a széleken három 

halványsárga folttal. (40./b ábra). Lábak egyszínűek, nem pontozottak, az ízek a csúcsuk felé kissé 

sötétednek a hátsó lábakon. Előmell hátulsó lebenye, a metepimeron és a potroh oldalsó része 

világosbarna.  

40. ábra. a: P. decoratus sp. nov.b: P. javanus sp. nov. 

(Forrás: a fotókat Rédei Dávid készítette) 
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Méretek (mm, n=1♀): Testhossz: 6,51. Fejhossz: 1,00, szélesség: 0,85, szemek közötti távolság: 

0,45. Előhát hossz: 1,00, szélesség: 1,52. Pajzsocska hossz: 0,90, szélesség: 0,87. Clavusvarrat 

hossza: 0,85. Csápízek hossza: I 1,05 II 2,62 III 2,08 IV 1,42. Szipóka hossza: 3,00, szipókaízek 

hossza: I 0,80 II 0,74 III 0,92 IV 0,40 

Összevetés. A P. javanus-hoz hasonló fajok a P. venustus, P. tuberculatus és a P. longispinus. A 

főbb különbségek a következők: a P. javanus az egyetlen faj a genuszban, ahol hiányoznak a 

hosszú felálló szőrök az előhátról és a pajzsocskáról is. A corium csúcs előtti foltja nem pontozott. 

A P. tuberculatus megvastagodott, szőrözött, sok tövissel ellátott elülső combokkal rendelkezik. 

A P. longispinus és P. venustus félfedője világosabb, feltűnőbb csúcsi résszel, de elmosódottabb 

csúcs előtti folttal. Fejük sötétebb, az előhát hátulsó lebenye világosabb, mint a P. javanus 

esetében. A P. decoratus nagyobb, színezete kontrasztosabb, és a csúcs előtti foltja homorúbb. 

Etimológia. Nevét gyűjtési helyéről kapta, “javanus” latinul azt jelenti, “Jáva szigetéről 

származó”. 

Elterjedés. Jáva 
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41. ábra. A Primierus genusz fajainak tövisnyúlványai az előháton. 

a: P. tuberculatus, b: P. indicus, c: P. bispinus,d: P. zetteli, e: P. decoratus (változat-Borneó), f: 

P. decoratus, g: P. tenuis,h: P. longispinus,i:  P. quadrispinus 

(Forrás: saját rajzok) 
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A Primierus genusz határozókulcsa 

1. Széles, robusztusabb testű, hosszú fejjel. Elülső combja nagyon vastag, a hátsó combon 

legalább 1 tövissel. A pajzsocskán fehér középvonallal az elülső felén. P. bispinus 

-  Karcsúbb, a fej nem olyan hosszú. A pajzsocskán nincs középvonal. 2 

2. Végtagok rövidebbek, I. csápíze nem nyúlik túl felével a fej csúcsán, az előhát mindkét 

lebenye azonos szögben lejt, 6,5 mm-nél kisebb 3  

-  Végtagok hosszúak, I. csápíze túlér felével a fej csúcsán, az előhát elülső lebenye kevéssé 

lejt, a hátsó lebeny erőteljesen felívelő. Hosszabb 6,5 mm-nél 5 

3. A test vörösesbarna (a végtagokon erőteljesebb a vöröses árnyalat), I-II. csápíze pirosas. 

Az előhát tövise rövid, egyenes, vastag. Comb vastag. P. indicus 

- A testen pirosas árnyalat nincs, az I-II. csápíz világossárga. Előhát tövise rövid, vékony, 

ívelt. Comb vékony 4 

4.  Szipóka eléri a középső csípőt, a fej a szemek előtt hosszú. Hosszú, karcsú testűek 

(hosszabb 5,5 mm-nél, 4,5-ször hosszabb, mint széles) P. tenuis 

- Szipóka nem éri el a középső csípőt, a fej a szemek előtt rövidebb. Teste kisebb, de 

szélesebb (rövidebb 5 mm-nél, 4,2-szer hosszabb, mint széles) P. zetteli 

5. Az előhát hátulsó lebenyén oldalt két rövidebb, háti oldalon két hosszabb, a csúcsán 

visszahajló tövissel. P. quadrispinosus 

- Az előtor háti oldalán egy pár rövidebb tövissel 6 

6. A testen hosszú felálló szőrök nincsenek, a corium csúcs előtti foltja nem pontozott és 

mérsékelten konkáv P. javanus 

- Legalább a pajzsocskán hosszú felálló szőrökkel. Corium csúcs előtti foltja erősen 

pontozott, vagy erőteljesen konkáv 7 

7. A csápdudor majdnem olyan hosszú, mint a szemek, oldalra hajló. Az előtor tövise nagyon 

rövid. A lábakon hosszú szőrökkel, a hátsó combon egy vagy kettő tövis van  

  P. tuberculatus 

- Csápdudora rövidebb, majdnem párhuzamos. Az előtor tövise jóval hosszabb. Lábaik 

legtöbb esetben hosszú szőrök nélkül. Hátsó lábszáruk tövis nélkül .................................. 8 

8. Előtoruk hosszú szőrök nélkül, hosszabbak, mint 7,5 mm.................................................. 9 

- Előtoron hosszú szőrökkel, rövidebbek, mint 7 mm ........................................................  10 

9 Szipókája a középső csípőig ér. Színes, szembetűnő a corium csúcs előtti foltja .................  

  ........................................................................................................................... P. decoratus 

- A szipóka túlér a II. haslemezen. Színezete kevésbé feltűnő, a corium csúcs előtti foltja 

nem kifejezett ..................................................................................................... P. venustus 
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10. A szipóka nem éri el a középső csípőt. I. csápíze jóval túlér a fej csúcsának felén. Hosszabb, 

mint 6,5 mm................................................................................................... P. longispinus 

-  Szipókája eléri a IV. haslemezt. Az I. csápíz nem nyúlik túl felével a fej csúcsán. Rövidebb, 

mint 6 mm....................................................................................................... P. longirostris 

 

 

 

42. ábra. A Primierus genusz néhány fajának ivarszervi paramere (bal oldali) a: P. zetteli (oldal) 

b: P. zetteli (szemből). c: P. tenuis (oldal), d: P. tenuis (fektetve), e: P. tenuis (másik oldal), f: P. 

indicus (oldal), g: P. indicus (kicsit elfordítva), h: P. longispinus (oldal) 

(Forrás: saját rajzok) 
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7. 5. Az Ozophorini nemzetség határozókulcsa az Orientális és Pacifikus régióban 

Kutatásaim során arra a következtetésre jutottunk témavezetőmmel, hogy aktuálissá vált az 

Ozophorini nemzetség Orientális régióban élő genuszainak határozókulcsának elkészítése. 

