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Abstract 

Trichoptera caught in a light trap at Bán-Stream (Bükk Mts., Hungary). 
Trichoptera caught in a light trap operated at Dédestapolcsány on Bán 

stream, Bükk Mountains, Hungary, from early May to mid-October 1988 
yielded 1633 specimens from 28 species. The major morphological charac-
teris ines of Trichoptera taxa, together with their zo-
ogeographica and their water quality preferences are described. 
The  a second order stream, i.e. -
mesosaprobic water, probabl

el repül  rovarok legáltalánosabb 
gy j NÁR alkalmazott kar-
bidlá álatára. JERMY Tibor 
akad

MY 1961). Hogy az éjszaka repül  rovarok 
miér

tics of the imag
l distribution 

Trichoptera species found here indicate
y caused by the village sewage, in contrast with 

the more than 3000 m stretch of the stream between the spring and the vil-
lage where the water is of first class quality, i.e. of drinking water quality. 

Bevezetés 

Régi megfigyelések és feljegyzések tanúsítják, hogy az éjjel repül  ro-
varok vonzódnak a mesterséges fényhez. Az erre vonatkozó els  magyaror-
szági írásos emlékek a VII. sz.-ból származnak (HERCZIG 1983/a). Az els  
kezdetleges fénycsapdákat a IX. század második felét l a rovargy jt k al-
kalmazták. ABAFI-AIGNER a századforduló éveiben petróleumg z-lámpa 
mögé kifeszített fehér leped vel, aszalt alma csalétekkel gy jtött a budai 
hegyekben. A villanyég vel üzemel  egyszer  fénycsapdát 100 évvel ezel tt 
fejlesztették ki (LÖDL 2000). Az 1930-as évek közepét l WILLIAMS (1935) 
szerint a fénycsapdázás világszerte az éjj

tési módszere lett. Magyarországon 1940-t l BOG
mpás fénycsapdát az almamoly rajzásának vizsg
émikus kezdeményezésére 1952-t l kezd dött meg a magyarországi 

fénycsapdahálózat kiépítése (JER
t repülnek a fényre, több hipotézis magyarázza. BUDDENBROOK (1937) 

„fényirányt ” elmélete szerint e rovarok a repülésük során a mesterséges 
fényt összetévesztik a holdfénnyel és így jutnak el a fénycsapdához. A lámpa 
felé repülés lehet cikkcakk alakú, csavart vonalú vagy teljesen rendszertelen. 

                                                      
* Eszterházy Károly F iskola, TTK Állattani Tanszék, 3300 Eger, Leányka u. 6. 
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A „nyílt-tér” elmélet alapján (MAZOKHIN-PORSNJAKOV 1960, 1965) a 
rovarok a sötétebb helyekr l az égbolt felé repülnek, ahonnan a megvilágítás 
származik. A különböz  rovarfajok eltér en repülnek a fényre, de a repülés 
él hely szerint is különbözik A vízi- és vízparti fajok jobban repülnek a 
fényre, míg a rejtettebb, sötétségkedvel k pl. a csótányok kevésbé 
(NOWINSZKY 2000). 

Ismertek a csapdázásra alkalmas fényforrások: normál izzólámpák (100 
vagy 150 W-os), UV lámpák, 125 W MB/U higanyg z lámpa, 20 W-os fluo-
resz a technikai kloroformot vagy 
szén

nyag és módszer 

m ködött a Bán-
pata án 250 m tengerszintfeletti magasságban, az 
Ész.

káló UV fénycs  stb. Öl anyagként 
tetrakloridot és etilénglikolt használnak. 
CHRICHTON (1960 et al. 1981) kimutatta, hogy huzamosabb ideig tartó 

fénycsapdázásai során a nagyobb fogások a tegzesek esetében a melegebb 
éjszakákon, a legnagyobb fogások pedig – kevés kivétellel – es s éjszakákon 
voltak. A fenti állítást többéves fénycsapdagy jtéseim is meger sítik (KISS 
1991). A környezeti tényez k együttes hatását értékelte a fénycsapdás gy j-
tésekre NOWINSZKY (1994, 2000, 2001) és SZENTKIRÁLYI (2002). MIKKOLA 
(1972) kiemeli a rovarszem spektrális érzékenységét, amely a 350–600 nm 
tartományban gyakorlatilag alig változik. A maximum 550 nm körül tapasz-
talható, 620 nm környezetében er sen csökken az érzékenység (elektro-
retinogramos mérés). 

A fénycsapda faunisztikai, állatföldrajzi, taxonómiai, cönológiai, etoló-
giai, fenológiai, populációdinamikai, ökológiai, prognosztikai, ökoszisztéma 
és migrációs vizsgálatok céljára (NOWINSZKY 2000) alkalmazható. E vizsgá-
latok közül a faunisztikai, rajzásfenológiai vizsgálatokat emelném ki, melye-
ket a Bán-patak tegzeseinek gy jtése során alkalmaztam. 

Célom volt felmérni egy középhegységi másodrend  patakszakasz 
(Bán-patak) tegzesfajait, megállapítani a különböz  fajok befogott egyedei-
nek számát, esetleg a nemzedékek számát, a fajok megjelenésének és elt né-
sének id pontját, valamint a fajok rajzásának id tartamát. 

