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Az araszoló-alkatúak családsorozatba tartozó lepkék túlnyomó része
kicsiny vagy közepes fesztávolságú. A nagy termetű fajok előfordulása szinte
kizárólag a trópusi területekre korlátozódik. Pödörnyelvük az esetek többségében megvan, de sok fajnál csökevényes, ill. működésképtelen. Állkapcsi tapogatóik csökevényesek. Szárnyaik a testhez viszonyítva általában nagyok, szélesek, háromszögletűek. A szárnylemez vékony, hajlékony, a pikkelyzet finoin
és sokszor gyér, úgyhogy a szárnyak áttetszőek. A rojt számos csoportnál rövid
vagy közepesen hosszú, másoknál jól fejlett. Az erezet rendkívüli módon variál.
Az axillaris erek összeolvadtak. Azoknál a csoportoknál, amelyeknél az analis
ér csak nyomokban van meg, a szárnyak analis része többé-kevésbé redukált.
A családsorozat messze legnagyobb fajszámú családja az araszolok (Geometridae), de
ezen felül még több családot sorolnak ide. Ezek rendszertani helye, valamint az egész családsorozat rokonsági viszonyai rendkívül vitatottak. Sokan az araszolok mellé állítják az Epicopeidae és Lonomiidae családokat, mások ezen felül az egész Uranoidea családsorozatot (Uraniidae, Epiplemidae és Lacosomidae). Vannak kutatók, akik a Papilionidea családsorozat
részeként kezelik az araszolókat. A legelterjedtebb felfogás szerint az araszoló-alkatúak
a Pyralidoidea családsorozatból váltak ki. Erre utalna a szárnyerezet fokozatos egyszerűszdése. A legújabb rendszertani munkákban viszont a Geometroidea családsorozatba tartoznak
a Drepanidae és Thyatiridae családok is. Maga a családsorozat pedig a Bombycoidea és Sphingoidea sorozatok között foglal helyet.
Az általunk követett rendszer szerint faunaterületünkön csak a Geometridae család
képviseli a sorozatot 8 alcsaláddal, 150 nemmel és 381 fajjal.
Hernyóik — kevés kivételtől eltekintve — szabadon élnek. Az imágók jellegzetesen
éjszakai állatok, még kora esti vagy hajnali órákban repülő is alig akad közöttük. Nappal csak
néhány faj látható.