Tanulmányozva az egyes genuszokat és a rájuk vonatkozó szakirodalmat az alábbi 

határozókulcsot készítettük el. A nemzetség egyes fajai a 43. ábrán láthatóak (a-tól f-ig) (pl. 

CHEN ÉS ASHLOCK 1987, SLATER ÉS ZHENG 1985).  

1. Elülső comb nagyon vastag, szélesebb a fejtetőnél, sok rövid tövissel az egész elülső 

combon  Bedunia 

- Az elülső comb vékony, kevesebb, mint 10 tövissel, amik legtöbbször hosszúak. 2 

2. A pofák éles szegély nélkül. Az elülső combokon a tövisek csaknem sörteszerűek. A fej 

nyak nélkül, az előtoron nincsenek tövisek. A szemek nagyok, a homlok felénél 

nagyobbak Tachytatus 

- A pofák éles szegéllyel (Kivéve Gressitocoris). Az elülső comb legalább egy tövissel 3 

3. Test rövid és széles, kicsi (3,5- 7,0 mm, legtöbbször 4,0-5,5 mm). A szem mögötti fejrész 

rövidebb a szemeknél. Az előháton nincsenek tövisek, többnyire meredeken lejt a fej felé. 

A lábak rövidek, cirpelő felület nélkül. A IV. és V. hasi varrat visszahajló, nem éri el a 

potroh szegélyét Bryanellocoris és Omacrus 

- A test karcsú és legtöbbször hosszú (ritka a 6,5 mm alatti hossz), a szemek előtti rész 

legalább olyan hosszú, mint a szem. A lábak hosszabbak. A IV.-V. haslemezi varrat 

legtöbbször eléri a szegélyt. 4 

4.  A IV-V. haslemez varrata nem éri el az oldalszegélyt, az előhát elülső lebenye gömbölyded, 

hátulsó lebenye két hosszú hátrahajló tövissel, a nyak hosszú (jóval hosszabb, mint a fej), 

vékony, a III. csápíz csúcsa megvastagodott, ellaposodott Cesacoris 

- A IV-V. haslemez varrata eléri az oldalszegélyt, nyak nincs vagy rövidebb, mint a fej, a 

III. csápíz nem módosult 5 

5.  A pofák éles perem nélkül, clavus öt szabálytalan pontsorral, a coriumnak nincsen cirpelő 

felülete Gressittocoris 

- Pofák éles peremmel, clavus legfeljebb négy pontsorral, cirpelőfelület általában van a 

coriumon. 6 

6. Az előhát lapos, az első és hátsó lebeny alig különül el. Az előháton nincsenek tövisek. 

Fejük a szemek mögött párhuzamos. A potroh hát-hasi irányban nem szűkül 

el. Prosomoeus 

-   Előhát domború, a két lebenye jól elkülönülő. Fej ovális (kivéve Primierus), a potroh töve 

elszűkült. 7 
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7. Nyakuk megnyúlt, a fej sima, fényes, hosszú felálló szőrökkel. A fej szemek mögötti része 

a nyakig hosszabb, mint a szemek előtti. Előháton nincs válltövis, cirpelő felület 

van Vertomannus 

- Előhát válltövissel, nyak rövid vagy nincs, fej pontozott, nagyrészt matt 8 

8. Fejük csaknem párhuzamos, hátrafelé nem vagy alig keskenyedik, cirpelő felület 

van. Primierus 

- A fej hátrafelé elkeskenyedik, cirpelő felület nincs 9 

9. A fej rövid nyakkal, az előhát elülső fele gömbölyded, a potroh kiszélesedik, az I. csápíz 

rövidebb a fej hosszánál, rövid szárnyú Paraporta 

- A fej szemek mögötti része rövidebb, mint a szemek előtti, nyaka nincs, az előtor elülső 

fele nem gömbölyded, az I. csápíz hosszabb a fejnél; teljes szárnyú fajok Porta 

 

43. ábra. Az Ozophorini nemzetség általam nem vizsgát genuszainak képviselői. 

a: Bedunia sp., b: Bryanellocoris sp., c: Cesacoris sp. d: Gressitochoris sp., e: Prosomeus sp. 

 f: Paraporta sp.  

(Forrás: saját fotók) 
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7. 6. Más Lygaeoidea csoportokban végzett vizsgálatok 

Vizsgálataim megkezdésekor több más csoportban is végeztem kutatásokat. Az egyik a tágabb 

értelemben vett Heterogastrinae alcsalád Henry értelmezésében Heterogastridae volt, a másik 

pedig a Drymini nemzetség (HENRY 1997). A Phygadicinae alcsaládot STÅL írta le 1862-ben és a 

FIEBER által (1851) korábban leírt Phygadicus genuszt sorolta oda. Majd ugyancsak STÅL 1872-

ben átnevezte a taxont Heterogastrinae-re, habár e nevet először 1853-ban használta Costa (és 

COSTA 1855-ben lsd. irodalom) (AUKEMA ÉS RIEGER 2001).   