A tegzesfauna felmérése lehet séget nyújtott a fenológiai viszonyokon 
kívül az adott víztérben él  bentikus szervezetek (Ephemeroptera, 
Plecoptera, Diptera stb.) így a tegzeslárvák bioindikátor fajainak számbavé-
telére és a biológiai vízmin ség jellemzésére is. 

A

A fénycsapda 1988. május elsejét l október közepéig 
k dédestapolcsányi szakasz
 36o5’ és a Kh. 23o01’ földrajzi koordinátákon, a patak partján, az 

Obrusánszki család kertjének végén, mely a patakpartig terjed. A fénycsap-
dától 800 m-es körzetben nem volt más víztér, tehát a fogást befolyásoló 
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tényez k lehet sége kizártnak tekinthet . Gyakorlatilag a Jermy-féle fény-
csapda módosított változatát, 125 W-os higanyg zlámpát és technikai kloro-
formot vagy etilénglikolt alkalmaztam (KISS 1982-83, 1984c, 1991, KISS, 
SCHMERA 1999, KISS et al. 1999, ANDRIKOVICS . et al., 2001, SCHMERA és 
KISS, 2004). 

A Bán-patak a forrástól 5 km-re ÉK-irányban a Szilvás-patakkal egye-
sül, és innen már másodrend  pataknak tekinthet  (VANNOTE et al., 1980). 
A fogott anyagot naponként külön dobozokba gy jtöttük és én dekádonként 
értékeltem. A meghatározásra MALICKY (1983) határozókönyvét használ-
tam,  eddig szerepl  fajok törzs-
anya

l októ-
berig éphegységi, dombvidéki patakokban, de a Dunában is él. 
Megtalálható a xenoszaprobikus, oligoszaprobikus és a -mezoszaprobikus 
vize deg, hegyvidéki lotikus víztereket. 
Rep r végéig tart. Spanyolországban, 
Fran  (Er-
délyben) a hegyvidékeken az egyik leggyakoribb faj. 

 valamint a gy jteményemben meghatározott
gát. 
A fajok funkcionális táplálkozási csoportokba való sorolását MERRITT 

és CUMMINS (1984), a bioindikátor tegzesfajok megállapítását MOOG (ed.) 
(1995) munkája alapján végeztem. 

A fajok állatföldrajzi jellemzéséhez a következ  szerz k munkáját 
használtam: ANDRIKOVICS et al. 2001, KISS 2003, KISS és ZSUGA 2004, 
LEPNEVA 1966, NÓGRÁDI és UHERKOVICH 2002, PITSCH 1993, STEINMANN 
1970, TOBIAS T. és TOBIAS W. 1981 és UJVÁROSI 2003. 

Eredmények 

A fénycsapdával gy jtött fajok száma 28, az egyedszám 1633.  

Rhyacophilidae 

1. Rhyacophila fasciata Hagen, 1859: 

1988. május 6.: 1 db hím, május 13.: 1 db hím, 1 db n stény, május 21.: 
1 db hím, jún. 3.: 2 db hím, júl. 16.: 2 db hím, júl. 21.: 1 db hím, 1 db n s-
tény, júl. 23.: 1 db n stény, aug. 5.: 1 db hím, aug. 8.: 1 db n stény, aug. 25.: 
1 db hím, 1 db n stény, aug. 29.: 2 db hím, szept. 23.: 1 db hím, 3 db n s-
tény, okt. 8.: 1 db hím, okt. 12.: 1 db hím. 

Testhossza 8–12 mm, sárgásbarna szín . A fejtet je sárga, rajta hosszú 
csillogó fehér sz rök erednek. Csápjuk olyan hosszú, mint a test. Pontszeme-
ik vannak. A szárnyak csúcsa kissé nyújtott. Az ivarszerv alapján a hím és a 
n stény szabadszemmel is jól elkülöníthet . Magyarországon májustó

 repül. Köz

kben (2,4,4,), kedveli a nyáron is hi
ülési periódusa májustól szeptembe
ciaországban és Olaszországban, hazánkban gyakori, Romániában
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2. Rhyacophila nubila Zetterstedt, 1840: 

1988. máj. 14.: 1 db hím, júl. 2.: 1 db hím, aug. 29.: 3 db hím, 1 db n s-
tény, szept. 28.: 3 db hím, 3 db n stény, okt. 12.: 1 db hím, 3 db n stény, 
okt. 8.: 1 db hím. 

Testhossza 8-12 mm, sárga szín . Feje felülr l nézve halványsárga, há-
tul a páros pontszemek táján harántos barnásfekete sáv, a fej felszínén szal-
masárga, barnás hosszú sz rök. Az elüls  szárny finoman, aranysárgán sz -
rözött, szárnyjegye okkersárga. Az Északi középhegység területén (Bör-
zsöny-h., Bükk h., Mátra-h, Upponyi-h.) általánosan elterjedt, az 
oligoszaprobikus vizekt l az  mezoszapróbikus vizekig (2,6,2), a rhithron 
és a potamon szakaszokon fordul el . Május közepét l szeptember végéig 
repül. Közép-Kelet és Észak-Európában, Iránban és Irakban ugyancsak él. 

 Pictet, 1834: 

i-Kárpátokból, a Maros és 
Körö vidékeir l került el . 

65: 

Hydropsychidae 

3. Cheumatopsyche lepida

1988. jún. 28.: 5 db hím, 4 db n stény, júl. 4.: 1 db hím, júl. 5.: 19 db 
hím, 5 db n stény, júl. 6.: 13 db hím, 6 db n stény, júl. 11.: 1 db hím, júl. 
12.: 1 db. hím, júl. 20.: 1 db hím. 

