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ELŐSZÓ

Községünk gerinctelen állatvilágának részbeni felleltározása és bemutatása sokévi
megfigyelő, gyűjtő , határozó és szakirodalmi adatkutató munka szerény eredménye.
Ezzel a füzettel kiegészült Zenta és közvetlen környéke él ővilágának népszerű

ismertetése (Növények I-II, Állatvilág I-II).
Köszönettel tartozom mindazoknak akik lehet ővé tették e fizet megjelentetését; akik
véleményezésükkel, közlésükkel, szakirodalommal támogatták munkámat, és akiknek ide
vonatkozó megjelent tanulmányait közvetlenül vagy közvetve felhasználtam. Külön is
köszönöm dr. Márton Béla belgyógyász-szakorvosnak egyes kórokozókról; Nestor Babin,
dr. Vladan Bogeti ć és Harmath Ferenc állatorvosoknak a háziállatok él ősködőiről; Molnár
Cs. János és Németh Éva agrármérnöknek a növényi kártev őkről; Kosik Endre mérnöknek
a malomipari és raktári kártev őkről kapott tájékoztatását; továbbá Ivan Matovi ć mérnöknek
a szitakötő- és lepkegyűjteményének jegyzékébe való betekintést, s ezzel kapcsolatban

Matović Csaba és Kalmár Róbe гt tanulók segítségét, valamint Tóth László (Ada)
magániparosnak a nappali lepkék gy űjteményének jegyzékét.
Tudatában vagyok annak, hogy munkámnak vannak hiányosságai, netán hibái is;
de felkésziiltségemb ől, anyagi és egyéb lehetőségeimbő l, időmből és erőmből ennyire tellett.
Mindenkitő l köszönettel fogadom a jóindulatú észrevételeket és véleményeket.
Hálás vagyok sorsomnak és a körülményeknek, hogy beválthattam a készül ő
monográfiánk Szerkesztő Bizottságának hajdan tett felajánlásomat, s négy füzet
megírásával hozzájárulhattam szül ővárosom növény- és állatvilágának részbeni

megismertetéséhez, esetleg támpontot adva kés őbbi vizsgálódásokhoz is.
Zenta, 1995 őszén

Guelmino János
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BEVEZETÉS
A községünk élővilágát ismertető korábbi füzetek (Növények I és Állatvilág I)
tartalmazzák a község természeti adottságaira vonatkozó adatokat, ezért itt csak az utóbbi
évek kedvezőtlen változásait említem.
Tovább romlik a Tisza medrének és vizének állapota, él ővilágának helyzete. A
tiszavirág rajzása már csak emlék maradt.
Mindjobban szűkül a vízi és a fásított él őhelyek területe. A közelmúlt
folyamszabályozási és töltéser ősítési munkálatai, valamint a több mint egy évtizedes
csapadékszegény időjárás következtében 1994-ben kiszáradt a nemrég még halban gazdag,
vadregényes bátkai Holt-Tisza. Hasonló sorsra jutott a korábban Zentához, most Csókához
tartozó budzsáki holtág is.
A pávai holtág maradványa egyre keskenyebb és sekélyebb csatornává zsugorodik.
A Csík-éren megkezdett tározó-építési munkálatok megrekedtek, a meder egy része
száraz. Kiszáradt a szikes Kerekszék is.
Senki sem gátolja a folyó menti ligeterd ő és más fásított területek (vadvédelmi
akácosok és nyárfások, mezővédő erdősávok, út menti fasorok stb.) iását.
A korábban talán túlzásba is vitt növényvédelmi vegyszerhasználat csökkenése miatt
meglehető sen elszaporodtak az apró rágcsálók és a rajtuk, illetve a fészkeikben él ő és
szaporodó külső és belső élősködők, főleg a kullancsok. Még szerencse, hogy községünk
területén nemigen jelentkeznek azok a kórokozók, amelyeket ezek a vérszívók terjesztenek.
Az életfeltételek fent említett romlása ellenére - e füzet anyagának begy űjtése
folyamán - a Tisza zentai szakaszáról három olyan gerinctelen állatfaj került el ő (bunkós
polipocska, bokrosférgecske és amuri kagyló), melyek el őfordulása Jugoszlávia területén
korábban ismeretlen volt.
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KORÁBBI VIZSGÁLÓDÁSOK, GY ŰJTÉSEK, KÖZLÉSEK

Az elmúlt évtizedekben a Tisza mente gerinctelen állatvilágának egyes rendszertani
vagy életközösségi csoportjait több szakember kutatta. Egyes közlemények Zentát is
említik. A vizsgált állatcsoportok szerint ezek a következ ők (teljes cím a Felhasznált
irodalomnál):
Ostoros egysejtűek a Tiszából: Szabados M. (1965)
Bunkós polipocska, bokrosférgecske, amuri kagyló a Tiszából:
Guelmino J. (1979, 1984, 1991)
Cukorrépán él ősködő férgek: Martinovié M. s mások (1978)
Csigamaradványok: Bukurov B. (1948)
Szöcskék, tücskök, sáskák: Adamovi ć Ž.R. (1975)
Katicabogarak: Šimi ć S., Pavkov G. (1988)
Leggyakoribb bagolylepkéink: Petrik A., Jovani ć M. (1952)
Csípőszúnyogok: Božičić B. (1985).
Cseszlék: Búrány B. s m. (1972)
Zengőlegyek: Šimić S., Vujić A. (1987)
Gubacsokozók és gubacsok: Bózsa P. (1983)
Gözüegér él ősködői (bolhák, atkák, kullancsok): Mikes M. (1966)
Egyéb kiadványok, dolgozatok, írások:
Mezőgazdasági kártev ők (előrejelzés, védekezés): Növényvédelmi
Állomás tájékoztatói, szórólapjai stb.
A cukorrépa termesztése és a kártev ői elleni védekezés: a zentai cukorgyár
kiadványai (1972, 1978)
Vidékünk gerinctelen állatairól: Guelmino J. (száznál több népszer ű ismertető a
Tiszavidék hetilap Természetbarát rovatában, (1978-1986)
Plankton, zengőlegyek, bögölyök: Vajdasági Fiatal Kutatók „ Őko-kamp - Zenta '89"
- (sokszorosított beszámoló)
A GERINCTELEN ÁLLATOK ISMERTETÉSE
Előzetes tájékoztató

A gerinctelen állatvilág fajokban roppant gazdag, de a kutatók szinte naponta
fedeznek fel új fajokat. Világviszonylatban az állatfajok 95%-át a gerinctelenek alkotják.
Közülük sok a tengeri faj, ezét a kontinentális teriileteken ez a százalékszám némileg
kisebb.
A gerinctelen fajok háromnegyed része a rovarok osztályába tartozik. Ezeket a
hatlábú állatkákat (pl. szitaköt ők, bogarak, lepkék, szúnyogok, legyek, hangyák, darazsak)
a múlt század elején még „rovott barom", „rovátkolt barom" néven említették. Bugát Pál
jeles orvos és természettudós - a Természettudományi Szóhalmaz néven megjelentetett
szótárában (Buda, 1843) - a rovott barom szavak els ő szótagjainak összevonásával
megalkotta a robar elnevezést, melyet a nyelvhasználat kés őbb rovar-ra módosított.
Fajgazdaságuk mellett a gerinctelenek sokaságát fokozza az óriási egyedszám is.
Gondoljunk csak az id őnként tömegesen megjelen ő szúnyogokra, növénykártev ő bogarakra,
levéltetvekre; vagy aki még emlékszik rá: a tiszavirág rajzására.
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Sok rovarral találkozunk akkor is, ha ki sem mozdulunk a lakásunkból, mert ezek
látogatnak be hozzánk (lisztbogár és más készletpusztító bogárkák, zsizsikek, molylepkék,
legyek, néhol bolhák stb.).
A községünk területén él ő sok ezer gerinctelen állatfaj közül füzetünk több mint
1500 fajt említ, főleg a gyakrabban láthatók, a mez őgazdasági kártev ők és más élősködők
közül, nem mell őzve a „hasznos" fajokat sem. A természetben nincs „hasznos" és „káros"
faj. Minden élőlény a létfenntartásért és a fajfenntartásért küzd (él őhelyet, táplálékot és
szaporodási lehetőséget keres), s ez a ténykedés mindig valakinek, valaminek a kárára
megy, közvetlenül vagy közvetve. Az ún. káros rovarok nem eléggé átgondolt vegyszeres
irtása sokszor hasznos állatok tömegét is pusztítja.
Az élőhelyek szerinti áttekintésnél a legjellegzetesebb állatcsoportokat, ill , fajokat
említem csak, hogy elkerüljem az ismétléseket. Ez nem mindig sikerül, mert számos
állatfaj egyedei fejl ődésük során több helyen találhatók. A szitaköt ők, a szúnyogok és egyes
légyfajok lárvái vízben fejl ődnek, de a fejlett szárnyas imágók már szárazföldi
környezetben, hol itt, hol ott röpködnek. Számos él ősködő féreg petéje is vízben kel ki, a
lárva csigában, rákocskában fejl ődik, majd a velük táplálkozó halakba kerül, hogy végül
halevő madárban vagy eml ős állatban érje el teljes, ivarérett életszakaszát.
Itt kell megemlítenem, hogy a rovarok egy része (pl. szöcskék, tücskök, sáskák stb.)
közvetlenül fejlődik, vagyis a petéből kikelt állatka már hasonlít szüleire, míg a többség
átalakulással fejl ődik, s a petéből kikelő lárva (álca) nem hasonlít szüleire (hétköznapi
nyelven szólva: valamiféle kukac). A biológia azonban a lárváknál többféle elnevezést
használ, pl. a legyeknél -ny ű (nyüvek), az ormányos bogaraknál - kukac, a cincéreknél pondró, a pattanóbogaraknál - drótféreg, a cserebogaraknál - pajor vagy csimasz, a
lepkéknél - hernyó, egyes darazsaknál -álhernyó. Ezek valójában mind lárvák (álcák),
melyekből báb fejlődik, abból pedig előbújik a fejlett rovar (imágó).
A gerinctelen állatok egy részének nincs magyar neve, ezért a népi név helyett csak
a tudományos (latin) neve említhet ő . Néha ugyanazt az állatkát többen is leirtak több
helyről, megközelítőleg azonos időszakban, így elég sok állatkának több latin és magyar
neve található a különböző könyvekben; vagyis ugyanaz az állat más-más néven szerepel, s
ez elég sok fejfájást okozhat a „bogarászoknak".
A rendszertani felsorolásnál az olvasók számára is hozzáférhet ő, a Kárpát-medence
állatvilágát átfogóan bemutató Állathatározó I-II (Tankönyvkiadó, Budapest, 1969)
leegyszerűsített beosztását követjük, mert ilyen jelleg ű jugoszláv kiadvány nincs.
A fajok jegyzékében nem tüntettem fel a közelebbi lel őhelyet azon állatcsoportoknál
vagy fajoknál, amelyek nevéből következtetni lehet arra (pl. ganajtúró bogarak,
dögbogarak, bogyómászó poloska, nádi kabóca, káposztabolha stb.).
A többször említett lel őhelyek esetében rövidítéseket használok:
T=Tisza, h=holtág, cs=réti csatorna, sz=szántóföld, pl=plankton.
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AZ EGYES ÉLŐHELYEK GERINCTELEN ÁLLATAI
Vízi környezet
Területünkön e jelentős élettér - a bevezet őben már említett okok miatt - csak a
Tiszára és a réti csatornákra korlátozódott. Az apró ; rövid életű állatok vagy egyes lárvák
számára azonban megfelelnek a kis pocsolyák, a vizesárkok, az ásott kutak vagy akár az
esővizes hordók is.
A Tisza zentai szakasza - a törökbecsei duzzasztógát megépítése óta (1977) -lassú
folyású (a partok mentén sokszor álló viz ű) tározó része. Az er őtlen vízből leülepszik a
lebegtetett hordalék, a tiszta, fényjárta víz pedig kedvez a növényi és állati
planktonszervezetek elszaporodásának. Korábban vitatták, hogy a folyóvíznek lehet-e
önálló planktonja vagy csak a hullámtérr ől és a mellékvizekb ől bemosódó szervezeteket
sodorja tovább. Ma már a plankton a még él ő folyó medrében is szaporodik, s a holtágakra
jellemző fajok sokasága a Tiszában is megtalálható.
Az állati planktont (zooplankton) főleg az egysejtűek, a kerekesférgek, a vízibolhák
(ágascsápú rákok) és a kandicsok (evez őlábú rákok) alkotják.
Az egysejtű ostorosok közül említhet ők: Bodo celer, B. globosus, B. saltans; a
szennyezettebb vizet is elvisel ő B. putrinus és a virágostoros - Anthophysa vegetans. A
gyökérlábúak közül: Amoeba vulgaris és a Difflugia limnetica. A csillósok képvisel ői: a
papucsállatka - Paramaecium aurelium, P. bursaria, P. trichium, Tintinnopsis lacustris s m.
A kerekesféreg (Rotatoria) fajokból leggyakoribb a négytüskés férgecske Brachionus calyciflorus, Filina longiseta, a kehelyférgecske - Keratella cochlearis és a
Polyarthra dolichoptera; de található még vagy 40 faj.
Az ágascsápú rákok közül a planktoni vízibolha - Daphnia longispina és a sarlós
vízibolha - Bosmina longirostris, míg az evez őlábú rákok közül a Cyclops vicinus,
Acanthocyclops vernalis és az Eudiaptomus gracilis említhet ő.
A Tisza-kutatás keretében megjelentetett tanulmányok (f őleg Pujin és kutatótársai)
igazolják, hogy a vajdasági szakasz zooplanktonjában legtöbb fajjal (nyáron 20-25) a
kerekesférgek, legkevesebbel (1-2) a vízibolhák szerepelnek. Egyedszám tekintetében
viszont egész évben az egysejt űek tömegesebbek. Számuk néha 300-400 is lehet 1 liter
vízben. Kedvező körülmények között a melegebb hónapokban a kerekesférgek egyedszáma
is lehet ilyen magas. A duzzasztást követ ő változások miatt a planktonban egyre több a
kerekesféreg, főleg a domináns fajok tömege (Keratella, Trichocerca).
A zooplankton a halivadék fő tápláléka, de számos halfaj kés őbb is fogyasztja. A
hatalmasra (40-50 kg) növ ő busák csak planktonevők. A vízszakaszunkon fogott sok busa
közvetve a Tisza planktongazdagságára utal.
A plankton mennyisége egyes évszakokban és években elég nagy ingadozást mutat,
de legszegényebb a szennycsatorna torkolata táján.
A fenékfaunában (bentosz) az iszapban él ő kevéssertéj ű fajok (Oligochaeta) egész
évben tömegesek. Leggyakoribbak: az imbolygó féreg - Limnodrilus holfineisteri, a cs ővájó
féreg - Tubifex tubifex és a Dero obtusa; míg tavasszal az árvaszúnyog (Chironomus)
lárvák is tömegesek. Ezek is fontos haltáplálékok.
Régebben a homokos zátonyokon a fürd őzők megfigyelhették a hosszúkás tekn őjű
festőkagyló - Unio pictorum mozgásának nyomvonalát vagy a beszívott víz kispriccelését.
Most az iszapos helyeken is sok a fest őkagyló, de elszaporodott aTávol-Keletr ől véletlenül
behurcolt nagy, majdnem tányérnyi amuri kagyló - Anodonta woodiana. Tömeges még a
tengeri eredet ű, apró, tarka tekn őjű vándorkagyló - Dreissena polymorpha, de ez a faj már
szilárd aljzaton - kövön, vízbe süllyedt gallyakon vagy más kagylók héján található.
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Héjukat selymes fonalakkal rögzítik. A kagylók az iszapban található vagy a víz által sodort
mikroszervezetekkel vagy parányi szerves törmelékkel táplálkoznak. A nagyobbak naponta
200 liternél több vizet átszürnek, tehát fontos tisztítómunkát végeznek. Téves az a nézet,
hogy a kagyló néha „bekapja a horgot"; legfeljebb a horog beleakad, s ilyenkor hirtelen
összecsukódik.
A partvédő kövezett mederben, elmerült gallyakon, vízinövényeken a gerinctelen
állatkák tömege él. Gyakori itt az egysejt ű, csillós harangállatka - Vorticella similis; a
legegyszerűbb többsejtűek közül a folyami szivacs - Ephydatia fluviatilis, a törékeny szivacs
- Spongilla fragilis; néhány hidrafaj és az egyetlen édesvízi telepes polipocska
Cordylophora caspia. A szabadon él ő fonálférgek közül megemlíthet ők: a pirosszemű Chromadina, a nagyszájú - Mononchus és a táncoló fonálféreg - Monchystera villosa, de itt
él a bokrosférgecske - Urnatella gracilis, a vöröscsíkos hegyes (magyar) f ~ alócsiga Viviparus acerosus (hungaricus) és tömegesen a kis termet ű, fekete színű bödöncsiga Teodoxus fluviatilis, valamint a szivacsra emlékeztet ő kéregmohaállatka - Plumatella
fungosa. A víz szélén növ ő virágkáka (Butomus) gyökérzetében és a kövek alatt tömeges az
apró, fehér, kifli alakú bolharák - Dicerogammarus haematobaphes.
Kissé mélyebben tanyázik a növényi és állati maradványokat eltakarító, hasznos
folyami rák - Astacus fluviatilis, a növényzet között pedig tegzeslárvák és szitaköt őlárvák
vadásznak. Az utóbbi években jelent ősen elszaporodott a sárgás szitaköt ő - Gomphus
flavipes, melyet a horgászok - az immár hiányzó tiszavirág helyett -csaliként használnak.
A városi szennycsatornából néha tömegesen sodródnak a Tiszába a közönséges
herelégy - Eristalomya tenax hosszú „farkú", testes nyüvei.
Fájó szívvel említem a vidékünkön nemrég még tömegesen rajzó tiszavirágot
(Palingenia longicauda), melyb ől manapság csak elvétve téved ide 1-2 példány. A
tiszavirág lárvái az agyagos mederfalba kapart üregecskékben fejl ődtek három évig, majd
június második felében, mindig délután, kirajzottak a víz felszínére, s az otromba lárvákból
pillanatok alatt kirepült a szép, színes, törékeny szárnyas rovar. A hímek a parti
növényekre, csónakokra kapaszkodva megvedlettek, majd beláthatatlan tömegben a víz
felett röpködve várták a n őstények megjelenését. A rajzás estig tartott, miközben a
megtermékenyített n őstények vízbe szórták parányi petéiket, s rövidesen az egész
„násznép" elpusztult.
A kis tetemek vastag rétegben halmozódtak fel a csendes öblökben. A „szálló virág"
rövid életének oka az, hogy a kifejlett állatkák nem táplálkoznak, a lárvab őrből hozott
energiatartalék pedig a nászrepülésben kimerül. A rajzás 5-6 napon át ismétl ődött, kedvező
években július elején pótrajzás is jelentkezett. A tiszavirág nagyon fontos táplálék volt
minden halfaj, de főleg a kecsege számára.
A tiszavirág itteni pusztulása valószín űleg az 1970-es rendkívül magas vízállással
kezdődött. Akkor a Tisza június másodikán tet őzött a korábban soha nem mért szinten (907
cm). A gyors és zavaros víz szinte befojtotta a kirepülésre készül ő, átalakulóban lev ő
lárvanemzedéket, de a fiatalabbakat is nagyon megtizedelte. A kés őbbi évek gyengébb
rajzásából már nagy vámot szedtek a halak és a madarak, így egyre kisebbre zsugorodott az
állomány. A törökbecsei duzzasztógát megépítése (1977) új viszonyokat alakított ki a folyó
gát feletti szakaszán. A vízszint állandóan magas a korábbihoz viszonyítva, a vízfolyás
lassú, nagymérvű az iszap lerakódása, csökkent a víz oxigéntartalma; vízszennyezéskor
pedig lassúbb a tisztulás folyamata. Ezek a feltételek már nem felelnek meg a helyben él ő
tiszaviráglárváknak, mert a majdnem álló víz nem hoz számukra elegend ő oxigént és
táplálékot.
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Az 1970-es árvizes nyáron tömegesen jelentkezett a vízben fejl ődő púpos szúnyog Boophthora erythrocephala, melynek n őstényei vérszívók, nyáluk pedig mérgez ő.
Marásuktól akkor a Tisza mentén több ezren szorultak orvosi segítségre.
A fent említett szabadon él ő állatfajoknak és majdnem minden más állatfajnak
vannak külső vagy belső élősködői; az apró férgek, rákok, csigák sok esetben csak

köztigazdák. Régebben gyakoribbak voltak a halbetegségek, egyrészt mert több volt a hal,
másrészt mert a Tisza tavaszonként elöntötte a hullámteret, a halak pedig tömegesen úsztak
ki a kubikgödrökbe ívni. Itt fejl ődött a halivadék is a víz vísszahúzódásáíg. Az
összezsúfolódott halak között a betegségek és az él ősködők könnyebben és gyorsabban