7. 6. 1. Heissothignus és Meschia genuszok 

E két genusz tanulmányozásával kezdtem a doktori képzést, a kutatásaim részét 

képezte ezen genuszok vizsgálata is. Az előzetes vizsgálatok során nem történt fajleírás, a 

kutatás teljes terjedelemben megjelent előadásként publikálásra került (VARGA ÉS 

KONDOROSY 2011). Sok csoport, így például a Heterogastrinae alcsalád (vagy újabban 

Heterogastridae család) revízióját több mint ötven éve végezték el utoljára. Számos leíratlan 

és hiányosan leírt faj és genusz létezik, főleg az orientális régióból. Vannak olyan fajok, 

melyeket többször is leírtak, így az ismert nevek közül nem mind érvényes, sőt az egyes 

genuszok közötti átsorolásra is szükség lehet. A Heterogastrinae alcsalád revízióját SCUDDER 

végezte el (1957a, 1962). Azóta csak egy- két faj került leírásra, mint pl. ZOU ÉS ZHENG 1981-

ben megjelent művében. Egyes nemek (pl. Sadoletus, Dinomachus) nem csak leírandó, hanem 

átsorolandó, vagy szinonimizálandó fajokat is tartalmaznak. Még bizonytalanabb a  

Heissothignus Slater és Brailovsky, 2006 és a Meschia Distant, 1910 helyzete, amelyeknél 

felvetődik a Heterogastridae családhoz tartozás, azonban ez nem kerül  egyik nemnél sem 

eldöntésre (44-45/a-b. ábra). A vizsgálatok során egy „átmeneti” fajt is találtunk melyben 

ötvöződnek a Meschia és Heissothignus genus tulajdonságai (45/c. ábra). Vizsgálatunk célja 

e két genusz pontos rendszertani helyének kijelölése lett volna.  

DISTANT 1910-ben India keleti részéről írta le a Meschia genust két fajjal, amit az akkori 

Heterogastrinae alcsaládba helyezett. Ebbe a nembe írta le SCUDDER (1957b) a M. woodwardi 

fajt Ausztráliából. Később ezt átértékelve néhány kutató, köztük pl. Slater 1964 -ben 

megjelent katalógusában, innen kiemeli, és a katalógus végén, a bizonytalan helyzetű nemek 

közé sorolja („incertae sedis”), s így rendszertani hovatartozása bizonytalanná vált. SLATER 

ÉS BRAILOVSKY 2006-ban írta le a Heissothignus genust három új fajjal Pápua Új-Guineából, 

amit feltételesen a Heterogastridae családba helyeztek el, ám megjegyzik, hogy besorolása 

bizonytalan. 
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 A legfrissebb cikk, ami a Meschia nemmel foglalkozik, M. B. Malipatil tollából 

származik, ő a Meschiidae család felállításán túl egy új genuszt (Neomeschia) írt le egy fajjal, 

illetve egy további Meschia fajt – mindkettőt Ausztráliából (MALIPATIL 2014).  

A Heissothignus és a Meschia genusból is több, még leíratlan fajt vizsgáltunk. A 

Meschia genus Ausztráliából, Indiából, valamint Borneó, Szumátra és Szumba szigetekről 

származó példányai állnak rendelkezésre, ezzel a genus elterjedése folyamatosnak tekinthető 

India és Ausztrália között. Egyelőre Új-Guineából Meschia fajt nem ismerünk, a 

Hessothignus genus fajai viszont csak itt fordulnak elő (eddigi ismereteink szerint). Új -

guineai anyagban egy olyan új faj egyetlen példányát is megtaláltuk, amely egy további 

leíratlan genuszba sorolható, és némileg átmenetet jelent a Meschia és Heissothignus nemek 

között. 

Kutatási munkánk során megvizsgáltuk a Heissothignus és a Meschia genuszokat, majd 

egy táblázat segítségével összegeztük a rájuk jellemző tulajdonságokat (6. táblázat).  

6. táblázat. A vizsgált tulajdonságok az egyes családoknál 

Tulajdonság Van-igen Nincs- nem 

Feji trichobotriumok rhy többi, mes 

Páros harántbarázda az 

előhát elülső részén 
lyg többi, mes 

Előhát-oldalszegély 
art, ber cry, cym, geo, het, mal, 

nin pac, pie rhy, mes 
bli, col, lyg, oxy 

Szárny félfedő membránján 

tősejt 
cry, het, lyg, (rhy), mes 

art, bli, cym, geo, (lyg) nin, 

pac, rhy 

Visszafutó ér a hátulsó 

szárnyon (hamus) 

art, cry, (geo), het, lyg, pac, rhy, 

mes 

 ber, bli, col, cym, geo, mal, 

nin, oxy, pie 

Intervannális erek art, het, lyg, oxy, (geo), pac, rhy 
bli, cry, cym, geo, mal, nin, 

(rhy), mes 

Minden légzőnyílás a hasi 

oldalon van 
het, pac, rhy, mes többi 

4. 5. haslemez varrata előre 

hajlik 
rhy többi, mes 

Hasi laterotergitek bli, col, het, (lyg) pac, rhy,  többi, mes 

Elülső comb megvastagodása art, bli, geo, oxy, pac, rhy 
ber, col, cry, cym, lyg, nin, 

mal, pie, mes 

Az 5. hasi lemezt a tojócső 

kettéosztja 
het, (lyg), oxy, pac, mes többi 

A hím phallus-a kitolható het, pac, mes többi  

A vesica spirális nyúlvánnyal geo, mal, rhy többi, mes(?) 

Jelmagyarázat: 
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Eredményeinket nem publikáltuk, részben a határozás bizonytalansága miatt (mindkét 

genuszban a fajok leírását elégtelennek találtuk a nálunk lévő példányok pontos 

meghatározásához). A Meschia genuszban az eredeti két faj elkülöníthetőségét sem találtuk 

kielégítőnek. 

Mindenesetre bizonyosak vagyunk abban, hogy az általunk kikölcsönzött anyagban több 

leíratlan faj található mindkét, illetve három genuszból.  

 

Tehát új eredményünk a Meschia genusz legalább alcsalád rangra emelése (amit Malipatil 

kutatásaink közben szakfolyóiratban 2014-ben megtett), ezt 2011-ben megjelent 

közleményünk bizonyítja. Azóta is publikálatlan a Heissothignus genusznak a Meschiidae 

családba való sorolása. 

 

44. ábra. Heissothignus spp. 