Testhossza 6,5-8 mm, teste sötétbarna, csillogó sárga sz rzettel. Feje 
széles, szemei nagyok, csápja hosszú és vékony. Elüls  szárnya keskeny és 
hosszú, vége szélesen lekerekített, hátulsó szárnya rövidebb és széles, csúcsa 
lekerekített, mindkét szárny discoidális sejtjei rövidek. Egész Európában él, 
hazánkban hegyvidékeken (Bükk h., Bán-patak, Nagy-patak) és dombsági, 
síksági helyeken (Körös) egyaránt el fordul, így a Dunában és a Tiszában is, 
(rhithron, potamon). Megél az oligoszapróbikus és -mezoszapróbikus vi-
zekben, de leginkább a -mezoszapróbikus vizeket (1,6,3) részesíti el ny-
ben. Júniustól szeptemberig repül. Közép-Ázsiáig elterjedt, Iránban is meg-
található. Romániában a Bánságból és a Kelet

s hegy és domb

4. Hydropsyche contubernalis McLachlan, 18

1988. jún. 9.: 1 db hím, júl. 4.: 1 db hím, júl. 5.: 7 db hím, 8 db n stény, 
júl. 6.: 3 db hím, 3 db n stény.  

Testhossza 8–12 mm, testszíne sötétbarna. A csápok vékonyak, elérik a 
test hosszát, pontszemeik nincsenek. Az elüls  szárny keskenyebb, mint a 
hátsó, vége lekerekített, a hátulsó szárny rövidebb, mint az els , mindkét 
szárnyon discoidális sejtek találhatók. Euryök faj, a potamon régióban, így 
Magyarországon a Dunában és a Tiszában tömegesen él és rajzik, az egész 
országban, így a középhegységek patakjaiban is megtalálható. Jól t ri a vi-
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zek szennyezettségét is; a -és az -mezoszaprobikus vizeket (2,8) részesíti 
el nyben. Repülési periódusa májustól szeptember végéig tart. A Brit szige-
teken, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Nyugat-Lengyel-
országban és a Balkánon is megtalálták. Romániából f leg a Bánságból em-
lítik, ahol a hegyvidéki, dombsági és síksági területekr l került el  (Maros, 
Körös, Szamos vízgy jt  területei), de hiányzik Közép- és Kelet- Lengyelor-
szág

, 25 db n stény, júl. 17.: 6 db hím, 7 db n stény, júl. 18.: 23 db 
n stény, júl. 21.: 1 db n stény, júl. 27.: 1 db n stény, aug. 7.: 2 db hím, aug. 
8.: 3

ban és Marokkóban is. Rajzásakor a n stények 
töme ltek a fénycsapdába, mint a hí-
mek

ból. 

5. Hydropsyche instabilis Curtis, 1834: 

1988. jún. 2.: 3 db hím, 3 db n stény, jún. 9.: 6 db hím, 6 db n stény, 
jún.10.: 3 db hím, 4 db n stény, jún.12.: 3 db hím, 3 db n stény, jún. 13.: 2 
db hím, jún. 16.: 2 db hím, 3 db n stény, jún. 17.: 14 db hím, 8 db n stény, 
jún. 18.: 1 db n stény, jún. 27.: 1 db hím, 7 db n stény, jún. 28.: 17 db hím, 
109 db n stény, jún. 29.: 11 db hím, 26 db n stény, jún. 30.: 7 db hím, júl. 
1.: 6 db n stény, júl. 2.: 6 db n stény, júl. 3.: 4 db n stény, júl. 4.: 3 db hím, 
65 db n stény, júl. 5.: 18 db hím, 48 db n stény, júl. 6.: 3 db hím, 98 db 
n stény, júl. 8.: 3 db hím, 23 db n stény, júl. 10.: 1 db hím, 63 db n stény, 
júl. 11.: 5 db hím, 98 db n stény, júl. 12.: 23 db n stény, júl. 13.: 27 db n s-
tény, júl. 14.: 2 db hím, 13 db n stény, júl. 15.: 4 db hím, 15 db n stény, júl. 
16.: 2 db hím

 db n stény. 
Testhossza 9–13 mm. Feje és tora feketés, felszínüket szürke sz rök bo-

rítják, csápja vékony, testhosszal megegyez  vagy kissé hosszabb. Pontsze-
meik nincsenek. Elüls  szárnya keskeny, fehéres, barnás sz rfoltokkal, csú-
csi része lekerekített, nem kihúzott, a hátulsó szárny rövidebb, mint az els , 
mindkét szárnynak discodiális sejtje van. Egész Európában, így Magyaror-
szágon is, egyaránt gyakori a hegy-, domb- és síkvidékeken. El nyben része-
síti a xenoszaprobikustól az - és -mezoszaprobikus vizeket (1,4,5). Repü-
lési periódusa júniustól augusztus végéig tart. A Dunában és a Tiszában is 
megtalálható. Romániában a Maros és a Körösök hegy- és dombvidékein él. 
Elterjedt Kis-Ázsiában, Irán

gesen többszörös egyedszámban repü
.  