terjedtek.
A Costia necatrix ostoros egysejt ű a halakon fátyolbetegséget, az Ichthyophthirius
csillós darakórt okoz. Számos csillós egysejt ű élősködik a halak kopoltyúin, míg a spórás
Eimeria-fajok bélél ősködők. A Dactylogyrus féregfajok a ponty és keszegfélék
kopoltyúférgességét okozzák, más fajok a harcsán vagy a többi halfajokon él ősködnek.
Több halfajban él ősködnek két-három gazdás mételyek és galandférgek lárvái.
Példaként említem, hogy régebben, amikor még a bánáti hídf ő környékén a hatalmas
homokzátony sekély vizében strandoltunk, gyakran üldöztük a víz felszínén úszó, lemerülni
nem tudó küszöket, melyeket a horgászok „ bökle" néven említenek.
Az elfogott hal hasfalát körmünkkel kissé bemetszettük, s a hal hasüregéb ől
kihúztunk egy arasznyi fehér férget, majd a halacskát útjára engedtük. Kés őbb tudtam meg,
hogy ez a szíjféreg - Ligula intestinalis a halev ő madarak belében éri el teljes fejlettségét,
petéi a madár ürülékével keriilnek a vízbe, a kikel ő parányi láг"ákat bekebelezik az apró,
lebegő kandicsrákok, ezeket pedig a halak, majd a halat a halev ő madarak. Ilyen, és ennél
is bonyolultabb úton halad egy-egy él ősködő féreg fejl ődése. Bonyolítja a helyzetet az is, ha
a ligulás keszegek stb. hasüregébe még vékony, piros Philometra ovata férgek is
betelepülnek.
Az apró, lapos rákok közül gyakori halainkon az ún. pontytet ű - Argulus foliaceus,
de nem ritka a gyufaszálnyi halpióca - Piscicola geometra sem.
Mikes M. s mások tanulmányai azt bizonyítják, hogy sok küls ő és belső élősködő
métely, galandféreg, buzogányfej ű- és fonálféreg található a békákban, siklóban és a
vízimadarakban is. Közülük számos él ősködőt a fajok jegyzéke közöl.
A hullámtér sekély vizű lapályaiban bukkanhatunk rá az ősállatkára emlékeztet ő
nyári pajzsosrákra - Triops cancriformis, de itt kelnek ki a gyötr őszúnyog - Aёdes vexans
talajra rakott petéi is. Ezek a peték több évig életképesen várják, hogy elöntse őket a víz, s
kikelhessenek a lárvák, majd bel őlük a főleg erdőben támadó, de nagy területeket berepül ő
gyötrő szúnyog.
A Tisza medréb ől gyakran kotornak ki homokot építkezésekhez. Ebben rengeteg
csiga- és kagylóhéj található. Leggyakoribbak a karimás tányércsiga - Planorbis planorbis,
a nagyon lapos lemezcsiga - Anisus vo rtex, a borsókagyló - Pisidium amnicum és a
gömbkagyló - Sphaericum rivicola. A nálunk található homok véleményem szerint nem a
Tisza felső szakaszáról, hanem a Marosból vagy a Körösökb ől ered.
Községünk nyugati határán a Nagyvölgyben valaha jelent ős vízmennyiség folyhatott
a Csík-ér medrében. Ma a Tornyostól északra húzódó mederrész többnyire száraz. A
délebben levő mederben található még víz, s itt tározó el őmunkálatai folytak. Talán a
Tisza-Palics csatorna egyik ága szállít majd ide öntöz ővizet. A Csík-ér planktonja és
gerinctelen állatvilága általában hasonló a holtágak és a réti csatornák állatvilágához, csak
fajokban valamivel szegényebb.
A réti csatornahálózat (összhossza kb. 60 km) eredetileg a felesleges talaj- és
csapadékvizet vezette el a Tiszába. Most a duzzasztott folyó vize táplálja az immár öntözést
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szolgáló csatornákat, így a Tisza és a csatornák zooplanktonja majdnem azonos. A
viszonylag keskeny, sekély csatornákban dús, rögzült hínár fejl ődik. Benne és rajta
rengeteg apró állatka talál él őhelyet. A természet iránt érdekl ődő ember főleg a víz
felszínén látható állatkákat észleli. Itt keresi zsákmányát a molnárpoloska - Gerris
lacustris, néha megjelenik egy-egy hanyatt úszó poloska - Notonecta glanca vagy
búvárpoloska - Sigara lateralis. Partközelben csoportosan úszkál az apró kering őbogár Gyrinus substriatus. Id őnként levegőt szippantani a víz felszínére érkezik a fürge ragadozó
szegélyes csíkbogár - Dytiscus marginalis vagy a lomha növényev ő óriáscsíbor - Hydrous
piceus. A növények között számos apró csíborfaj él. Sokan úgy vélik, ezek valamely
nagyobb faj fiatal egyedei, pedig nem, mert a rovarok csak lárvakorban növekszenek.
A hínárfélék szárán, levelén él az egysejt ű kürtállatka - Stentor polymorphus és a
bokros harangállatka - Carchesium polypinum, a zöld hidra - Hydra viridis. Nem ritkák az
örvényférgek (Planaria), az orvosi pióca - Hirudo medicinalis, a csigák közül a tornyos
házú mocsári csiga - Limnaea stagnalis, a nagy tányércsiga - Planorbarius corneus. Itt
mászkál a víziászka - Asellus aquaticus, de itt vadásznak a szitaköt őlárvák is. A szárnyas
szitakötők közül könnyebben megfigyelhet ők a lomha röptű sávos szitakötő - Calopteryx
splendens és a szép légivadász Agrion puella, míg a gyors röpt ű gyákori acsa - Aeschna
amis vagy a vízipásztor - Orthetrum cancellatum csak pillanatokig látható. S űrű
növényszövedékben les a botpoloska - Ranatra linearis és a víziskorpió - Nepa cinerea.
Nem ritka a vörös víziatka - Hydrachna geografica; az iszapos fenéken pedig am őbák,
férgek, lárvák társaságában a tavi kagyló - Anodonta cygnea. Mocsaras holtágmaradványban szövi harangját a búvárpók - Argyrometra aquatica.
A vízi életteret és a benne kialakult életközösségeket az utóbbi évtizedekben egyre
több káros hatás éri a magát okosnak, élelmesnek, bölcsnek nevez ő Ember (Homo sapiens)
részéről. Folyószakaszunkon a következ ő nagyobb szennyezéseket említhetem:
- 1971. július 2-án mintegy 40 tonna nyers k őolaj ömlött a folyóba az adorjáni
olajgyűjtő és töltőállomásnál;
- 1977. szeptember 26-án kb. 105 t k őolaj ömlött a Tiszába Adorjánnál,
- 1986. július 23-án is sok kőolaj folyt le a Tiszán városunk el őtt. A nyers kőolaj egy
része vízközt, más része a víz felszínén úszik, gátolva a víz-leveg ő közötti gázcserét (a
vízbe nem juthat éltet ő oxigén, s nem távozhatnak a bomlási folyamatok káros gázai). A
szél és a hullámzás a k őolaj egy részét a partra sodorja, s innen hetekig, hónapokig tarthat
a lassú bemosódás.
- 1990. augusztus 14-e és 23-a között ismeretlen eredet ű vízmérgezés következtében
rengeteg hal pusztult el folyószakaszunkon;
- 1992. augusztus 4-én Adorján közelében sok foszfortartalmú mosószer került a
Tiszába, s mintegy 30 km-es szakaszon a teljes halállomány elpusztult;
- 1994. augusztus 6-a és 8-a között részleges halpusztulás volt.
A mérgezések alkalmával nem mérhet ő a vízben és a fenéken él ő apró szervezetek
pusztulásának mértéke; sem az, hogy a mérgez ő anyagból és az elpusztult szervezetekb ől
mennyi káros maradvány tárolódik az iszapban, mely kés őbb másodlagos kárt okozhat.
Az utóbbi évtizedekben, főleg a nyári hónapokban, mérhetetlen mennyiség ű úszó
hínár (vízidara, békalencse, rucaöröm) érkezik a Tisza alsó szakaszára, tele apró férgekkel,
hidrákkal, lárvákkal, rákokkal.
Mindez zavarja a fürd őzőket és a horgászokat; az itt lerakódó, rothadó
növénymennyiség és a békalencse-hínárt kitermel ő poshadt víztömeg pedig tovább rontja a
folyó vizének minőségét.
Adjuk még hozzá a folyó menti községek gyáripari és kommunális szennyezéseit,
valamint a mederben való víztározás kedvez őtlen következményeit, s megállapíthatjuk,
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hogy a nemrég még szabadon folyó. él ő „szőke Tisza" néhány évtized múlva b űzös
mocsárrá változhat.
Ezt hagyja hát korunk „bölcs embere" a féltve nevelt utódéira.
SZÁRAZFÖLDI KÖRNYEZET
A Tisza hullámtere
A folyómeder és a védtöltés közötti hullámtéren Zentáról északra és délre erd ősített
területek és gyümölcsösök találhatók, de itt létesült a Halászcsárda üdül őtelep is.
A hullámtér alkalmanként vízi vagy szárazföldi él őhely.
Amíg a Tisza szabadon folyt, évente néha több ízben is elárasztotta ezt a
kubikgödrökkel és nyúlgátakkal tarkított földsávot. Tavaszi hóolvadáskor a „jeges ár", a
nyár eleji es őzések nyomán a „zöld ár" vize lepte el a hullámteret, de néha télen is kifutott
a víz a töltés lábáig a jégpáncél pedig kiváló korcsolyapályát kínált a gyerekeknek.
A laza, homokos talaj él ővilága szegényebb, mint a fekete, m űvelt vagy akár
parlagon hagyott földeké; de azért is, mert áradáskor itt a szárazföldi állatkák, apadáskor
meg a lapályokon visszamaradt vízlakók pusztultak tömegesen.
Manapság az agyonszabályozott Tisza ritkán, és csak rövid id őre önti el az
elgazosodott hullámteret, így a szárazföldi él ővilág itt jobban állandósulhat.
A mederperem mögötti kopár homokos területeken már tavasszal gyakori az öves
futrinka - Cicindela hybrida, a parti homokfutrinka - Cylindera arenaria, a rövidnyakú futó
- Nebria brevicollis, a közönséges iszapfutó - Elaphus riparius, valamint néhány gyorsfutó
(Bembidion) és turzásfutó (Stenolopus) faj.
Jóval apróbbak a szintén ragadozó kis szemesholyva - Stenus biguttatus és a kis
partiholyva - Paederus fuscipes. Laza homokban építik fogótölcséreiket a négyfoltos
hangyaleső - Formicaleon tetragrammicus falánk lárvái, de itt kaparnak hosszú járatokat
ivadékbölcsőik számára a bányászméhek is (Andrena-fajok). A kikapart apró homokbuckák
tetején van a bejárati nyílás, így a kupacok parányi vulkáni kúpokra emlékeztetnek.
Felfigyelnek ezekre a kakukkméhek (Nomada fajok) s belopják petéiket a kész fészekbe,
mentesítve magukat az ivadéketetés gondjától. Ingyenél őkből itt sincs hiány.
Nedves agyagos talajon gyakran gyülekeznek a fehér repcelepkék - Píeris napi és
más lepkefajok. Különféle rovarokra vadászik a homoki farkaslégy - Philonicus albiceps.
A hullámtéri „erd ők" valójában elég keskeny ültetett erd ősávok. A füzest a XIX.
sz. második felében ültették az akkor emelt töltés védelmére. A XX. sz . derekán a füzes és a
folyómeder közé vörösk őris erdősávot, majd 20-25 évenként kitermelhet ő kanadai nyárast
telepítettek. A három erd ősáv közül a füzes állatvilága a leggazdagabb, a k őrisen nemigen
látni állatokat a kellemetlen szagú k őrisbogarat (Lytta vesicatoria) kivéve. A rövid élet ű
nyárfásban nincs elég id ő a sajátos állatvilág kialakulására.
Az erdősávok alatti vizenyős lapályok talajában él a kétélt ű giliszta - Eisenella
tetrandra és a vörös giliszta - Lumbricus rubellus. Vizeny ős, füves helyeken találunk rá a
törékeny, barna házú borostyánk őcsigákra (Succinea fajok).
Avarban, fakorhadékban bújik meg a gömb soklábú - Glomeris hexasticha, a bordás
gömbölyke - Gervaisia costata, a törpe százlábú - Monotarsobius aeruginosus, az ártéri
rinya - Geophilus longicornis; de itt találhatók az avarholyvák közül egyes Othius és
Tachyporus fajok is. Korhadó tuskókban telepszik meg a fekete fahangya - Lasius niger. A
ritkuló gyepszintben és az erd őszéli lágy szárú növényeken szívogatnak: a kutyatejkarimáspoloska - Dicranocephalus albiceps, a tarka csalánbodobács - Scolopostethus
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afninis, a télutón megjelenő pázsitpoloska- Megalocoleus exsenguis, és főleg az erdei
mályván szívogató csalán-levéltet ű - Apis urticae.
Itt kellemetlenkedik a gyötr ő szúnyog - Aödes vexans és az erdei szúnyog - A.
cantans; de ezeknél is fájdalmasabban szúr az es őthozó pőcsik - Haematopota pluvialis, a
nyári bögöly - Tabanus solstitialis és a nem vérszívó, de kánikulában támadó kedv ű német
darázs - Paravespula germanica.
Az elpusztult erdei állatok tetemeiben fejl ődnek a fémzöld döglégy - Lucilia Caesar
nyüvei. Erdei tisztásokon, utakon kószálva vadászik a szürke farkaspók - Lycosa cinerea és
a földi farkaspók - Trochosa terricola.
A cserjeszintben a nagy, kerek hálót készít ő hamvas kéresztespók - Araneus Circe és
a vállas keresztespók - A. angulatus les zsákmányra. Kisebb, vízszintes hálót készít a
bokor-vitorlapók - Linyphia frutetorum.
Bár törékeny állatkák, mégis ragadozók a tevenyakú fátyolkák - Raphidia ophiopsis
és R. flavipes, de a légyrabló cs őrösdarázs - Bembix oculata is.
Hangos zúgással repül át az erdei tisztásokon egy-egy kék fadongó - Xylopa
violacea, az odvas fűzfákban pedig többlépes, burkolt fészket épít a lódarázs - Vespa crabro.
A ló előtag itt nagyot jelent.
Századunk utolsó évtizedében a hullámtéri erd őben nagyon elszaporodtak a
kullancsok, főleg az Ixodes ricinus és a Dermacentor marginatus, melyek állatra, emberre
veszélyes betegségek okozóit terjeszthetik vérszívásukkal, ha el őzőleg fertőzött állat vagy
ember vérét szívták. A kullancsok szúrása és vérszívása fájdalommentes, mert nyáluk
érzéstelenítő anyagot tartalmaz. A vérszívás napokig tarthat.
Az öreg fűz- és nyárfák törzsén néha géva-, laska- vagy taplógombák term őtestei
fejlődnek. Az elhalt, fásodó gombákban tömegesen élnek a kis sajkabogarak (Scaphidium
és Scaphosoma fajok).
A lombkorona szintjén főleg az öreg fűzfákon találunk sok rovart. A fák nedvét
szívogatja a fűz-recéskabóca - Myndus musivus, a f űzfa-tajtékoskabóca - Lepyromia
coleoptrata. Utóbbi apró lárvái habos burkot képeznek maguk körül, melyb ől időnként
folyadékcseppek hullanak a földre vagy a fa alatt h űsölő emberre. Az 1980-as években a
cukorgyár táján, a Tisza szélén álló magas f űzfák lombjából még messzire hallatszott a
közönséges énekeskabóca - Tibicina tibialis folyamatos, reszel ős hangú cirpelése.
Fűzfákon él még a talpas pattanóbogár - Synaptus filiformis; a rezes vagy zöld
színváltozatban található, átható szagú pézsmacincér - Aromia moschata, továbbá a
takácscincér - Lamia textor, a levélbogarak hada: pl. a f űzlevelészek (Plagiodera,
Melasoma és Phyllodecta fajok), az ékes f űzfabolha - Chalcoides aurata. Gyakori az apró,
zöld fűzfa-zöldbagoly (lepke) - Halias chlorana, melyb ől sok elpusztult példány található a
tavaszi szúnyogirtás után. F űzfán, nyárfán fejl ődik a vörös övesbagolylepke - Catocala
nupta. E nagy lepke (hátsó szárnya vörös alapszín ű, szélén és középen sarló alakú fekete
sávval) ősszel lépcsőházba, zárt kapualjba, folyosóra is berepül.
A csőrege fűz (törékeny fiíz) és a k őrislevelű juhar lombját néhol lerágják a
századunk derekán Amerikából behurcolt amerikai fehér medvelepke („medveszöv ő") Hyphantria cunea szőrös hernyói.
A fűzfák fiatal hajtásain néhol a Rhabdophaga rosaria szúnyog fiízrózsa-gubacsot
okoz. A fehérnyár levélnyelén csavarodott megvastagodásban fejl ődik a Pemphigius
spirothecae gubacstet ű, míg a parti szőlő leveleit tömegesen lepik el az Eriophyes vitis nev ű
atka zacskógubacsai. Egyes f űzfák levelén babszemnyi vöröses daganatok alakjában
levéldarázs-gubacs - Pontania bridgmanii képz ődik, míg a vadrózsabokrok hajtásain,
levelein tojásnyi, mohaszerű, többkamrás rózsagubacsot okoz a Diplolepis rosae (Rhodites
r.) gubacsdarázs.
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Számos lágy szárú erdei növényen is találhatunk különféle gubacsokat, melyekben
parányi darázs, szúnyog vagy atka lárvája fejl ődik. A gubacsokozók meghatározott
gazdanövénybe rakják petéiket, s köréjük a növény sajátos, mindig hasonló alakú, gubacsot
(lárvabölcs ő t) képez. Számos darázsfaj úgy gondoskodik utódairól, hogy szúrásával
elkábított rovarokra vagy pókokra petézik, majd azokat elássa. A kikel ő lárvák felfalják az
elkábított állatokat. Ezek a fürkészdarazsak megfelel ő gazdaállatokhoz alkalmazkodtak.
Erről tanúskodnak pl. a következ ő nevek is: cincéröl ő, molyrontó, póköl ő, bábölő,
araszolólepke-fürkész, gyilkosfürkész stb. Ezek az él ősködő fürkészdarázs-fajok korlátozzák
más rovarok vagy pókok túlszaporodását. Azonban nekik is vannak ellenségeik. Ezek a
hiperparaziták gyakran a milliméternél is kisebb vagy hangyányi darazsak (pl. fémfürkészalkatúak - Chalcidoidea s mások).
A darazsak és a vadon él ő méhfajok egyedei -kevés kivétellel -magánosan élnek. A
darazsak közül társasan él a lódarázs, a német-, francia-, kecske-, padlásdarázs, a méhek
közül pedig a nagytest ű, szőrös poszméhek építenek családi fészket a földben.
A fűzfaerdő szélén és a töltés lábánál, a gyalogakác (Amorpha) csemetéin él
vidékünk legszínesebb keresztespókja a sárga és fekete csíkozású darázspók - Argiope
bruennichi.
Rétek, legel ők, parlagok
Községünk területén a rossz hír ű járásosztásig (1881) nagy kiterjedés ű rétek és
legelők szolgálták az éllattartás akkori igényeit. Külön legel őket jelöltek ki a hízóökrök, a
tehenek, a lovak, a juhok, a sertések és a libák számára, a kaszálórétekr ől betakarított széna
pedig a téli takarmány jelent ős részét fedezte.
Később a rétek és legel ők jelentős részét felszántották, kaszálásra és legeltetésre
csak a domborzatilag vagy a talajmin őség szempontjából m űvelésre alkalmatlan vizeny ős,
szikesedő talajok és az árvédelmi töltések lejt ői maradtak. Ezek talaját nem m űvelik, így
benne és rajta háborítatlanul élnek és fejl ődnek a különféle állatkák és lárvák a
gerinctelenek szinte minden csoportjából.
A mocsaras rétek alacsony fekvés ű, vizenyős, agyagos talajú, néhol kisebb
nádassal, rizsgyékénnyel tarkított sásos területek. Gyakori itt az apró, fekete mocsári tücsök
- Pteronemobius heydeni, a tundrasáska - Mecosthetus grossus, a nádi kabóca - Euidella
speciosa, a vérpettyes kabóca - Cercopis sanguinolenta, a szárnyas futrinka - Carabus
clathratus, az apró, sárgalábú kisfutó - Agonum ruficorne, a vörösnyakú posványfutonc Badister bipustulatus, a barna nádibagoly (lepke) - Archanara cannae, a nagy
ökörszemlepke - Maniola janira, a zeng őlegyek közül főleg egyes Liogaster, Pachelophilus,
Eristalis és Miatropa fajok, a rovarokra vadászó nádi hamvaspók - Dictyna arundinacea és
a nádi keresztespók - Araneus cornutus.
Nedves kaszálórétek húzódnak az árvédelmi töltések és a párhuzamos csatornák
között, valamint az I. és II. terasz szikesed ő talajain. Gerinctelen állataik közül említhet ők:
a laposfarkú giliszta - Dendrobaena platyura, a törpe csiga - Ve rt igo pygmaea, a kúpos
csiga - Zonitoides nitidus; az ugróvillások közül a zöld ugróka - Isotoma viridis, a
Lepidocyrtus curvicollis s mások. Az egyenesszárnyúakat a nagy kúpfej ű szöcske Homocoryphus nitidulus, a kis kúpfej ű szöcske - Conocephalus fuscus, a közismert mezei
tücsök - Gryllus campestris, a közönséges tövishátú sáska - Tetrix subulata és a hátas
rétisáska - Chortippus dorsatus képviselik. Más rendekb ől említhetők: a szerecsen poloska Eurigaster maura, a közönséges mezeipoloska - Miris dolobratus, a méregzöld kabóca Cicadella viridis, a kis tajtékoskabóca - Neophilaenus minor, a sárgalábú kisfutó - Agonum
ruficorne és a fekete kisfutó - A. assimile, a szegélyes lágybogár - Cantharis lateralis, a
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mezei lágybogár - C. livida, a katicabogarak - Coccinellidae számos faja és színváltozata, a
butabogár - Pentodon idiota, a zöldnyаkú zsákbogár - Labidostomis longimana, az
álcsüngőlepke - Amata phegea (főleg az erdőszéli réteken), a sárgafűbagoly (lepke) Noctua pronuba és egyéb fűbagolylepkék (pl. Mythimna fajok) és olyan fehérlepkék,
melyek a kertekben is láthatók, mint p1. a repcelepke - Pieris napi és a rezedalepke - Pontfia
daplidice. Tavasszal a nedves réteken sok a közönséges tószúnyog - Tipula paludosa. Az

ernyős és más virágokon gyakoriak a zeng őlegyek, pl. a kis darázslégy - Heringia heringi, a
tarka darázslégy - Sph аerophoria scripta és a bronzos herelégy - Lathyrophtalmus aeneus.
A virágokon lesnek zsákmányra a karolópókok: a méhet is pusztító fehér karolópók Thomisus onustus, fű között pedig a sovány karolópók - Tibellus oblongus. Nedves réteken
régebben gyakori volt a földben függ őleges üreget kaparó, nagy test ű szongáriai csel őpók Lycosa singoriensis, melyet a gyerekek szurkos spárgával húztak ki üregéb ől.
Száraz kaszálórétek f őleg az árvédelmi töltések lejt őin találhatók. Eredetileg
megfelelő fűkeverékkel bevetett területek, melyeket évente kétszer kaszálnak, de más
gondozásban nem részesítenek. Talajukon él az apró tonnacsiga - Imparietula tridens és a
bábcsiga - Pupilla muscorum. Részben a talajban található a csuklyás ugróka Lepidocyrtus paradoxus, a L. lignorum és a Sminthurides pumilus. Sok itt a szöcske és a
sáska, pl.: sávos rétiszöcske - Tesselana vittata, szemölcsev ő szöcske - Decticus
verrucivorus, barna tarlósáska - Omocestus haemorrhoidalis, rövidnyakú sáska Dociostaurus brevicollis, szalagos sáska - Oedaleus decorus. Más rendek gyakoribb fajai: a
vörös és fekete csíkozású csíkos pajzsospoloska - Graphosoma lineatum (főleg nyárutón a
murok virágzatán), a közönséges üvegszárnyú-poloska - Rhopalus parumpunctatus, a kis
tarka-mezeipoloska - Orthops kalmi, a laposfej ű kabóca - Tettigometra obliqua, a változó
tajtékoskabóca - Philaenus spumarius, a változó kabóca - Macropis marginata (mezei
sóskán és füveken), virágokon a r őt lágybogár - Cantharis rufa, a suszterbogár - C. rustica,
a szegélyes bibiresesbogár - Malachius marginatus, a vöröstorú lágybogár - Axinotarsus
ruficollis; a fénybogarak közül a pillangós virágokon gyakori Meligethes erythropus és a
repce-fénybogár - M. aeneus; az alkonybogarak közül a szerecsenbogár - Podonta nigrita és
a csőrös bogár - Cteniopus sulphuripes; erny ős virágzatokon a szalagos maróka Variimorda fasciata, a nagy torzcsápúbogár - Cerocoma schreberi, a vastagcsápú
hólyaghúzó - Oenas crassicornis, a nagyon megritkult közönséges nünüke - Meloe
proscarabaeus, majd az áprilisban tömeges áprilisi cserebogár - Rhizotrogus aequinoctialis.
A töltés koronáján tavasszal gyakran látni a repülni nem tudó fekete gyalogcincé п Dorcadion aethiops és a nyolcsávos gyalogcincért (D. scopoli), gyakori a murokcincér Phytoecia icterica és a kígyósziszcincér - Ph. caerulescens. A szárazabb réteken több a
széllel porzódó pázsitfű, ezért itt kevés a lepke és a méh. Megemlíthet ő a kis tarkalepke Mclitaea trivia és a réti tarkalepke - M. cinxia. Füvek bugáját szövi be és ebben őrzi petéit a
legveszélyesebb harapású kalitpókunk, a mérges dajkapók - Chiracanthium punctorium.
A legelők gazdaságilag kevésbé értékes, többnyire szikesed ő területek, melyeken ma
már csak juhokat legeltetnek. Sem talajukat, sem növényzetüket nem gondozzák, ezért
mindjobban elszaporodnak rajtuk az ún. savanyúfüvek és a szúrós, tüskös növények. A
rétekhez viszonyítva a legel őkön tavasztól őszig mindennapos a taposás, legelés, de a
trágyázás is; ezért itt a növényzet is más, s részben eltér ő az állatvilág is.
A talajban él ő korhadékevő ugróvillások közül gyakori itt az Entomobrya lanuginosa
és az Isotomina thermophila, valamint a réteknél már említett néhány faj. Az
egyenesszárnyúak közül a t őrös szöcske - Gampsocleis glabra, az olaszsáska - Calliptamus
italicus, a sisakos sáska - Acrida hungarica, a kis rétisáska - Stenobothrus stigmaticus, a
halk tarlósáska - Glyptobothrus mollis, a marokkói sáska - Dociostaurus maroccanus és a
tengerzöld sáska - Aiolophus thalassinus.
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Más rendekből: kakukkfű-bodobács - Nysius thvmi, sziki kabóca - Paramesus
nervosus, mezei futrinka - Carabus granulatus. mocsári holyva - Stenus palustris, vetési
pattanóbogár - Agriotes lineatus, szőrös pattanó - Limonius pilosus, cickafark-díszbogár Anthaxia millefolii, ragyogó virágdíszbogár - Anthaxia nitidula, szalagos hólyaghúzó Mylabris variabilis, pannóniai hólyaghúzó - М . pannonira. Juhtrágyában sok az apró
barnáshátú ganéjbogár - Aphodius erraticus; a cickafark virágzatán gyakori a díszes
darázscincér - Chlorophorus varius és a cickafarkcincér - Phytoecia pustulata. Lepkék:
tűzmoly - Pyrausta aurita, közönséges t űzlepke - Lycaena phloeas, kutyatejszender - Celerio
euphorbiae nagy, pettyes hernyója a farkas kutyatej növény alatt; közönséges boglárka (a
hím kék, a n őstény barna szárnyú), közönséges gyöngyházlepke - Issoria latonia évente
több nemzedékben is jelentkezik. A legel ők gombáit a Mycetophila fungorum kis szúnyog
lárvái, apró ászkák („pincebogarak") és meztelencsigák rágják, furkálják. Nyári
délutánokon és alkonyatkor az embereket tömegesen támadja a sziki szúnyog - Airdes
dorsalis és a sziki törpeszúnyog - Culicoides nubeculosus. Gyakori itt a foltos zeng őlégy Lasiopticus pyrastri, a Pelecocera latifrons, a Chrysogaster viduata és acickafark-viráglégy
- Oxyna flavipes. Állatra, emberre meleg, párás napokon tömegesen repül a fényes
legelőlégy - Musca osiris. Legel ők szélén, réti csatornák közelében tanyázik a kóborhangya
- Tapinomma erraticum; a kiszáradt föld repedéseiben vagy a talajon és az alacsony

növényzeten leselkedik a rezes ugrópók - Heliophanus cupreus és a díszes ugrópók Pellenes campylophorus, míg a kicsiny vitorlapók - Linypia pusilla féltenyérnyi, vízszintes
fekvésű vitorlahálója alól les áldozatra. Harmatos reggelen a hálók nagyon szembet űnők.
A legel őkön gyakori mezei pocok testén és föld alatti fészkében számos küls ő
élősködő található. Közülük néha egyes kullancsfajokat pl. Ixodes ricinus, Dermacentor
marginatus a juhok is terjesztenek, istállókba behordanak.
Parlagokat rendszerint utak, árkok mentén, legel ők és települések szélén találunk.
Háborítatlan talajukban és gyomnövényzetükön sok apró állat él. Meleg nyárban a
keményebb, magasabb szárú növényeken tömeges a csíkos házú kórócsiga - Helicella obvia.
Ilyen helyről kerülhet elő a ritka imádkozó sáska - Mantis religiosa zöld vagy barnás szín ű
változatban. Szántóföldek közelében tavasszal a kamilla virágzatában néha rengeteg a
búzaérlel ő tripsz - Haplothrips tritici parányi vörös lárvája. Növényeken szívogat a
közönséges recéspoloska - Piesma capitata. Számos növényfajon találhatók levéltetvek,
nyomukban pedig megjelenik a levéltet ű-faló poloska - Orius majuscula. Bogarak: fekete
olajosbogár - Galeruca tanaceti, a földibolhák közül a Longitarsus melanocephalus és a L.
pratensis, a bogáncsbolha - Sphaeroderma testaceum és a Chaetocnema concinna. Itt él a
lapított testű zöld pajzsbogár - Cassida viridis, a bogáncs-pajzsbogár - C. rubiginosa;
lóromfajokon gyakori a vörös cickánybogár - Apion miniatum és a sóskaormányos - A.
violaceum. A lepkék közül ritkán látható az éjjel repül ő, vaskos potrohú, szép színes
szárnyú közönséges medvelepke - Arctia raja (néha kertekben is található), melynek inkább
nagy, szőrös hernyója ismert „papmacska" néven. A gyors röpt ű szenderlepkék
(zúgólepkék) közül itt csak a hernyók találhatók (testük végén kis farokszer ű nyúlványt
viselnek). Nem ritka a vándorló folyófűszender - Horse ćonvolvuli, tejoltó galajon pedig
gyakori a kacsafarkú lepke - Macroglossum stellatarum kis zöld hernyója. Közönséges itt a
bogáncslepke - Vanessa cardui, az apró termet ű hajnalpír-lepke - Anthocharis cardamine,
valamint a réten és a legel őn már említett számos pók- és zeng őlégy-faj.
Megművelt földterületek: szántók, gyümölcsösök, konyhakertek
A művelésbe vett földeken az ember mesterséges növényközösségeket alakít ki, s
ennek védelmében irtja a nem kívánatos gyomokat és állatokat. Mivel a gerinctelen állatok
nagy része állandóan vagy fejl ődésének egyes szakaszaiban talajban él, a talaj forgatása
(szántás), porhanyítása és a növényvéd ő vegyszerek alkalmazása számukra végzetes lehet,
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éppúgy, mint a tarlóégetés. A talajban él ő apró állatok (egysejt űek, férgek, lárvák stb.)
hozzájárulnak a talaj porhanyításához és a szerves anyagok lebontásához, tehát hasznosak;.
a gyökérrágók viszont károsak az ember számára.
Az istállótrágyát tartalmazó jó min őségű talaj - legyen az szántó vagy kert - fels ő
rétegében sok milliónyi parányi szervezet segíti a humuszképz ődést. Az állandó talajlakók
(baktériumok, mikrogombák, am őbák, csillósok, fonálférgek, kerekesférgek, ugróvillások,
giliszták, vaspondrók stb.) összessége az edafon. Ehhez járul még.a talajban ideiglenesen
tartózkodó bogárlárvák, lepkehernyók stb. sokasága. A jó bácskai földek humusztartalma 68%-os, ám ha az istállótrágya helyett évekig, évtizedekig csak m űtrágyázzák, akkor
minimumra csökken az edafon-szervezetek száma, de a talaj humusztartalma és
termőképessége is.