55. család: GEOMETRIDAE — A R A S Z O L Ó K
Az araszolok legnagyobb része kicsiny termetű; közepes is aránylag kevés
akad közöttük, míg a nagy termetű fajok száma egészen elenyésző. Fejük kicsiny, máskor közepes nagyságú vagy feltűnően apró. Ritkán válik el élesen
a testtől, rendszerint a torhoz simul. Szemeik kerekek és csupaszok (csak az
Archieariinae alcsaládra jellemző az ovális szem). Pontszemeik rendszerint
nincsenek. Pödörnyelvük általánosságban véve táplálékfelvételre alkalmas, de
vannak nem táplálkozó imágók is. Állkapcsi tapogatóik csökevényesek, hosszú,
karcsú ajaktapogatóik túlnyúlnak az arcon. A csápok felépítése változatos.
A hímeké gyakran fésűs vagy fűrészes fogú, máskor pillás vagy fonalas. A nőstényeké csak kivételesen fogazott, de a fogazás mindig rövidebb a hímekénél.
A tor közepesen erős, csak ritkán robusztus. Potrohúk néhány csoport kivé1 XVL
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telével karcsú és hosszú; a kivételt képezőké erőteljes, zömök, a bagolylepkékére, más esetben a szövőkre emlékeztető. Testüket szorosan záródó pikkelyek
és rövid, finom szőrök fedik. A zömök testű fajok szőrzete hosszabb, durvább
és a fejre, valamint a lábakra is kiterjed. Potrohúk analis részén kis szőrpamacsot viselnek. Lábaik karcsúak, az ízek hosszúak, a pikkelyek rásimulnak
a lábakra. A lábakon levő tüskék száma variál. A hímek hátsó lábszárai és
combjai nemritkán megvastagodottak s a tüskék csökevényesek. Az elülső
lábakon ez ritkán fordul elő. Szárnyai nagyok, szélesek és épszélűek, kivéve az
Ennominae alcsalád néhány faját, melyek keskenyszárnyúak vagy szárnyaikon
fog-, ill. farokszerű képletek vannak s szegélyük csipkés, hullámos vagy mélyen
karélyos. Az egyes csoportok erezete rendkívül eltérő képet mutat, nehéz
általánosan érvényes bélyeget találni. Az elülső szárnyon az r 3 + 4 és — ha megvan -— az r5 gyakran közös nyélen ülnek. Az m2 a sejtzáró ér közepén ered, de
néhány esetben a közepe fölött vagy alatt. Az an ér hiányzik, míg az ax 1 + 2
a tövénél villaszerűén elágazva tőhurkot alkot. A hátulsó szárnyon az rr és az
m1 — kevés kivételtől eltekintve — közös tőből ered. Az an itt megvan és a
belső szegletben végződik. Az ax erek összeolvadtak. A családban aránylag sok
a különböző mértékben csökevényes szárnyú nőstény, sőt olyanok is vannak,
amelyeknek egyáltalán nincsen szárnyuk. Éttől eltekintve, a külső ivari bélyegek nem feltűnőek, s leginkább a csápok és lábak felépítésére, valamint a
potroh eltérő alakjára szorítkoznak. Feltűnő ivari kétalakúság (szexuális dimorfizmus) néhány ausztráliai fajra jellemző. Szárnyaik mintázatára olyasféle
szabályosság, mint pl. a bagolylepkék ún. bagolyrajzolata, nem jellemző.
Az esetek többségében az elülső szárny színesebb, rajzosabb, mint a hátulsó,
mely csak egyes csoportokban követi az elülső szárny rajzolatát, különben
többé-kevésbé rajztalan. Az elülső szárnyon leggyakoribb rajzolati elemek a
középfolt, az elülső és belső szegélyt összekötő harántsávok, melyek a szárnyat
gyakran tő-, közép- és szegélytérre osztják, s az erek futásához igazodó, rácsszerű mintázat. A néhány valóban élénk színű és kirívó rajzolatú csoport
ellenére, a család egészére a kevésbé feltűnő megjelenés a jellemző.
Rendkívül fajgazdag család, az ún. nagylepkék közül csak a bagolylepkék vetekedhetnek az araszolókkal. Az egész Földön elterjedtek, ahol tápnövényeik előfordulnak. Néhány
fajuk a sarkvidéki területeken is megél. Trópusi vidékeken különösen magas a fajszámuk, de
elterjedésük peremén is igen gazdag és változatos csoportot alkothatnak, mint pl. Üj-Zéland
szigetén. Másutt, mint pl. Dél-Amerika déli részén, különösen Argentínában szerényebb számban fordulnak elő. Össz-fajszámukat megadni lehetetlen, egyrészt mert még Európából is
újabb fajok kerülnek elő, másrészt mert a különösen gazdag trópusi vidékek e tekintetben
szinte még feltáratlanok. Sok fajnak magas az egyedszáma is: ezek között hírhedt kártevők