6. Hydropsyche pellucidula Curtis, 1834: 

1988. május 6.: 1 db hím. 
Testhossza 8-13 mm, sötétbarna, egyes példányok feketék, a potroh 

hasoldala világosabb. A fej és a mell sz rzete sárgásfehér vagy szürkés, 
csápja vékony, rendszerint hosszabb, mint az elüls  szárny. Az elüls  szár-
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nya keskeny, alapszíne szürke, aranysárga sz rpontokkal, discodiális sejtje 
rövid. Hátulsó szárnya rövidebb, mint az els , hasonlóan discodiális sejttel. 
Magyarországon általánosan elterjedt. Erdélyben a hegy- és dombvidékeken 
él, d lálható. A vízterek mérsékelten 
szen probikus, a - és az -mezoszaprobikus 
vize

1988. jún. 28.: 18 db hím, 8 db n stény, júl. 4.: 1 db hím, 2 db n stény, 
júl. 5  júl. 10.: 1 db hím.  

stény vörhenyesbarna, a hím sötétebb, a feje 
felül

e Kisázsiában és Marokkóban is megta
nyezett szakaszain, az oligosza
kben (2,5,3) él. Májustól októberig repül. 

Polycentropodidae 

7. Neureclipsis bimaculata Linnaeus, 1758: 

.: 4 db hím, júl. 6.: 2 db hím, 3 db n stény,
Testhossza 4–8 mm, a n
r l széles, s r n sz rözött, állkapcsi tapogatójának utolsó íze hosszú, 

hosszabb, mint a fej hossza. Elüls  szárnya halványsárga, felszínén ritkás 
sz rzet, a hátulsó szárnya kissé világosabb, szegélysz rei halványsárgák. 
Holarktikus elterjedés , hazánkban általánosan elterjedt; az Északi-
középhegységb l, a Bodrogból és a Hortobágyról ismert. Júniustól szeptem-
berig repül. Az oligoszaprobikus, a - és az -mezoszaprobikus vizeket ré-
szesíti el nyben (1,7,2). Európában általánosan elterjedt, de kimutatták Kö-
zép-Ázsiából, az Amudarja környékér l, Szibériából, Kamcsatkáról, s t 
Észak-Amerikából is. 

8. Plectrocnemia conspersa Curtis, 1834: 

1988. máj. 14.: 1 db hím, júl. 10.: 1 db hím, aug. 10.: 1 db hím. 
A testhossz 8–14 mm. Feje, a tor és potroh háti fele csokoládébarna, fé-

nyes, az ezt borító sz rzet szürkésfehér. Csápja sárgásbarna, gy r zött. 
Szárnyai halvány sárgásbarnák, sugárere a discodiális sejt felett kissé hullá-
mos, az elüls  szárny széles, csúcsa kihúzott, vége lekerekített, ugyancsak a 
hátulsó szárny csúcsa lekerekített, lábai halványsárgák. Hazánkban a közép-
hegységekben, dombsági vízterekben található, áramló vizeket kedvel  faj, a 
xenoszaprób, az oligo-, a - és az -mezoszaprób vizekben (1,3,4,2) egy-
aránt el fordul. Májustól október végéig repül. Európai faj, Erdélyben a 
Maros és a Körös hegyvidéki patakjaiban, csermelyeiben gy jtötték. 

Ecnomidae 

9. Ecnomus tenellus Rambur, 1842: 

1988. máj. 28.: 2 db n stény, jún. 28.: 6 db hím, júl. 20.: 2 db hím. 
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Testhossza 3–5 mm, a fej hátoldala barna, hasoldala sárga. A fej és a tor 
hátoldalán sĦrĦ szĘrcsomó van, csápja sárga, alig látható barna gyĦrĦkkel. 
Elül

aros dombsági, síksági vizeibĘl 
említik. 

b folyók kiöntéseiben, átfolyó vizĦ tavak és lassú 
áramlású patakok partján él. A Dunántúlon gyakoribb, de elĘkerült Bátorli-
get, oligoszapróbikus és ȕ-
mez  (7,3), azaz viszonylag tiszta 
vize

t. 9.: 1 db 
hím, okt. 12.: 1 db hím. 

Testhossza 8–12 mm, szárnya és teste világos sárgásbarna, a szárny 
discodialis sejtje hosszú, a hímek hátulsó szárnyán a 3. anális ér környékén 
szĘrfolt van. Hazánkban a középhegységek lotikus áramlású patakjaiban a 
xenoszapróbikus, az oligoszaprobikus és a ȕ-mezoszapróbikus vizeket 

sĘ szárnya keskeny, csúcsa kissé kihúzott, vége lekerekített. Hátulsó 
szárnya egyszerĦ erezetĦ, nincs discodiális sejtje, a szárny sötétbarna színĦ, 
ritkán aranysárga szĘrökkel. Hazánkban közönséges, elsĘsorban az állóvi-
zekben, lápos területeken és növényzettel benĘtt folyókban él, a ȕ- és Į-
mezoszaprobikus vizeket kedveli (3,7). Májustól szeptemberig repül. 
Palearktikus faj, de elĘkerült a Kaukázusból, a KrímbĘl, az Uralból, Indiá-
ból, TibetbĘl, Kinából, Iránból, Taivanról, Japánból és Kis-Ázsiából is. Ro-
mániában a Duna-deltából és a Szamos és M