Szántóföldek
Községünk összterületének mintegy háromnegyed része szántóföld. Feltalajának
apró állati szervezetei nedvességkedvel ők, száraz földben betokozódnak. Ilyenek az ostoros
egysejtűek közül a planktonnál már említett fajok rokonai: egyes Bodo- és Monas-fajok, a
gyökérlábúak (változóállatkák) közül az érdes am őba - Amoeba terricola, a csigaam őba - A.
limax és a Difflugia-fajok. A csillós egysejt űeket főleg a szürke csillós - Glaucoma
scintillans és rokonai képviselik. A szabad szemmel alig látható fonálférgek sokaságából
említhetők: kerekfarkú t űféreg - Aporcelaimus obtusicaudatus, földtúró féreg - Anaplectus
granulosus és a szemetes fonálféreg - Panagrolaimus rigidus; nem említve itt a kártékony
fajokat. A kerekesférgek közül f őleg az Epiphanes és a Notommata fajok gyakoriak.
Nagyon hasznosak a talajporhanyító giliszták: trágyagiliszta - Eisenia foetida, szántóföldi
g. - Allolobophora antipai és a rózsaszín ű g. - A. rosea. A korhadékevő ezerlábúak,
vaspondrók és a ragadozó százlábúak inkább erdei állatok, de a szántóföldeken is
megtalálhatók. Pujin (24) vizsgálatai szerint a vaspondrók közül a Julus austriacus, J.
hungaricus, Ophyiulus fallax, Cylindroiulus boleti és a Blaniulus guttulatus; a rinyák
képviselői a Geophilus flavidus és rokonsága, valamint a barna százlábú - Lithobius
forlicatus és a vörösfej ű százlábú - L. erythrocephalus említhet ők. Utóbbiak főleg a szója-,
cirok- és kukoricaföldeken gyakoribbak. Talajlakók az ugróvillások közül a Lepidocyrtus és
Sminthurides-fajok is. A talajban fejl ődő - később a talaj felett él ő -állatok meghatározott
tápnövényekhez kötöttek.
Mivel a vetésforgó miatt egy adott parcellán évente más-más növényt termesztenek,
ezek állatvilága is változik, cserél ődik. Más a tavasszal ér ő, sűrű vetésű gabonaföldek
állatvilága, mint az ősszel érő, ritkább sor- és tőtávolságú kukorica cukorrépa-, vagy
naprafо rgóföldeké, avagy a gyümölcsösöké és konyhakerteké. Ezért a m űvelt földterületek
gerinctelen állatainak, főleg a legfontosabb kártev őinek bemutatása is jórészt ehhez
igazodik.
Gabonavetések
Legveszélyesebb kártevők a gabonafutrinka - Zabrus tenebroides és lárvája a
csócsároló féreg, a vetési bagolylepke - Scotia segetum (Agrostis s.), lárvája a mocskos
pajor, valamint a vetési fés űsbagoly - Euxoa temera gyökérrágó lárvája. Rajtuk kívül
károsít még a parányi búzaérlel ő tripsz - Haplothrips tritici, a szipolypoloska - Aelia
acuminata és az A. rostrata, a gabona levéltet ű - Rhopalosiphon graminum (Schizapis g.), a
rozsszipoly (vetési sz.) - Anisoplia segetum, a gabonaszipoly - Anisoplia tempestiva
hungarica, a széles szipoly - A. lata, a vetésfehérít ő (veresnyakú) árpabogár - Lema
melanops, a fűbolha - Chaetocnema aridula, a mezei gabonamoly - Sitotroga cerealella és a
csíkoshátú búzalégy - Chlorops pumilionis.
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Kukoricaföldek
Mezei pattanóbogár - Agriotes ustulata (lárvája a drótféreg), kukoricabarkó Tanymecus dilaticollis (cukorrépán is), kukoricamoly - Ostrinia nubilalis, a fent említett
vetési bagolylepke és a fritlégy - Oscinella frit.
Cukorrépa- és takarmányrépa-vetések
sároshátú bogár - Opatrum sabulosum, barnahátú gyászpattanó - Melanopus
brunnipes, az említett mezei pattanóbogár, a fekete répabarkó - Psallidium maxillosum, a
hegyesfarkú r. - Tanymecus palliatus, a lisztes répabarkó - Bothynoderes punctiventris, a
bársonyos kiscserebogár - Maladera holosericea ( Čamprag jelzi Zentáról), a répa levéltet ű Doralis fabae (Aphis f.), a répabolha - Chaetocnema tibialis, a répaaknázó moly Gnorimoschema ocellatellum és számos bagolylepke: káposztabagoly - Mamestra brassicae,
salátabagoly - M. oleracea, gammalepke - Autographa gamma, nagy sárgaf űbagoly Triphaena pronuba.
Dohányparcellák
Dohánytripsz - Thrips tabaci, muszkamoly - Loxostege sticticalis.
Lucernaföldek
Lucernaféreg - Ditylenchus dipsaci, lucernapoloska - Adalphocoris lineolatus,
hamvas vincellérbogár - Otiorrhynchus ligustici, lucernabogár - Phytodecta fornicata,
lucernaböde - subcoccinella 24-puntata, lucernaormányos - Phytonomus variabilis, nagy
csipkézőbogár - sitona puncticollis, lucerna-csipkéz őbogár - s. humeralis. Itt is
megtalálhatók a legkártevőbb bagolylepkék és a kéneslepke - Colias hyale.
*

A gabonaföldek kártevőinek vannak természetes ellenségei, melyek korlátozzák a
kártevők túlszaporodását. A kártev ők lárváira vadászik a selymesfutrinka - Harpalus
pubescens, a közönséges sutabogár - Hister quadrimaculatus, a fekete sutabogár - H.
unicolor, a négyfoltos s. - H. quadrinotatus és a vörösfoltos s. - H. fimetarius. A
századfordulótól kezdve szaporodott el nálunk a közönséges fürkészlégy - Echinomyia
ferra, mely a bagolylepkék hernyóira rakja petéit. A kikel ő légylárvák felfalják a hernyót.
Így parazitálják a hernyókat a fürkészdarazsak is: a bagolylepkerontó fürkész - Meteorus
scutellator, a fűbagolyfirkész - Rhogas dimüdiatus, a halványsárga sarlósfürkész - Paniscus
opaculus, a nagy sarlósfürkész - Ophion luteus, a sárgagubós hernyógyilkos - Apanteles
congestus és a pirosszemű petefürkész - Trichogramma evenescens. Egyes megfigyelések
szerint voltak olyan esztendők (főleg századunk derekán) amikor a bagolylepkék inváziója
hatalmas károkat okozott, mert a Tisza menti nedves öntéstalaj és a trágyázott réti földek
nagyon kedvező feltételeket nyújtottak a bagolylepkék szaporodásához. Akkortájt Zentán és
környékén hordószám gy űjtötték össze a bagolylepke-hernyókat, bábokat, hogy
megsemmisítsék. Ezekről Petrik és Jovani ć (23) tanulmányában találunk részletesebb
adatokat. A mezőgazdaságilag legjelentő sebb bogárcsaládok gyakoriságának vizsgálatai
(Vukasović s mások - 36) azt igazolják, hogy vidékünkön legkevesebb kártev ő és ragadozó
bogár a szántóföldeken található, mert ezeken évente szántanak, és vegyszeres védekezést
alkalmaznak. Több bogár és lárva található a legel őkön és talajukban, legtöbb él a
lucernaföldeken. A lucernásokban főleg az ormányosbogarak tömegesek, majd a
cserebogarak és a futóbogarak számosak még. A szántókon cserebogarakból és
ganéjbogarakból volt a legtöbb, majd kevesebb, de kb. hasonló arányban találtak
ormányosbogarakat, futóbogarakat és pattanóbogarakat.
p

Vidékünkön manapság sem ritka a répabarkók nagymérv ű pusztítása.
A kártevő rovarok pusztításában az embert nemcsak az említett gerinctelen állatkák
segítik, hanem számos gerinces állat is (cickány, vakond, sün, denevér, madarak, gyíkok,
békák).
Gyümölcsösök

A Tisza jelenlegi hullámterén és a hajdani ártér iszapos-homokos talaján létesülnek
egyre aprózódóbb gyümölcsöskertek a hajdani sz őlők helyén. Ezek ma már inkább hobbikertek, hétvégi pihenőkertek, melyekben sokféle gyümölcsfát, gyümölcsadó cserjéket és
néhol konyhakerti veteményeket is termelnek.
A kártevők közül említhetők: a levélbolhák, levéltetvek és pajzstetvek, néhány
bogár, molylepke; vagyis a kártev ők egészen mások, mint a szántóföldeken.
Leggyakoribbak: bundásbogár - Epicometis hirta, levélormányos - Phyllobius piri,
bimbólikasztó - Anthonomus pomorum, almaeszelény - Rynchites Bacchus, recés
körtepoloska (körte csipkéspoloska) - Stephanitis piri, füstösszámyú levélbolha - Psylla
pruni, almafa-levélbolha - Psylla mali, körtefa-levélbolha - Psylla pyrisuga, kis
körtelevélbolha (pontozottszárnyú levélbolha) - Ps. pyri, őszibarack-levéltetű - Phorodon
persicae (Mysus p.), fekete cseresznyefa-levéltet ű - Mysus cerasi, almafa levélpirosító tet ű Dysaphus devecta, almafa-vértet ű - Eriosoma lamgerum, piros körtepajzstet ű - Epidiaspis
leperi, sárga körtepajzstetű - Quadrispidiotus pyri, sárga almapajzstet ű - Q. ostreaeformis,
kaliforniai pajzstetű - Q. perniciosus, pókhálós szilvamoly - Hyponomeuta padellus,
barackmoly - Anarsia lineatella, nyerges sz őlőmoly - Clysia ambiguella, almailonca Adoxophyes reticulana, gyapjaslepke - Lymantria dispar, az erd őnél már említett amerikai
fehér szövőlepke, kis téliaraszoló - Operophtera brumata, vörös atka - Metatetranychus
ulmi, cseresznyelégy - Rhagoletis cerasi. Az érett gyümölcsöket megrágja a kecskedarázs Paravespula vulgaris.
Konyhakertek

Gyümölcsösökben vagy a településeken találhatók. Kártev ők: káposzta levéltetű Brachycolus brassicae, burgonyabogár (kolorádóbogár) - Leptinotarsa decemlineata,
borsóormányos - Aoromius quinquepunctatus, csíkos káposztabolha - Phyllotreta undulata,
kis káposztabolha - Ph. vittula, borsózsizsik - Bruchus pisi, babzsizsik - Acanthoscelides
obtectus, akácmoly - Etiella zinkenella (borsón károsit a hernyó), káposztalepke - Pieris
brassicae (az utóbbi évtizedekben nagyon megritkult), répalepke - Pieris rapae (ez a „kis
káposztalepke" a kert gyakoribb fehérlepkéje, hernyója a káposztán is károsít), repcelepke Pieris napi (el őbbi két fehérlepkével együtt a káposztaféléken petézik). A lepkék
viráglátogatók. Salátabagoly-Mamestra oleracea, fokhagymalepke - Dyspessa ulula;
hagyma-aknázólégy - Dizygomyza cepae, közönséges takácsatka - Tetranychus urticae
(nyáron zöld, ősszel vörös). Kisebb kárt okoz pl. á sávos csipkéz őbogár - Sitona lineatus
(borsón),- a kerti meztelencsiga - Agriolimax agrestis és a lótücsök (lótet ű) - Gryllotalpa
gryllotalpa.
Települések

Zenta és a hozzá tartozó falvak gerinctelen állatvilága igen sokrét ű, és sajátosan
alkalmazkodott az ember közvetlen környezetéhez, életviteléhez és háziállataihoz. Az apró
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állatok is urbanizálódnak éppúgy, mint a zöld varangy, a veréb, a fecskék, a gerle, a kuvik
vagy az egér. Az urbanizálódás két ellenkez ő irányban hat:
- egyrészt a gépjármíí-forgalom, a légszennyez ődés, a zaj, a szúnyogirtás és egyéb
vegyszerhasználat stb. számos állatfaj egyedeinek megritkulásához vezet;
- másrészt a fásított utcák, a kiskertek és a virágos erkélyek, a házak, a tárolt
élelmiszer, a gazdasági udvarok, a hulladék, valamint az él ősködéshez gazdaként szolgáló
ember és háziállatai új él őhelyeket és éleїlehetőségeket kínálnak.
A megritkult fajokról csak annyit, hogy a két világháború közötti id őszakban
kisiskolás pajtásaimmal még neveltünk selyemhernyót, vagyis a közel másfél ezer évvel
ezelőtt Kínából kicsempészett selyemlepke - Bombyx mori hernyóját. Nyárel ői estéken
lestük a fa villanykarók tövéb ől előbújó robusztus orrszarvú bogarat - Oryctes unicornis-t,
de még nagyobb tiszteletnek örvendett körünkben a lódarázsnál is nagyobb, potrohán 4
sárga foltot viselő, általunk „ablakos darázsnak" nevezett óriás t őrösdarázs - Megascolia
flavifrons haemorrhoidalis. Utólag tudtam meg róla, hogy lárvája nálunk az orrszarvú
bogár lárvájában fejl ődik; ezért nagyon ritka nálunk mindkét faj. Akkortájt viszont nem
volt ritka nálunk Európa legnagyobb lepkéje, az éjjeli pávaszem - Saturnia pyri. A lepkét és
nagy, sző rös, vörösbarna bábját a gyümölcsfákon találtuk. Elég gyakori volt a nagy vándor,
a Földközi-tenger európai vagy afrikai partvidékér ől tavaszonként érkez ő halálfejes lepke Acherontia atropos. Utcai fáinkon esténként hosszan cirpelt a hosszúszárnyú zöld
lombszöcske -Tettigonia viridissima. Nézzük a településeinken még ma is elég gyakori
gerinctelen állatokat!
Utcák

A télutó melegebb napjain, a napsütötte házfalakon megjelennek az áttelel ő nagy
termetű legyek, pl. a poroshátú gilisztalégy - Pollenia rudis és a kék dongólégy - Calliphora
vicina. Kora tavasszal a kerítések vagy öreg fák tövében tömeges a vörös és fekete
mintázatú ver őköltő bodobács - Pyrrhocoris apterus. Párzó egyedei és lárvái egyaránt
láthatók.
Az utcai pázsitban már korán virító pongyola pitypang sárga fészekvirágzatán apró
pitypang-bányászméhek - Andrena taraxaci gy űjtenek; a hársfákon gyakori a tavaszi és a
kerti bársonylégy - Bibio marci és B. hortulanus. A vadgesztenyefák nagy virágain f őleg a
termetes, szőrös földi poszméh - Bombus terrestris, a kerti poszméh - B. hortorum és a kék
fadongó - Xylopa violacea gyakoriak. Az egyre ritkuló fehér akácon f őleg a házi méh Apis mellifera szorgoskodik.
A fasorok kádev ői a fűzfarontó lepke - Cossus cossus és az almafarontó-lepke Zeuzera pyrina hernyói, míg a vadgesztenyefákat a pézsmacincér - Aromia moschata és a
diófacincér - Megopis scabricornis hernyói furkálják. A szilfák levelein sok zacskógubacsot
okoz a Byrsocripta gallarum nev ű gubacs-levéltet ű, a hársfák levelén kis hegyes paprikára
emlékeztető gubacsokat okoz az Eriophyes tiliae gubacsatka, a szomorúf űz hosszú
hajtásainak eltorzult leveleib ől álló fűzrózsa-gubacs fejlődik a Rhabdophaga rosaria
gubacsszúnyog peterakása után. Utcai diófák levelein az Aceria erinea és A. tristriatus
gubacsatkák okoznak szemölcsszer ű képződményeket.
Virágzó bodzacserjéken és az útszélen növ ő mezei katángon gyakori a fekete répalevéltetű - Doralis fabae, de gyakran ott látható a tet űpusztító katicabogár - Coccinella
septempunctata és lárvája is. A tetves növényeket szívesen látogatják a hangyák is, mert a
levéltetvek édes ürülékét nyalogatják.
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Magasabb épületek sima cementburkolatos falán szürkés, feketés foltocskák arról
árulkodnak, hogy ott a városi hamvaspók - Dictyna civica csoportja tanyázik. Kis kerek
hálójukat a por és a fist lerakódása szennyezi.
Tavaszi és nyári estéken az er ősebb fényű utcai lámpák körül rengeteg apró szúnyog,
éjszakai lepke, holyva, bogár gyűlik össze, de kora tavasszal a közeli csatornákról berepül
az óriáscsíbor - Hidrous piceus is. A kivilágított kirakatok üvegén rendszerint látni néhány
bagolylepkét.
Nyári éjszakákon még hallani a házi tücsök - Gryllus domesticus ciripelését.
Udvarok, kiskertek

A mezőgazdasággal foglalkozó lakosság tágas udvaraiban -városban, falvakban,
tanyákon egyaránt -számos apró állat talál él őhelyre. A trágyában, hulladékban gazdag
helyeken megjelenik a márványos ganajholyva - Ontholestes murinus és a dögész holyva Creophilus maxillosus, számos apró ganéjbogár (Heptacaulus sus, Aphodites varians, A.
prodromus, A. distinctus stb.), a sutabogarak közül pedig a Hister-fajok. Gyakori az
udvarokban a gyepi hangya - Tetramurium caespitum, mely néha még az emeleti lakásokba
is ellátogat.
A trágyadomb főleg a legyek bölcs ődéje. Marhatrágyában fejl ődnek az állatokat és
az embert is támadó vérszívó szuronyos istállólégy - Stomoxys calcitrans; az állatok szeme,
orra körül nyalakodó tanyai légy - Musca autumnalis; a viráglátogató kerti légy - Morellia
hortorum. A legismertebb házi légy - Musca domestica sertéstrágyában kezdi életét, de
földben bábozódik be. Falusi udvarokban gyakori a keritéslégy - Muscina stabulans,
valamint az emésztőgödörben fejlődő árnyékszéklégy - Fannia scalaris, házi viráglégy Paregle cinerella és a közönséges herelégy - Eristalomyia tenax. A legyek már ezét is
komolyan veszélyeztetik egészségünket.
A földes vagy téglázott aljú istálló, ól, fáskamra, fészer jó búvóhely a kis márványos
ászka - Tracheoniscus rathkei és az érdes pinceászka - Porcelio scaber számára. Ilyen
helyen nem ritka a fekete szín ű, dülleszkedő közönséges bűzbogár („büdösbogár") - 131aps
lethifera. Szívesen tanyázik itt a fali kaszáspók - Opilio parietina, a mintás álkaszáspók Hoplopholcus forskali, a jó nagyra növ ő, kerek hálót készítő koronás keresztespók Araneus diadematus és a kusza hálót szöv ő házi zugpók - Tegenaria domestica.
Az udvarok és kiskertek orgonafáin, bodzabokrain nem ritka a rezes virágbogár Potosia cuprea, az aranyos rózsabogár - Cetonia aurata, valamint a k őriserdőnél már
említett, kellemetlen szagú k őrisbogár - Lytta vesicatoria.
A kerti virágok látogatói: a fecskefarkú lepke - Papillio machaon, a kardoslepke Iphiclides podalirius, a nagy rókalepke - Nymphalis polychloros, az atalanta lepke Euvanessa atalanta és a kacsafarkú lepke - Macroglossum stellatarum ma már annyira
megritkultak, hogy kíméletre, védelemre szorulnak. Gyakoribbak: a közönséges viráglégy Anthomyia pluvialis, a zeng őlegyek közül az Epistrophe (Episyrphus) és a Syrphus
(Dasysyrphus) - fajok, Gyűjtögetnek itt a magánosan él ő kisebb-nagyobb méhek is.
Igényesebb kertekben, gyárak udvarában lucfeny őket is ültettek. Közülük sokat
károsít a feny őgubacs-levéltet ű - Sachiphantes viridis. A jó kerti földben gyakori a
közismert, hasznos földigiliszta - Lumbricus terrestris.
Házak, lakások

