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15. alcsalád: Mesochorinae
írta
N. DR. B A J Á R I

ERZSÉBET

Átdolgozta és kiegészítette
DR. MÓCZÁR

LÁSZLÓ

A tükörsejt — kevés kivételtől eltekintve — rendkívül n a g y , szabályos,
esetleg szabálytalan rombusz alakú (1. ábra: A ) . A hímek potrohának végén
kétágú, villa alakú nyúlvány van (3. ábra). A legtöbb faj fekete, de szép számmal akadnak vöröses színűek is. Termetük 3—18 m m közötti, legtöbbjük
azonban 5 — 6 m m . Simák, fényesek. Fejük rövid, hátrafelé elkeskenyedik.
Toruk meglehetősen z ö m ö k , d o m b o r ú , potrohúk nyeles és a vége felé oldalról
többé-kevésbé összenyomott. Torháti barázdájuk gyenge, az áltorszelvény
többé-kevésbé mezőkre osztott. A csápok és a lábak hosszúak, karcsúak,
karmaik pedig gyakran erősen, fésűsen fogazottak. A z utolsó haslemez n a g y ,
elálló. A tojókészülék általában olyan hosszú, mint a potroh 1. szelvénye,
illetve a potroh nyele.
A palearktikumból és nearktikumból eddig kb. 100 faját ismertették. Néhány fajuk
holarktikus. Határozónk 4 nemet tárgyal. 46 faj bizonyító példányai már előkerültek, további
8 faj és 1 változat előfordulását pedig feltételezhetjük. Mind másodfokú élősködők, mégpedig
főleg lepkékben élősködő egyéb fürkészdarazsak, főleg gyilkosfürkészek és fürkészlegyek
hiperparazitái.

A

nemek

határozókulcsa

1

(4) A hátulsó szárny kurtaere megtört (2. ábra). A hátulsó szárnyat
annak elülső peremén az elülső szárnnyal sok (6-nál t ö b b ) horgocska
kapcsolja össze.

2

(3) Az 1. potrohszelvényen nincs oldalgerinc. A z elülső szárny erecskéje
az alapérrel egybefolyó (lásd 5. ábra) v a g y kissé belső érintkező
(3. ábra). A fejtető igen keskeny, úgyhogy a nagy pontszemek m a j d nem érintik az összetett szemeket. A tükörsejt szabálytalan rombusz
alakú olykor nyeles (2. ábra). A karmok erőteljesen, fésűsen fogazottak. Belső szemkeretük mélyen kivájt. Nagytestű, sárgásvörös fajok
(= Plesiophthalmus FÖRST., Mater ScnuLZ, Tetragonalys M O R L . ,
Ophthalmochorus R O M Á N , Plesiophthalmidea V I E R E C K )
1. n e m : Cidaphus FÖRST.

3

(2) Az 1. potrohszelvényen a légzőnyílástól a hátlemez hátulsó szegélyéig
oldalgerinc húzódik (1. ábra: C). Az elülső szárny erecskéje az alapérhez viszonyítva legtöbbször külső érintkező (4. ábra). A fejtető
n e m keskeny. A párhuzamos ér az alsósejt szárnyszegély felé eső
oldalát lezáró lefutóér közepéből ered ( = Mesochorella S Z É P L . , Dolicliorus STRÓBL)
2. n e m : Astiphromma FÖRST.
1
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4

(I) A hátulsó szárny kurtaere egyenes, nem megtört (5. ábra). A hátulsó
szárny elülső peremén a szárny közepe után legfeljebb 6 külső horgocska
van (mint a 34. ábra: C).

5

(6) Az 1. hátlemez hátulsó része rendszerint nem ráncolt és nem vonalkázott, a Icgzőnyílástól hátrafelé nincs él (1. ábra: B). A csápok töve
alatti haránttaraj középen erősen benyomott. Az erecske az alapérrel
egybefolyó (5. ábra) vagy azzal néha külső érintkező. A közép- és
az utótori melloldalak rendszerint igen finoman és szórtan pontozottak.
A hátpajzs tövén gödörszerű mélyedés van
3. nem: Mesoehorus G R A V .