is akadnak. Néhány fajuk — bár korántsem annyi, mint a bagolylepkék vagy szenderek
családjából — rendszeresen vándorol a trópusi, szubtrópusi tájakról észak felé, mások keletről
nyugatra, ill. nyugatról keletre terjednek.
Az imágók repülése csapongó, libegő, csak kevéssé (Ennominae alcsalád több tagja)
erőteljes, de azoké sem kitartó. Virágokon, sőt korhadó, bomló anyagokon is megtaláljuk
a táplálkozó példányokat, de csalétken csak a tágabb értelemben vett Boarmia-fajok jelennek
meg rendszeresen. A mesterséges fényre azonban nagy számban repülnek, olyannyira, hogy
ahol egyedszámuk magas, a lámpa körül keringő lepkék zöme araszoló. Nappal ugyan nem
repülnek, de más éjszakai fajoknál sokkal felületesebben rejtőzködnek el s éberek, úgy hogy
könnyen felzavarhatók. Zömük a nappali órákat bokrok, fák levelein, fatörzseken, sziklákon
vagy az aljnövényzet között tölti. Nyugvó helyzetben szárnyaikat szélesen szétterítik, az elülsők ilyenkor csak részben vagy alig fedik a hátulsókat. Táplálkozás közben szárnyaikat felcsapva tartják, mint a nappali lepkék.
Petéik laposak, átmeneti formák az Ennomos-fajoknál fordulnak elő. Csupasz, karcsú
hernyóik mozgása, az ún. „araszolás" a család névadója. A hernyókra jellemző, hogy az
Archieariinae alcsalád fajainak kivételével az első 3 pár álláb hiányzik, vagy az 1. megvan
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ugyan, de csökevényes (Alsophilinae). Haladásuk során elülső lábaikkal megkapaszkodnak,
majd testük hátulsó részét előrehúzzák, miközben hátuk ív-alakúan meggörbül. Ezután farlábaikkal rögzítik testüket, s elülső részüket tolják előre, míg ki nem egyenesednek. Hernyóik
nagy része fürge, gyors mozgású. A fiatalabbak fonalat eresztenek s úgy ereszkednek a fákról
a talajra. Megzavarva vagy pihenés közben mereven kinyújtóznak, s mivel színük legtöbbször
a környezetbe vesző, nem igen tűnnek fel a növényi szárak vagy a gallyak között. Legtöbbjük
szabadon él, de néhányuknak védőburka van v a g y magtokban növekednek, sőt aknáznak.
Általában friss növényi részeket, mindenekelőtt leveleket fogyasztanak, de akadnak olyanok
is, amelyek száraz szervesanyagon élnek. A nappali órákban tápnövényükön tartózkodnak,
bár sokuk csak az esti vagy éjszakai órákban táplálkozik. E g y részük az avarban, talajban
vagy hulladékok között rejtőzködik. Bábjaik általánosságban növényi hulladék között az
avarban vagy a talajban fekszenek. Kevés fajuk szövi össze — legtöbbször lazán — a leveleket v a g y talajszemcséket, hogy védőburokban alakuljon át.
Áz araszolok rendszerezése még nagymértékben kialakulatlan. Prout, majd különösen
WEHKLI voltak azok, akik behatóan foglalkoztak az araszolok szupragenerikus osztályozásával; munkájukat azonban maguk sem tekintették befejezettnek. A z utóbbi időben a HERBULOT
által közölt „rendszer" alkalmazása vált általánossá. Eltekintve attól, hogy HERBULOT csak
a Franciaországban előforduló araszolókat vette figyelembe, munkáiban a fajok, ill. a magasabb rendszertani egységek sorrendisége nem annyira a filogenetikai kapcsolatokra utal,
hanem egyszerűen a fajok, illetve csoportok feldolgozásának időbeni egymásutániságát fejezi
ki. Erre mutat az a tény is, hogy a szerző csak a legritkábban okolja meg az eddigiektől merőben eltérő rendszerét. Mindez természetesen nem zárja ki, hogy a majdan kialakítandó s a természetest megközelítő rendszer egyes részletei — akárcsak véletlenszerűen is — meg ne feleljenek a jelenleg HERBULOT rendszereként kezelt sorrendiség egyes szakaszainak.
A z araszolok jelen feldolgozása jórészt WEHRLI közismert munkáira támaszkodik, de
a valóban indokoltnak tűnő helyeken el is tér attól. Részben vonatkozik csak ez a X V I : 8.
füzetben követett rendszerre, ahol — az egész műben követetthez képest — még az alcsaládok
sorrendje s így a füzeteké is megfordult, s ezért szükségessé vált annak újra történő feldolgozása is.