A házak és a társasházak lakásai viszonylag zárt életterek, de számos apró állat utat
talál a tartós beköltözésre vagy rövid látogatásra.
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Régebben, amikor még a bútorok öröklődtek, nem volt ritka a vérszívó ágyi poloska
- Cimes lectularius, sem a bútorokban perceg ő, szúnak vélt nagy és kis kopogóbogár Anobium pertinax és A. striatum. Míg az ágyi poloskát sikerült kiirtani a II. világháborút
követő években ide is eljutó kontaktmérgekkel, addig a molyok, szúnyogok, legyek,
készletkártev ők stb. ma sem kímélnek bennünket.
A szekrényekben őrzött gyapjúholmit a ruhamoly-Tineola biselliella, a sz őrmefélét a
szűcsmoly - Tinea petlionella, mindkett őt a kárpitosmoly - Trichophaga tapetzella
károsítja. Az udvarokban felgyüleml ő esővízben fejlődik a dalos szúnyog - Culex pipiens
lárvája. Nyáridőben főleg ez a szúnyogfaj gyötör bennünket a lakásban, télen viszont közeli
rokona, a házi szúnyog - Culex molestus kínoz, „molesztál" bennünket. Minden lakásba
bejut a házi légy - Musca domestica, a világítótestek körül röpköd ő kis házilégy - Fannia
canicularis (nem száll az emberre). Konyhában kellemetlenkedik a termetes húslégy sarcophaga carnaria, a gyümölcsök illata pedig becsalja a közönséges muslicát Drosophila melanogaster-t. A fürd őszobában jól érzi magát az ezüstös ősrovar („cukroska")
- Lepisma saccharin, egyes konyhákban megjelenik a svábbogár - Blatta orientalis
(konyhai csótány), néhol a német csótány - Blattella germanica.
A kamrában sokféle készletkártev ő dézsmálja, szennyezi a lisztet, száraztésztát,
gyógynövényt, magvakat, szárított gyümölcsöt stb. Ilyenek: a fogasnyakú gabonabogár Oryzaephilus surinamensis, a nagy és kis lisztbogár - Tenebrio molitor és Trib őlium
confusum, a nagy kenyérbogár - Tenebrioides mauritanicus, a máshol már említett bab- és
borsózsizsik, a lisztmoly - Anagasta kuehniella, a készletmoly - Ephestia elutella, dióban a
raktári gabonamoly - Nemapogon granellus lárvája furkál. Nagyjából ezek a
készletkártevők találhatók a malomban és a gabonaraktárakban, de ott még gyakori a
gabonazsizsik - Calandra granaria, a lisztilonca - Pyralis farinalis és a kukoricabogár Tribolium castaneum is.
Garázsom falán találtam a gyakori lopódarázs - sceliphron destillatorium
többkamrás fészkét, a tv-antenna er ősítődobozában pedig a kis körtefarú gömböcdarázs Eumenes pomiformis borsónyi agyagfészkét. Padláson, fészerben gyakran készít egylép ű
fészket a békés természet ű francia darázs - Polistes gallicus.
Este a kivilágított szobába, a szúnyoghálót is megkerülve, bejut egy-egy szúnyog,
apró holyva, esetleg a 15 mm-es fekete, fürge nagy selymes futrinka - Harpalus rufipes. Ez
a faj az 1990-es évek elején túlszaporodott tartományunkban, gyakori volt a lakásokban is,
s nagy riadalmat keltett.
Érdekességként említem, hogy IV. emeleti Tisza-parti lakásunkba gyakran
belátogatnak a különféle rovarok. A konyhai lámpabúra tisztogatásakor a benne összegy űlt
csipetnyi száraz maradékban 151 db elpusztult rovart találtam; közülük 2 fatet ű, 1
tolvajpoloska, 35 kabóca, 7 bogár, 13 tegzes, 14 árvaszúnyog, 8 csíp őszúnyog, 15 muslica,
54 különféle apró légy és 2 parányi fürkészdarázs volt.
Szobanövényeink talajában sok parányi fonálféreg él, a növények átültetésekor pedig
apró, fehér ugróvillások pattognak szanaszét. Nyáron levéltetvek, az erkélyen nevelt
petúniát kis, fehér lepkéhez hasonló tiszteskék - Trialeurodes vaporarium tömege lepheti el.
A pálmákat, de különösen a leandert az oleander-pajzstet ű - Aspidiotus hederae szívogatja.
Gondosan ápolt dísznövényeinken kevés az állati kártev ő.
Őszidőben főleg a települések szélén, így a Tisza partján is, a lakóházak ablakaiban
megjelennek a téli szállást keres ő legyek, fátyolkák vagy a kellemetlen szagú
bencepoloskák Raphigaster nebulosa.
Itt látom alkalmasnak a Népkert említését, mert ott számos olyan állatka él,
melyeket községünk területén máshol nem találunk. Ilyen pl. a h őscincér, melynek lárvája
több mint két évig a tölgyfában furkál, végül már akkora járatokat, hogy az em be r u11a is
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beléjük fér; majd bebábozódik, s tavasszal el őbújnak a rövid életű, fejlett bogarak,
párzanak, petét raknak, s elpusztulnak. A h őscincér - Cerambix cerdo a legnagyobb
bogarunk. A népkerti öreg tölgyfákon él a tölgyfaszöv ő (lepke) - Lasiocampa quercus is. A
vénic szilfában a nagy szilfakéregszú - Scolytus scolytus és a kis szilszijácsszú - Sc.
multistriatus furkál.
Sok itt a parányi gubacsdarázs, melyek petézése nyomán a tölgyfán, szilfán sajátos
gubacsok képződnek. A gubacs és okozójának neve azonos. Legismertebb gubacsunk a
diónyi buzogányfejre emlékeztet ő, fásodó magyargubacs - Andricus hungaricus. A makkon
szabálytalan alakú suskagubacs (zsírosgubacs) fejl ődik az Andricus quercuscalicis darázs
petézése nyomán. A tölgy hajtásvégén kemény, golyó alakú osztrákgubacsot okoz az
Andricus kollari, a levélnyél tövénél pedig az A. fecundatrix okoz kis tobozra emlékeztet ő
gubacsot. A tölgylevélen fejl ődő vörösödő, szivacsos, kerek gubacsot, golyógubacsot okoz a
Cynips quercusfolii nev ű kis darázs, míg a Neuroterus quercubaccarum darázs kétivarú
nemzedékének lárvája a levélfonákon fejl ődő borsónyi gubacsban található. Egyivarú
nemzedéke a levélen koronggubacsokat okoz.
Az említett gubacsok közül a suskagubacs (zsírosgubacs) sok csersavat tartalmaz,
ezért régebben a bőrcserzésnél használták olyannyira, hogy az alföldi tölgyesekb ől
külföldre is szállították.
A tölgyfa makktermését a tölgymakkormányos - Curculio glandium károsítja.
A mezei szilfa (Ulmus campestris) levelén sok zacskógubacsot okoz a Byrsocrypta
gallarum nevű levéltetű, míg a Schizoneura lanuginosa levéltetű hólyaggubacsokat okoz.
A Népkert fűzfáin, lucfenyőin és vadrózsabokrain is megtalálhatók a máshol már
említett fűzrózsa, fenyőgubacs és rózsagubacs.
Községünk területén az utóbbi évtizedekben többen is foglalkoztak a csiperkegomba
nagybani termesztésével. Kezdetben számos sajátos kártev ő csökkentette a termést. Ilyenek
pl.: Ditylenchus miceliophagus fonálféreg, Blaniulus guttulatus - televény vaspondró,
Lycoriella solani - gyászszúnyog, Mycetophila fungorum - gombaszúnyog, Leptocera
heteroneura - trágyalégy nyüvei, valamint a Linopodes antennaepes -sz őke- vagy futóatka
és a Pygmephorus mesembrinae -vörös- vagy pap ri ka- atka; de kellemetlenkedtek még
egyes ugróvillások, holyvák, gombabogarak, esetleg apró meztelencsigák is.
Az ember és a háziállatok él ősködői
A gerinctelen állatok között rengeteg a küls ő vagy belső élősködő. Egyesek lárva
korban, mások fejlett korukban él ősködnek a szabadban él ő gerinctelen vagy gerinces
állatokban, de a növényekben is. Jelentős számuk az embert vagy a háziállatokat (vagy
mindkettőt) sanyargatja. Az él ősködésnek végtelen sok módja és változata ismert, ezekbe itt
nem bonyolódhatunk. Az erdő és a lakás állatainak ismertetésénél említettük már a
szúnyogokat, bögölyöket, kullancsokat és az ágyi poloskát, mint az ember vagy az állatok
külső élősködőit. Az ember külső élősködői közül említhet ők még az emberbolha - Pulex
irritans, mely a sertés vérét is szívja, a fejtet ű - Pediculus capitis az utóbbi években főleg a
kisiskolások körében jelentkezett, a ruhatet ű - P. humanus századunk közepéig gyakoribb
volt, de a kontaktmérgek, pl. DDT (dídíti) alkalmazásával szinte elt űnt. Lapostetű - Phtirus
pubis a szeméremtszőrzetben él, míg a rühatka - Sarcoptes scabiei f őleg az ujjak közötti
puha bőrbe telepszik.
Az ember bels ő élősködői közül az Amoeba intestinalist a II. világháború végén
Afrikából visszavonuló német hadsereg terjesztette; bélbántalmakat okoz. Lamblia
(Giardia) intestinalis az ember belében él. Trichomonas vaginalis a n ők hüvelyében okoz
gyulladást; Enterobius (Oxyuris) vermicularis - hegyesfarkú bélgiliszta f őleg a gyermekek
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belében kellemetlenkedik. Az embernek és egyes állatoknak közös él ősködőit (férgeket)
majd az állati él ősködőknél említjük.
Az élősködő állatok sokszor kórokozókat terjesztenek.
Az emlős háziállatok él ősködői: az egysejtűek közül a Trichomonas foetus a tehén
meddő ségét okozza, a T. gallinae a galambokban, a Histomonas meleagridis a pulykákban,
az Eimeria perforans a nyulak belében él ősködik, míg az E. stideae a házinyúl
májgyulladását okozza. Az Isospora bigemina a kutyákban, míg az I. felis a macskákban él.
A Piroplasma canis kutyákban okoz piroplazmózis nev ű betegséget, melyet a kullancsok
terjesztenek.

A mételyek közül régebben gyakoribb volt a májmétely - Fascicola hepatica, mely
főleg a kérődzőkben él, lárvája viszont a mocsaras legel őkön található májmétely-csigában
fejlődik. Ez a métely ritkán ugyan, de az embert is fert őzheti. A lándzsás métely Dicrocoelium lanceolatum is a kér ődzőkben élősködik éppúgy, mint a Monieza expansa

galandféreg. A Dipylidium caninum a kutya galandférge, éppúgy mint a Taema multiceps,
mely utóbbinak a lárvája viszont a juhok kergekórját okozza, és Coenurus cerebralis néven
ismert. Kutyában él a törpe-galandféreg - Echinicoccus granulosus, mely nagyon veszélyes
lehet az emberre is. Sertésekben még el őfordul a horgasfejű galandféreg - Taenia solium
lárvája a Cisticercus cellulosae.
Az élősködő fonálférgek sokasága él a háziállatokban. Ilyen pl. a sertés
orsógilisztája - Ascaris suum, aló és a szamár bélgilisztája - Parascaris equorum, a
szarvasmarha belében a Toxocara vitulorum, juhban az Ascaris ovis, kutyában a Toxocara
canis, macskában a T. mystax. Lovaknál az Oxyuris equi és a St гongylus vulgaris. Ebeknél
még előfordul az Ancylostoma caninum és az Uncinaria stenocephala, bár az ebeket
féregtelenítik. A juhok tüd őférgességét a Dictyocaulus filana okozza. Hozzánk csak más
vidékről, nagyon ritkán kerül ide a t ri china - Trichinella spiralis, mely a szabadban nevelt
sertések húsában betokozódott lárvájával (borsóka) az emberbe is bekerülhet.
A külső élősködők közül a nyűgatkák a legtömegesebbek. A kutya és a macska
szőrtüsző atkája - Demodex canis, a sertés rühatkája a Sarcoptes suis (Sarcoptes scabiei var.
suis), de a lónak, juhnak, kecskének, nyúlnak, kutyának is van „saját" rühatkája. A
macskák lábán és fején varasodást okoz a Notoedres tati nev ű atka. A szőrrágó tetvek Bovicola-fajok megtalálhatók minden háziállatunkon. A kutyákon, macskákon gyakori a
kutyabolha - Ctenocephalides canis.
A legyek között is van néhány faj, melyek sok kellemetlenséget okoznak; pl. a
szuronyos istállólégy - Stomoxys calcitrans, juhokon az elevenszül ő tanyai légy - Musca
autumnalis, a lóbagócs - Gastrophylus intestinalis lárvája a ló gyomrában él ősködik, a
juhbagócs - Oestrus ovis a juh orrába rakja petéit, a marhabagócs - Hypoderma bovis
lárvája pedig a szarvasmarha b őrében furkál.
Amikor még a jószágot tavasztól őszig legeltették, nagyobb volt az él ősködők okozta
károsodás.
A háziszárnyasok él ősködői közül leggyakoribb egysejtűek a Histomonas
meleagridis a pulykákban, a Trichomonas gallinae a galambokban, a csibék belében pedig
az Eimeria tenella. A férgek közül az Ascaridia galli a tyúk, gyöngytyúk és a kacsa
bélférge, a Heterakis gallinae a tyúk és a pulyka vakbélférge, a Syngamus tracheae a
tyúkfélék légcsőférge. A tyúkok lábának elmeszesedését a Cnemidocoptes gallinae nev ű
atka okozza. A tollrágó tetvek közül gyakori a közönséges tyúktet ű - Menopogon gallinae,
a kis tyúktetű - Goniocotes hologaster; a gondozatlan, nagy tömegben él ő galambokon
(főleg a „vadócokon") a karcsú galambtet ű - Columbicola columbae. Tyúkólakban él az
ovantag - Argas percicus.
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Az ökológiai fejezet végén említsük meg a ház körüli állatok él ősködőit is.
Fecskéken, verebeken, fészekodúkban költ ő cinegéken és fészkeikben nem ritka a
fészekbolha - Ceratophyllum tribulis. Nálunk a házi egér egyik alfaja - a gözü egér (güzü)
él, s a mezőről betelepszik az éléskamrába, kukoricagóréba, hétvégi házakba stb. Mint azt
Mikes M. kutatásai is igazolják, a gözü egéren és fészkében sokféle küls ő élősködő
található. Ilyenek pl. a pocokbolha - Ctenophtalmus assimilis és az egérbolha - Leptosyla
segms. Az egérfészkekben néha sok vérszívó atka is található, p1.:Haemolaelaps glasgowi
és a Myonissus decumeni, míg a kullancsok közül gyakori az Ixodes ricinus és a
Dermacentor marginatus. Ezek az él ősködők az elhagyott fészkekben is hosszú ideig
megmaradnak. Az éhes él ősködők más állatokra vagy az emberre is rákapaszkodhatnak, s
vérszívásuk alkalmával különféle kórokozókat terjeszthetnek.
Silótornyok, raktárak közelében lev ő épületekben (pincében, garázsban stb.) nem
ritka a vándorpatkány, s rajta a patkánybolha - Nosopsyllus fasciatus.
A háziméh (mézel ő méh) - Apis mellifera (A. mellifica) sem mentes, az
élősködőktől. A méheknél a Nosema apis spórás véglény gyomorvészt okoz. Ismert
élősködő a méhtetű - Braula coeca, mely valójában szárnyatlan méhtetülégy. Az atkák
közül ismert a méhatka - Acarapis woodi és újabban a varroa-atka - Varroa jacobsoni.
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A GERINCTELEN ÁLLATFAJOK JEGYZÉKE
EGYSEJT ŰEK - PROTOZOA - PRAŽIYOTINJE

Ostorosok - Mastigophora (Flagellata) - Bičari
Anthophysa vegetans - virágostoros - T pl.
Monas vulgaris - felemásostorú állatka - T
Oicomonas termo -egyostorú állatka - cs. mocsár
Bodo celer - T, pl.
Bodo globosus - T, pl.
Bodo putrinus - szennyvizekben, baktériumfaló
Bodo saltans - T, pl.
Bodo triangularis - T, p1.
Costia necatrix -pontyfélék fátyolbetegségét okozza
Lamblia /Giardia/ intestinalis - gyermekek belében
Histomonas gallinae /H. meleagridis/ - pulykákban; kórokozó
Trichomonas foetus - tehenek medd őségét okozza
Trichomonas gallinae -háziszárnyasokban, galambokban; kórokozó
Trichomonas vaginalis -nők hüvelyében
Gyökérlábúak - Rhizopoda - Amibe

Amoeba intestinalis - ember belében /a II. világháború idején az Afrikából visszavonuló
német hadsereg terjesztettel
Amoeba proteus /Chaos chaos/ - poshadt vizek iszapjában
Amoeba terricola - trágyás talajban
Amoeba vulgaris - T, pl.
Arcella vulgaris - T, pl.; cs /vízinövényeken/
Aspidisca coltata - T, pl.
Difflugia limnetica - T, pl.
Difflugia pyriformis - holtág
Difflugia urceolata -mocsár iszapjában
Napállatkák - Heliozoa

Actinophris sol - napállatka -holtág, növényeken
Actinosphaerium eichorni - sugaras napállatka -holtág növényein
•
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Spórások - Sporozoe

Eimeria carpelli - pontyok belében; kórokozó
Eimeria perforans - nyulak belében; káros
Eimeria tenella -csirkék vakbelében; káros
Isospora bigemina - kutyákban; káros
Nosema apis - méhek hasmenését okozza
Nosema bombycis -selyemhernyó pusztulását okozza /régebben volt/
Plasmodium vivax -lázállatka; a harmadnapos váltóláz /malária/ okozója; a foltos
maláriaszúnyog /Anopheles maculipennis/ terjeszti; az I. világháború utáni években
még jelentkezett
Plasmodium malariae - negyednapos váltóláz okozója /ma már nincs/
Piroplasma canis - ebek vérél ősködője
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Csillósok - Ciliata - Ti°epljari

Didinium nasutum - ormányosállatka; főleg holtágakban /h/
Dileptis anser - lúdcsillós - h
Ichthyophthirius multifrlius - keszegeken, kárászokon darakórt okoz; cs
Nassula elegans - varsaállatka - h
Chylodonella cuculus - T, pl.
Chylodonella cyprini - pontyon, ezüstkárászon
Colpidium colpoda - veseállatka - cs
Paramecium aurelium -papucsállatka - T, pl.
Paramecium bursaria - T, pl.
Paramecium caudatum - T, h, gödrökben
Paramecium trichium - T
Carchesium polypinum - bokros harangállatka - T, cs - növényeken
Epistylis plicatilis - h, cs
Trichodina pediculus -hidratetű - h, cs
Vorticella campanulata - harangállatka - T, h -növényeken
Voritcella convalaria - T
Vorticella microstoma - T
Vorticella similis - h, cs
Stentor polymorphus - kürtállatka - h, cs
Stylonychia mytilis - kagylóállatka - T, h; pl.
Tintinnopsis lacustris - T; pl.
Szívókások - Suctoria
Acineta ligulifera - kehelyszívókás - cs; vízinövényeken
TÖBBSEJT Ű ÁLLATOK - METAZOA - VIŠEĆELIJSKE ŽIVOTINJE

Szivacsok - Porifera - Sunđeri

Ephydatia fluviatilis - folyami szivacs - T
Ephydatia mülleri - T; vízbe merült gallyakori
Spongilla fragilis - törékeny szivacs - T; gallyakon, köveken
Csalánozók - Cnidaria - Dupljari

Chlorohydra viridis - zöld hidra - T, cs; növényeken
Hydra circumcincta - törpe hidra -T; köves aljzaton, bevonaton
Hydra vulgaris - közönséges hidra -T; vízbe merült gallyakon
Pelmatohydra oligactis - nyeles hidra - h, cs; növényeken
Cordylophora caspia - bunkós polipocska - T; köveken, gallyakon
(Új faj a Tisza jugoszláv szakszán; G.J. 1979.)
Laposférgek - Platyhelminthes - Pljosnati crvi
Örvényférgek - Turbellaria - Trepljasti crvi

Dendrocoelum lacteum - tejfehér örvényféreg - Csík-patak, cs; növényen
Macrostomum histrix -résszájú örvényféreg - cs; vízinövényeken
Microstomum lineare - hidrafaló örvényféreg - T, cs; növényeken
Planaria lugubris - gyászplanária - cs, mocsár
Planaria torva - mocsári planária - h, cs; növényeken
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Szívóférgek /mételyek/ - Trematodes - Metrlji
Monogenea /egygazdás, főleg külső élősködők/

Dactylogyrus vastator - kopoltyúféreg - T, h; halastóból telepített pontyokon
Diplozoon paradoxum -ikerféreg - h, cs; pontyon, ezüstkárászon
Gyrodactylus elegans - horgas métely - karikakeszeg kopoltyúján
Polystomum integerrinum - hatszívókás métely - békákon
Digenea (átalakulással fejlődő, többgazdás élősködők)

Diplodiscus subclavatus - kecskebékákban
Echinostoma revolutum -récékben, dankasirályokban
Fascicola hepatica - májmétely - juhokban, szarvasmarhákban; lárvája a kis vízicsigában
(májmételycsiga - Galba truncatula) fejl ődik
Apophalus mühlingi - dankasirályokban, küszvágó csérekben; lárvája keszegfélék uszonysugaraiban
Pachytrema calculus - sirályban, csérben; lárvája keszegekben
Dicrocoelium dendriticum (D. lanceolatum) - lándzsaalakú métely;- juhokban,
szarvasmarhákban; lárvája szárazföldi csigában, hangyában
Cephalogonymus retusus - kecskebékákban
Lyperosomum longicauda -szarkákban
Lyperosomum algesi - szarkákban
Diplostomum spathaceum - dankasirályokbari; lá rv a vízicsigában, majd keszegfélék
bőrében - Neascus cuticula - feketepettyességet okoz
Galandférgek - Cestodes - Pantljičare

(Átalakulással fejl ődő, többgazdás belső élősködők)
Ligula monogramma (L. intestinalis) - szíj-galandféreg - vízimadarakban; lárvája
kandicsrákban, keszegben
Diagramma interrupta -el őzőhöz hasonló „ligulás" betegséget okoz
Diploposthe levis -récefélékben
Passerilepis crenata -szarkákban
Cloacotaema megalops - récefélékben
Nematotaenia dispar - varangyos békákban
Dipylidium caninum - kutyák vékonybelében
Fimbriaria fascicolaris -récefélékben
Raillietina echinobothrida - tyúk, pulyka, fácán belében
Taenia multiceps (Polycephalus m.) - kergeféreg - főleg juhászkutyákban; lárvája Coenurus
cerebralis néven ismert; juhok agyában
Taenia saginata (Taeniarynchus saginatus) símafej ű galandféreg (...—)
-ember belében; betokozódott lárvája (borsóka) Cysticercus bovis néven a
szarvasmarha húsában -manapság már nincs, de volt
Taema solium - horgasfej ű galandféreg - emberben; lárvája (borsóka) Cysticercus
cellulosae néven ismert; sertések húsában; régebben el őfordult, ma már nincs
Echinococcus granulosus - törpe galandféreg - kutyák vékonybelében; lárvája Echinococcus
polymorphus néven ismert; juhokban, kecskékben, sertésekben, emberben;
kutyákban a féreg ma is gyakori
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Hengeresférgek - Nemathelminthes - Valjkasti crvi
FoПálférgek - Nematoidea - Kon časti crvi

Heterodera göttingiana - borsó-fonálféreg - borsó, szója kártev ője
Heterodera schachtii -répaféreg -cukorrépát, sárgarépát károsítja
Meloidogyne hapla - gyökérgubacs-fonálféreg -szántóföldön
Aphelenchioides composticola - gombamicélium-kártev ő
Anguina tritici - búzaféreg - búzakalászban
Circonemoides xenoplax - gy űrűs fonálféreg - talajban
Tylenchus filiformis - közönséges szuronyféreg - talajban
Tylenchorchynchus dubius - kerekfarkú fonálféreg - talajban
Ditylenchus dipsaci -szárfonálféreg - lucerna-. cukorrépa-, hagymakártev ő
Ditylenchus miceliophagus - csiperke-fonálféreg - gombakártev ő
Pratylenchus crenatus - gabona, borsó, saláta gyökerén
Pratylenchus penetrans -árpa, kukorica, zöldségféle gyökerén
Pratylenchus pratensis -szántóföldi és réti növények gyökerén
Pratylenchus pseudoparietinus - termesztett gomba komposztjában
Dorylaimus stagnalis - tavi tűféreg - Holt-Tiszában
Mesodorylaimus mesonictus - közönséges tűféreg - talajban, csatornában
Aporcelaimus obtusicaudatus - kerekfarkú t űféreg - talajban
Eudorylaimus carteri - görbefarkú t űféreg - vízben, talajban
Chromadorina viridis - pirosszem ű fonálféreg - vízinövényeken
Eudiplogaster fictor - duplahasú fonálféreg -pocsolyákban
Anaplectus granulosus - földtúró fonálféreg - talajban
Monhystera filiformis - táncoló fonálféreg - vízben, talajban
Panagrolaimus rigidus - szemetes fonálféreg - korhadó anyagokban
Állatok és emberek emészt ő- és légz őszerveiben:

Ascaris lumbricoides -orsógiliszta - ember belében
Ascaris suum -sertésben
Ascaridia galli - tyúk, gyöngytyúk, kacsa belében
Ascaridia columbae - galambokban
Neoascaris vitulorum - szarvasmarkákban
Parascaris equorum -lóban, szamárban
Toxocara cans - kutyákban
Toxocara mystax - macskákban
Oxyuris vermicularis (Enterobius v.) - hegyesfarkú bélgiliszta- f őleg gyermekekben
Heterakis gallinat -tyúkokban
Rhabdias bufonis - békában
Rhabdits gracilicauda - gombatermesztési kártev ő
Strongylus vulgaris - lovakban
Ancylostoma caninum - kutyákban
Uncinaria stenocephala - kutyákban, macskákban
Syngamus tracheae - tyúk, fácán légcs őférgességét okozza
Trichinella spiralis - trichina - emberben; betokozódott lárvája (borsóka) sertésben,
vaddisznóban - nagyon ritka nálunk
Philometra ovata - keszegfélék hasüregében (gyakran Ligulával együtt)
Philometra rischta - keszegfélék kopoltyúfed őjében
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Buzogányfej űek - Acanthocephala

Acanthocephalus ranae - kecskebékákban
Leptorhynchoides plahicephalus - kecsegék be l ében
Villásférgek - Aschelminthes
Kerekesférgek - Rotatoria

Rotaria neptunia - T, p1. (a többi kerekesféreg is planktonszervezet)
Rotaria rotatoria - közönséges férgecske - T
Pompholyx complanata - h
Filina cornuta (F. brachiata) - T
Filina longiseta - háromsertéj ű férgecske - Т , h
Hexartra mira (Pedalia m.) - T
Cephalodella misgurnus - T
Cephalodella mucronata - T
Trichocerca bicristata - kubikgödör, ártér
Trichocerca capucina - T
Trichocerca pusilla - T
Synchaeta pectinata - csillóskarú férgecske - kubikgödör
Polyarthra dolichoptera T, h
Polyarthra major - T
Polyarthra vulgaris - Т , h
Asplanchna brightwelli - T
Asplanchna sieboldi - T
Lecane bulla - T
Lecane closterocerca - T
Lecane cornuta - T
Lecane luna - h
Lecane lunaris - T
Lecane stenroosi - T
Lecane ungulata - h
Trichotria pocillum - T, h
Trichotria tetractis - T
Lophocharis salpina - T
Colurella colurus - T
Colurella uncinata - h
Lepadella patella - T, h
Euchlanis dilatata - villásfarkú férgecske T
Brachionus angularis - kéttüskés férgecske - T
Brachionus budapestiensis - T
Brachionus calyciflorus - négytüskés férgecske - Т, h
Brachionus falcatus - T
Brachionus quadridentatus - T
Brachionus rubens T
Brachionus urceolaris - Т , h
Platyias quadricornis - Т , h
Keratella cochlearis - kehelyférgecske - T
Keratella quadrata - kockaalakú férgecske T, h
Keratella valga - Т, h
-

-

-
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Kellicottia longispina - T
Notholca acuminata -csíkos férgecske - h
Notholca squamula - T
Anuraeopsis fisa - T, h
Csillóshasúak - Gastrotricha
Chaetonotus maximus - sünférgecske - dús növényzet ű csatornában
Nyelesférgek - Camptozoa
Urnatella gracilis - Bokrosférgecske - T, köves aljzaton
(Jugoszláviában els ő lelet Zentánál; G.J. 1984)
Gyű rűsférgek - Annelida - Člankovite gliste
Sertelábúak - Chaetopoda
Deno digitata - négykopoltyús giliszta - h
Dero obtusa -T, h
Nais communis -T
Paransis litoralis - szikes mocsarakban
Uncinata uncinata (Paranais u.) - T
Stylaria lacustris - nyelves naisz - pávai holtág, cs