6

(5) Az 1. hátlemez hátsó része kisebb-nagyobb mértékben ráncolt vagy
vonalkázott. A csápok töve alatti haránttaraj középen nem benyomott.
Az erecske az alapérhez viszonyítva külső érintkező (6. ábra). A középés az utótori melloldalak durván pontozottak. A tojócső a tokja
szélességénél mintegy 5—12-szer hosszabb. Az áltorszelvény csúcsa,
nem nyúlik túl a hátulsó csípők felén
4. nem: Stictopistlius T H O M S .

1. nem: Cidaphus

FÖRST.

Az alcsalád legnagyobb termetű (13 —18 mm) fajai. Testük sárgásvörös
és színük, valamint alakjuk miatt (2. ábra) emlékeztetnek az Ophion-fajokra.
Simák, majdnem skulptúrálatlanok, csak arcuk pontozott erőteljesebben.
Összetett szemük nagy, belső kerete mélyen kivájt. Igen jellemző a keskeny
fejtető és a hatalmas pontszemek, amelyek majdnem érintik az összetett
szemeket. Áltorszelvényük sima, fényes és határozott élek mezőkre osztják.
Potrohúk igen nyújtott, jóval hosszabb, mint a fej és a tor együttesen; az
elülső szelvények jóval hosszabbak, mint amilyen szélesek, az elő- és utónyél
kb. azonos hosszúságú. A tükörsejt szabálytalan négyszög, csak megközelítően
rombusz alakú és általában nyeles. A nyél olykor szokatlanul vastag. Szárny-

A

C

D

1. ábra. A : Astiphromma sp. szárnya — B : Mesoehorus sp. és C: Asliphromma sp. 1. potrohszelvénye oldalról — D ; Mesoehorus fulvus THOMS. $ áltorszelvénye (A: SMITH & SHENEFELT —
B —C: BOUCEK nyomán — D : eredeti)
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jegyük keskeny. Karmaik erőteljesen, sűrűn fésűsfogazottak. Tojókészülékük
kb. olyan hosszú, mint a 4. potrohszelvényük, csápjuk majdnem olyan hosszú,
mint a testük.
Kis fajszámú nem. A fajok ritkák. A palearktikumban és nearktikumban közel 10 fajuk
ismeretes. Magyarországon mindössze 2 fajuk volt eddig kimutatható. Akárcsak az alcsalád
egyéb tagjai, feltételezhetően szintén másodfokú élősködők.

1

(2) Termete nagy, a középső pontszem alatt finom, harántirányú ráncok
húzódnak, az áltorszelvény vízszintes részének középmezeje kicsiny,
háromszög alakú, többé-kevésbé (főleg felfelé) nyitott. Mindkét ivar
sárgásvörös, csak a pontszemek környéke, a rágók csúcsa fekete, és
feketés futtatás lehetséges a potrohnyélen, s különösen a hímek végső
hátlemezein (2. ábra). 16—18 mm.
Észak- és Közép-Európából, a Szovjetunióból kimutatott faj. Faunaterületünkön Budapestről, a Zempléni-hegyekből, továbbá a Retyezátból került elő (V.)
(=

2

alarius BIÍISCHKE nec GRAV., Mesochorus gigás KRIECHB.)

Brischkei

SZÉPL.

(1) Kisebb termetű, középső pontszeme alatt ráncok nincsenek, legfeljebb
néhány elszórt, igen finom pont látható. Az áltorszelvény középmezeje
nagyobb és minden oldalról határozott élek szegélyezik. Mindkét ivar
szintén sárgásvörös, feketedés csak a pontszemek tájékán, a rágók
csúcsán és az utolsó hátlemezeken van. 13 —15 mm.
1*
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Közép-Európából, Japánból, a Szovjetunióból kimutatott faj, amely Magyarországon Budáról, Zebegényből és Kecskemétről ismeretes. Előkerült Herkulesfürdőről (V—VII.) és irodalmi adatok szerint a Bucsecsről is. A Calocála nupta L .
nevű lepkéből nevelték, valószínűleg hiperparazitaként

alaríus
2.

nem: Astiphromma

GRAV.

FÖRST.