Phryganeidae 

10. Trichostegia minor Curtis, 1834: 

1988. jún. 28.: 1 db hím. 
Testhossza 7–11 mm, feje és középháta feketésbarna, utóháta barnás-

sárga, a hím fejét vastagszálú fehér szĘrök borítják, melyek közé a nyak 
közelében fekete szálak vegyülnek. Pontszemei vannak, csápja sötétbarna, 
világos gyĦrĦkkel díszített. Lábai sárgásbarnák, az elülsĘ lábszár disztális 
vége barna gyĦrĦkkel díszített, olykor a középsĘ lábszáron is van gyĦrĦ, de a 
hátsó lábszárról hiányzik. A potroh hátlemezei szürkéssárgák, haslemezei 
sárgák. Hazánkban kiseb

Túristvándi, Lakitelek környékérĘl is. Az 
oszapróbikus vizeket részesíti elĘnyben
kben él. Repülési periódusa májustól szeptember elejéig tart. Észak-, 

Nyugat- és Közép-Európa területén elterjedt. Romániából három lelĘhelye 
ismert: Kolozsvár, Brassó és Prahova környéke. 

Limnephilidae 

11. Ecclisopteryx madida McLachlan, 1867: 

1988. aug. 25.: 1 db hím, aug. 29.: 4 db hím, 3 db nĘstény, szept. 20.: 1 
db hím, szept. 28.: 1 db nĘstény, okt. 8.: 4 db hím, 1 db nĘstény, ok
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(4,4 a. Megtalálható a Bükk hegységben (FelsĘtárkány, Szalajka-
patak, Nagy-patak), a Mátrában, Börzsönyben, a Zempléni hegységben, de 
kimu Pilis-Visegrádi hegységbĘl is. Euró-
pába

t-szigetektĘl, Svédország 
déli részén át, Európa széles sávjában, egészen Szibériáig, sĘt Iránban is él, 
de a em találták meg. ValószínĦsíthetĘ a 
síkv

Az egész Palearktikum-
ban,

alakú sárga rajzolat látszik. Patakokban, 
folyókban, áramló állóvizekben, tavakban és halastavakban él, de fejlĘdik 
14,5‰-es sós vizekben is. Az oligoszaprób vizekbĘl és az Į-mezoszaprób 
vizekbĘl jelölik (+) elĘfordulását. Repülése májustól október végéig tart. 

,2) preferálj

tatták a Köszegi-, a Velencei- és a 
n az Alpok, az Északi-Kárpátok és Bajorország területén található. Re-

pülési periódusa júniustól szeptember végéig tart. 

Grammotaulius nitidus Müller, 1764: 

1988. szept. 28.: 1 db nĘstény.  
Testhossza 13–22 mm, fejét és a tor háti oldalát sĦrĦ sárga szĘrzet borít-

ja, csápja sárga, potroha okkersárga, a nĘstény szalmasárga, szárnya rajzo-
latmentes. Hazánkban Eger, FelsĘtárkány környékérĘl, szórványos elĘfordu-
lását a Dunántúlról írták le, de elĘkerült a Nagy- és a Kis-AlföldrĘl is. A faj 
nem szerepel a bioindikátor fajok között, mert kevés adat áll rendelkezésre a 
különbözĘ vizminĘségĦ helyeken való tömegesebb elterjedésérĘl. Repülési 
periódusa júliustól szeptember végéig tart. A Bri

 nyugati és a déli Balkánon még n
idéki vízterekben való elĘfordulása, és a dombsági, középhegységi terü-

letekre való felhatolása; ez utóbbi az Északi–középhegység területén is ta-
pasztalható. 

13. Limnephilus affinis Curtis, 1834: 

1988. szept. 21.: 1 db nĘstény, szept. 23.: 1 db hím, 1 db nĘstény, okt. 
12.: 1 db nĘstény. Testhossza 8–12 mm, feje és melle barna, sárgás szĘrzet-
tel, csápja sötétbarna, sárga gyĦrĦkkel, elĘháta vörhenyes, elülsĘ szárnya 
halványsárgás, felszínén apró, sárgásbarna foltokkal, szárnyjegye barna. 
Hazánkban általánosan elterjedt, közönséges faj, inkább az oligoszapróbikus 
és a ȕ-mezoszapróbikus vizekben jelölik (+) az esetleges elĘfordulását. Re-
pülési periódusa májustól szeptember végéig tart. 

 Izlandon, az Ír és a Brit szigetektĘl az Uralig, a Krímben, a Kaukázus-
ban és Japánban elĘfordul. 

14. Limnephilus lunatus Curtis, 1834: 

1988. okt. 12.: 1 db hím.  
Testhossza 8–13 mm, vörhenyessárga színĦ, feje és tora vörhenyes, 

szĘrzete sárga. ElülsĘ szárnyon hold
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Hazánkban közönséges. Egész Európában, a Krímben, a Kaukázusban, Irán-
ban és Algériában ismert az elĘfordulása. 

egzes. A feje felül vörhenyes, csápja 
sárg Ę 
szár

 5 db hím 1 db nĘs-
tény g.10.: 6 db hím, 2 db nĘstény, aug. 
22.: b hím, 1 db nĘstény, aug. 25.: 1 db 
nĘst

 db hím, aug. 25.: 1 db hím, aug. 29.: 6 db hím 2 db nĘs-
tény, szept. 20.: 1 db hím, szept. 22.: 1 db hím, szept. 23.: 2 db hím, szept. 