Az

alcsaládok

határozókulcsa

1

(2) A szemek tojásdadok, az elülső szárny keskeny, szürke, a hátulsó
szárny sárga vagy narancsszínű, középen ívelt fekete vonal húzódik
(= Brephinae)
8. alcsalád: Archieariinae

2

(1) A szemek kerekek, az elülső szárny, ha szürke is, nem keskeny, a
hátulsó szárny pedig ilyen esetekben sohasem sárga vagy narancsszínű.

3

(4) Mind a 4 szárny zöld (de gyorsan sárgászöldre, sárgára, olykor csaknem fehérre fakuló), a hátulsó szárnyon az m2* a sejtzáró ér közepe
fölött ered, erőteljes, jól látható (csak egyetlen ide tartozó faj szárnyai nem zöldek, hanem hússzínűek vagy szürkés hússzínűek:
Aplasta ononaria ( F U E S S L Y , 1 7 8 3 ) ( = = Hemitheinae)
6. alcsalád: Geometrinae

4

(3) A szárnyak közül legfeljebb az elülsők zöldek, ebben az esetben
azonban a hátulsó szárnyon hiányzik az m 2 ér.

* A hátulsó szárnyon az m 2 ér — a többi érhez hasonlóan — bordaszerűen kiemelkedik,
és mindkét éle j ó l látható. A családra jellemző erőteljes és kidudorodó ránccal azonban nem
szabad összetéveszteni, ez utóbbi ugyanis érszerűen duzzadt, de nincsenek élei.
1*
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5

(6) A hátulsó szárnyon az m2 ér a sejtzáró ér közepe alatt, az m s ér
közelében ered, az sc és rr soha sincs nyélen, legfeljebb ez az ér
nagyon rövid. A szárnyak pikkelyzete feltűnően gyér, a hátulsó
szárny csaknem áttetsző*
7. alcsalád: Alsophilinae

6

(5) A hátulsó szárnyon az m 2 ér vagy a sejtzáró ér közepéből, vagy
fölötte ered. Ha nem, akkor az sc -j- rr ér meglehetősen hosszú nyélen
ül, azonkívül a szárnyak pikkelyzete sima, fényes, a hátulsó szárny
azonban nem átlátszó.

7

(8) A hátulsó szárnyon hiányzik az m 2 ér (csupán egy mély ránc jelzi
a helyét), vagy legalábbis nagyon csökevényes, és nem éri el a szárny
szegélyét. Az elülső szárny rajzolati elemei a hátulsó szárnyon gyakran folytatódnak, a pikkelyzet durva, a potroh szőrös ( = Boarmiinae)*
1. alcsalád: Ennominae

8

(7) A hátulsó szárnyon az m2 ér teljes egészében megvan.

9

(12) A hátulsó szárnyon az sc ér csak rövid szakaszon vagy éppen csak
egyetlen ponton érinti az rr eret, azután messzire távolodik tőle.

10

(11) Valamennyi szárny hófehér, mindegyiken 2—2 ívelt, fekete pontsor
van
3. alcsalád: Orthostixinae

11

(10) A szárnyak vagy nem hófehérek, vagy ha azok, akkor a mintázatuk
nem ívelt fekete pontsor
5. alcsalád Sterrhinae

12

(9) A hátulsó szárnyon az sc ér vagy hosszabb szakaszon összeolvad az
rr érrel, vagy párhuzamos vele.

13

(14) A szárnyak fesztávolsága 29—42 mm. Az elülső szárny kissé sarlószerűen kicsúcsosodik, a szárnyak felületén mindenfelé vannak narancsszínű pikkelyek
2. alcsalád: Oenochrominae

14

(13) A szárnyak fesztávolsága 29 mm alatt van, vagy ha nagyobb, a
szárnyak felülete nem narancsszínű
4. alcsalád: Larentiinae
1. alcsalád: Ennominae

Nagy fajszámú és rendkívül heterogén alcsalád, amelyet egységesen jellemezni csaknem lehetetlen. Egyetlen általánosan érvényes bélyeg, hogy a
hátulsó szárnyon az m2 jórészt vagy teljesen hiányzik (1. ábra: A, B). Ezen