(Forrás: saját fotók) 

 

45. ábra. Meschia egyedek és az „átmeneti” faj. a-b: Meschia spp., c: „átmeneti” faj 

(Forrás: saját fotók) 
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7. 6. 2. Salaciola Bergroth, 1906 genusz 

A trópusi Afrika Rhyparochomidae faunája viszonylag jól ismert, de sok új taxont írtak le 

az elmúlt évtizedekben. Az egyik legnépesebb csoport a Rhyparochromidae-n belül a Drymini, 

aminek az Afrotrópusi területeken 82 leírt faja van 15 nemben. Ezeken a nemeken belül található 

az endemikus Salaciola Bergroth, 1906, 21 leírt fajjal. A nemet eredetileg BERGROTH (1906) mint 

monotipikus csoportot írta le a S. nana nevű fajjal, amely egész Afrikában elterjedt. LINNAVUORI 

(1978) további négy fajt talált Szudánban. Később SLATER (1986) másik négy fajt írt le a közép-

afrikai régióból. A teljes genusz revíziót később SLATER (1989) végezte el, leírva tizenegy fajt, és 

mellékelt egy határozó kulcsot is az ismert fajokhoz. A legutóbbi publikáció a nemről is az ő 

nevéhez fűződik, amelyben egy új fajt írt le (SLATER 1994) (KONDOROSY ÉS VARGA 2012). 

Salaciola goellnerae Kondorosy és Varga, 2012 

HOLOTÍPUS. ♂ Congo, Bouenza cataract (HNHM). 

PARATÍPUSOK. Congo, Loudima Sagro park (♀, HNHM); Gabon, Woleu-Ntem, Monts de Cristal 

(♀, ZMAN). 

Néhány példány a cikk megjelenése után került elő, így a vizsgálatokat az akkor rendelkezésre álló 

egyedeken tudtuk elvégezni: 

Sierra Leone (♀, BMNH), Kamerun (♀, DEIC), Guinea (♂, MNHN). 

Jellemzés. Test teljesen fényes, csak a nyakgyűrű, az előmell hátulsó lebenye és a középmell egy 

kis része matt. Szőrök csak a csápokon és a szipókán (ferdén, enyhén hosszabbak, mint a 

szelvények átmérője), a lábakon, a fejen találhatók. Egy pár hosszú trichobothrium látható a 

szemek belső szegélyén dorzálisan és ventrálisan; valamint nagyon finom elfekvő szőrök a 

csáptöveken és a potrohon. A fej sűrűn, finoman, szabálytalanul pontozott; az előtor anterolaterális 

lebenye viszonylag finoman és sűrűn pontozott, a pontok érintkeznek. A hátulsó lebenyen nagy és 

jól elkülönülő pontok vannak, akárcsak a pajzsocskán, a félfedőn és a torszelvényeken. A 

középmell közepe, az utómell nagy része és a potroh pontozatlan. A test robusztus. A fej hosszú, 

a fejpajzs sokkal hosszabb, mint a pofák, az első csápíz csak negyedével nyúlik túl a fejen. Szemei 

átlagos méretűek. Csápok vékonyak. A szipóka a harmadik potrohszelvényig ér, az első íz az 

előmellig. Az előtor oldalszegélye lemezszerűen kiszélesedett, keskenyebb, mint a csáp ízek 

bármely része, nem szélesedik ki a harántbarázdánál, eléri a nyakgyűrűt és a válldudorokat, majd 

lekerekítve végződik. A pajzsocska jellegzetes „Y” alakú bordával ellátott (46/a ábra). Az 

exocorium a közepétől felfelé hajló. A lábak hosszúkásak, tövisek nélkül. Az állat paramere a 46/b 

ábrán látható. 
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Színezet. A fej és az előtor elülső lebenye sötétbarna, a hátulsó előtorlebeny sárgásbarna. A 

pajzsocska sötétbarna, az „Y-borda” sárgásbarna, hátul fehéres. A félfedő sötétbarna fehér 

vonalakkal és foltokkal: a pászta belső pontsorán, a pászta és a fedő határán, a corium foltjainál 

(két megszakított átlós vonalban), kis foltok és erek a hártyán. Hasoldala sötétbarna, kivéve az 

utótor oldalán. Lábak barnák, comb sötétebb. 

Méretek (mm, n=1♂2♀). Testhossz: 3,30-4,05. Fej hossza: 0,55-0,65, szélessége: 0,70-0,80. 

Pontszemek közötti távolság: 0,40-0,45. Előtor hossza: 0,75-0,85, szélessége: 1,35-1,55. 

Pajzsocska hossza: 0,70-0,80, szélessége: 0,80-0,95; clavusvarrat hossza: 0,28-0,36. Csápízek 

hossza: I. 0,42-0,45, II. 0,60-0,70, III. 0,50, IV. 0,55 

Összevetés. A Salaciola goellnerae a nagyobb és robosztusabb Salaciola fajok közé tartozik. 

SLATER 1989-es határozókulcsát használva a S. stigmatocoris Slater, 1989 fajhoz jutunk, de a S. 

goellnerae sokkal nagyobb, a csápjai egységesen barna színűek, a corium mintázata eltérő, a 

hártyán nincsenek nagy foltok, az előtor elülső lebenye nem dudorodik, első combon nincs tüske. 

Ha úgy értelmezzük, hogy az elülső és a hátulsó előtorlebeny nem "erősen" kontrasztos, akkor a 

határozókulcs a S. caliginosa Slater, 1989 fajhoz vezet. Ez a madagaszkári faj különbözik 

színezetben (csápok, hártya stb.), az előtor szegélyében, valamint tövisek figyelhetők meg az 

elülső combokokn. 

Etimológia. Az új fajt az elismert poloskakutató Dr. Ursula Göllner-Scheiding tiszteletére 

neveztük el, 90.-ik születésnapja alkalmából. 

Elterjedés. Kongó, Gabon, Kamerun, Sierra Leone, Guinea 

 

46. ábra. a: Salaciola goellnerae, b: az állat paramere 

(Forrás: saját rajz) 
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8. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK 

Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy az Ozophorini tribusz a délkelet-ázsiai 

és pacifikus régiókban az alaposabban kutatottabbak közé tartozik, legalábbis genusz szinten 

leíratlan genusszal nem találkoztam. Annál nagyobb a hiányosság faji szinten, hiszen annak 

ellenére, hogy a Primierus, Porta és Vertomannus genuszokat mindössze néhány évtizede 

revideálták, számos új fajt írtunk le és még jónéhány vár leírásra nemcsak ezekben a genuszokban, 

de az Ozophorini nemzetség többi csoportjaiban is. Előzetes vizsgálataink alapján, melyeket 

sajnos nem sikerült befejezni – és amelyekre a dolgozatban nem tértem ki – számos eddig 

ismeretlen faj vár leírásra többek között a Bryanellocoris és Bedunia genuszok esetében. Az 

indomaláj régió nem csak Ozophorini fajokban rendkívül gazdag, a témavezetőm által különböző 

múzeumokból kölcsönzött példányok között számos leíratlan Drymini, Lethaeini, és Antillocorini 

nemzetségekbe sorolt faj is van, melyek szintén leírásra várnak. További megállapításom, hogy a 

leíratlan fajok legnagyobb arányban az Indonéz szigetvilágban fordulnak elő, míg India és Kína 