Az 1. potrohszelvény légzőnyílásától a hátlemez hátulsó szegélyéig határozott él húzódik (1. ábra: C). Általában középtermetű fajok, feketék, sárgás
•vagy vöröses színeződéssel, főleg a potrohon. Arcuk erőteljesebben, toruk

finomabban p öntözött, homlokuk legtöbbször sima, fényes. Potrohúk, amely
általában alig valamivel hosszabb, mint a fejük és a toruk együttesen, majdnem
skulptúrálatlan, többé-kevésbé fényes. Sok faj torrészét és főleg potrohát
finom szőrzet borítja. A tükörsejt rombusz alakú, gyakran rövid nyéllel;
a párhuzamos cr az alsó sejt külső erének, a lefutóérnek a közepéből ered
és a hátulsó szárny kurtaere csaknem mindig megtört. Tojókészülékük kb.
olyan hosszú, mint az 1. potrohszelvény, hüvelye általában széles (4. ábra).
A palearktikus fajok száma megközelítően 20, a nearktikumban 2 faját ismerik. Magyarországon 9 faja került elő, további 5 faj előfordulása feltételezhető. Lepkékben élősködő
.különféle fürkészdarazsak és fürkészlegyek másodfokú élősködői.

.1

(4) .Hátpajzsuk hátul csúcsosan kiemelkedik, oldalról tekintve éle csaknem derékszög alakban megtört. Toruk legalább részben vörös, a
nőstények arcrésze fekete.
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(3) Tora majdnem az egész felületén vörös, a középtori melloldalak simák,
fényesek. Feje a szemek mögött alig keskenyedik el. A nőstények
2—3. potrohszelvénye valamivel szélesebb, mint amilyen hosszú
(hímek e két szelvényének hosszúsága és szélessége közel azonos).
A pofa kiöblösödik, a hátulsó lábfejek erőteljesek, a karmok erősen
fogazottak. A nőstény arca fekete, szájszervei, fejpajzsa és a pofa
részben sárga; a hím egész arca és pofarésze sárga. Mindkét ivar tora
— esetleg feketés futtatásokon kívül — vörös (a hím előtora inkább
sárga), áltorszelvényük felül fekete, oldalt vörös. Potroha fekete, az
elülső hátlemezek hátulsó kerete fehéres. Lábai sárgásvörösek, a
hátulsó lábszár vége \sötétedő. A hímek elülső csípői sárgásak.
8—10 mm.
Észak- és Közép-Európában honos faj. Ritka. A szlovákiai területekről
(Árva m.) előkerült. Magyarországi előfordulása is feltételezhető ( = scutellatum
BRISCHKE nec GHAV., Mesoehorus

3

hirsutus

BRIDGM.)

[dorsale

IILMGK.]

(2) A tor hátoldala fekete, melloldala nagyrészt vörös. A középtori melloldalak pontozottak, a fej a szemek mögött elkeskenyedik. Hasonló
az előző fajhoz, de potrohszelvényei rövidebbek, hátulsó lábfejei
kevésbé erősek, s a karmok fogazottsága is gyengébb. Lábai inkább
sárgák. 8—9 mm.
Észak- cs Közép-Európából, valamint Angliából kimutatott igen ritka faj,
amelynek magyarországi előfordulása feltételezhető. Az Abraxas grossulariata L.-ben
élősködő Exorisla sp. fürkészlégy másodfokú parazitája

[granigerum
4

THOMS.]

(1) A hátpajzs hátul nem csúcsos, hanem lapos, esetleg domború.

5 (18) A nőstények arca fekete, a hímeké teljesen fehér.
6 (13) Hátulsó combjai részben vagy egészen feketék.
7 (8) Hátulsó combjai legalább részben feketék. A potroh általában vörös
vagy sárgás, a hímek előtora fehéressárga, és mindkét ivar középtori
melloldala, valamint mellrésze, sokszor a hátpajzsa is vörös. A csápostor vöröses, az erecske erősen külső érintkező. A nőstény szájszervei,
a fejpajzs és környéke, vállbütyke s az elülső szárny alatti vonalka,
az elülső és középső csípők és tomporok fehéressárgák. A lábak egyébként vörösesek, csak hátulsó, fekete végű lábszára fehéres; a 2. hátlemez
hátulsó szegélyén levő világos sáv olykor (4. ábra) kiszélesedhet.
A hím potrohán nem annyira a vörös, hanem a fehéres szín uralkodik,
arca fehér s potrohvége villás (3. ábra). 6—10 mm.
Közép- és Észak-Európából, Kamcsatkából, a Szovjetunióból ismerik.
Amerika északi területeiről is kimutatták. Magyarországon a Budai-hegyekből, a
Pilis és a Bükk hegységből, a Mátrából, valamint a Gemenci erdőből került elő
(V-VIII.)

stremium

8

(7) A hátulsó combok majdnem végig feketék.