15. Limnephilus sparsus Curtis, 1834:  

1988. aug. 25:. 1 db nĘstény.  
Testhossza 8–12 mm, sötétbarna világosabb foltokkal. Hazánkban sok-

felé él. Euryök faj, nagy folyóvizekben is megél, nem tekintik indikátorfaj-
nak, csak az oligoszaprób és a ȕ-mezoszaprób vizekben jelölik (+) elĘfordu-
lását. Repülése májustól szeptember végéig tart. Leírták Oroszország európai 
részérĘl, Közép-Ázsiából és Észak-Szaján hegységbĘl. 

16. Limnephilus vittatus Fabricius, 1798:  

1988. okt. 7.: 1 db hím.  
Testhossza 6–11 mm, sárga színĦ t

ásbarna. A tor oldalszegélyei vörhenyesek, közepe sötétbarna. Az elüls
ny közepén hosszirányú sötétebb sáv húzódik, a szárnyjegy jól látható 

foltocska. Hazánkban közönséges, általánosan elterjedt. Az Északi-
középhegységben gyakori, nyugodt áramlású vizekben él, Európában az 
oligoszapróbikus és a ȕ-mezoszapróbikus vizekben jelölik (+) elĘfordulását. 
Palearktikus faj, a Krímben, a Kaukázusban, Nyugat-és Kelet-Szibériában, a 
Jakutszk félszigeten, Malájziában él. Repülése májustól október végéig tart. 

17. Potamophylax rotundipennis Brauer, 1857: 

1988. júl. 23.: 1 db hím, júl. 30.: 1 db hím, aug. 2.: 1 db nĘstény, aug. 
4.: 1 db nĘstény, aug. 5.: 7 db hím, 1 db nĘstény, aug. 6.:

, aug. 9.: 7 db hím, 1 db nĘstény, au
2 db hím, 1 db nĘstény, aug. 23.: 1 d
ény, szept. 1.: 5 db hím, 1 db nĘstény, szept. 3.: 1 db nĘstény.  
Testhossza 12–16 mm, teste vörhenyes sárgásbarna. Feje és a csápja sö-

tétbarna, a szárnyerezet nyugalomban kiemelkedĘ. Hazánkban a hegyvidéki 
áramló vizek és a folyóvizek rhithron régiójának lakója. ElĘnyben részesíti 
az oligoszapróbikus, a ȕ- és az Į-mezoszaprobikus víztereket (4,4,2). Július-
tól szeptember végéig repül. Európai faj, a Brit szigetektĘl az Uralig, illetve 
Kelet-Szibériáig megtalálható, de hiányzik Olaszországból, Spanyolország-
ból és a Balkánról. 

18. Halesus digitatus Schrank, 1781:  

1988. júl. 28.: 1
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28.: db nĘstény, okt. 11.: 1 db 
hím,

842:  

 db hím, okt. 9.: 1 db nĘstény, 
okt. 

:  

3 db hím, 1 db nĘstény, okt. 9.: 2 db hím, 2 
 okt. 12.: 1 db hím. 
Testhossza 15-–25 mm, sárgásbarna. A feje, csápja és a tor hátoldala 

sárgásbarna. Az elülsĘ szárnya sárga, a hátulsó szárny szélesebb és világo-
sabb, mint az elsĘ, mindkét szárnynak van discoidális sejtje, a szárnyak ere-
zete jól kiemelkedik. Hazánkban az Északi-középhegységben általánosan 
elterjedt, a lassan áramló hegyvidéki és dombsági patakokban az 
oligoszapróbikus, a ȕ- és az Į-mezoszapróbikus vizeket preferálja (5,4,1). 
Repülési periódusa júniustól október végéig tart. Európai faj, de megtalálha-
tó Észak-Kaukázus és Irán területén is. 

19. Halesus tessellatus Rambur, 1

1988. szept. 23.: 1 db nĘstény, okt. 8.: 1
12.: 1 db hím.  
Testhossza 15–24 mm, teste barnásszürke. Feje és háta sárgásbarna, az 

elülsĘ szárnya sárgásbarna, szürkés, a hátulsó szárny világos, átlátszóan hal-
ványsárga. Szárnyainak alakja és jól látható erezete az elĘzĘ fajéhoz hason-
ló. Hazánkban az Északi középhegység területén gyakori, de gyĦjtötték a 
Dunából és a Tiszából is, valamint a Dunántúlról. Az oligoszaprobikus és a 
ȕ-mezoszaprobikus vizeket (5,5) részesíti elĘnyben. SzeptembertĘl novem-
ber végéig repül. Európai faj, mely hiányzik a Brit szigetekrĘl, Spanyolor-
szágból, de megtalálható Oroszország európai részén és Szibériában, 
Minuszinszk környékén. 