* Az ide tartozó szárnyatlan nőstények liatározókulcsát lásd DR. GOZMÁNY LÁSZLÓ:
29. rend: Lepidoptera —- Lepkék, 1. füzet, 37. oldal.
* Az ide tartozó szárnyatlan nőstények határozókulcsát lásd DR. GOZMÁNY LÁSZLÓ:
29. rend: Lepidoptera — Lepkék, 1. füzet, 37. oldal.
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túlmenőleg az ide tartozó fajokat, illetve nemeket igen kevés, sokszor egyáltalán semmiféle rokon vonás sem köti össze. Az araszolok rendszerezése során
eddig gyakorlatilag mindazok a fajok, amelyek a többi, sokkal egységesebb
s markánsabban körülhatárolható alcsaládba nem illettek, ebbe az alcsaládba
kerültek. Mindebből következik, hogy az alcsalád egészét felölelő revízió
hiányában a nemek sorrendje provizórikus, s nem kizárt a jövőben további
alcsaládok felállítása sem.
Gyakran hiányzik az elülső szárnyakon is 1—1 ér.* A hátulsó lábszárak
általában töviseket viselnek. A csápok lehetnek egészen finoman fonalasakj
máskor a fűrészes vagy fésűs csáp megjelenésében nagymértékban hasonlít a
szövőlepkékéhez. A testük — a többi palearktikus alcsaládhoz képest — meglehetősen nagy, erőteljes, vastag és szőrös, bagoly- vagy szövőlepkeszerű, sok
fajé viszont kifejezetten karcsú s alig szőrös. Szárnyaik legtöbbször szélesek,
de akad néhány keskeny szárnyú faj is. A szárnyak szegélye is változatos;
az ép szélű fajokon kívül soknak a külső szegélye hullámos vagy karéjos, sőt
hátulsó szárnyuk kisebb-nagyobb nyúlványt (farok) is hordhat. Az egytónusú,
szürke vagy szürkésbarna színű s nehezen megkülönböztethető alakokon kívül
(Gnophos, Boarmia) számos világos színű s tarka, élénk színű faj is ismert.
Trópusi képviselőik között fémkék és égővörös fajok is vannak.
A magasabb rendszertani egységek elhatárolása elsősorban az ivarszervek alapján történt. Az ide tartozó fajok ivarszervei meglehetősen egyszerű
felépítésűek, erőteljesek, erősen kitinizáltak és sok esetben igen nagyok (2. ábra:
A, B és G).
A z egész Földön elterjedt alcsalád egyes területeken kisebb (Új-Zéland), másutt nagyobb
(Ázsia) fajszámban lép fel. Á fajok hozzávetőleges számát is csaknem lehetetlen megadni, mert
különösen a rendkívül faj gazdag ázsiai terület még alig ismert. Minden esetre bizonyos, hogy
legalább 5—6000 fajról van szó.
A fajok egy része erdőkben él, de élőhelyeik között vannak nedves rétek, félszáraz és
száraz sztyeppék, valamint sziklafalak és szurdokok is.
Hernyóik legalább annyira változatosak, mint az imágók. A teljesen sima, csupasz
alakokon kívül vannak, amelyek bizarr nyúlványokat, tüskéket hordanak. Színüket tekintve
is sokfélék, de leggyakrabban zöldek vagy barnák. Aránylag sok fajuk él fákon — főképpen
lombosfákon — és cserjéken, de tetemes a lágyszárú növényeket fogyasztók száma is. Az imágók nappalra — kevés kivételtől eltekintve — elrejtőznek, ilyenkor kiterjesztett szárnyaikkal
az aljzathoz simulnak. A tágabb értelemben vett Boarmia-fajokat és a tavaszi-, illetve őszi-

1. ábra. A : Gnophos sp. elülső és B: hátulsó szárnyának erezete (Eredeti)