HLMGK.
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9 (10) Csípői vörösek (az elülsők inkább sárgák), hátulsó lábszára sárgás,
a vége szélesen fekete, s a hátulsó lábfejek is feketék. Egyébként a
lábak sárgásvörösek. Fekete faj; a szájszervek, a pofák csúcsa, a fejpajzs alsó szegélye, az 1—2. hátlemezek hátulsó szegélye sárgás.
Hímje hasonló, de egész arcrésze fehér, a potroh 2. hátlemezének
sárgás rajzolata nagyobb felületre terjed ki és világos rajzolat van a
3. hátlemezen is. 10—12 mm.

4. ábra. Astiphromma strenuum HLMGR. $ (Eredeti)

Észak- és Közép-Európában honos, ritka faj. Magyarországon ez ideig csak
Fenyőfőről került elő (VI.)

varipes

10

HLMGR.

(9) Csípői legalább részben feketék.

11 (12) Csípői mind feketék, az elülsők csúcsa barnás, esetleg sárgás. Hátulsó
lábszára sárgásvörös, a végén kissé sötétedő, s majdnem fekete a
hátulsó karomíz is. Kistermetű. Feje hátul erősen elkeskenyedik, arca
sűrűn pontozott, alig fényes; tora csak kevéssé pontozott, fényes és
potroha a finom szőrőzöttség folytán hamvas. Fekete faj: tapogatói,
rágói, szárnypikkelyei sárgák, a potroh 2. hátlemezének hátulsó szegélye és többé-kevésbé a 3. tövi része is sárgásvörös. Az erecske nem
külső érintkező, hanem az alapérrel egybefolyó, s a hátulsó lábfejeken
csak a karomíz feketés, egyébként vörösesbarna. Csak a nősténye
ismeretes. 6—7 mm.
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A Németországból leírt faj faunaterületünkön Dobogókőről és Erdélyből
került elő ( I V — V I . )

nigrum

PFANK.

12 (11) Csak a hátulsó csípők feketék (a hímeké alul sárgás), az elülsők és
középsők vörösek ($) v a g y fehéresek (<J), hátulsó lába végig fekete
($), esetleg lábszárán némi barnulással, vagy a hímek hátulsó lábszára
fehéres, vége fekete, és hátulsó lábfeje is fehéres. Nagytermetű. Fekete;
a nőstény arca, pofarésze, fejpajzsa fekete, a hímeké fehéres és mindkét ivar szájszervei fehéresek. A csáp végig feketés vagy sötétbarna
($), máskor alul kissé vöröses, s a tőízek az alsó felületükön fehéresek
(O). A potroh 2. hátlemeze a hátulsó keretén sárgás ($), vagy ezenkívül a 3 . tövi része is világos ( $ ) . A varipes HLMGR. fajhoz igen hasonló.
8—12 mm.
Közép-Európából kimutatott faj, amely Magyarországon a Budai-hegyekből,
a Pilis hegységből, Kecskemétről, valamint a szomszédos Erdélyből került elő (V.)
(= varipes HLMGR. var.
SzÉPL., Heydeni IIAB.)

albitarse
13

BRISCHICE

(6) Hátulsó combjai vörösek.

14 (15) Potroha a 2. szelvénytől kezdődően sárgásvörös. A rágók sárgák,
a szárnypikkelyek vörösesbarnák. Lábai vörösek, a csípők feketések.
Feje, tora fekete. A csápok ízesülésének távolsága egymástól annyi,
mint az összetett szemektől mért távolságuk. A párhuzamos ér az
alsósejt közepéből vagy kissé alatta ered. A fej és a tor erőteljesen,
meglehetősen sűrűn pontozott; az áltorszelvény mezőkre oszlik.
A tükörsejt gyakran kicsiny és nyeles, a kurtaér kissé megtörik.
A karmok, de különösen a hátulsók erősen fogazottak. A potrohnyél
hosszú, rajta élek nincsenek és az egész potroh fényes. 6 — 7 mm.
Főleg Közép-Európában ismeretes faj. Magyarországon Budapestről, Budafokról (Promontor), Pilismarótról és Kecskemétről került elő (V.) ( = buccatum
THOMS. <J, Kiss $)