*
Branchiura sowerbyi - T
Isochaeta michaelseni - T
Limnodrilus claparedeianus - imbolygó féreg - T
Limnodrilus hoffineisteri - T, h
Limnodrilus profundicola (L. helveticus) - T
Limnodnilus udekemianus - T
Peloscolex velutina - T
Psammoryctides albicola - T, h
Psammoryctides barbatus - h
Potamothrix hammoniensis - T, h
Tubifex tubifex -cs ővájó féreg - T, h

Földigiliszták - Lumbricidae - Kišne gliste
Allolobophora dubiosa - mocsári giliszta
Allolobophora antipai -szántóföldi giliszta
Allolobophora caliginosa - bűzgiliszta -szántóföld, mocsár
Allolobophora leoni - mezei giliszta - szántók, rétek
Allolobophora rosea - rózsszínű giliszta - művelt talajokban
Dendrobaena octaedra - korhógiliszta -erd ő, rét (mocsár)
Dendrobaena platyura - laposfarkú giliszta - nedves rét
Eisenia foetida - trágyagiliszta
Eiseniella tetraedra - kétélt ű giliszta - vizek partján
Lubricus rubellus - vörösl ő giliszta - szántóföld, rét, erd ő
Lumbricus terrestris - közönséges földigiliszta - kertben
Octolasium lacteum - tejfehér giliszta - kertben, szántóföldön
Octolasium transpadanum -alföldi giliszta - nedves területen
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Nadályok - Hirudinoidea - Pijavice

Piscicola geometra -halpióca - T, h
Hemiclepis marginata -békapióca - T, h
Theromyzon testulatum - madárpióca - vízimadarakon
Glossiphonia complanata -csigapióca - T, h
Hirudo medicinalis - orvosi pióca - h, Tisza hullámtere, cs
Haemopis sanguisuga - lónadály - T, Csík-ér
Erpobdella octoculata - nyolcszem ű nadály - h, cs, mocsár
Puhatestűek - Mollusca - Mekušci
l

Csigák - Gastropoda - Puževi

Teodoxus fluviatilis - folyami bödöncsiga T, kövön
Lithoglyphus naticoides - kavicscsiga - T
Viviparus viviparus (V. contectus) - közöns. fialócsiga - T, h
Viviparus hungaricus (V. acerosus) - magyar fialócsiga - T, h
Valvata piscinalis - kerekszájú csiga - h, cs
Bithynia tentaculata - közöns. vízicsiga - cs
*

Limnea auricularia - fülcsiga - h
Limnea peregra -pocsolyacsiga - mocsár (Bukurov jelzi löszfalból)
Limnaea stagnalis - nagy mocsáricsiga - h, cs
Limnaea truncatula (Galba t.) - májmételycsiga - mocsaras rét
Physa acuta -hólyagcsiga - cs
Planorbarius corneus - nagy tányércsiga - cs, h
Planorbis planorbis - karimás tányércsiga - cs
Anisus spirorbis - vízicsiga - h, cs
Anisus vortex - lemezcsiga -Tiszából kikotort homokban
Anisus vorticulus-kis lemezcsiga - T (Bukurov jelzi)
Gyraulus laevis - tiszai hullámtér
Succinea oblonga - kis borostyánk őcsiga - vizenyős helyeken (ártér)
Succinea putris - borostyánk őcsiga - Tisza hullámtere
Arianta arbustorum - márványozott csiga -ártér
Cepea vindobonensis - pannon csiga - töltés, parlag
Cochlodina laminata - fényes orsócsiga -ártér (Bukurov említi)
Fruticola fruticum - berki csiga - Tisza hullámterén
Euomphalia strigella - bokorcsiga -hullámtéren (Bukorov jelzi)
Helicella obvia - kórócsiga - parlag, utca
Helix pomatia -éti csiga - temet ő, kert
Imparietula tridens - tonnacsiga - töltésoldal
Pupilla muscorum - bábcsiga - töltésoldal
Trichia hispida - pelyhes csiga - Tisza mentén (Bukurov említi)
Vitrina pellucida -üvegcsiga - Népkert
Agrolimax agrestis - kerti meztelencsiga - kert, pince
Limax maximus - nagy meztelencsiga -erd ő (pince)
(Bukurov, 1948, az említett csigafajok házait a vasúti bevágás löszfalából gy űjtötte.
A sok ezer évvel ezel őtt itt élt fajok él ő utódai ma is megtalálhatók.)
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Kagylók - Larellibranchiata - Školjke

Unio crassus - tompa folyamkagyló - T
Unio pictorum - festőkagyló - T
Anodonta cygnea - tavikagyló - h, nagyobb csatorna, T
Anodonta woodiana - amuri kagyló - T, környező halastavak
(A növényevő halak betelepítésekor véletlenül ide kerültek a rajtuk kapaszkodó
kagylólárvák is. Folyóvízben Jugoszláviában - s őt Európában - a Tiszában észleltük
elsőként 1989-ben. G.J. 1991.)
Pseudanodonta complanata - lapos tavikagyló - nagyobb csatornákban
Dreissena polymorpha - vándorkagyló - T (tengeri eredet ű)
Sphaerium rivicola - nagy gömbkagyló - T
Pisidium amnicum - borsókagyló - T
Tapogatókoszorúsok - Tentaculata
Cristatella mucedo - mászkáló mohaállat - h
Fredericella sultana - ágasbogas mohaállat - T, h
Plumatella fungosa - kéreg mohaállat - T, cs
Féreglábúak - Archipodiata
Macrobiotus hufelandii - közönséges mohaállatka - töltésen mohában
Izeltlábúak - Arthropoda - Zglavkari
Rákok - Crustacea - Rakovi
Levéllábú rákok - Phyllopoda

Triops cancriformis - nyári pajzsosrák - kubikgödrökben
Ágascsápú rákok - Cladocera

Diaphanosoma brachyurum -rövidfarkú vízibolha -T, h
Sida cristalina - tapadó vízibolha - T, h (növényeken)
Daphnia cucullata -változófej ű vízibolha - T, h
Daphnia longispina - planktoni vízibolha - T, h
Daphnia magna - nagy vízibolha -T, h
Daphnia pulex - kis vízibolha - T
Ceriouaphnia laticaudata - T
Ceriodaphnia quadrangula - h
Moina micrura - T, h
Moina rectirostris,- kerekfej ű vízibolha - T, h, szikes vizek
Scapholeberis aurita - T
Scapholeberis mucronata - szarvas vízibolha - T, h
Simocephalus vetulus - T, h
Alona affinis - T (tétel)
.
Alona costata - T
Alona rectangula - T (télen)
Alonella nana - T
Alonella excisa - h
Chydorus sphaericus - gömbded vízibolha - T
Disparalon rostrata - T (télen)
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Leydigia acanthocercoides - T (télen)
Leydigia leydigi - T
Pleuroxus aduncus - h
Bosminia longirostris -sarlós vízibolha - T, h
Leptodora kindtii - h
Plyphemus pediculus - 1 ►
Kagylósrákok - Ostracoda

Candona neglecta - h
Cypris pubera - hímnélküli kagylósrák - cs
Dolerocypris fasciata - szalagos kagylósrák - h
Eucypris lutaria - mászó kagylósrák -pocsolyákban
Cyprocercus fuscatus - tavaszi kagylósrák - cs, utci árkokban
Evez őlábú rákok - Copepoda

Diaptomus castor - T
Eudiaptomus gracilis - karcsú lebeg őkandics - T, h
Macrocyclops albidus -T, h .
Eucyclops serrulatus - fűrészes kandics - T, h
Cyclops strenuus -sárga kandics - T, h
Cyclops vicinus - T, h
Acanthocyclops vernalis - tavaszi kandics - T, h
Megacyclops viridis - zöld kandics - h, cs
Diacyclops bicuspidatus - szikes vizek- T
Mesocyclops leucarti - T, h
Thermocyclops crassus - T, h
Canthocamptus staphilinus - mászó kandics - cs
Ergasilus sieboldi - „süllőtetű" - süllő, (csuka) kopoltyúján - h, cs
Haltetvek - Branchiura

Argulus foliaceus - közönséges pontytet ű - T, kubikgödör
Tízlábú rákok - Decapoda

Astacus astacus - folyami rák - T
Astacus leptodactylus - kecskerák - nagyobb csatornák
Ászkarákok - Isopoda - Mokrice

Asellus aquaticus - közönséges víziászka - T, h, cs
Jaera sarsi - pontusi tanúrák - T
Armadillidium vulgare - közöns.gömbászka - napsütötte helyeken, téglarakásokban, Tiszaparti sétányon is
.
Omscus asellus - foltos pinceászka -üvegházakban, pincékben
Porcellio scaber -érdes pinceászka („pincebogár") - udvar, fáskamra
Tracheomscus rathkei - márványos ászka - deszkák alatt
Felemáslábú rákok -Amphipoda

Chaetogammarus tenellus - karcsú bolharák - T (köves aljzaton)
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Е

Dicerogammarus villosus - kétpúpos bolharák - T szegélyvízben, virágkáka (Butomus
ubellatus) gyökérzetén
Dicerogammarus haematobaphes - pontusi bolharák - T, kövön
Corophium curvispinum devium - tegzes bolharák - T, víz alatti gallyakon, köveken, maga
szőtte tokban (tegezben)
Ikerszelvényesek - Diplopoda

Polyxemus lagurus - pamatos soklábú - avar
Glomeris hexasticha - gömbsokk%bú - korhadó fában, avarban
Gervaisia costata - bordás gömbölyke - avar
Polydesmus complanatus - karimás ikerszelvényes -erd ő, sz
Strongylosoma pallipes -sárgalábú ikerszelvényes - füzes
Blanniulus guttulatus - televényes vaspondró - ken, sz
Cylindroiulus boleti - farkatlan vaspondró - sz
Ophyiulus fallax - földi vaspondró -akácos, sz
Julus austriacus - vaspondró - sz, füzes
Schizophyllum sabulosum - homoki vaspondró - hullámtér
Százlábúak - Chilopoda - Stonóge

Lithobius forficatus - barna százlábú - kert, sz
Lithobius erythrocephalus - vörösfej ű százlábú - sz, erd ő
Lithobius crassipes -hullámtér, sz
Monotarsobius aeruginosus - törpe százlábú - erdei avar
Clinopodes lavidus (Geophilus f.) - sz
Geophilus longicornis -ártéri rinya -ártér
unja illyrica - földi rinya - avar, sz
Scutiger coleoptrata - pókszázlábú -házak körül, néha lakásban
Rovarok - Insecta - Insekti
Ugróvillások - Collembola - Skokunci

Achorutes armatus - szürke ugróvillás - tócsák vizén
Hipogastrura manubrialis - gombatermesztési kártev ő
Isotoma viridis -rét, legel ő
Isotomurus palustris - mocsári ugróka - vízpart
Isotomina termophila -rét, legel ő
Orchesella albofasciata -rét, legel ő
Orchesella cincta -öves ugróka - vizek mentén
Orchesella quinquefasciata - avarban, széna alatt, Népkert
Entomobrya lanuginosa - szikeseken
Lepidocyrtus lignorum - sziken
Lepidocyrtus paradoxul -rét, legel ő
Lepidocyrtus curvicollis -rét, legel ő
Sminthurides pumilis -rét
Sminthurides aureus -rét
Podura aquatica - vízi ugróvillás - tócsák, vizek szélén
Futó sertefarkúak - Lepismatidae

Lepisma saccharina -ezüstös ősrovar („cukroska") -lakásban
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Kérészek - Ephemeroptera - Vodeni evelovi
Palingenia longicauda - tiszavirág - korábban hatalmas tömegben rajzott a Tiszán minden
év június derekán a délutáni órákban; az 1970-es magas víz, majd a törökbecsei gát
üzem-behelyezésével (1977) el őállt változások miatt majdnem kiveszett.
Polymitarcis virgo - dunavirág -régebben, kis számban
Prosopistoma foliaceum - T, ritka
Cleon dipterum -elevenszül ő kérész - T, ritka
Cleon inscriptum - kis elevenszül ő kérész - T, ritka
Heptagenia flava -sárga kérész - T, szórványosan
Szitaköt ők - Odonata - Vilinski konjici
Calpteryx splendens -sávos szitaköt ő - T, cs
(a hím szárnya sötétkék foltos, a n őstényé egyszínű, zöldes)
Lestes barbarus - foltosszárnyjegy ű rabló - T, cs
Lestes macrostigma - nagy foltosrabló - cs, h
Lestes virens vestalis - tavi rabló - h, cs
Platycnemis pennipes - széleslábú szitaköt ő - cs, h
Agyion puella - szép légivadász - kisebb vizek mentén
Agrion pulchellum - gyakori légivadász - mint el őbbi
Ischnura pumilio - apró légivadász - cs, h
Ischnura elegans - kék légivadász - cs, h
Gomphus flavipes -sárgás szitaköt ő - T (egyre gyakoribb)
Aeschna amis - gyakori acsa - nádas, gyékényes vizeken
Aeschna mixta - nádi acsa - h, Csík-ér (nyárutón)
Anax imperator -óriás szitaköt ő - mint előbbi
Libellula depressa közönséges acsa - cs, h
Orthetrum cancellatum - vízipásztor - cs, h
Crocothemis erythraea - déli szitaköt ő - cs
Sympetrum meridinale - sárgatorú szitaköt ő - cs (szárnya tövén gyakran párányi piros
atkákat cipel)
Sympetrum sanguineum -alföldi szitaköt ő - kertekbe is berepül
Sympetrum striolatum - gyakoribb szitaköt ő - nyárutón, cs
Sympetrum vulgatum - közönséges szitaköt ő - cs, h
Csótányok - Blattidae - Bubašvabe
Blatta orientalis - konyhai csótány (svábbogár) - konyhákban
Blattella germanica - német csótány (muszkacsótány, ruszli) konyhában, pékségben
Fogólábúak - Mantidae - Bogomoljke
Mantis religiosa - imádkozó sáska -réten (zöld és barna változat)
Egyenesszárnyúak - Orthoptera - Pravokrilei
Szöcskefélék - Tettigonioidea - Zrikavci
Phaneroptera nana (Ph. quadripunctata) -pontozott repül őszöcske - száraz réten
Homocoryphus nitidus (H. mandibularis) - nagy kúpfej ű szöcske - nedves rét
Conocephalus fuscus (C. discolor) - kis kúpfej űszöcske - nedves rét
Conocephalus dorsalis -sarlós kúpfej űszöcske - nedves rét
Tettigonia viridissima (Locusta v.) - zöld lombszöcske - fákon
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Tesselana vittata -sávos rétiszöcske - töltésen, tarlón
Decticus verrucivorus -szemölcsös szöcske -rét
Platycleis affinis - púposhasú rétiszöcske -szikesed ő réten
Platycleis grisea (Metrioptera albopunctata) - szürke rétisáöcske
Gampsocleis glabra - tőrös szöcske -legel őn, réten
Tücsökfélék-Grilloidea - Popci

Pteronemobius heydem -mocsári tücsök - mocsaras réten
Gryllus campestris - mezei tücsök -rét, legel ő
Gryllus desertus (Acheta deserta) - fekete tücsök -rét, legel ő
Gryllus domesticus - házi tücsök -pékség, malom
Gryllotalpa gryllotalpa (G. vulgaris) -lótücsök („lótet ű") - kert
Oecanthus pellucens - pirreg őtücsök - parlag
Ásósáskák - Tridactyloidea -

Tridactylus variegatus -ásósáska - Tisza hullámterén
. Sáskafélék - Acridoidea - Skakavci

• Tetrix subulata (Acrydium subulatum) - közöns. tövishátú sáska -rét
Tetrix bolivari - mocsaras területen
Tetrix nutans -sásos területen
Pezotetrix giornae - kis hegyisáska - sz
Calliptamus italicus - olaszsáska - legel ő, lucernás
Acrida hungarica - sisakos sáska - legel ő
Stenobothrus stigmaticus - kis rétisáska -legel ő
Omocestus haemorrhoidalis - barna tarlósáska - töltés
Omocestus ventralis - vöröshátú tarlósáska - nedves rét
Chorthippus albomarginatus - csinos rétisáska - szikeseken
Chorthippus dorsatus - hátas rétisáska - nedves rét
Chorthippus brunneus (Glyptobothrus b.) - közöns. tarlósáska -rét
Chorthippus longicornis (Ch. paralellus) - közöns. rétisáska -rét
Chorthippus mollis (Glyptobothrus m.) - halk tarlósáska -legel ő
Euchorthippus declivus - rövidszárnyú rétisáska - töltés
Dociostaurus maroccanus - marokkói sáska - szikes legel ő
Dociostaurus brevicollis -rövidnyakú sáska -legel ő, töltés
Mesosthetus grossus - tundrasáska - mocsaras rét
Aiolopus thalassinus - tengerzöld sáska -legel ő, nedves rét
Aiolopus strepens -száraz rét
Oedaleus decorus - szalagos sáska -rét, legel ő
Oedipoda coerulescens -legel ő
Acrotylus insubricus - szikes legel ő
(Az egyenesszárnyúak nagy többségét Adamovi ć is említi)
Fülbemászók - Dermatoptera - Uholaže

Labia minor - törpe fülbemászó - sz, trágyadomb
Forficula auricularia - közöns. fülbemászó - kert, sz
Labidura riparia - parti fiilbemászó - Tisza hullámtere
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Fatetvek - Psocoptera -

Caecilius flavidus-sárgás fatet ű - fák kérgén
Troctes divinatorius - könyvtet ű - öreg könyvek, újságok között
Lachesilla pedicularia - barna portet ű - T hullámtere (gallyakon)
Trogium pulsatorium - portet ű -lakásban (szőnyeg, kárpitozott bútor)
Vérszívó tetvek - Anoplura - Vaši

Pediculus capitis - fejtet ű - főleg gyermekek hajában
Pediculus humanus -ruhatetű - a II. világháború idején gyakori volt
Phtirus pubis -lapostet ű - az ember szeméremsz őrzetében (ritka)
Haematopinus asini -szamártet ű -régebben volt
Haematopinus eurysternus - nagy marhatet ű -régebben volt
Haematopinus vituli - kis marhatet ű -régebben volt
Rágótetvek - Mallophaga - Pavaši

(Szőr- vagy tollrágó tetvek)
Bovicola bovis - marhaszőrtetű
Bovicola caprae - kecske szőrtetű
Bovicola equi - kis lószőrtetű
Bovicola ovis - juhszőrtetű
Bovicola suis - disznótetű
Menopon gallinae - közönséges tyúktet ű - ritka
Columbicola columbae - karcsú galambtet ű - elvadult házigalambokon
Hólyagoslábú rovarok - Physopoda -

Limothrips angulicornis - fűtripsz
Limothrips denticornis - gabonatripsz
Aptinothrips rufus -kalászfehérít ő fűtripsz
Thrips tabaci - dohánytripsz
Thrips physapus - virágtripsz -rózsán s más dísznövényen
Taeniothrips atratus - fekete virágtripsz
Haplothrips tritici - búzaérlel ő tripsz (lárvája vörös)
Poloskák - He te r0ptera-Polukrilci(Stenice)
Vízi - és kétélt ű poloskák - Hydrocorrsae, Amphibicorisae

Nepa cinerea - víziskorpió - h, cs, mocsár
Ranatra linearis - botpoloska - h, cs, m
Notonecta glauca - közönséges hanyattúszó poloska - cs
Corixa punctata - nagy búvárpoloska - h, cs
Sigara lateralis -közönséges búvárpoloska - h, cs
Sigara striata -rovátkolt búvárpoloska - h, cs
*

Geris paludum - közönséges molnárpoloska - T, h, cs
Geris lacustris - tavi molnárpoloska - h, cs
Geris odontogaster - víziszöcske h, cs
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Szárazföldi poloskák - Geo čorrsae

Canthophorus bicolor - foltos földipoloska - gyümölcsfán, zöldségen
Canthophorus dubius - kékes földipoloska - parlagokon
Legnotus albomarginatus - fehérszél ű földipoloska - parlagon
Ochetostethus nanus - törpe földipoloska - parlag
Thyreocoris scarabaeoides - fémes földipoloska -száraz parlag
Tritomegas sexmaculatus - hatfoltos földipoloska -rét
Eurigaster maura - szere čsenpoloska -rét
Eurigaster austriaca - osztrák poloska -rét
Graphosoma lineatum -csíkos pajzsospoloska murok virágzatán
Podops inuncta - szarvas pajzsospoloska -rét
Aelia acuminata - szipolypoloska -réten, gabonán
Adja rostrata -csőrös szipolypoloska - mint el őbbi
Neottiglossa leporina - sárgahasú címerespoloska -száraz rét
Staria lunata - barna címerespoloska -rét
Palomena prasina - zöld bogyómászó poloska -erny ős virágzatokon
Carpocoris pudicus - közöns. gyümölcspoloska - gyümölcsökön
Dolycoris baccarum - bogyómászó poloska - málnán, ribizlin
Eurydema dominulus - tarka címerespoloska - keresztes virágokon
Eurydema oleraceum -paréjpoloska - káposztán
Eurydema ornatum - káposztapoloska - tormán, káposztán
Rhaphigaster nebulosa - bencepoloska - kert, utca;
ősszel az ablakon, lakásban keres menedéket; kellemetlen szagú

*

Syromastes rhombeus - vitorlás karimáspoloska - száraz rét
Mesocerus marginatus - közöns. karimáspoloska - lósóskán
Brachycarenus tigrinus -üvegszárnyú poloska - utcán is
Dicranocephalus albipes - kutyatej-karimáspoloska
Corizus hyoscyami - piros karimáspoloska - torma levelén
Rhopalus parumpunctatus - közöns. üvegszárnyú poloska -rét
Stictopleurus abutilon - pettyeslábú üvegszárnyú poloska - гét
Neides tipularius - közöns. szúnyogpoloska - töltés lejt őjén
Berytinus minor - kis szúnyogpoloska -hullámtér, füves rész
Spilostethus equestris - vörösfoltos bodobács (lovagbodobács)
Lygaeosoma reticulatum - közöns. bodobács -száraz parlag
Nysius thymi - kakukkfíí-bodobács - legel ő
Cyrus claviculus - közöns. rétibodobács
Ischnorrhynchus resedae - fabodobács - nyírfán (utca)
Heterogaster urticae - tarka bodobács -csalánon
Platyplax salviae - zsályabodobács - főleg zsályán
Tropisthetus holosericeus - törpebodobács - száraz gyepben
Trapezonotus arenarius - ugarbodobács - sz
Raglius vulgaris - közöns. díszesbodobács - fatörzsön, kerítésen
Scolopostethus affinis - tarka csalánbodobács - füzeserd őben
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Pyrrchocoris apterus -ver őköltő bodobács - hársfák tövében,
deszkakerítések, falak tövében már télutón tömeges
Piesma capitata - közöns. recéspoloka -libatopféléken
*
Stephanitis pyri -recés körtepoloka - körte- és almafán
Catoplatus carthusianus - pimpó-csipkéspoloska -iringón, pimpón
Monanthia echii - kígyószisz-csipkéspoloska - kígyósziszen; töltés
Aradus crenatus - fűrészesvállú kéregpoloska -nyárfakéreg alatt
*
Empicoris culiciformis -szúnyogkép ű rablópoloska - fákon
Reduvius personatus - szemes zugpoloska - településeken
Rhinocoris annulatus - gyűrűslábú rablóloposka - bokrokon
Nabis ferus - közöns. tolvajpoloska - mindenfelé
Nabis pseudoferus - mezei tolvajpoloska - lucernapoloska ellensége
Nabis rugosus - foltoslábú tolvajpoloska - mindenütt
*
Anthocoris nemorum - mezei virágpoloska -rét
Orius majuscula -levéltet űfaló poloska - tetves növényeken
Lyctocoris campestris -bozót-virágpoloska - kert, utca
*

Saldula pallipes - közöns. partipoloska - vizek mentén /apró/
Chartoscirta cincta
- nyakas partipoloska - mocsaras területen
*
Cimex lectularius -ágyi poloska -régebben elég gyakori volt
Mezei poloskák - Miridae - Poljske stenice

.