(Dél-Kína) Ozophorini genuszai az intenzívebb kutatások miatt aránylag jól ismertek. A jövőben 

a Bedunia és Bryanellocoris (valamint az ezzel feltehetően azonos Omacrus) nemek, revíziója is 

szükségessé válik. Ennek a két genusznak – az általam vizsgáltakhoz képest is – az elterjedési 

súlypontja erősebben a szigetvilágra esik. A Bedunia genusz elterjedése például minden 

Ozophorini genusz közül a legmesszebb nyúlik be Mikronéziába és Melanéziába.  

Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy az általam vizsgált Ozophorini genuszok esetében 

a paramerek és pigofórok meglehetősen hasonlóak, de a rokon fajok között ivarszerveiket 

összehasonlítva finom különbségek észlelhetők melyek elegendőek az elkülönítéséhez. A 

genitáliák vizsgálata tehát a bodobácsoknál is hasznos és fontos eleme a rokon fajok 

megkülönböztetésének. Új határozó bélyegként a membrán színezetét tartom fontosnak, mivel az 

általam vizsgált genuszok eddigi fajleírásaiban erre a szerzők nem tértek ki, holott fontos 

tulajdonság az elkülönítésben.  

Térképen ábrázoltam a fajok eddig ismert elterjedési területeit, kibővítve azt, a 

rendelkezésünkre álló vizsgált példányok lelőhelyeivel, ahonnan eddig még nem jelezték az adott 

faj elterjedését. Endemikus genuszok is ismertek, például a Prosomeus és Paraporta genuszok, 

melyek a jelenlegi adatok szerint csak a Holt és munkatársai által említett Sino-Japanese régióban 

fordulnak elő, de az általam is vizsgált genuszok közül a Vertomannus és Primierus genuszok 

elterjedése a palearktikus és orientális régiókban egyaránt jellemző (HOLT ÉS MTSAI. 2013). A 

legtöbb Rhyparochromidae családba tartozó tribusz elterjedése az egész orientális régióra tehető, 

beleértve a Sino-Japanese régiót is. (A Botocudo genusz fajainak elterjedése például Japánig is 
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felnyúlik.) Így az Ozophorini tribusz elterjedését tekintve úgy látjuk, hogy a Sino- Japanese régió 

nem egyértelműen elhatárolható, hanem inkább egy átmeneti zónának tekinthető, hisz palearktikus 

és orientális fajok is előfordulnak ebben a régióban. Ezt KREFT és JETZ 2013-ban napvilágot 

látott kutatásai is alátámasztják. 

Tachytatus genusz értékelése: 

A Tachytatus genusz fajainak gyűjtési helyei eddig csak a szigetekről ismertek, így viszonylag 

fiatalabb genusznak tekinthető az Ozophorini nemzetségen belül. Az eddig monotipikus genuszt 

további három fajjal bővítettük, melyek egyértelműen elkülöníthetőek. A legősibb fajnak a T. 

prolixicornis tekinthető, mivel a rendelkezésünkre álló példányok között is viszonylag nagy 

változatosság volt megfigyelhető, a vizsgálatok során azonban arra jutottunk, hogy a Bergroth által 

meghatározott típuspéldányoktól nem térnek el oly mértékben, hogy új fajként tudnánk leírni. Az 

új fajok előfordulási helyei csak egy-egy szigetre összpontosultak (jelen ismereteink szerint), 

szükség lenne további gyűjtőexpedíciókra. Az ősibb fajok sötétebb színűek, a T. prolixicornis sötét 

színezete is arra enged következtetni, hogy ez a faj közelebb áll ahhoz az állathoz, melyből 

valószínüleg az általam vizsgált fajok kialakulhattak. Míg a T. longirostris sárga színe későbbi 

megjelenésre utalhat, szipókájának megnyúlása is később következhetett be, mivel a többi ismert 

faj esetében a szipóka nem éri el az V. haslemezt. A legjobban a T. prolixicornisra a T. redeii 

hasonlít, a T. celebensis élénk színe és membránjának sarló alakú foltja távolabbi rokonságot 

feltételez (47. ábra). A membrán színezetének fontosságára ennél a genusznál figyeltem fel. 

Bergroth 1918-as fajleírásában nem említi ezt a tulajdonságot, bár mivel monotipikusnak írta le a 

csoportot a T. prolixicornissal, tehát összehasonlítási alapja sem lehetett.  

 

47. ábra. A Tachytatus genusz kladogrammja saját vizsgálat alapján 
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Vertomannus genusz értékelése: 

Rendelkezésünkre áll számos Vertomannus genuszba tartozó még meghatározatlan példány, 

de ezek pontos identifikálására még nem került sor, előzetes vizsgálataink alapján ezek a fajok a 

V. emeia-hoz állnak a legközelebb. Akad közöttük feltehetően tudományra új faj is, leírásukhoz 

további vizsgálatok szükségesek. 

A Vertomannus (Elongatomannus) flavus, mint külön szubgenusz lejegyzését nem csak az 

állat színezete alapján véltük indokoltnak, de a négy teljes pontsor miatt is a pásztán. Ez arra enged 

következtetni, hogy a pontsorok mennyisége ősi bélyeg lehet, mivel az Ozophorini tribusz ázsiai 

fajai szinte mindig négy pontsorral rendelkeznek a pásztán (a genusz többi fajánál három pontsor 

figyelhető meg). Ebből adódóan a V. Elongatomannus subgenus közelebb állhat a többi 

Ozophorini genuszhoz, mint a Vertomannus senso stricto alnem fajai.  A test színezete biztosan 

külön határozó bélyegként könyvelhető el, nem pusztán aberrációnak vagy fejlődéssel kapcsolatos 

eltérésnek köszönhető. A megnyúlt fej azon fajoknál jellemző, melyek elülső combja 

megvastagodott, viszont a V. flavus esetében az elülső comb nem feltűnően vastag. Az előhát tor 

felőli szegélyének két oldalán (sarkánál) kiugró, míg a többi Vertomannus fajnál lekerekített. Az 