20. Stenophylax permistus McLachlan, 1895

1988. aug. 28.: 1 db hím, 2 db nĘstény. 
Testhossza 16–23 mm, teste, csápja közepesen hosszú, sárgásvörös, fe-

jén a pontszemek környékén hosszú szĘrök láthatók, az elĘhátat sĦrĦ szĘr 
fedi. Az elülsĘ szárnyak csúcsa félkörívesen lekerekített, szĘrfolt nélküli, 
sugárere a discodiális sejt felett meggörbült. Hátulsó szárnya széles nagy 
felületĦ. Hazánkban a hegy és dombvidékeken a lassú áramlású tiszta vize-
ket kedveli, az oligoszaprobikustól a ȕ- és az Į-mezoszaprobikus vizekben 
jelölik (+) elĘfordulását. Repülése májustól október végéig tart. Európa nyu-
gati, középsĘ részén, a Kaukázusban és a Krímben is él, de hiányzik Spa-
nyolországból és a Skandináv félsziget középsĘ és északi részérĘl. 
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Goeridae 

1

Ħ.
szárny
szĘrze , csápja okkersárga, elülsĘ szárnya 

dt, p

ps

2

,

15.: 1
1 db h

, 3 db 

50 db  db hím, 27 db 

júl. 11
db hím

,

kissé 
szárny
él, heg

Repülési periódusa májustól szeptemberig tart. Európában, Oroszország 

21. Goera pilosa Fabricius, 1775:  

988. május 22.: 1 db hím, jún. 28.: 3 db hím, júl. 4.: 4 db hím, júl. 5.: 2 
db hím, júl. 8.: 1 db hím, 1 db nĘstény, júl. 10.: 1 db nĘstény, júl. 11.: 2 db. 

 db nhím, 1  Ęstény, júl. 12.: 1 db nĘstény, júl. 14.: 1 db hím, júl. 15 1 db hím, 
júl. 18 1 db hím, júl. 28.: 1 db hím, júl. 29.: 1 db hím, júl. 25.: 1 db nĘstény. 

Testhossza 8–10 mm, a hím hasonlít a nĘstényre, de általában sötétebb 
szín  A test sötétbarna, csápja barna, valamivel rövidebb, mint az elülsĘ 

 hossza. Pontszeme nincs. ElülsĘ szárnyát fényezett, sárgás-barnás 
t díszíti. A nĘstény sárgásbarna

sárga, hosszabb, mint a hátsó, csúcsa lekerekített. Hazánkban sokfelé elter-
atakokban, folyókban, zavaros vizekben élje , az oligoszaprób, a ȕ- és az 

Į-mezoszaprób vizeket (2,5,3) részesíti elĘnyben. Európai faj, de él a Kö-
zé Ę Uralban, a Kaukázusban és Kis Ázsiában is. 

2. Silo pallipes Fabricius, 1781:  

1988. jún. 1.: 1 db hím, jún. 2.: 4 db hím, 1 db nĘstény, jún. 9.: 2 db 
 db nĘstény, jún. 10.: 4 db hím, 7 db nĘstény, jún. 11.: 3 db nĘsténhím  3 y, 

jún. 12.: 1 db hím, 1 db nĘstény, jún. 13.: 1 db hím, jún. 14.: 2 db hím, jún. 
 db hím, jún. 17.: 6 db hím, 11 db nĘstény, jún. 19.: 2 db hím, jún. 27.: 
ím, 7 db nĘstény, jún. 28.: 72 db hím, 52 db nĘstény, jún. 29.: 8 db 

hím, 4 db nĘstény, jún. 30.: 6 db hím, 2 db nĘstény, júl. 1.: 5 db hím
nĘstény, júl. 2.: 3 db hím, 1 db nĘstény, júl. 3.: 3 db hím, júl. 4.: 23 db hím, 

 nĘstény, júl. 5.: 31 db hím, 23 db nĘstény, júl. 6.: 12
nĘstény, júl. 8.: 10 db hím, 13 db nĘstény, július 10.: 4 db hím, 1 db nĘstény, 

.: 12 db hím, 7 db nĘstény, júl. 12.: 2 db hím, 4 db. nĘstény, júl. 13.: 2 
, júl. 14.: 2 db nĘstény, júl. 18.: 1 db hím, 1 db nĘstény, júl. 26.: 1 db 

 db nĘstény, aug. 7.: 1 db hím, 1 db nĘstény.  hím  1
Testhossza 6–10 mm, egész teste feketésbarna vagy fekete, a nĘstényé 
világosabb. A hím és a nĘstény szárnyai hasonlóak, de a hím hátulsó 
án a szĘrsáv széles. Hazánkban nagyon gyakori, az áramló vizekben 
yvidékeken, dombságokon és folyók rhithron és epipotamon területén 

a xeno-, oligoszaprobikus és ȕ-mezoszaprobikus vizekben (1,4,5) található. 

európai részén általánosan elterjedt. 
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Leptoceridae 

2

T
elülsĘ a hosszú és keskeny, lándzsa alakú, barnás 

 keskeny és rövi-

ja n

1

kétsze
elsĘ. Hazánkban általánosan elterjedt, a 

Dunán
változ dik. Repülési aktivitása májustól szep-

kand

1
T

tavakb
sedĘ m el a síkságra lépnek. A ȕ- és az Į-mezoszapróbikus vizeket 
részesiti elĘnyben (6,4). Júniustól szeptemberig repül. Holarktikus faj, Dél-
Európából hiányzik, Oroszország európai része, beleértve a Kaukázust, 
Nyugat-és Kelet-Szibéria, Közép-Ázsia tengerparti területei és Mongólia az 
elĘfordulási helye. 