Phytocoris varipes - tarkalábú fapoloska - fák törzsén
Adelphocoris lineolatus - lucernapoloka - sz
Calocoris pilicornis - kutyatej-mezeipoloska -kutyatejféléken
Calocoris biclavatus - aranysz őrös mezeipoloska - bokrokon
Calocoris norvegicus - zöld mezeipoloska - libatopféléken
Calocoris stysi - vízmenti növényeken
Lygus pratensis -változó mezeipoloska - különféle növényeken
Orthops campestris - kis réti-mezeipoloska - parlag; édesköményen
Orthops kalmi - kis tarka-mezeipoloska -erny ős virágzatokon
Poeciloscytus unifasciatus - galaj-mezeipoloska -rét, galajon
Liocoris tripustulatus -hárompettyes mezeipoloska - gyomokon
Deraeocoris ruber -vöröses mezeipoloska -rét
Minis dolobratus - közöns. mezeipoloska -rét
Dicyphus globulifer - kis karcsúnyakú-mezeipoloska - parlag
Conostethus salinus - sziki mezeipoloska - szikes rét
Megalocoleus exsanguis - pázsitpoloska -ártér (már télutón)
Chlamydatus pulicarius -ugró törpepoloska - nyomnövényeken
Kabócák - Hornoptera - Cvrčcf

Myndus musivus - fűzfa-recéskabóca
Dictiophora europaea -süveges kabóca - fűzfán, herefélén
Euidella speciosa - nádi kabóca - nádas
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Calligypona striatella -réti sarkantyúskabóca - nedves réten; néha búzán, árpán
Tettigometra obliqua -laposfej ű kabóca -száraz réten
Tibicina tibialis (Cicadetta t.) - közön. énekeskabóca - f űzfán
Cercopis sanguinolenta -vérpettyes kabóca - mocsaras rét
Lepyronia coleoptrata - fűzfa-tajtékoskabóca -hullámtér
Philaenus spumanus - változó tajtékoskabóca - füves területen
Philaenus lineatus - füveken
Neophilaenus campestris -réti tajtékoskabóca - töltés, legel ő
Neophilaenus minor - kis tajtékoskabóca - nedves rét
Eupelix cuspidata -lándzsafej ű kabóca -rét, legel ő
Cicadella viridis -méregzöld kabóca - nedves rét; savanyú füveken
Macropis marginata - változó kabóca - töltés: sóskán, füveken
Idiocerus populi - kétfoltos kabóca - nyárfán, fűzfán
Idiocerus vitreus - Tisza-parton
Paramesus nervosus - sziki kabóca - szikes legel őn
Doratura homophyla - kurtaszárnyú kabóca -rét
Artianus interstitialis -sápadt kabóca -legel ő
Levélbolhák - Psyllina - Lisne buve

Aphalara calthae - mocsári levélbolha - mocsári növényeken
Psylla pruni - füstösszárnyú levélbolha -szilvafán, cseresznyefán
Psylla pyri - pontozott szárnyú levélbolha - körtefán
Psylla mali - almafa-levélbolha -almafán
Psylla pyrisuga - nagy körtefa-levélbolha - körtefán
Trioza urticae - csalán-levélbolha -csalánon
Trioza galli - galaj-levélbolha - galajon
Liszteskék - A leurodina

Aleurodes proletella - közön. liszteske - vérehulló fecskef űn
Trialeurodes vaporariorum - házi liszteske - dísznövényeken
Levéltetvek - Aphidina - Lisne vaši

Aphis idaei - kis rnálnalevéltet ű
Aphis porai- zöld almalevéltet ű
Chromaphis juglandi (Callaphis j.) - diófa-levéltet ű
Hyalopterus arundinis - zöld szilvafa-levéltet ű
Hyalopterus amygdali - őszibarack-levéltetű
Rhopalosiphon graminum - gabona-levéltet ű
Doralis fabae (Aphis f.) -répa-levéltet ű -cukorrépa, mák, bab
Dysaphys devecta - almafa-levélpirosító tet ű
Brachycolus brassicae (Brevicoryne b.) - káposzta-levéltet ű
Phorodon persicae (Mysus p.) - őszibarackfa-levéltet ű
Mysus cerasi - fekete cseresznyefa-levéltet ű
Macrosyphon rosae - zöld rózsalevéltet ű
Cryptomysus ribis -levélpirosító ribiszke-levéltet ű
Aphis urticae - csalán-levéltet ű - főleg erdei mályván gubacsokozó
Semiapis atriplicis - laboda-levéltet ű - tatárlabodán gubacsokozó
Aphis pomi - zöld almafa-levéltet ű
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*
Byrsocripta gallarum - zacskó-gubacstet ű - szilfa levelén zacskószer ű gubacsokat okoz
Pemphigus spirothecae - nyárfa-gubacstet ű - nyárfa levelének nyelén csavarodott gubacsot
okoz
Schizoneura lanuginosa - hólyag-gubacstet ű - szilfa levelén okoz hólyagszer ű gubacsot
*
Eriosoma lanigerum - almafa-vértet ű - manapság ritka
*
Sacchiphantes abietis -lucfeny őtetű -lucfenyő hajtásának tövén ananászra emlékeztet ő kis
gubacsokat okoz (Bózsa P. is említi)
*
Dactylosphaera vitifolii - filoxera -régebben nagy pusztítást okozott a sz őlőültetvényekben;
ma már nem jelentkezik
Pajzstetvek - Coccina - štitaste vaši

Aulacaspis rosae - rózsafa-pajzstet ű
Aspidiotus hederae - oleander-pajzstet ű
Quadraspidiotus pernciosus (Aspidiotus p.) - kaliforniai pajzstet ű - gyümölcsfákon
Quadraspidiotus ostreaeformis -sárga almapajzstet ű
Quadrašpidiotus pyri - sárga körtepajzstet ű
Chionaspis salicis - fűzfa-pajzstet ű - fűzfán, nyárfán
Epidiaspis leperi - piros körtepajzstet ű - körtén, csonthéjasokon
Kermes variegatus - tölgyfa-pajzstet ű
Eulecanium corn - akácfa-pajzstet ű - nemcsak akácfán
Eulecanium pruni - szilvafa-tekn őspajzstetű
Lepidosaphes ulmi (Mytilococcus u.) -kagylós pajzstet ű - gyümölcsfákon, tölgyfán
Reeésszárііyúak - Neuroptera

Sialis flavilatera - vízi recésfátyolka - T (csatornatorkolatoknál)
Raphidia flavipes - sárgalábú tevenyakú - hullámtéri erd ő
Raphidia ophiopsis - tevenyakú fátyolka -hullámtér; erd ő szélén
Megistopus flavicornis - kétfoltos hangyaleső - homokon, hullámtér
Formicoleon tétragrammicus (Distoleon t.) - négyfoltos hangyales ő - T hullámtere, kopár
homokon
Sisyra fuscata - erdei fátyolka - T (Adorjánnál)
*
Chrysopa ciliata - szőrösszárnyú fátyolka - kert, utca
Chrysopa carnea (Ch. vulgaris) - közöns. fátyolka házakban telel
Chrysopa phyllochroma - zöld fátyolka - ligeterd ő szélén, levéltetves növényeken (tet űirtó)
*
Hemerobius humuli - közöns. törpefátyolka -hullámtér
Micromus variegatus - foltos törpefátyolka -hullámtér
*
Semidalis aleyrodiformis - lisztes fátyolka - fizes erd ő
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Bogurak - Coleptera - Tvrdokrilci
Homokfut гink'іk - Cicindelidae - Peščarke
Lophyridia lunulata nemoralis - foltos homokfutrinka - T szélén
Cicindela hybrida -öves homokfutrinka - T szélén
Cylindera germanica - parlagi homokfutrinka - T széle, mez ő
Cylindera arenaria viennensis - parti homokfutrinka - T szélén
Futóbogarak - Carabidae - Trčuljci
Calosoma maderae auropunctatum - aranypettyes bábrabló - gyepekben
Carabus clathratus auraniensis -szárnyas futrinka -vizeny ős rét
Carabus granulatus - mezei futrinka - vizeny ős rét
Carabus ullrichi - rezes futrinka -rét
Notiophilus biguttatus - kétfoltos szemesfutó -hullámtér
Listus ferrugineus -szívnyakú futó - vizek mentén
Elaphrus riparius - közönséges iszapfutó -hullámtér
Clivina fossor -egyszínű vakondfutó - hullámtér
Dyschirius globosus -apró ásófutrinka -hullámtér
Asaphidion flavipes - közönséges sárfutó - hullámtér
Tachys bistriatus - kétsávos martfutó -hullámtér
Amara familiaris - kerti közfutó -hullámtér, rét
Amara aenea -érces közfutó - mint el őbbi
Trechus quadristriatus - közönséges fürgefutonc - füzes, avarban .
Sphodrus leucophthalmus - fekete pincefutó - fáskamrában
Dolichus halensis - hantfútó -mez ő
Calathus fuscipes - sokpontos tarfutó -szántóföldön
Agonum ruflcorne -sárgalábú kisfutó - vízpart
Agonum assimile - fekete kisfutó - vizeny ős helyek
Agonum sexpunctatum -pompás kisfutó -hullámtér, rét
Pterostichus cupreus - rezes gyászfutó -hullámtér
Pterostichus niger - komor gyászfutó - mint el őbbi
Pterostichus vulgaris - közönséges gyászfutó - hullámtér
Badister bipustulatus - vörösnyakú posványfutonc - mocsaras rét
Anisodactylus binotatus - vörösjeíryes futó - füves helyeken
Harpalus griseus - kis selymesfutrinka -rét, szántó
Harpalus rufipes (Pseudophonus pubescens, Ophonus p.) - nagy selymesfutrinka - este,
fényre lakásba is berepül; 1992-ben Vajdaságban tömegesen jelentkezett
Harpalus affinis - közönséges fémfutó -hullámtér
Zabrus tenebrioides - gabonafutrinka -szántóföldi kártev ő, lárvája a „csócsároló féreg"
Drypta dentata -atlaszfutó - bokorfüzes, nádas
Colliurus melanura -ingoványfutó - mocsarasok mentén
Dromius quadrimaculatus - négyfoltos kéregfutó -hullámtéri erd ő
Brachynus crepitans - nagy pöfög őfutrinka -hullámtéri erdőben, rönkök alatt
Brachynus explodens kis pöfög őfutrinka -,hullámtér
l/íztaposó bogarak - Haliplidae
Haliplus ruficollis - vörösnyakú víztaposó -holtág
Peltoides caesus - barázdás víztaposó - h, es
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Csíkbogarak - Dytrscrdae - Gnjurci
Bidessus geminus - közöns. paránycsíkbogár - vizes gödrökben
Colymbetes fuscus -recéshátú csíkbogár - cs, h
Copelatus ruficollis - hegyesszárnyú csíkbogár - h, cs
Dytiscus marginalis -sárgaszegély ű csíkbogár - h, cs
Ilybius fuliginosus -szegélyes iszapúszó - cs

*

Gyrinus substriatus - közönséges kering őbogár - h, cs
Gyrinus paykulli -széki kering őbogár -Kerekszék
Csiborok - Hvdrophilidae - Veslari
Helophorus aquaticus - fémes csíborka - h, cs

Hydrous piceus - óriáscsíbor - h, cs (tavasszal a városba is berepül a lámpák fényére)
Cercуon haemorrhoidalis - csúcsosvég ű pececsíborka - trágyadombban
Cymbiodita marginella -szegélyes csíborka - h
Helochares griseus - cs
Dögbogarak - Silphidae (s más, kisebb fajszámir családok)
Necrophorus humator - fekete temet őbogár - nagyobb állatok tetemein
Necrophorus vespillo - közönséges temet őbogár - kisebb dögökön
Necrophorus antennatus - sárgabunkós temet őbogár - dögökön
Thanatophilus sinuatus - hegyesvállú dögbogár - mint el őbbi
Silpha obscura - közönséges dögbogár -rovarpusztító, de néha répakártev ő is
*

Catops tristis - gyászos pecebogár -állati maradványokon

*

Agathidium laevigatum - gömbölyöd ő gombabogárka - hullámtéri avarban

*

Neuraphes angulatus - szegettnyakú göd čirkésbogár - fakorhadékban

*

Scaphidium quadrimaculatum - négyfoltos sajkabogár -száraz taplógombákban és száraz
gévagombában -hullámtér
Scaphosoma agricinum - fekete sajkabogár - mint el őbbi

*

Colon brunneum -estbogár -hullámtér: száraz laskagombában
Holyvák - Staphylinidae - Polukrilci
Stenus crassus - szemesholyva - gazdasági udvar, szemétgödör

Stenus palustris - mocsári holyva -hullámtér, nádas
Stenus bipunctatus - nagypettyes szemesholyva - vízpart
Stenus ater - fekete szemesholyva -hullámtér
Aleochara bipustulata - kétfoltos trágyaholyva - trágyán, (dögön)
Aleochara curtula - trágyaholyva -állati tetemeken
Gabrius nigritulus - fekete ganajholyva -korhadéklakó
Philonthus politus - bronzos ganajholyva - trágyában, korhadékban
Philonthus quisquiliarius - zöldfényű ganajholyva - korhadékban
Ontholestes murinus - márványos holyva - trágyában, dögön
Staphylinus caesarius -aranysújtásos holyva -hullámtér, szántó
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Creophilus maxillosus - dögész holyva - dögön, trágyán
Othius punctulatus - nagy avaholyva -erd ő, udvar
Bolitobius lunulatus - tarka gombaholyva - gombákban
Bolitobius pigmaeus - kevéspettyes gombaholyva - gombákban
Atheta castanoptera - gombaevő
Conosoma testaceum -pihés holyva - fakorhadékban
Tachyporus hypnorum - közönšéges avarholvva -hullámtéri erd ő
Tychynus lignorum - korhadéklakó
Oxyporus rufus - feketevörös gombaholyva - t őkegombán, laskagombán
Omalium rivulare - barázdás holyva - gombákban, korhadékban
Oxytelus tetracarinatus - korhóholyva - korhadékban
Paederus riparius - közönséges partiholyva -vízparton
Paederus fuscipes - kis partiholyva -vízparton
Tapogatós bogarak - Pselaphidae

Reichenbachia impressa - kurta tapogatósbogár - avarban
Sutabogarak - Histeridae

Hololepta plana - lemez-sutabogár -száraz fában
Saprinus semipunctatus - déli fémsutabogár - dögökön
Saprinus aeneus - tükrös fémsutabogár - trágyában, dögön
Hister cadaverinus - dögjáró sutabogár
Hister quadrimaculatus - közönséges sutabogár -legel őn
Hister unicolor - fekete sutabogár - dögön
Hister fimetarius - vörösfoltos sutabogár - trágyás helyeken
Hister duodecimstriatus - barázdás sutabogár - mint el őbbi
Lágybogarak - Cantharidae -

Cantharis rufa -rőt lágybogár -rét, virágokon
Cantharis lateralis -szegélyes lágybogár - nedves rét
Cantharis pellucida - ligeti lágybogár - hullámtér
Cantharis livida - mezei lágybogár - nedves rét
Cantharis fusca - közönséges lágybogár -réteken
Cantharis rustica -suszterbogár -rét, virágokon
Cantharis pulicaris - szegettnyakú lágybogár - Tisza hullámterén
Rhagonycha falva - feketevég ű lágybogár - virágokon, réten
Malthodes marginatus - törpe lágybogár - parlagon, hullámtéren
Bibircses bogarak- Malachiidae

Malachius aeneus - bibircses bogár - sz, parlag
Malachius marginatus -szegélyes bibircsbogár -rét
Malachius geniculatus -sárgaarcú bibircsbogár - töltés lábánál
Axinotarsus marginalis feketefügg ős lágybogár -rét
Axinotarsus ruficollis - vöröstorú lágybogár - fiveken
Dasites niger - szerecsen lágybogár -virágzó rét
Dolichosoma lineare -ösztövér lágybogár -virágzó füveken
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Pattanóbogarak - Elateridae
Agriotes lineatus -vetési pattanóbogár - nedves rét
Agriotes ustulatus - mezei pattanóbogár -szántó
Agriotes sputator -réti pattanóbogár -rét, sz
Corymbites sjelandicus - foltos pattanó - nedves rét
Lacon murinus -egérszín ű pattanó - sz
Ludius ferrugineus - fűzpattanó -hullámtéri füzes
Limonius pilosus - szőrös pattanó -rét, sz
Selatostoma latus -széles pattanó - sz
Synaptus filiformis - talpas pattanó - fűzfákon
(A pattanóbogarak lárvája a „drótféreg" - mez őgazd. kártevő)
Szalonnabogarak - Dermestidae
Dermestes frischi - nyakszegélyes porva - dögön
Dermestes undulatus - márványos porva -laskagombában
Dermestes lardarius - szalonnabogár - élelmiszer-kártev ő
Anthrenus olgae - kis múzeumbogár -rét, (lakásban)
Anthrenus verbasci -pusztító múzembogár -rovargy űjteményekben károsít, de réten,
virágokon is gyűjthető
Anthrenus pimpinellae - virágporva -réti virágokon, szárított gyógynövényeken is károsít
Antherenus scrophulariae - nagy múzeumbogár -cserjésekben
Trogoderma granarium - koprabogár - készletkártev ő
Díszbogarak - Buprestidae
Anthaxia cichorii - katáng-virágdíszbogár - parlag, utca
Anthaxia nitidula -ragyogó virágdíszbogár -rét
Anthaxia fulgurans - közönséges virágdíszbogár -rét
Cylindromorphus filum - nagyfej ű díszbogár - töltés, rét
Egyéb, kisebb fajszár нú családok fajai:
Byrrhus pilula - közönséges labdacsbogár - Rullámtér, töltés
Meligethes erythropus - fénybogár -rét (f őleg pillangós virágokon)
Meligethes aeneus - repce-fénybogár -repcekártev ő
Meligethes symphyti - nadályt ő-fénybogár -hullámtéri erd ő
Meligethes umbrasus - gyászos fénybogár - kert, nárciszon
Pocadius ferrugineus - pöfeteg-fénybogár -pöfeteggombában
Oryzaephilus surinamensis -'fogasnyakú gabonabogár -raktári és háztartási készletkártev ő
(dara, rizs, stb.)
Olibrus bicolor -pitypangbogár - fészkes virágzatokon
Typhaea stercoraria -egyszín ű gombabogár - növényi törmelékben, szalmakazlak alatt,
ólban, istállóban
Mycetea hirta -szőrös alombogár - farakások és öreg széna alatt
Katicabogarak - Coccinellidae - Bubamare
Subcocinella vigintiquatorpunctata (S. 24 puntata) lucernaböde
-

Scymnus frontalis - közönséges bödice -rét
Adonia variegata - 13 pettyes katica - levéltetves növényeken
Tytthaspis sedecimpunctata - 16 pettyes katica - parlag
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Coccinella septempunctata hétpettyes katicabogár mindenfelé
Adalis bipunctata kétpettyes katicabogár mindenféle növényen sokféle színváltozatban
Adalia decempunctata tízpettyes katica -lombhullató fákon
Synharmonia conglobata rózsás katica - nagyon változó nyárfán
Thea vigintiduopunctata 22 pettyes katica - nedves rét
Propylaea quatuordecimpunctata 14 pettyes füsskata sokfelé sárga alapon feketefoltos
vagy fekete alapon sárgafoltos)
Exochomus quadripustulatus négyfoltos szerecsenkata változatos kocsányos tölgyön
vagy tetves diófalevélen
Cis hispidus közönséges taplószú -száraz taplógombákban
Synoхylon sexdentatum -hatfogú csuklyásszú -elszáradt akácfában
Stegobium paniceum - kenyérbogár - száraztészta-kártev ő
Anobium pertinax nagy kopogóbogár épületfában furkál
Anobium striatum kis kopogóbogár régi bútorban furkál
Lasioderma serricorne dohánybogár raktári kártevő dohányt szárított gyümölcsöt,
gombát, zöldséget, gyógynövényt károsít)
Ptinius fur - közönséges tolvajbogár szárított növényekben
Ptinius latro egyszínű tolvajbogár - élelmiszer kártevő
-
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Gyászbogarak- Tenebrioiiidae
Blaps mortisaga halottbűzű bogár büdösbogár
fáskamrákban pincékben
Blaps lethifera - közönséges b űzbogár pince istálló
Pedinus femoralis kis poszogóbogár gyökérrágó szántón
Opatrum sabulosum sároshátú bogár fiatal vetéseket károsít
Tribolium castaneum kukoricabogár készletkártev ő
Tribolium confusum kis lisztbogár készletkártevő raktár kamra)
Tribolium destructor készletrontó kis lisztbogár magtári kártev ő
Gnathocerus cornutus szarvas lisztbogár készletkártevő
Tenebrio molitor -lisztbogár készletkártev ő malom pékség élelmiszerraktár, kamra)
Lagria hirta - közönséges gyapjasbogár hullámtér fáin
Podonta nigrita -szerecsenbogár töltés virágain
Omophlus proteus - közönséges pejbogár gyümölcsfákon
Ctenopius sulphuripes csőrös bogár virágokon töltésen
Melandrya caraboides fémkék komorbogár gombásodó fákban
Variimorda fasciata szalagos maróka murok stb. virágzatán
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Hólyagúzó bogarak - kdeloidae
Cerocoma schreberi nagy torzcsápúbogár murok virágzatán
Cerocoma mühlfeldi - torzcsápúbogár -rét
Lytta vesicatoria - k őrisbogár -kőrisfa, orgona levelén
Oenas crassicornis - vastagcsápú hólyaghúzó - murok virágzatán
Mylabris variabilis szalagos hólyaghúzó szikes legel ő
Mylabris proscarabaeus közönséges nünüke - töltés tavasszal)
Mylabris cicatricosus óriásnünüke száraz rét (megritkult)
-

-

-

-

-

-

(

-

Egyéb, kisebb fajszá тú családok fajai:
Anthinus antherinus közönséges fürgebogár hullámtér
Notoxus monoceros - sárgahasú nyakszarvúbogár -hullámtér
Oedemera femorata sárgahasú álcincér - legel ő
-

-
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-

Oedemera lurida - mezei álcincér - mezei virágokon
Oedemera podagrariae - székfű-álcincér -rét, legel ő
Lemezescsápúak-La melli cornia
Szarvasbogarak - Lucanidae és Trox-bogarak - Trogidae

Dorcus parallelepipedus - kis szarvasbogár - korhadó fatörzsek alatt
Trox hispidus - gömböc ganéjtúró - b őrhulladékon
Trox sabulosus - ganéjtúró - dögmaradványokon
Trox scaber -rövidsertés ganéjtúró - bagolyköpeteken
Ganéjtúró bogarak - Searabaeidae

Geotrupes mutator - közönséges ganéjtúró -legel őn
Geotrupes spiniger - ganéjtúró - tanyaudvarokban
Aphodius erraticus - barnahátú ganéjbogár -lótrágyában
Aphodius fossor - nagy ganéjbogár -legel őn
Aphodius fimetarius - feketehasú ganéjbogár - trágyában
Aphodius varians - változékony ganéjbogár
Aphodius luridus - feketenyakú ganéjbogár
Aphodius melanosticticus - foltos ganéjbogár - mint el őbbi
.
Oxyomus silvestris - fogasvállú ganéjbogár
Heptaulacus sus - bordás ganéjbogár -sertéstrágyában
Oniticellus fulvus - foltos ganéjtúró
Caccobius schreberi - lakkfény ű ganéjtúró
Onthophagus ruűcapillus - trágyabogár
Onthophagus vacca - zöldes trágyatúró
Cserebogarak - Melolonthidae - Gundelji

Anisoplia segetum - rozsszipoly (vetési szipoly)- gabonakártev ő
Anisoplia tempestiva hungarica - gabonaszipoly
Anisoplia lata - széles szipoly
Anisoplia agricola - keresztes szipoly
Maladera holosericea - bársonyos kiscserebogár - ( Čamprag jelzi)
Rhizotrogus aequinoctialis -áprilisi cserebogár -rét, legel ő
Polyphylla fullo -csapó cserebogár (kalló cs.) - hullámtér
Anoxia orientalis - keleti cserebogár - homokos területeken
Anomala dubia - kis fináncbogár - folyó menti sz őlőskertekben
Oryctes nasicornis holdhausi - orrszarvú bogár -régebben a fa villany- és telefonoszlopok
tövében, fatelepen, fűrésztelepen elég gyakori volt; ma nagyon ritka
Pentodon idiota - butabogár - mindenhol megtalálható
Oxythyrea funesta - sokpettyes virágbogár - bogáncsvirágzaton
Epicometis hirta (Tropinota h.) - bundásbogár - gyümölcsösben
Cetonia aurata - aranyos virágbogár -virágokon (néha gyümölcsfán)
Potosia cuprea - rezes virágbogár
Valga hemipterus - suta virágbogár
Cincérek - Cerainbycidae - Strižibube

Megopis scabricornis (Aegosoma scabricorne) - diófacincér (vadgesztenyefán is)
Acmaeops collaris - vörösnyakú virágcincér - virágokon
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Vadonia livida (Leptura l.) - barnás virágcincér - kamillán stb.
Cerambix cerdo - nagy h őscincér -öreg tölgyfákban (Népkert)
Aromia moschata -pézsmacincér (rezes és zöldes szín ű változatban)
- fűzfán (hullámtér) és vadgesztenyefán
Phymatodes testaceus - változékony korongcincér -lombhullató fákban
Plagionotus floralis -lucernacincér - lucerna, cickafark virágján
Plagionotus arcuatus - bársonyos darázscincér -szilfán
Chlorophorus varius - díszes darázscincér - cickafark virágzatán
Neodorcadion bilineatum - kétsávos földicincér - parlagokon
Dorcadion aethiops - fekete gyalogcincér - töltésen tavasszal
Dorcadion pedestre - kétsávos gyalogcincér - töltés, rét
(a gyalogcincérek nem repülnek, nincs hártyás szárnyuk)
Lamia textor - takácscincér - füzes erd őben
Agapanthia vilosoviridescens - fehérgy űrűs bogáncscincér bogáncsféléken, füzesben, csalánon is
Saperda populnea - kis nyárfacincér -hullámtéri nyárfák vékony hajtásainak, ágainak
dudoraiban fejlődik
Phytoecia caerulescens - kígyósziszcincér - töltés, terj őke, kígyószisz virágán
Phytoecia pustulata - cickafarkfű-cincér
Phytoecia icterica -murokcincér
Levélbogarak - Chiysomelidae - Lisne bube

Donacia semicuprea -sásbogár -harmatkásán
Lema melanopus (Oulema m.) - veresnyakú árpabogár (árpafehérít ő bogár) -árpa- és
zabkártevő, füveken is gyűjthető
Orsodacne lineola - selymes barkabogár - fás növényeken (tavasszal)
Labidostomis longimana - zöldnyakú zsákbogár - füveken
Clytra laevi-'scula - fűzfa-zsákhordóbogár - hullámtér
Coptocephala unifasciata -sárgalábú hullóbogár - töltés (nyárutón)
Cryptocephalus inoraei - közönséges zömökbogár -rét
Timarcha goettingensis - gyepi gyaloglevelész - utcai gyepen
Timarcha rugulosa - gyaloglevelész - utcán is
Leptinotarsa decemlineata - burgonyabogár (kolorádóbogár) - burgonyán (É. -Amerikából
behurcolt faj; nálunk a II. vh. után terjedt el)
Dlocbrysa fastuosa - csalán-levélbogár -hullámtér
Chrysomela marginata -szegélyes levélbogár - cickafarkon
Chrysomela hyperici - zöld orbáncfűbogár - orbáncfüvön
Chrysomela diversipes -levélbogár - töltés
Plagiodera versicolor - törpefűzlevelész - hullámtér (nyárfán is)
Gastroidea polygoni -paréjbogár - keseríífű-féléken
Gastroidea viridula - sóska-levélbogár -sóskafélék levelét rágja
Melasoma vigintipunctatum - 20-foltos f űzlevelész -hullámtér
Phytodecta fornicata - lucernabogár
Phyllodecta vulgatissima - közönséges fűzlevelész
Galeruca ta.naceti - fekete olajosbogár (cigánybogár) - gyomokon
Földibolhák - Haliticinae - Buvači