I. csápíz hossza és vastagsága eltérő. A megvastagodott elülső combú fajoknál jellemzően az I. 

csápíz is vastagodott és rövid. A V. emeia – hoz közel álló fajok esetében is a rövid I. csápíz 

jellemző, tehát ez egy ősibb bélyegnek tekinthető. A hátsó comb fogazottsága két fajra jellemző, 

V. validus, V. tibetanus. A megvastagodott első combbal ez már a második olyan tulajdonság, mely 

erre a két fajra különösen igaz, így ők valószínűleg szorosabb rokonsági viszonyban állnak 

egymással. A V. crassus lehet a legősibb, mert nem nyúlt meg az I. csápíz, nem fogazott a hátsó 

combja és nem görbe az elülső comb. Valószínűleg a következő faj, ami fejlődésttörténeti 

szempontból különválhatott a V. tibetanus, mivel a görbült elülső comb nem figyelhető meg, majd 

a legfiatalabbnak a V. validus tekinthető, meggörbült elülső combbal. A vastagodott elülső combú 

fajok esetében az előhát első lebenye szélesebb a hátsó lebenynél, mely feltehetően a robosztus 

lábakat megmozgató izmok miatt alakulhatott ki (48. ábra).  
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48. ábra. Vertomannus genusz kladogrammja saját vizsgálatok alapján 

 

Porta genusz értékelése: 

Slater és Zheng kutatásai alapján és a mi vizsgálataink eredménye képpen is arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a legősibb faj a genuszból a P. gracilis lehet. Legjobban 

hasonlíthat a közös ősre, hím elülső lábszára nem fogazott.A P. longipes és P. longirostris csápja 

és lábai megnyúltabbak.  A következő faj, ami leválhatott, a P. longipes, megnyúlt csápjával és 

tövisekkel az elülső, nem vastagodott combokon. A P. illustris elülső combja hosszú, 

megvastagodott, fogazott, a lábszár bütykös. A legfiatalabbnak a P. longirostris tekinthető, az 

előző faj tulajdonságaival rendelkezik, ám megvastagodott az első csápíz és megnyúlt a szipóka. 

A többi fajnál az első csápíz nem vastagodott meg, így ez egy fiatalabb tulajdonságnak tekinthető 

(49. ábra). 

 

49. ábra. A Porta genusz kladogrammja saját vizsgálat valamint SLATER ÉS ZHENG 1985 alapján  
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Primierus genusz értékelése: 

Véleményem szerint a Primierus genusz nem parafiletikus, mivel ezzel a csoporttal 

ellentétben a Porta genusz valamennyi faján nem csak a cirpelő felület hiányzik, hanem a fej is 

elkeskenyedik. Ezek alapján úgy vélem, hogy a Porta genusz nem a Primierus genuszból, hanem 

egy közös őstől eredeztethető. Ezért Slater és Zheng féle kladogrammal nem értek egyet, de jelen 

pillanatban a két genusz viszonyát taglaló önálló kladogrammot nem látok érettnek közölni (49. 

ábra). A kladogramm azon részét is tévesnek ítélem meg, miszerint a P. indicus az elsőként leváló 

faj, hiszen a P. bispinus több olyan tulajdonsággal is rendelkezik, mely eltér a többi fajtól, és ősibb 

bélyegnek mondható. A következőként leváló fajok közül a P. zetteli és P. tenuis egymással 

közelebbi rokonságban állnak, a P. indicus fajcsoporttal rokon fajok. A test megnyúlásával a fej 

laposodása, majd hangyaszerűvé alakulása (oldalnézetből) fiatalabb tulajdonságnak tekinthető 

(50. ábra).  

 

49. ábra. Porta- Primierus komplex kladogrammja 

(Forrás: Slater és Zheng 1985/p. 455.) 

 



    

 87 

 

50. ábra. A Primierus genusz kladogrammja saját vizsgálatok alapján 

Heissothignus és Meschia genuszok értékelése 

A Meschia és a vele rokon Heissothignus nemek majdnem minden elemzett 

tulajdonságban a Heterogastridae családdal egyeznek meg, ennek alapján indokoltnak látjuk, 

hogy ebbe a családba soroljuk őket. 

          A két genusz példányairól elmondható, hogy testük zömök, a többi Heterogastridae 

családba tartozó fajjal ellentétben. A csápok a szemektől a többi fajhoz képest  messzebb, 

körülbelül egy szemtávolságnyira helyezkednek el, a pofák hegybe kihúzottak (a többi 

Heterogastridae fajnál a fejpajzshoz simulnak). A fejük széles, szemeik gyakran nyelesek, 

mely különösen a Heissothignus genusba tartozó fajoknál figyelhető meg. Ezek, és a 

táblázatban már feltüntetett eltérések mind megkülönböztetik a többi Heterogastrinae fajtól, 

és úgy gondoltuk, hogy ezek a tulajdonságok elegendőek arra, hogy egy új alcsaládot állítsunk 

fel, aminek típusneme a régebb óta ismert Meschia Distant, 1909, tehát a Meschiinae nevet 

kapta volna, sajnos azonban Malipatil 2014-ben leírta önálló családként. A Heissothignus 

nemmel azonban nem foglalkozott, így ez az eredményünk ma is új.  
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Az Ozophorini nemzetség értékelése 

Elkészítettem a vizsgált genuszok, valamint az Ozophorini nemzetség orientális és pacifikus 

régiókra vonatkozó határozó kulcsát. A vizsgálatok során azzal a problémával találkoztunk, hogy 

egymást átfedő tulajdonság csoportok jöttek létre az Ozophorini nemzetség genuszai között. Az 

első, amelyeknél az egyedek 4.-5. hasi lemeze kifut az oldalszegélyig, a második, ahol stridulitrum 

figyelhető meg (hangadó szerv), a harmadik, ami ezeket átfedi, a fej szem mögötti részének 

nyakszerű megnyúlása. A negyedik, ami szintén lefedi az előzőeket, az előtoron lévő tövis 

nyúlvány megléte. Ez a négy tulajdonság, aminek megléte vagy hiánya alapján variálódik a 

genuszok habitusa. Úgy gondoljuk, hogy a tulajdonságok közül a nyak megnyúlása több lépcsőben 

is bekövetkezhet, valamint az előtori tövisnyúlványok kialakulása szintén ismétlődhetett. 