* A szárnyak erezetét lásd még DR. GOZMÁNY LÁSZLÓ: 29. rend: Lepidoptera — Lepkék, 1. füzet, 9. oldal.
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araszolókat gyakran találjuk a nappali órákban fatörzseken, míg a Gnophos-fajokat
sziklafalakon. Számos faj nősténye szárnyatlan, így az ún. „téliaraszolók" t ö b b fajáé és magashegyi
Gnophos-fajoké ( ez utóbbiak hazánkban nem fordulnak elő).
A z imágók nagy számban keresik fel a mesterséges fényforrásokat, így „lámpázással"
ól gyűjthetők. Csalétekre csak ritkán repül egy-egy példány, elsősorban az Abraxas- és Boarmia-nemekből.
A z alcsalád képviselői között néhány közismert kártevő is akad. A z ún. téliaraszolók
sorából kerül ki a nagy téliaraszoló [Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)], amely a legismertebb
de egyes években rokona, az aranyos téliaraszoló [Agriopis aurantiaria (HÜBNER, 1799)] is
„segédkezik" az erdők tarra rágásában. Lucernásokban, lóherésekben, kaszálókon és legelőkön
a Chiasmia

clathrata

(LINNÉ, 1 7 5 8 ) , a Tephrina

arenacearia

(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1 7 7 5 )

és az Ematurga atomaria (LINNÉ, 1758) a közismertebb károsítok.
Hazánkban az alcsalád 115 faja él, amelyeket 72 nembe sorolunk. Határmenti hegyvidéki erdőségcinkben nem kizárt újabb fajok előkerülése.

A nemek
1

(2) A szárnyak fonákján fehér színű, sötét peremű, hold alakú középfoltok vannak

2
3

határozókulcsa

(99—101.

ábra)

47.

nem: Selenia

HÜBNER,

1823

(1) A középfoltok nem ilyenek vagy nincsenek.
(10) A hátulsó szárnyukon farkocska van (22., 23. és 93. ábra).

4

(5) (=
Mind
a belső, mind
pedig a külső harántsávot fehér csík kíséri
Metrocampa
LATKEILLE, 1 8 2 5 )
10. nem: Campaea L A M A R C K , 1816

5

(4) A belső és a külső harántsávot nem kíséri fehér csík.

2. ábra. A : H í m ivarszerv vázlatos felépítése elölnézetben és B : oldalnézetben, C: aedoeagus
( I = uncus, 2 = gnathos, 3 = tegumen, 4 = valva, 5 = furca, 6 - sacculus, 7 = vinculum,
8 = saccus, 9 = ductus ejaculatorius vagy vesica és 10 — cornuti) (Eredeti)

ARASZOLÖLEPKÉK I. — GEOMETRIDAE I.813

XVI.

6

(7) Szárnyaik halvány zöldessárgák
43.

nem: Ourapteryx

LEACH, 1 8 1 4

7

(6) Szárnyaik nem halvány zöldessárgák.

8

(9) lepkékéhez
Testük — különösen
— vastag,
erőteljes,
szőrös,praeocc.
a bagolyhasonlatosa toruk
Eugonia
HÜBNER,
1789 nom.
4 8 . nem: Ennomos T R E I T S C H K E , 1 8 2 5

9

(8) A

testük karcsú ( = Macaria

CURTIS, 1 8 2 6 )

67. n e m : Semiothisa HÜBNER, 1818

10

(3) Hátulsó szárnyuk esetleg csipkézett vagy karélyos, de farkocskája
nincsen.
12) Mind a belső, mind pedig a külső harántsáv csipkézett, a középfoltok kerekek, belsejük világos (szemfolt) (15. ábra)
6 . nem: Gnophos T R E I T S C H K E , 1 8 2 7
11) A belső és a külső harántsáv nem csipkézett, vagy ha igen, a középfoltok nem kerekek és belsejük nem világos.
30) Elülső szárnyuk alapszíne fehér vagy halvány fehéressárga, de ez
utóbbi esetben a rajzolat hálózatos.
15) Hátulsó szárnyuk alapszíne élénksárga
24. n e m : Arichanna MOORE, 1868