Longitarsus nasturtii - tormabolha - tormán, fekete nadályt őn
Longitarsus tabidus -ökörfarkkóró-bolha
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Longitarsus pellucidus -szulákbolha
Longitarsus pratensis - rétibolha -útifüvön
Phyllotreta atra - fekete káposztabolha - keresztesvirágúakon
Phyllotreta nigripes - feketelábú fóldibolha - mint el őbbi
Phyllotreta cruciferae - közönséges földibolha - mint el őbbi
Phyllotreta undulata - csíkos káposztabolha komoly kártevő
Phyllotreta vittula kis káposztabolha fóleg káposztán
Sphaeroderma testaceum bogáncsbolha aszaton is
Batophila rubi - szederbolha néha kerti málnán is
Chaetocnema chlorophana nádtippanon hullámtéren
Chaetocnema concinna keserűfűbolha sóskán, répán is
Chaetocnema tibialis -répabolha cukorrépán nagy kártev ő
Chaetocnema aridula fűbolha -pázsitfüveken gabonán is)
Chaetocnema hortensis mint előbbi
Chalcoides aurata -ékes f űzbolha hullámtéren sok); nyárfán is
Podagrica fuscicornis - nagy mályvabolha
Psylliodes chrysocephala - repcebolha
Cassida viridis zöld pajzsbogár mezei aszaton lómentán
Cassida nebulosa pajzsos labodabogár libatopféléken de répán is
Cassida sanguinolenta cickafark pajzsbogár
Cassida rubiginosa bogáncs-pajzsbogár mezei aszaton bogáncson
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Zsizsikek - Bruchidae - Žišci

Acanthoscelides obtectus - babzsizsik magtári kártev ő de nálunk szabadban is
megtalálható
Bruchus pisi - borsózsizsik
Bruchus a шinis kis borsózsizsik
Br_uchus lentis lencsezsizsik
Burchus atomarius lednekzsizsik -réten
-

,

-

-

-

Eszelények - Attelabidae

Rhynchites coeruleus Rh. pauxillus gyümölcsfákon kora tavasszal)
Rhynchites bacchus almaeszelény rügy- és gyümölcskártevő
Byctiscus populi - nyárfalevélsodró hullámtér fűzfán nyárfán
(

) -

(

-

-

-

;

,

Cickányormányosok - Apionidae

Apion curvirostre mályvaszár cickányormányos díszmályvák szárában a lárvája károsít
Apion miniatum vörös cickánybogár lórom Rumex féléken télutón
Apion violaceum sóska cickányormányos töltés mezei sóskán
Apion meliloti somkóró -cickánybogár lárvája a lucerna szárában
-
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-
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-

-
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Ormányosbogarak - Curculionidae - Rilaši

Otiorrhynchus ligustici hamvas vincelérbogár kert, lucernás
Phyllobius oblongus - közönséges levélormányos gyümölcsfákon
Phyllobius pin gyümölcsfa levélormányos gyümölcsfákon más lombos fán is
Sitona sulcifrons szegélyes csipkézőbogár hüvelyeseken
Sitona puncticollis - nagy csipkéz őbogár
Sitona humeralis lucerna-csipkézőbogár
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(a csipkézőbogarak levélrágók, lárváik a hüvelyesek gyökerén lev ő nitrogénlekötő
gümőkben fejlődnek)
Psalidium maxillosum - fekete répabarkó - cukorrépa-kártev ő
Eusomus ovulum -cickafarkormányos
Tanymecus palliatus - hegyesfarkú répabarkó
Tanymecus dilaticollis - kukoricabarkó
Cleonus punctiventris (Bothynoderes p.) - lisztes répabarkó; kártev ő
Cleonus piger - bogáncsbarkó
Larinus sturnus - aszat-púderbogár - aszaton, de búzavirágon is
Phytonomus variabilis -lucernaormányos
Calandra granaria - gabonazsizsik -raktári kártev ő
Calandra orizae (Sitophilus o.) - rizszsizsik (búzában is károsít)
Spaenophorus striatopunctatus - komócsinormányos -réten
Cidnorrhinus quadrimaculatus -csalánormányos
Cidnorrhinus macula-alba - máktokormányos (pipacson is)
Mononychus punctum-album -egykarmú ormányos - n ősziromféléken
Tapinotus sellatus - lizinkaormányos -hullámtér, közöns. lizinkán
Curculio nucum - mogyoróormányos
Curculio glandium - tölgymakkormányos - Népkert
Anthonomus pomorum bimbólikasztó - almafa, körtefa
-

Szúbogarak - Scolytidae - Sipci i potkorijaci

Ernoporus tiliae -hársszú - hársfa kérge alatt
Xyleborus dispar -púpos szú - különféle fák fatestében rág
Xyleborus saxeseni - vadgesztenyeszú - nem csak vadgesztenyefában
Scolytus scolytus - nagy szilfakéregszú - Népkertben, szilfán

Scolytus multistriatus - kis szilszíjácsszú - Népkert (Varga jelzi)
Skorpi бЈátyolkák Mecoptera
-

Panorpa commums - közönséges skorpiólégy - hullámtéri füzesben
Tegzesek - Trichoptera - Tulari

Phryganea varia - közepes tegzes - T
Limnephilus lunatus - mocsári tegzes - T (fő leg a duzzasztás óta)
Lepkék - Lepidiptera - Leptiri

Hepialus sylvinus - kis gyökérrágó lepke -rét; éjszaka repül
Tineola biselliella - ruhamoly - lakásban, lárvája gyapjúrágó
Tinea pellionella -szűcsmoly -szőrmekártevő (régebben több volt)
Trichophaga tapetzella - kárpitosmoly - a m űszálas bútorszövetek elterjedésével arányosan
számuk ritkul
Naemapogon granellus (Tina g.) -raktári gabonamoly; kamrában szárított gyümölcsöt,

gombát stb. is károsít.
Hyponomeuta padellus -pókhálós szilvamoly - megritkult
Hyponomeuta malinellus -pókhálós almamoly - mint el őbbi
*

Endrosis lacteella - kamramoly -hernyója készletkártev ő
Topeutis criella - díszmoly - szántott készletet károsít
*
ел

Anarsia lineatella - barackmoly őszibarack-kártev ő
Gnorimoschema ocellata (Phthorimaea o.) -répaaknázó moly; gyökérrágó
sparganothis pilleriana - sz őlőilonca -hernyója a rügyet és a fürtöt rágja
Laspeyresia funebrana (Grapholita f.) - szilvamoly
Laspeyresia roseticolana - csipkemoly - vörös hernyója csipkebogyóban furkál
Laspeyresia pomonella (Cydia p.) - almamoly - gyümölcskártev ő
Adoxophies reticulana (Cacoecia r.) - almailonca -hernyója károsít
Eucnemidophorus rhododactylus -rózsabogyó-tollasmoly
Pterophorus pentadactylus - fehér tollasmoly -rét, parlag
salebria semirubella (Oncoceras s.) - lucernamoly
Etiella zinckenella -akácmoly - hernyója borsó magját is rágja
Plodia interpunctella - aszalványomoly - kamrában készletkártev ő, hernyója szárított
gyümölcsöt, gyógynövényt, tésztát, csokoládét stb. rág (több nemzedéke van évente)
Ephestia elutella - készletmoly -száraz tésztát, gombát, dohányt károsít
Anagasta kuehniella (Ephestia k.)-lisztmoly-hernyója lisztben, száraz tésztafélékben károsít
*
Galleria mellonella - nagy viaszmoly -hernyója méhek, poszméhek, darazsak légeit
károsítja
*
Aglossa pinguinalis - zsiradékmoly -hernyója szalonnát és takarmányt károsít
Pyralis farinalis - lisztilonca - őrleményeket károsít
Donacaula mucronella - lárvája a gyékénybuzogány szárában furkál, a lepke fényre repül;
utcai lámpák körül elég gyakori
Hypsipygia costalis -lárvája öreg szénában fejl ődik
Eurrhypara hortulata -lárvája csalán, lómenta összesodort levelében fejl ődik; a lepke
nyáron repül
sitochrosa verticalis -hullámtéri erd őszélen
*
Loxostege sticticalis - rétimoly (muszkamoly) - hernyója lucernán, dohányon, de cukorrépán is károsít; nem gyakori, de néha tömeges (pl. 1975-ben)
Ostrinia nubilalis (Pyrausta n.) - kukoricamoly
Agriphila tristella - száraz réten
Chrysocrambus craterella -száraz rét
Tisanotia chrysonuchella -száraz rét
Pyrausta aurata -legel őn
Farontó lepkék - Cossidae

Cossus cossus - fűzfarontó lepke - utcai fűzfákban is
Zeuzera pyrina - alma-farontólepke - gyümölcsfák, díszfák törzsében (itt is a hernyó a
kártevő)
Álcsüng őlepkék - Anatidae

Amata phegea (syntomis ph.) - fehérpettyes álcsüng őlepke -hullámtéri erd őszélen, töltésen
Medvelepkék - Arctiidae

Arctia caja - közönséges medvelepke - hernyója a „papmacska"
Coscinia striata (spiria striola) -csíkos molyszöv ő -száraz rét
Phragmatobia fuliginosa - füstös medvelepke
spilosoma lubricipedum (s.luteum) - sárgás medvelepke
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Spilosoma menthastri tejszínű medvelepke
Hyphantria cunea - amerikai fehér medvelepke („medveszöv ő")
Diacrisia sannio (Nemeophila russula vörösszélű medvelepke
-

) -

Gyapjaslepkék - Ly тantridae

Orgia antiqua - rozsdabarna kisszöv ő - a repülő hímek ismertebbek
Stilpnotia salicis Leucoma s fűzfaszövő
Lymantria dispar (Ocneria d.) - gyapjaslepke - gyümölcsösökben
(

.) -

Púposszöv ők - Notodontidae

Cerura fiacula (Furcula f.) - szürke púposszöv ő - hullámtéri erd ő
Cerura bifida Furcula b kis púposszövő erdőlakó
Pheosia tremula nyárfa-púposszöv ő fizesben kétnemzedékes
Notodonta ziczae - zegzugos púposszöv ő erdőlakó kétnemzedékes
Pterostoma palpinum Euchila palpina csőrös púposszövő -erdő
Pygaera anachoreta (Clostera a.) - Tarka levélszöv ő -erdő; ritka
Pygaera anastomosis Clostera a.) - barna levélszöv ő füzeserd ő
(

.) -

-

-

;

-

-

(

;

) -

(

-

Bagolylepkék - Noctuidae - Sovtce

Euxoa obelisca csíkos fibagoly
Scotia segetum Euxoa s Agrotis s vetési bagolylepke - kártevő lárvája a
„mocskospajor"
Scotia ypsilon (Agrotis ypsilon) - nagy fibagoly
Ochropleura plecta - fehérszegély ű fűbagoly
Triphaena pronuba (Noctua p.) - nagy sárga f űbagoly
Triphaena fimbriata (Noctua f., Agrotis f.) - szélessávú f űbagoly
Amathes C-nigrum - C-betűs fűbagoly
Axylia putris Rhyacia p vonalkás apróbagoly
Discestra trifolii Scotogramma t.) -lóherebagoly
Manestra brassicae Barathra b.) - káposztabagoly sokféle növényt károsít lárvája
levélrágó
Mamestra periscariae Polia p fehérfoltos kertibagoly
Mamestra thalassima - borbolyabagoly
Mamestra suasa M. dissimilis tarka kertibagoly
Mamestra oleracea Polia o salátabagoly
Mamestra bicolorata M. serena világos kertibagoly
Tholera decimals közönséges fésűsbagoly nyárutón
Mythimna turca - félholdas bagoly
Mythimna albipuncta Hyphilare a.) - fehérpettyes f űbagoly
Mythimna pallens -sápadt fűbagoly
Mythimna 1-album (Leucania 1-a.) - L-bet űs fűbagoly
Leucama obsoleta Mythimna o.) - pontozott rétibagoly
Eupsilia transversa rozsdabarna télbagoly
Conista rubiginosa téli bagolylepke néha lépcsőházban telel
Agrochloa lota - kecskefűz-őszibagoly
Cirrhia icteritia (Xanthia i.) - nyárfa- őszibagoly
Cirrhia ocellaris Xenthia o szürkés sárgabagoly
Apatele rumicis sóskabagoly
Apatele psi szürke szigonyosbagoly
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Subacronicta megacephala (Apatele m.) - nagyfej ű bagoly
Simyra albovenosa -halvány lápibagoly
Dipterygia scabriuscula - szurokbarna bagoly
Trachea atriplicis - nyári zöldbagoly - utcán is (este)
Euplexia lucipara - szederbagoly
Hydraecia borelii lunata (H. leucographa) - nagy szikibagoly
Trigonophora meticulosa (Phonophora m.) - zöldes csipkésbagoly
Cellogoma virgo - mocsári bíborbagoly
Caradrina morpheus (Elapria m.) - szulákbagoly
Caradrina clavipalpis (Paradrina c.) - nagypettyes selymesbagoly
Cosmia trapezina (Calymnia t.) - közönséges lombbagoly
Rhizedra latosa -óriás-nádibagoly
Nonagria typhae (Phragmátiphila t.) - nagy gyékénybagoly
Archanara cannae (Nonagria algae) - barna nádibagoly
Jaspidia pygarga (Lithacodia fasciniana) - fehérsávos apróbagoly
Pyrrhia umbra - iglicebagoly
Periphanes delphinii -szarkalábbagoly
Heliothis viriplaca (Chloridea dipsacae) - mácsonyabagoly
Heliothis maritima (Chloridea m.) -somkóróbagoly (takarmánykártev ő)
Heliothis peltigera (Chloridea p.) - vándorbagoly
Erastria trabealis (Emmelia t.) - zebrabagoly
Halias chlorana (Earias ch.) - fűzfa-zöldbagoly
Chrysaspidia chrysitis (Plusia ch.) - aranybagoly
Autographa confusa (Phytometra gutta) - cseppfoltos ezüstbagoly
Autographa gamma (Phytometra g., Plusia g.) - gammalepke -hernyója takarmányt,
zöldségfélét és dísznövényeket károsít
Mormonia sponsa (Astiotes s.) - tölgyfa-övesbagoly
Catocala fraxini - kék övesbagoly
Catocala nupta - piros övesbagoly (vörös ö.) - nappal repül, nagy termet ű; gyakran
kapualjakba, folyosókba is behúzódik
Catocala elocata - közönséges övesbagoly (egyes népszer ű könyvek ezt nevezik piros
övesbagolynak) - este, éjszaka repül
Catocala electa - fűzfa-övesbagoly
Catocala promissa - kis tölgyfa-övesbagoly
Catocala peurpera - nyárfa-övesbagoly
Ectypa glyphica - közönséges nappalibagoly
Pihésszöv ők - Tetheidae

Thyatira batis -rózsafoltos szöv ő - fákon; közömbös
Habrosyne pirithoides - fehérsávos szöv ő - mint előbbi
Tethea ocularis (Palimpsestis o., Cymatophora octogesima) -pápaszemes pihésszöv ő -lombhullató fákon
Cilix glaucata - törpeszöv ő - hernyóik lombos fákon
Araszolók - Geometridae - Zemljomerke

Jodis lactearia - fehéres zöldaraszoló, a hernyó levélpusztító
Sterrha serpentata (Idaea s., Acidalia similata) - kis sávosaraszoló
Sterrha dimidiata - gyakori apróaraszoló
Sterrka degeneraria - barnasávos araszoló
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Sterrha aversata - nagy sávosaraszoló
Scopula immorata -réti sávosaraszoló
Scopula ornata - díszes fehéraraszoló
Scopula flaccidaria - alföldi sávosaraszoló
Calothysanis amata - piroscsíkos csipkésaraszoló
Cyclophora linearia - vonalas pettyesaraszoló
Cyclophora annulata - gyűrűs pettyesaraszoló
Lythria purpuraria - bíborcsíkos araszoló
Lithostege aainata - szürke araszoló
Lithostege farinata -ezüstszürke araszoló
Operophtera brumata - kis téliaraszoló - gyümölcsösökben károsít
Xanthorrhoö fluctuata - közönséges tarkaaraszoló
Euphylia bilineata -kétvonalas sávosaraszoló
Mesoleuca albicillata (Larentia a.) - tarka f űzfaaraszoló
Epiгrhoö alternata - galaj-tarkaaraszoló
Pelurga comitata - nagy tarkaaraszoló
Eupithesia linariata - vonalas törpearaszoló
Lomographa dilectaria - fehérnyár-araszoló
Cabera exanthemata - pettyes fűzfaaraszoló
Metrocampa margaritata (Vampaea m.) - gyöngyházfény ű araszoló
Ennomos autumnaria - őszi levélaraszoló
Selenia tetralunaria - négyfoltos holdaraszoló
Colotois pennaria - tollascsápú araszoló
Angerona prunaria -sárga kökényaraszoló
Epione repandria - narancsszín ű csücskösaraszoló
Therapis flavicaria - foltosszél ű araszoló
Macaria notata (Semiothis n.) - foltos szürkearaszoló
Chiasmia chlathrata - rácsos rétiaraszoló -lucernakártev ő
Erannis aurantiaria (Agriopis a.) - aranysárga téliaraszoló
Erannis defoliaria - nagy téliaraszoló - hernyója gyümölcsfakártev ő
Biston betularius -szürkepettyes araszoló
Boarmia roboraria - nagy tölgyfaaraszoló - Népkert
Serraca punctinalis (Boarmia p.) - pettyes faaraszoló
Ascotis selenaria (Boarmia s.) - holdas faaraszoló
Ectropis bistortata -avararaszoló
Siona lineata (Scoria 1.) - vonalas fehéraraszoló
Aspitates gilvaria - zanótaraszoló
Euchloris smaragdaria - fűzöld araszoló
Thalera fimbrinalis - csipkésszél ű zöldaraszoló
Sz дvőlepkék - Lasiocampidae - Kokonopreije

Lasiocampa quercus - tölgyfaszöv ő - Népkert
Macrothylacia rubi - málnaszöv ő - néha kertben is
Gastropacha quercifolia - tölgylevélpohók - gyümölcsfa- kártev ő
Gastropacha populifolia -sárga pohók -hullámtéren
Odonestis prum - szilvafapohók - kertekben
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Pávaszemes szöv ők - Attacidae - Paunovci

Saturnja pyrj - nagy pávaszem (éjjeli p.) - legnagyobb lepkénk; ritka
Eudia pavonia - kis pávaszem -ritkuló faj
Szenderek - Spingidae - Veštice

Acherontia atropos - halálfejes lepke - mrtva čka glava -vándorló; tavasszal Afrikából vagy
a Földközi-tenger partvidékér ől érkezik, kb. 50 km sebességgel repül néha
Svédországig; mézkedvel ő
Herse convolvuli - folyófűszender - vándorlepke, éjszaka repül
Sphjnx ligustri - fagyalszender -nagytermet ű
Smerjnthus ocellata - esti pávaszem - megritkult
Amorpha populi - nyárfaszender
Celerio lineata livornica -sávos szender - vándor
Celerio euphorbiae - kutyatejszender -hernyója parlagokon, legel őn
Macroglossa stellatarum - karcsúfarkú lepke - legkisebb szenderlepkénk, nappal repül,
kertekben, erkélyeken a virág felett lebegve szívja a nektárt; zöld hernyója tejoltó
galajon él; réten
Busalapkék - Hesperidae

Erynnis tages (Thanaos t.) -cigánylepke - már kora tavasszal
Carcharodus alceae (C. fritillarius) -mályva- busalepke - réten
Pyrgus malvae - kis busalepke - száraz réten
Adopae lineola - vonalas busalepke
Adopae silvester (A. thaumas, A. Hava) - barna busalepke -rét
Pillangók - Papilionidae

Papilio machaon - fecskefarkú lepke - megritkult, védeni kell; kertekben is látható, néha
nedves földön csoportosan szívogat
Iphiclides podalirius (Papilio p.) - kardoslepke - mint elábbj; védett
Fehérlepkék - Pieridae

Aporia crataegi - galagonyalepke - lomha röpt ű, hernyója gyümölcsfákon kártev ő lehet, ha
elszaporodik
Pieris brassicae -káposztalepke - nagy termet ű, közismert kerti lepke; hernyója kártev ő;
nagyon megritkult az utóbbi években
Pieris rapae -répalepke („kis káposztalepke") -el őbbihez hasonló, de kisebb; kertekben
néha tömeges, hernyója káposztakártev ő.
Pieris napi - repcelepke -el őzőhöz hasonló, az áttelel ő példányok már márciusban
repülnek; nedves talajon csoportosan szívogat
Gonepteryx rhamni - citromlepke - nálunk elég ritka, áttelel
Pontja daplidice - rezedalepke - kertekben, szántóföldön
Anthocharis cardamines - hajnalpírlepke - parlag, legel ő, hullámtér (a hím elüls ő
szárnyának végén nagy, vörös folt)
Colias hyale - kénes lepke -lucernás, rét; három nemzedék is évente
Colias croceus -sáfránylepke -nálunk elég ritka, délr ől érkezjk
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Boglárkalepkék - Lycanidae

Everes argiades (Lycaena a.) -ékes boglárka -rét, legel ő; a hím liláskék, a nőstény barna,
kis termetű
Everes alcetas -palakék boglárka - töltés, legel ő
Lycaenopsis argiolus (Celastrina a., Cymris a.) - bengeboglárka
Polyommatus icarus - közönséges boglárka -rét, szántó
Lycaena phlaeas (Chrysophanus ph.) - közönséges t űzlepke - töltés
Lycaena tityrus (Chrysophanus t., Heodes t.) - barna t űzlepke -rét
Plebejus argus aegon (Lycaena argus) -ezüstös boglárka -legel ő
Lycaena thersamon (Chrysophanus th.) - kis t űzlepke (vörös), rét
Lycaena dispar rutilus - nagy t űzlepke - (vörös); nedves rét
Tarkalepkék - Nyphalidae

Clossiana dia - kis gyöngyhážlepke -rét, legel ő
Issoria latorja (Argynnis 1.) - közönséges gyöngyházlepke - néha 3-4 nemzedéke is
jelentkezik koratavasztól őszelőig; rét, legelő
Melitaea trivia - kis tarkalepke - töltés, rét
Melitaea athalia - közönséges tarkalepke - parlag, rét
Melitaea phoebe - nagy tarkalepke - a többi tarkalepkéhez hasonlóan a hímek els ő lábai
elkorcsosodtak; rét; több országban védett
Vanessa atalanta (Pyrameis a.) - atalanta lepke (admirális 1.) - kertekben is elég gyakori;
védett faj; admirális nevét az elüls ő szárnyon levő széles vörös csíkról kapta
Van essa cardui (Cynthia c., Pyrameis c.) - bogáncslepke -áttelel Inachis io (Vanessa io) nappali pávaszem -erd őkben már kora tavasszal, mert áttelel; hernyója csalánon él,
mint az előbbié is
Nymphalis polychloros (Vanessa p.) - nagy rókalepke -áttelel ő példányai már kora
tavasszal megjelennek a réteken
Nymphalis antiopa (Vanessa a.) - gyászlepke -hullámtéri erd őben, ritka
Aglais urticae (Vanessa.u.) - kis rókalepke - az áttelel ő példányok enyhe id őben már
télutón megjelenhetnek.
Polygonia C-album - C-betűs lepke -szárnya széle rojtos; áttelel ő példányok enyhe télen
akár februárban is megjelennek.
Araschma levana -pókhálós lepke -erd őben, hullámtéren, két igen különböz ő színű és
méretű nemzedékben
Apatura ilia - kis színjátszó lepke - meglehet ősen ritka
Szemeslepkék - Satyridae

Djra megera (Lasiommata m.) - vörös szemeslepke -hullámtéri er ő
Agapetes galathea (Melanargia g.) -sakktáblalepke - ritka
Minis dryas (Satyrus d.) - fekete szemeslepke
Maniola janira (M. jurtina) - nagy ökörszemlepke - hullámtéri erd ő
Chortobius pamphilus - kis szénalepke - utcai pázsiton
Aphantopus hyperanthus - közönséges ökörszemlepke - legel őn .
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Ketszárnyúak - Diptera - dvokrilei
Fonalascsápúak (Szúnyogalkátúak) - Nematocera - Kormarti

(Néhány faj nő sténye vérszívó, vagyis csíp; ezt jelöltem. A kis fajszámú családok
nevét nem említem, de a magyar fajnévben rendszerint a családnév is felismerhet ő).
Anisopodus fenestralis (Sylvicola f.) -ablakszúnyog - őszelőn
Bibio hortulanus - kerti bársonylégy (szúnyog!) - tavasszal, fákon
Bibin marci - tavaszi bársonylégy - kertben, utcán
Scatops notata - lapospotrohú muslica (szúnyog) -lakásban is látni
Mayetiola orientalis - hesszeni gubacsszúnyog („hesszeni légy") - gabonakártev ő; az utóbbi
években megritkult
Didymomyia reaumuriana - hárs-gubacsszúnyog - hárs levelén gubacsot okoz; benne
fejlődik a lárva; utcán
Rhabdophaga rosaria - fűzrózsa-gubacsszúnyog - fűzfa hajtásán elkorcsosult levelekb ől ún.
zsengegubacsot okoz; utca, erd ő
Rhabdophaga terminalis -hullámtéri erd ő fűzfáinak levelén gubacsokozó
Sciara thomae (Lycoria th.) -árnyéklégy (szúnyog) - gombatermesztésben kártev ő a lárva
Sciara modesta (Lycoria m.) -burgonyarontó gyászszúnyog
Lycoria solani - gomba-gyászszúnyog
Psychoda alternata - közönséges lepkeszúnyog - nyilvános WC-ben (lárvája trágyában,
gombában fejl ődik)
Ptychoptera contaminata - foltosszárnyú red ősszúnyog - Tisza hullámterén
Igazi szúnyogok - Culicidae - Pravi korcarci