Feltételezzük, hogy a kifutó lemez egyszer alakulhatott ki és a cirpelőfelület másodlagosan 

tűnhetett el. A pontosabb törzsfa felállításához alaposabb kutató munka szükséges az általam nem 

vizsgált genuszokban. Az apomorf és pleziomorf tulajdonságok bizonytalansága miatt nem láttuk 

érettnek kladogramm közlését a disszertációban.  
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Orientális régió az egyik legkevésbé kutatott terület a bodobácsok élőhelyei közül. 

Nagyon sok a leíratlan faj, valamint számos genusz revideálásra szorul. A régió iránti 

érdeklődés csak a 20. század második felében lendült fel, így igen sok példány várja a 

természettudományi múzeumok gyűjteményeiben, hogy leírják őket. Akadnak olyan fajok is 

melyek szinonimizálás előtt állhatnak. A Rhyparochromidae család a legnépesebb és 

legváltozatosabb a bodobácsok taxonjai közül, 1997 óta szerepel család rangon.  

Szükséges az Ozophorinitribusz rokonsági viszonyainak feltárása, leszármazásuk 

megismerése, az orientális, az afrotropikus és az amerikai elterjedésű genuszok között 

filogenetikai kutatások segítségével. Megfelelő anyagi forrás hiányában genetikai vizsgálatra és 

gyűjtőexpedícióra nem került sor. A vizsgálatot alkoholban tárolt egyedeken, vagy frissen gyűjtött 

példányokon célszerű elvégezni. Habár a genetikai vizsgálatok sokat segítettek volna a rokonsági 

viszonyok felderítésében, mégsem ez az egyedüli megoldás e problémakör tisztázására (pl 

genitáliák vizsgálata). Ivarszervi preparálást végeztem, és számos olyan faj hím egyedének 

paramerét ábrázoltam, melyekről eddig nem volt dokumentáció. Az ivarszervi vizsgálatok 

elegendőnek bizonyultak a fajok elkülönítéséhez. Térképen ábrázoltam a fajok eddig ismert 

elterjedési területeit, kibővítve azt, a rendelkezésünkre álló vizsgált példányok lelőhelyeivel, 

ahonnan eddig még nem jelezték az adott faj elterjedését.  

Az Ozophorini nemzetség genuszai közül a Tachytatus, Vertomannus, Porta, valamint 

a Primierus genuszok fajait vizsgáltam. Hét tudományra új faj leírását készítettem el, valamint 

várható még további négy faj leírása a Primierus genuszból. Új szubgenuszt hoztunk létre a 

Vertomannu sgenuszban. A genuszok fajainak lehetséges rokonsági viszonyait kladogrammokon 

ábrázoltam.  Kutatásaim megkezdésekor több más taxonon is végeztem kutatásokat: egyrészt 

a Heterogastridae rokonsági körében (Meschia és Heissothignusgenuszok); másrészt a 

Drymini tribuszban, melynek eredményeképpen témavezetőmmel egy, a Salaciola genuszba 

tartozó új fajt jegyeztünk le. 

A Tachytatus genuszt 1918-ban írta le E. Bergroth egy fajjal (Tachytatus prolixicornis) 

a Fülöp-szigetekről, majd kutatásaink során további példányok kerültek elő Malájziából és 

Észak-Szumátráról. A vizsgálatok során további három tudományra új fajt írtunk le, így 

időszerűvé vált a genusz revideálása is.  
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A Vertomannus genuszt Distant jegyezte le 1903-ban (V. capitatus). Azóta a genusból 

további kilenc faj került leírásra: V. crassus, V. validus, V. brevicollum, V. emeia, V. 

ophiocephalus, V. borneensis, V. flavus, V. parvus, V. tibetanus.  

A genusba tartozó fajok jól felismerhetőek a hosszú, megnyúlt nyakukról. Kutatásaink 

eredményeképpen két új fajjal bővítettük a genusz fajainak számmát.  

A fajok egyike Borneo szigetéről származik, mely új előfordulási helynek számít a genuszon belül. 

A másik faj szembetűnően különbözik a genusz többi fajától, több tulajdonságában is eltér, ezért 

úgy ítéltük meg, hogy új szubgenuszt hozunk létre.  

A Porta genuszt Distant írta le 1903-ban (P. gracilis). 1985-ben Slater és Zheng közölte 

aP. illustris és P. longipes fajokat. A rendelkezésre álló pédányok vizsgálata során egy új faj 

leírásával bővítettük a taxont. A fajok jellemzően sötét színűek és előtorukon páros 

tövisnyúlvány figyelhető meg. 

A Primierus genuszt Distant írta le 1901-ben, két fajjal. A genuszt bővítette még Slater, 

Zheng és Zou. Az említett kutatók munkássága eredményeképpen hét leírt fajt ismerünk a 

genuszból. A múzeumi példányok tanulmányozása során további négy új faj (előzetes) leírását 

készítettem el. 

A Salaciola genuszt, mely Afrikában endemikus, Bergroth 1906-ban írta le. Linnavuori és 

Slater kutatásainak köszönhetően ma 21 leírt fajjal jegyezzük a taxont. Munkánk során további 

egy új fajjal bővítettük a leírt fajok számát. 

Meschia és Heissothignus genuszok 

A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a Meschia és Heissothignus genuszok a 

Heterogastrinae-vel rokon, önálló taxont alkotnak. 
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10. SUMMARY 

The Oriental region is the least investigated zoogeographical region in perspective of 

the Lygaeoidea. There are plenty undescribed species, and many genera that require revision. 

The inquiry for the Oriental region began to rise again during the second part of the 20th 

century, therefore there are many undescirbed species in the natural history museums waiting 

to be discovered, and there are some species waiting to be synonymized. 

The most diverse family from the taxons of Lygaeoidea is Rhyparochromidae, which 

contains the majority of the species. Henry investigated this taxon and elevated it to family 

level in 1997. From the Ozophorini tribe we examined specimens from the genera Tachytatus, 

Vertomannus, Porta and Primierus. As a result of making a detour in Africa, we described a 

new species from the genus Salaciola.  