nigriceps

BRISCHKE

15 (14) Legfeljebb a hátlemezek hátulsó szegélyén van világos sáv, egyébként
nagy részben feketék.
16 (17) A 2 — 5. hátlemez hátulsó szegélye határozottan sárgás v a g y vöröses,
és a 3.-on a középrészen is lehet vöröses színeződés. Tora fekete. A szájszervek, a pofa csúcsa fehéres (hímek egész arcrésze világos), csápja
barna, alul vöröses. Lábai vörösesek, az elülső csípők és tomporok
fakósárgák, a hátulsó lábszár vége és a hátulsó lábfejek barnásak.
7 mm.
Északfeltételezhető

és

Közép-Európából

kimutatott

faj.

Magyarországi

[marginellum

előfordulása
HLMGR.]
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17 (16) Csak a 2. hátlemez hátulsó szegélyén van világos sáv, a többin legfeljebb elmosódott világosabb keret látható: a hátpajzs és a középmell
legtöbbször vöröses. Erecskéje csak kissé külső érintkező, majdnem
az alapérrel egybefolyó. A nőstény szájszervei, a pofa csúcsa sárga,
csápja barna, alul vöröses. Lábai sárgásvörösek, a hátulsó lábszárvég "
és a lábfej barnás. A hím hasonló, de az egész arca fehér, az előtör
hátulsó szegélye, vállbütyke és az elülső szárny alatti vonalka sárgás.
6—9 mm.
Észak- és Közép-Európából kimutatott faj. Magyarországon Kecskemétről,
a Mátrából, a Bakonyból és a Velencei-tó környékéről került elő (V—VI.). A Panolis
flammea ScniFF.-ben élősködő Ernestia rudis FALL. nevű fürkészlégyből neveltéi:
(= Mesochorus festivus HLMGR.)

scutellatum
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(5) Mindkét ivar arcrésze fehéressárga.

19 (22) A rágók alsó foga jóval erősebb és hosszabb, mint a felső.
20 (21) Tora fekete, egyes részeken (oldalakon, hátpajzson stb.) legfeljebb
barnásvörös színeződés lehetséges. Középtori melloldalán csak néhány
finom, elszórt pont van. Erecskéje külső érintkező. Arca sűrűn pontozott, homloka sima, fényes. Tora és potroha alig skulptúrált, elég
sűrűn szőrözött. Fekete: szájszervei, arca, a pofa, a vállbütykök
sárgák. A potroh 2—3. hátlemezén sárgás hosszanti rajzolat húzódik.
Csápja sárgásvörös, lábai végig vörösek, az elülső csípők és tomporok
inkább sáTgák. Hímje hasonló. 7—10 mm.
Kaincsatkából, Svédországból és a Szovjetunióból ismeretes. Magyarországon
Gyenesdiásról, Középhutáról és a Bakonyból került elő. Gyűjtötték az erdélyi és a
szlovákiai területeken is (V—VII.)

mandibulare
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21 (20) Tora nagyrészt vörös, középtori melloldala sűrűbben pontozott. Erecskéje az alapérrel majdnem egybefolyó. A potroh hátlemezeinek hátulsó
szegélyén világos sáv húzódik, sőt a 3—6. hátlemez oldalai is fehéresek.
Hímek előtora, valamint elülső csápízeik alsó felülete is fehéres.
Mindkét ivar hátulsó lábszárvége és hátulsó lábfeje feketés (a lábfejízek töve fehér). 6—8 mm.
Közép- és Nyugat-Európából kimutatott faj. Hazai előfordulására (Budapest) irodalmi adat utal (Kiss 1933). Az erdélyi Retyezátból is előkerült (VII — I X . )

pictiim
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22 (19) A rágó fogai azonos erősségűek és hosszúságúak.
23 (24) A hátulsó lábszárvégek nem, vagy alig sötétedők (<5), a tor fekete,
legfeljebb az oldalain vannak világosabb sávok; a nőstény potrohának
utolsó hátlemezei és a hím középső hátlemezei vörösek. Teste meglehetősen szőrözött. Csápja barna. 6 mm.
Észak- és Közép-Európából kimutatott faj. Faunaterületünkön Munkácsról
ismerjük (V.)