14) Hátulsó szárnyuk alapszíne nem élénksárga, hanem fehér vagy halvány sárgásfehér.
17) Mind a négy szárnyuk rajztalan (de fonákján a szárnyerezet szürkés
színű) ( = Scoria STEPHENS, 1 8 3 1 ) 5 . nem: Siona D U P O N C H E L , 1 8 2 9
16) A szárnyaikon van rajzolat.
19) Mind az elülső, mind pedig a hátulsó szárny szegélye fekete (Abraxas
auct.)
7 0 . nem: Lomaspilis H Ü B N E R , 1 8 2 5
18) A szegélytér nem, vagy csak részben fekete, illetve szürke.
23) Szárnyaik fesztávolsága meghaladja a 35 mm-t.
22) Elülső szárnyukon élénksárga harántsáv van, amelyet mélyfekete
foltok határolnak
72. nem: Abraxas LEACH, 1815
21) Elülső szárnyukon nincsen sárga harántsáv, s a foltok szürkék
(Abraxas auct.)
7 1 . nem: Calospilos H Ü B N E R , 1 8 2 5
20) Szárnyaik fesztávolsága nem éri el a 35 mm-t.
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(25) A rajzolat mind az elülső, mind pedig a hátulsó szárnyukon hálózatos

66. n e m : Chiasmia HÜBNER, 1823

25

(24) A rajzolat nem ilyen.

26

(27) Elülső szárnyuk tőtere sötétbarna (Abraxas
auct.)
69. n e m : Ligdia G-UÉNÉE, 1857

27

(26) A tőtér fehér.

28

(29) Szárnyaikon nincsen sötétbarna, fekete vagy sötétszürke rajzolat,
hanem az elülsőn három, a hátulsón két elmosódott, halvány szürkéssárga vagy halványszürke harántsáv fut; fekete sejtvégi petty
nincsen
1 3 . nem: Cabera T R E I T S C H K E , 1 8 2 5

29

(28) Az elülső szárnyukon sötétbarna, fekete vagy sötétszürke sávok
vagy foltok is vannak (— Bapta STEPHENS, 1829)
1 2 . nem: Lomographa H Ü B N E R , 1 8 2 5

30

(13) Elülső szárnyuk alapszíne nem fehér.

31

(50) Testük — különösen a toruk — vastag, erőteljes és szőrös, hasonlatos a bagolylepkékéhez (79. ábra).

32

(39) Szárnyaik fesztávolsága nem éri el a 35 mm-t.

33

(34) A pikkelyzet annyira gyér, hogy
szárnyaik áttetszőek (Biston auct.)
38. n e m : Poecilopsis HARRISON, 1910

34

(33) Szárnyaik nem áttetszőek.

35

(38) Szárnyaikon a rajzolat fehér vagy szürkésfehér.

36

(37) A
hátulsó szegélyterében
szárnyon csak fehér
a szegélytér
a harántsáv
szárnyuk
sáv fut és
(Biston
auct.) szürke. Elülső

37. n e m : Nyssía DUPONCHEL, 1829

37

(36) Hátulsó szárnyuk csaknem teljes egészében sötétszürke, csak a tőtér
egy része szürkésfehér. Elülső szárnyuk szegélytere tompaszürke
4 0 . nem: Chondrosoma A N K E R , 1 8 5 4

38

(35) Szárnyaikon a rajzolat sötétbarna (Biston auct.)
39. n e m : Apocheima HÜBNER, 1825

39

(32) Szárnyaik fesztávolsága meghaladja a 35 mm-t.

40

(43) Szárnyaik sárgák.

41

(42) Az rx összefolyik az r 2 -vel és az sc-vel. Elülső szárnyuk középtere
nem sötétebb, mint a tő- és szegélytér ( = Himera D U P O N C H E L ,
1832)
1 4 . nem: Colotois H Ü B N E R , 1 8 2 3