Bergroth described the genus Tachytatus in 1918 with one species (Tachytatus 

prolixicornis) from the Philippines. During our research we have had found specimens from 

Malaysia and North Sumatra. After the description of three new species a revision of the 

genera seemed neccessary.  

The genus Vertomannus was described by Distant in 1903 (with V. capitatus). Since 

then nine species had been added to the genus: V. crassus, V. validus, V. brevicollum, V. 

emeia, V. ophiocephalus, V.borneensis, V. flavus, V. parvus, V. tibetanus.  

The main feature of this genus is the elongated neck on the basal part of head. During our 

research we described two new species in this genus. One of the new species is from Borneo 

which is a new distribution area for this genus. The other new species are visibly different from 

the others in the genus, so we decided to describe it as a new subgenus.  

Distant described genus Porta in 1903 (type: P. gracilis). In 1985 Slater and Zheng 

published the descriptions of P. illustris and P. longipes. After we examined the specimens 

that were to our disposal we added one new species to this genus. The species are usually 

dark, and have two spines on their pronotum.  
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The genus Primierus was described by Distantin 1901 with two species. Slater, Zheng and 

Zou also described some new species to this genus. As a result of the above mentioned researchers 

we know seven species from the taxa. During our investigation we found additional four new 

species.  

The genus Salaciola is endemic in Africa.We owe the genus to Bergroth who described it in 

1906. After the works of Linnavuori and Slater we know 21 species from this taxon. We described 

one new species.  

Genus Meschia and Heissothignus 

During our research we discovered that Messchia and Heissothignus are valid, stand alone 

and related taxa. 
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11.TÉZISPONTOK 

Az Ozophorini tribusz vizsgálata alapján az alábbi új tudományos eredményeket 

állapítom meg. 

 

1. Tachytatus genusz revíziója, T. prolixicornis lektotípus kijelölése és elterjedési 

területének bővítése, valamint három tudományra új faj leírása: Tachytatus celebensis 

Varga és Kondorosy, 2014, Tachytatus redeii Varga és Kondorosy, 2014, Tachytatus 

longirostris Varga és Kondorosy, 2014 

2. Vertomannus genusz revíziója, új szubgenusz (Elongatomannus Varga és Kondorosy, 

2013) létrehozása, a fajok elterjedési területének bővítése, két új faj leírása: 

Vertomannus flavus Varga és Kondorosy, 2013, Vertomannus borneensis Varga és 

Kondorosy, 2013. 

3. Porta genusz bővítése egy fajjal, elterjedési terület ábrázolása: Porta longirostris 

Kondorosy, Varga és Zsalakovics, 2012. 

4. Primierus genusz bővítése négy új fajjal: P. zetteli sp. nov., P. tenuis sp. nov., P. 

decoratus sp. nov., Primierus javanus sp. nov, ismert elterjedési terület bővítése. 

5. Elsőként állítottam össze az Orientális és Pacifikus régiók Ozophorini nemeinek 

határozókulcsát, a valószínű rokonsági viszonyokat figyelembe véve, részletes 

filogenetikai vizsgálat elvégzése nélkül. A sejthető rokonsági viszonyok alapján 

választottuk szét a genuszokat, felvázoltam a genuszok fajainak lehetséges törzsfáját.  

6. Új határozó bélyeg: Új határozó bélyegként eredményesen alkalmaztam a félfedő 

membránjának színezetét, amit fontosnak tartok, hisz az általam vizsgált genuszok 

fajleírásaiban a szerzők erre nem tértek ki, holott fontos tulajdonság. Javaslom ennek 

a morfológiai bélyegnek a jövőbeni figyelembevételét. 

- A Drymini nemzetség vizsgálata során az alábbi új tudományos eredményt állapítom 

meg. 

7. Salaciola genusz bővítése egy fajjal: S.goellnerae Kondorosy és Varga 2012. 

- A Meschia és Heissothignus genuszok vizsgálata során az alábbi új tudományos 

eredményt állapítom meg 

8. Megállapítottuk, hogy a nevezett genuszok egymással rokonságban állnak, és a 

Heterogastridae családon belül önálló alcsaládot képeznek – azóta Malipatil család 

rangra emelte a Meschia genuszt. A Heissothignus genusz besorolása ebbe a családba, 

több új faj és egy új genusz felfedezése viszont eddig publikálatlan eredményünk. 
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12. THESIS POINTS 

- Base on the researches on the tribe Ozophorini I establish the following new 

scientific results. 

1. Revision of the genus Tachytatus, nomination of the paratype of T. prolixicornis and 

described three new species: Tachytatus celebensis Varga et Kondorosy 2014, 

Tachytatus redeii Varga et Kondorosy 2014, Tachytatus longirostris Varga et 

Kondorosy 2014 

2. Revision of the genus Vertomannus, described two new species and a subgenus 

(Elongatomannus Varga et Kondorosy, 2013): Vertomannus flavus Varga et 

Kondorosy 2013, Vertomannus borneensis Varga et Kondorosy 2013 

3. Description a new species in genus Porta. New species is: Porta longirostris 

Kondorosy, Varga et Zsalakovics 2012 

4. Preliminary revision of the genus Primierus, and described four new species. New 

species are: P. zetteli sp. nov., P. tenuis sp. nov., P. decoratus sp. nov., Primierus 

javanus sp. nov 

5. I was the first who compiled a taxonomic key for the Oriental and Pacific Ozophorini 

regarding the possible relations between species without phylogenetic research. I made 

the possible relationship kladogramm between the genera.   

6. New characteristic feature: I used the colouration of the hemielytral membrane 

succesfully as a new characteristic feature, I find it important since the authors do not 

mention this in the descriptions about the genera I am working with, but it is an 

important feature. I propose this morphological feature shall be taken into consideration 

in the future. 

- Base on the researches on the tribe Drymini I establish the following new scientific 

result. 

7. Described a new species in genus Salaciola. New species is: Salaciola goellnerae 

Kondorosy et Varga 2012. 

- During the study of the genera Meschia and Heissothignus I determined the 

following   new scientific results: 

8. We determined that these genera are related and individual subfamilies inside the 

family Heterogastridae – since then Malipatil elevated the Meschia genus to family 

level. The classification of the genus Heissothignus into this family and the discovery 

of several new species are one of our not publicated results. 
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