3. Leptocerus tineiformis Curtis, 1834:  

1988. júl. 5.: 1 db hím, 3 db nĘstény, júl. 6.: 3 db hím, 3 db nĘstény.  
esthossza 5–8 mm, szürke színĦ, csápja másfélszer hosszabb, mint az 
 szárny. Az elülsĘ szárny

szĘrpontokkal, discoidalis sejtje hosszú. Hátulsó szárnya
debb, mint az elsĘ. Hazánkban nagyon elterjedt, közönséges faj, gyakori a 

övényzettel benĘtt gyengén áramló vagy stagnáló vizekben (holtábu gak), 
a ȕ- és Į-mezoszapróbikus vizeket részesíti elĘnyben (5,5). Május közepétĘl 
augusztus végéig repül. Elterjedt Európában, kivéve Spanyolországot és 
Oroszország európai részén, beleértve a Kaukázust is. 

24. Oecetis lacustris Pictet, 1834: 

988. jún. 9.: 1 db hím, jún. 29.: 1 db nĘstény, júl. 18.: 1 db nĘstény.  
est s –8T hos za 5  mm, feje és tora szürkéssárga, sárgás színĦ szĘrzettel, 

csápja fehéressárga, vékony sárgásbarna gyĦrĦkkel, hossza az elülsĘ szárny 
rese. ElülsĘ szárnya halványsárga, hátulsó szárnya kisebb, mint az 

ȕ- és az Į-mezoszaprobikus vizeket 
kedveli (7,3). Az Északi-középhegységben, az Álföldön, a Kis-alföldön és a 

túlon él, álló és lassan áramló vizekben, különbözĘ dimenziókban, 
ó növénytársulások között fejlĘ

tember végéig tart. Európai faj, palearktikus, az Ír és a Brit szigeteken, 
ináviában és Németországban és attól keletrS e, Nyugat- és Kelet- Szi-

bériában, az Amúr mellékén és Észak-Kelet Kínában él. 

25. Oecetis ochracea Curtis, 1825:  

988. jún. 15.: 1 db hím, júl. 4.: 1 db nĘstény, júl. 5.: 5 db nĘstény.  
esthossza 9–13 mm, színe sárgásbarna, felszínét világossárga szĘrzet 

borítja. Csápja világos szürkéssárga, keskeny, fekete gyĦrĦkkel, a testhossz-
nál hosszabb. ElülsĘ szárnyának membránja fehéres, világossárga szĘrzettel. 
Hazánkban általánosan elterjedt, kis tavakban, a növényi vegetációval benĘtt 

an (holtágakban), szikes vizekben, folyókban, ott, ahol azok kiszéle-
ederr 
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26. Mystacides longicornis Linnaeus, 1758:  

rökkel borítva. A csáp fehéres, az alapi részén barna gyĦrĦk vannak. A pot-
roh hátolda rezete fe-
ketés, disco az elülsĘ, 
discoidalis sejtje nincs. Hazánkban gyakori, tavakban és szétterülĘ vízfo-
lyások növényekkel benĘtt parti régiójában él, elĘnyben részesítve a ȕ- és az 
Į-m kus vizeket (6,4). Repülési periódusa május közepétĘl szep-
tember végéig tart. Európai faj, mely megtalálható Nyugat- és Kelet-
Szib

közepéig repül. Az Ibériai félsziget kivételével egész Európában honos. 

1988. jún. 9.: 1 db nĘstény.  
Testhossza 6–9 mm, feje és háta fényes fekete, aranysárga színĦ szĘ-

la sötétbarna. ElülsĘ szárnyának membránja szürkés, e
idális sejtje hosszú. Hátulsó szárnya szélesebb, mint 

ezoszapróbi

ériában, de leírták Kanadából is. 

27. Ceraclea dissimilis Stephens, 1836:  

1988: júl. 6.: 1 db hím.  
Testhossza 6–8 mm, csápja hosszabb, mint a test, tövi részén gyĦrĦzött, 

sötétbarnás, olykor vörhenyes, potroha zöldesbarna, esetleg zöld. ElülsĘ 
szárnya hosszú, discoidalis sejtje hosszú, a szárny felszínét barna szĘrzet 
fedi, hátulsó szárnya az alapi részen kiszélesedett, discoidalis sejt nem ala-
kult ki. Hazánkban közönséges, folyókban és tavakban a xenoszabrob-, 
oligoszaprobtól a ȕ-mezoszaprobikus vizekben él (1,7,2). Repülési intenzitá-
sa május végétĘl augusztus közepéig tart. Európai faj, az Ír és a Brit szige-
tektĘl Oroszország európai részéig gyakori. 

28. Odontocerum albicorne Scopoli, 1763: 

1988. jún. 12.: 1 db nĘstény, jún. 17.: 1 db nĘstény, júl. 2.: 1 db hím.  
Testhossza 12–18 mm. Teste feketés vagy feketésbarna. Feje viszonylag 

kicsi, nagyjából kerek, hátát és a potroh háti részét sĦrĦbb, olykor ritkább 
szĘrzet borítja. Csápja rendkívül hosszú, világosszürke. Pontszemei nincse-
nek. Szárnyain a szĘrök jól láthatók. A hím hátulsó szárnya hosszabb, mint a 
nĘstényé és szélesebb, mint az elülsĘ szárny. Szárnyai barnásszürkék. 
Discoidalis sejtje a szárnylemez közepén van. Hazánkban a középhegységek 
(Északi-középhegység, KĘszegi-és Soproni hegység) gyors áramlású cser-
melyeiben, patakjaiban, a források kristálytiszta vizében és a folyók 
epipotamon szakaszán él. A xenoszaprobikus, az oligoszaprobikus és a ȕ-
mezoszaprobikus vizeket részesíti elĘnyben (1,6,3). Májustól szeptember 
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