[anale

HLMGR.]

XI.

ICIINEUMONIDAE _ VALÓDI FÜRKÉSZEK711

24 (23) A hátulsó lábszárak vége sötét, majdnem fekete, és sötétedés látható
a hátulsó csípőkön is (főleg a hímeken).
25 (26) Erecskéje külső érintkező, a 2—3. hátiémezen hosszanti sárga rajzolat
van s az összes hátlemezek hátulsó szegélye vörösessárga. A potroh
2. szelvénye Vsával, a 3. csak kevéssel hosszabb, mint amilyen széles
hátul. Fekete; a szájszervek és az arc sárga, a középháton, esetleg a
hátpajzson is barna színeződés van. Lábai vörösek, a nőstényé világosabb, az elülsők inkább sárgásak. 6—7 mm.
Közép-európai ritka faj, Erdélyből ismeretes (V.). Magyarországi előfordulása
is valószínű

[striatum
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26 (25) Erecskéje egybefolyó, a 2—6. hátlemezek hátulsó szegélye fehéressárga. A 2 — 3. potrohszelvény a hosszánál valamivel szélesebb. Feje
hátul alig keskenyedik el. Fekete; a szájszervek, az arc sárga, torán
pedig az előtör hátulsó szegélye és a középmell foltja vöröses, vállbütyke sárga (2), vagy az egész előtör és a középtor oldalai sárgásak,
vörösesek (<J). A potroh világos szegélyei főleg a hímeken nagyobb
foltokká nőhetnek. Az elülső és a középső lábak sárgásvörösek, a
hátulsók inkább vörösek. 6 mm.
Észak- és Közép-Európában, Kamcsatkán honos. Magyarországon a Budaihegyekből és a Bükkből került elő (IV—V.). Nagyényedről is ismeretes. Az Eupithecia
sobrinata HBN. és az E. exiguata HBN. nevű lepkékben élősködő Meteorus gyilkosfürkészek bábjából, továbbá az E. pimpinellata HBN. és E. exiguata HBN.-ban élősködő Campoplex nevű fürkészdarázsból, valamint az E. exiguata HBN. és E. lariciata
FRB,-ben élősködő Rhogas gyilkosfürkészből került elő

leucogrammus
3. nem: Mesoehorus

HLMGR.
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Kicsiny vagy középtermetű, általában 10 mm-en aluli, legtöbbször
fekete, esetleg sárgás vagy vöröses fajok. Legjellemzőbb bélyegeik, amelyek
egyben az igen közeli Astiphromma-ía jóktól is elkülönítik őket, a következők:
párhuzamos erük az alsósejt közepe felett ered (5. ábra) és a potroh 1. hátlemezén a légzőnyílástól a hátlemez hátulsó szegélyéig nem húzódik él (1.
ábra: B). A tükörsejt ülő, esetleg kissé nyeles. Testük nem, vagy alig skulptúrált, karmaik többé-kevésbé fogazottak vagy fogazatlanok. A tojókészülék
ritkán rövid, zömök, legtöbbször azonban nyújtottabb és kb. olyan hosszú,
mint az 1. potrohszelvény.
Faj gazdag nem, de elég sok faja taxonómiailag még ma is tisztázatlan, határozásuk is
meglehetősen nehéz. A palearktikumban 60-náI is több faját tartják nyilván. Ebből 1—2 faj
bolarktikus. Magyarországról ez ideig 29 faj volt kimutatható, további 6 faj és 1 változat előfordulása pedig feltételezhető. Különböző, főleg lepkékben élősködő fürkészdarazsak (Braconidae, Ichneumonidae) hiperparazitái.

1

(2) Hátpajzsa hátul csúcsosan kiemelkedik. A hátulsó csípők vörösek, az
elülsők és középsők sárgák; sárgás hátulsó lábszára a csúcsán csak
kevéssé barnás. Fénylő fekete, szájszervei, fejpajzsa és a szemkeretek