Anopheles atroparvus - sziki maláriaszúnyog - szikes mocsarak mentén, ma már ritka;
nősténye csíp
Aédes cinereus -régebben gyakoribb volt a.réti halastó és a holtágak mentén, nádasokban;
csíp
Aédes rossicus - főleg a hullámtéri erdőben gyakori; csíp
Aédes sticticus - oldalfoltos szúnyog -hullámtéri erd őben; csíp
Aédes vexans - gyötr ő szúnyog - tavasztól őszig a hullámtéri erd ő legkellemetlenebb
szúnyogja; földre rakott petéi évekig várják az elárasztást; csíp; nagy távolságokra
(20 km) is elvándorol
Culex pipiens - dalos szúnyog - kis vizekben (es ővizes hordó, árok) fejl ődik évente több
nemzedékben; nőstényei este repülnek, de fő leg madárvért szívnak; pincében,
mellékhelyiségben telelve néha embervért is szív
Culex molestus -városi szúnyog -sokáig az el őző faj alfajaként emlegették; lakásokban
telel, és embervért szív éjszakánként; hangos zizegéssel repül (ezért összetévesztik a
dalos szúnyoggal)
Culiseta annulata (Theobaldia a.) -gy űrűs szúnyog -épületekben telel, így ősszel és kora
tavasszal kellemetlenkedik; csíp
Mansonia richiardii (Taeniorhynchus r.) - mocsári szúnyog - csak egy nemzedékben
jelentkezik holtágak mentén, nyáron; csíp
Púpos szúnyogok (Cseszlék) - Simuliidae

Boophthora erythrocephala - vörösfejú cseszle - az 1970-es árvizes évben rengeteg volt az
egész Tisza mentén; marása következtében sokan orvosi ápolásra szorultak
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Árvaszúnyogok - Chirononnidae
Chironomus plumosus - közönséges árvaszúnyog - fejlett korban nem táplálkozik, rövid
életű ; lárvája fontos haltáplálék (Még számos faja él vidékünkön, de

meghatározásuk nehéz)
Lószúnyogok - Tipulidae
Tipula oleracea - közönséges lószúnyog - tavasszal réten, kertben (a lószúnyogok nem
csípnek, viszonylag nagyok), lárvája káros
Tipula nigra - fekete lószúnyog -réten, de inkább nyáron
Tipula orientalis - keleti lószúnyog - tavaszi és nyári nemzedék
Tipula luna - holdfoltos lószúnyog - foltos szárnyú tavaszi faj
Tipula paludosa -réti lószúnyog - nálunk a legnagyobb; nyárutón
Iszapszúnyogok - Limoniidae
Epiphragma ocellaris - szemfoltos iszapszúnyog - foltos szárnyú, nem csíp
Rövidcsápúak(Légyalkatúak) - Brachycera -Muvolike
Bögölyök - Tabanidae - Obadi
Chrysops relictus - kétfoltos p őcsik - a nőstény főleg embervért szív
Haematopota pluvialis -es őt hozó pőcsik - fülledt időben a nőstény embervért szív; szúrása
fájdalmas; erd őben, üdülőtelepeken
Tabanus solstitialis - nyári bögöly - a n őstény vérszívó; rét, erd ő
Tabanus autumnalis - zömök bögöly - főleg az embert támadja
Tabanus bovinus marhabögöly - szarvasmarhák vérét szívja
Tabanus bromius - lóbögöly - a lovakat támadja, nyugtalanítja
Katonalegyek - Stratiomyidae
Solva maculata (Xylomia m.) -réten, legel őn viráglátogató
Chorisops tibialis - fémzöld katonalégy - lárvája vízben fejl ődik, mint a többi katonalégyé;
a lárva ragadozó, a légy viráglátogató
Sargus iridatus - virágokon nektárt szív; Tisza-parton, réten
Nemotelus pantherinus -réten, nyári virágok nedveit szívogatja
Pachygaster atra - fekete tüskéslégy -erd ő, park, kert
Kószalegyek - Rhagionidae
Xylophagus ater - karcsú falégy - lárva és a légy rovarev ő
RaбóleQvek -Asilidae
Philonicus albiceps - homoki farkaslégy - nagy termet ű, ragadozó
Machimus annulipes - farkaslégy - repül ő rovarokra vadászik; rét
Laphria fulva - sárga gyilkoslégy -el őzőknél kisebb, ragadozó
Dioctria linearis - karcsú héjalégy - kis termet ű, ragadozó légy; rét
Ablaklegyek - Scenopinidae és Táncos legyek - Empididae

Scenopinus fenestralis - légy - lakott területen
Rhymphomyia atra - fekete táncoslégy - tavasszal, legel őn
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Zeng őlegyek - Syrphidae

Pipiza bimaculata - kétfoltos darázslégy - szikes
Liogaster metalina - mocsaras nádas
Chrysogaster viduata - szikes, mocsaras
Cheilosia mutabilis (Microdon m.) - bogáncs-bronzlégy - füzes
Cheilosia scutellata - gomba-bronzlégy - füzes
Pelecocera latifrons - szikes
Platychirus albimanus - hullámtéri erd ő
Xanthandrus comptus - fészkes virágzatokon
Epistrophe auricollis -hullámtér, rét
Epistrophe balteata (Episyrphus balteatus) -hullámtér
Lasiopticus pyrastri (Scaeva p.) - hullámtéri füzes
Syrphus albostriatus (Dasyrphus a.) - füzes, nedves rét
Syrphus ribesii -közönséges zeng őlégy - füzes, lárvája levéltet űevő
Syrphus vitripennis - füzes, nedves rét
Baccha elongata - lombikhasú darázslégy -rét, legel ő
Spaerophoria scripta - tarka darázslégy - főleg ernyős virágzatokon
Xanthogramma ornatum - nyári darázslégy -rét
Chrysotoxum bicinctum - öveslégy - nedves réten, utcán
Chrysotoxum festivum - közönséges öveslégy -legel ő virágain
Volucella bombylans - bundás pihelégy -pázsiton, kertben
Volucella pellucens -üvegpotrohú légy - virágokon, Tisza-part
Volucella zonaria - kétöves pihelégy -hullámtér
Eristalis arbustorum - fehérarcú herelégy - mocsaras rét
Eristalis nemorum - barna herelégy -nádas szélén
Eristalomyia tenax - kertekben, utcán, legel őn
Lathyrophtalmus aeneus - bronzos herelégy - pitypang virágzatán
Partelophilus versicolor - tarka iszaplégy - mocsaras rét
Eurinomyia lineata - iszaplégy - mocsaras rét
Myiatropa fiorea -halálfejes odulégy -hullámtéri fiizes
Syritta pipiens - zizegő comboslégy - füzes erdб
Xylota segnis - közönséges comboslégy - fiizes
Ferdinandea cuprea - rezes zeng őlégy -réten
Púposlegyek - Phoridae

Megaselia halterata - vadon term ő csiperke- és őzlábgombában fejlődik
Megaselia nigra - vadon term ő csiporkegombában fejlődik (legel ő)
Phora atterima - közönséges púposlégy - parlagokon, legel őkön
Szarvaslegyek - Scionryzidae

Pherbina vittigera -holtágak mentén
Sepedon sphegeús - fekete csigalégy - mocsaras helyeken
Sepedon spinipes -sárga csigalégy -mocsár mentén; lárvája csigában él
Hangyalegyek - Sepsidae

Sepsis punctum - közönséges hangyalégy - marhatrágyában fejl ődik
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Foltos legyek - Otitidae

Ceroxys hortulana - vízparti kertekben, nedves réten
Melieria pieta - Tisza-part
Seioptera vibrans -vibráló légy - vízpart
Fúrólegyek - Tiypetidae - Vo ćne muve

Chaetorella jacea - Népkert, töltés
Euribia cardui -aszatlégy -lárvája mezei aszaton gubacsokozó (Bózsa P.)
Euribia quadrifasciata - búzaviráglégy -szántókon
Rhagoletis cerasi -cseresznyelégy - ny űve a "cseresznyekukac"
Oxyna flavipennis - cickafarkviráglégy -legel őn
Trágyalegyek, Harmatlegyek, Gabonalegyek stb.

Borborus ater - trágyalégy -szeméttárolókban
Sphaerocera curvipes -lótrágyalégy
Drosophila melanogaster - közönséges muslica - erjed ő gyümölcsön
Drosophila disticha - mint előbbi
Braüla coeca - méhtet űlégy - piciny, szárnyatlan méhél ősködő
Chlorops pumilionis - csíkoshátú búzalégy -lárvája gabonakártev ő
Oscinella frit - fritlégy -lárvája gabona- és kukoricakártev ő; vadon élő pázsitfüveken is
Dizygomyza cepae - hagymaaknázólégy -lárvája a hagymafélék levelét károsítja
Scatophaga stercoraria - közönséges trágyalégy - trágyadombokon
Igazi legyek - Muscidae - Prave muve

Pegomyia hyoscyami -répalégy - lárvája spenótban, libatopban aknázik
Hylemyia coarctata - ugarlégy - lárvája zöldségfélék gyökerét rágja
Phorbia antiqua -hagymalégy -lárvája hagyma gyökerén károsít
Paregle cinerella -házi viráglégy -lárvája trágyában fejl ődik
Anthomyia pluvialis - közönséges viráglégy - kerti virágokon
Fannia canicularis - kis házilégy -lakásban; a hímek a lámpák körül röpködnek; emberre
nem száll, lárvája házi szemétben fejl ődik
Fannia scalaris -árnyékszéklégy -lárvája árnyékszékben fejl ődik; kórokozók terjesz ője
Musca autumnalis - tanyai légy - főleg a teheneket nyugtalanítja
Musca domestica -házi légy -sertéstrágyában fejl ődik; emberre száll, élelmiszereken
nyalakodik, betegségeket terjeszt
Musca vitripennis - fényes legel őlégy - legel őn, jószágra, de emberre is száll főleg fülledt
időben; apró; lárvája trágyában fejl ődik
Morellia hortorum - kerti légy - viráglátogató
Muscina stabulans - kerítéslégy - főleg falusi gazdasági udvarokban
Stomoxys calcitrans - szuronyos istállólégy -vérszívó, főleg a jószágot támadja, de es ő előtt
lakásba is berepül, embervért is szív; lárvája marhatrágyában (trágyadombban) fejl ődik
Fiirkészlegyek - Taehinidae

Calliphora vicina (C. erythrocephala) -kék dongólégy - dögben, húsfélékben fejl ődik;
veszélyes betegségterjeszt ő, főleg télutón, kora tavasszal (áttelel ő példányok) és
ősszel gyakori
Calliphora vomitoria - feketearcú dongólégy -erd őlakó, dögökben fejl ődik
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Lucilia caesar - fémzöld döglégy -erd őben dögben fejl ődik; a légy gyümölcsön, de ürüléken
• is táplálkozik; betegségterjeszt ő
Lucilia sericata - selymes döglégy -ürülék- és gyümölcslátogató; településeken él,
legveszélyesebb betegségterjeszt őnk
Pollenia rudis - poroshátú gilisztalégy -lárvája gilisztákban fejl ődik; áttelel ő példányok
már télutón láthatók a házfalakon
Phormia regina - kék döglégy - döglátogató, emberre nem száll
sarcophaga carnaria - közönséges (kockás) húslégy -húsfélékre repül
Ravinia striata - kis húslégy -el őbbihez hasonló, de fele akkora
Parasarcophaga albiceps - elmaradott környezetben, emberi ürülékben fejl ődik; a házi
légynél nagyobb
Cylindromyia brassicaria - karcsú poloskalégy -vörös potrohú; mez őn
Phasia crassipennis - poloskafürkész -legel őn, cickafarkon
Echinomyia fira - közönséges fürkészlégy- lárvája hernyókban fejl ődik
Wagneria carbonaria - hernyóél ősködő lárva; a légy füstös szárnyú
Gasterophylus intestinalis - lóbagócs - a lárva a 16 gyomrában fejl ődik; darázsra
emlékeztető légy; 16 szőrére petézik
Hypoderma bovis - marhabagócs -lárvája a marha b őrében fejl ődik
Oestrus ovis - juhbagócs -lárvája a juhok orrában fejl ődik; a lárvák néha a juh agyába
juthatnak, s pusztulását okozzák
Tetűlegyek - Hippoboscrdae

Melophagus ovinus - juhcsimbe -szárnyatlan, küls ő élősködő
Ornithomyia avicularis - madár-kullancslégy - madarakon, vérszívó
Stenopteryx hirudinis - fecske-kullancslégy - fecskefészekben, keskeny szárnyú vérszívó;
főleg a fiókákon él ősködik
Bolhák - Siphonaptera - Buve

Pulex irritans - emberbolha -sertésen is (néha kutyán, macskán) szív vért, betegséget
terjeszthet
Archaeopsylla erinacei -sünbolha
Ctenophthalmus assimilis - pocokbolha - vakondokon, cickányokon is (Mikes is említi)
Ctenocephalides canis - kutyabolha - néha macskán, emberen is
Ctenocephalides felis - macskabolha - néha kutyán is
Leptopsilla segnis -egérbolha - nálunk a gözüegéren gyakori (ez az egérfaj számít nálunk
háziegérnek); (Mikes is említi)
stenoponia tripectinata - gözüegéren; (Mikes említi)
Ceratophyllus gallinae - tyúkbolha
Ceratophyllus tribulis - fészekbolha - madár- és egérfészkekben
Ceratophyllus fringillae - madárbolha - madarakon és fészkeikben
Ceratophyllus styx - partifecske bolhája

61

Hártyásszárnyúak-Hymenoptera-O pnokrilci
A) Növényev ő darazsak - Symphyta
Levéldarázs-alkatúak - Tenthredinoidea
Neurotoma nemoralis csonthéjasok szövődarazsa lárvája levélrágó
Neurotoma saltuum (N. flaviventris) - körte-szöv ődarázs - kártevő
Ciphydria camelus -nyírfadarázs -lárvája (álhernyó) levélrágó (az utóbbi években
észleltük az ültetett nyírfákon)
Cephus pygmaeus közönséges szalmadarázs mezőn, szikes réten
Arge berberides - borbolyafélék levéldarazsa - murok virágzatán
Arge ochropus (A. rosae) -sárga varródarázs -lárvája vadrózsákon
Trichiosoma vitellinae - fűzfabuzogányos -álhernyója fűzfákon
-

-

-

-

Valódi levéldarazsak - Tenthredinidae
Dolerus gonager - gyakori fűdarázs
Dolerus picipes - kis fűdarázs
Dolerus aeneus - fekete fűdarázs
Athalia rosae (A. colibri) -repcedarázs -álhernyója levélkártev ő
Caliroa cerasi (C. limacina) - füstösszárnyú levéldarázs
Priophorus pallipes - rózsafélék levéldarazsa (ribiszke-levéldarázs)
lerágják a ribizli vagy a piszke leveleit
Hoplocampa testudinea -poloskaszagú almadarázs - gyümölcskártev ő
Hoplocampa Hava -sárga szilvadarázs - gyümölcskártev ő
Pontania bridgmanii - gubacs-levéldarázs - fű zfa levelén gubacsot okoz
B/To ј 6k ё sz t і ё kisik - Terebralites
Fürkészdarázs-alkatúak - Ichneumonoidea
Valódi fürkészek - Ichneumonidae
(Lárváik rovarokban vagy pókokban fejl ődnek; tehát él ősködők)
Glypta bicornis -kétszarvú molyöl ő
Apechtis compunctor - káposztalepke-ripacsosfürkész
Pimpla insigator - báböl ő fürkész
Zaglyptus varipes -póköl ő ripacsfürkész
Orthopelma luteolator - rózsagubacsfürkész
Diplazon laetatorius Bassus 1.) - barázdált fogasfürkész
Promethes sulcator -izgága fogasfürkész
Ophion luteus - nagy sarlósfürkész
Paniscus opaculus halványsárga sarlósfürkész
Platylabus pedatorius - araszolólepke-fürkész
Amblyteles sputator - gammalepke-fürkész
Amblyteles armator - fűbagolyfürkész
Mesostenus gladiator - vívó fürkész - más darazsak lárvájába petézik
Trachysphyrus laborator - szorgalmas karesúfürkész
(

-

Gyilkosfürkészek - Braconidae
Meteorus scutellator - bagolyl еpkerontó fürkész
Proterops nigripennis - feketeszárnyú gyilkosfürkész
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álhernyói néha

Apanteles glomeratus - káposztalepke-gyilkosfürkész
Microdus calculator - bogáröl ő gyilkosfürkész
Rhogas dimidiatus - fűbagolyfürkész

Dendrosoter protuberans- közönséges szúöl ő
Gubacsdarázs-alkatúak-Cynipoide а
Gubacsdarazsak- Cynipidae
Andricus hungaricus - nagy magyargubacsban fejl ődik - Népkert, kocsányos tölgyön
Andricus fecundatrix - rügygubacsban - mint el őbbi
Andricus kollari - osztrák gubacsban - mint el őzők
Andricus lignicola - kis magyargubacsban - mint el őzők
Andricus coriarius - agancsgubacsban - mint el őzők
Andricus quercuscalicis (Cynips q.) - suskagubacsban (zsírosgubacs); a b őrcserzésben
hasznosították, régebben kiviteli cikk volt - Népkert, kocsányos tölgyön
Cynips quercusfolii (Diplolepis q.) - golyógubacsban - Népkert, tölgyfán
Neuroterus quercusbaccarum - koronggubacsban - tölgyfa levelén, Népkert (A gubacs és a
gubacsokozó darázs neve azonos; ennek a darázsnak az egyivaros nemzedéke okozza
a koronggubacsot, a kétivaros nemzedék viszont ugyanilyen tudományos név alatt

bogyógubacsot okoz)
Diplolepis rosae (Rhodites r.) -rózsagubacsban
Diastrophus rubi - szedergubacsban -hullámtéri erdei szeder szárán
Aulacidea hieracii - golyvagubacsban - Népkert, Hieracium (hölgymál) szárán többkamrás
gumó.
Fémfürkész-alkatúnk - Chalcidoidea

Brachymeria femorata - gajcsos fémfürkész -lárvája lepkebábokban él
Brachymedia intermedia - báböl ő fémfürkész - döglegyek lárváiban és bábjaiban fejl ődik;

hasznos
Syrphophagus aeruginosus -érces fémfürkész -lárvája parazita
Discodes aeneus (Phaenodiscus ae.) -rövidfej ű férnfiirkész -lárvája pajzstetvek él ősködője;

hasznos
Coccophagus lycimnia (C.lunatus) -szilvament ő fémfürkész; hasznos
Pteromalus puparum - káposztavéd ő fémfürkész -lárvái többek között káposztalepke
.
bábjában is fejl ődnek; hasznos él ősködő
Trichogramma evanescens - pirosszem ű petefürkész - parányi lárvája más rovarok
petéjében fejl ődik; a darázs 0,5 mm
(Az említett fémfürkészfajokon kívül még sok él vidékünkön, de kell ő szakirodalom
és gyakorlat híján ezek a parányi darazsak nagyon nehezen gy űjthetők és
határozhatók meg.
C/Fullánkosok -Aculeata
Fémdarazsak - Chrysididae

Omalus pusillus - piciny fémdarázs -él ősködő, szép, színes
Omalus auratus - gyakori fémdarázs - mint el őbbi
Hedychrum intermedium - méhfarkas-fémdarázs - mint el őbbiek
Chrysis d. dichroa - nagy, kétszín ű fémdarázs
Chrysis i. inequalis - nyergeshátú fémdarázs
Chrysis i. ingnita - t űzvörös fémdarázs
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Chrysis rutilus -pirosló fémdarázs
Törösdarázs-alkatúak- Scolioidea

Polochrum repandum - kékdongó-áldarázs - hasznos él ősködő
Megascolia flavifrons haemorrhoidalis (Scolia f. h.) -óriás t őrösdarázs -régebben gyakoribb volt; lódarázsnál is nagyobb
Myrmilla calva distincta - déli pókhangya - darázsfaj; a n őstény szárnyatlan, így főleg a
hím észlelhető könnyebben
Hangyák - Fornicidae - Mravi

Myrmica laevinodis - bütykös hangya - nedvesebb talajokat kedveli
Myrmica ruginodis - fullánkos hangya - homokos, száraz helyeken
Monomorium pharaonis - fáraóhangya - közp. f űtésű társasházakban
Leptothorax acervorum - kéreghangya - Népkert, gubacsokban
Tetramorium caespitum - gyepi hangya - kertekben, lakásban is
Tapinomma eraticum - kóbor hangya - csatornák mentén, parlagokon
Lasius fuliginosus - kartonépítő hangya - korhadó fatörzsekben
Lasius niger - fekete fahangya -földben fészkel, néha kertben is
Lasius flavus - borostyánsárga hangya - erdei tisztáson, földben fészkel, kicsi, de harapós
Formica pratensis -réti hangya -száraz réteken földben fészkel
Útonálló darazsak - Ponzpilidae

Priocnemis perturbator : tavaszi útonálló -hullámtéren
Anoplius viaticus paganus - közönséges útonálló - Tisza hullámterén
Magános redősszánіyú darazsak - Eumenidae - Zolje

Eumenes pomiformis - körtefarkú gömböcdarázs -sárból épít kis ivadékbölcs őket
melléképületek falán, zárakban, tv-antenna dobozában stb.
Ancistocerus parietum - közönséges kürt ősdarázs -löszfalakba épít ivadékbölcs őket csőszerű (kürtős) kijárattal.
Euodinerus egregius -ragyogóhátú kürt ősdarázs - mint el őbbi
Társas redősszárnyú darazsak - Vespidae - Ose

Vespa crabro -lódarázs - odvas fűzfákban, gyümölcsöskertek melléképületeinek padlásán
stb. épít nagy, többlépes, zárt fészket; szúrása veszélyes
Paravespula vulgaris - kecskedarázs (közönséges darázs) - földben papírszer ű anyagból
többlépes fészket készít
Paravespula germanica -német darázs - földben fészkel; meleg napokon támadó;
üdülőtelepen gyakori
Paravespula gallicus - francia darázs -egylépes nyitott fészket épít padláson,
lépcsőházakban, melléképületekben, erd őben növényeken, kevésbé támadó
Paravespula nimpha -padlásdarázs -padlásokon épít egylépes fészket
Kaparódarazsak - Sphecidae

Nitela spinolae - spinola-darázs - magános, ivadékbölcs őjébe elkábított rovarokat szállít
lárvája számára; a darázs viráglátogató
Sceliphron destillatorium - gyakori lopódarázs - viráglátogató, sárból épített
ivadékbölcs őjébe bénított pókokat hord
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Sceliphron spirifex - fekete lopódarázs -életmódja el őbbihez hasonló
Bembix oculata -légyrabló cs őrősdarázs - taposott homokos területen kapar
ivadékbölcsőket, s azokba bénított legyeket hord
Dolichurus corniculatus -csótányöl ő darázs - nem gyakori
Philanthus triangulum - közönséges méhfarkas - méhekre vadászik
Ї "iéhаlkиtúak - Apoidea

(A poszméhek és a házi méh kivételével a többi faj egyedei magánosak)
Ősméhek- - Colletidae

Colletes nasutus - gyakori selyemméh -földben épít ivadékbölcs őt
Prosopis variegata - piroshasú álarcosméh - töltés, gólyaorr virágain
Prosopis confusa - gyakori álarcosméh
Bányászméhek - Andreniidae

Andrena albícans -sárgatorú bányászméh - homokon készíti fészkét
Andrena taraxaci - pitypang-bányászméh - már kora tavasszal látni
Andrena ovatula - lucerna bányászméh - fontos lucernabeporzó
Melitturga clavicornis - bunkóscsápü méh - nyáron, pillangós virágokon
Karesúrnéhek - Halictidae

Halictus leucozonius - közönséges karcsúméh - fontos virágmegporzó
Földiméhek - Melittidae

Melitta leporina -lucerna-földiméh - lucernaföldön, hasznos
Dasypoda hirtipes - gyakori gatyásméh - homokos területeken; ritka
Macropis labiata - félgömbhasú méh - bogáncsokon; földben fészkel
Művészméhek - Megachilidae

Lithurge chrysurus - kis pusztai méh - aszat, murok, imolák virágzatán
Anthidium florentinum - foltos pelyhesméh - elhagyott építmények falrepedéseiben épít
növényi szőrökkel bélelt ivadékbölcs őt; ritka
Anthidium manicatum - rajzos pelyhesméh - darázsra emlékeztet
Osmia rufa - kékfej ű faliméh - tavaszi virágokon
Osmia cornuta - szarvas faliméh - tavasszal, töltésoldal virágain
Megachile circumcincta - hüvelyesek szabóméhe -ivadékbölcs őjébe levéldarabokat és
virágport hord
Megachile argentata - kis szabóméh - mint el őbbi; töltésen
Megachile centuncularis -rózsaméh - Nagyrét, vadrózsabokrokon
Coelioxys quadridentata - négyfogú kakukkméh -más méhek ivadékbölcs őjébe lopja be
petéit; nem gondoskodik utódairól
Méhfélék - Apidae - P čele

Tetralomia ruficornis - zilizméh - Tisza hullámterén; a hím hosszú csápú
Tetralomia salicariae - füzényméh - mocsaras területéken
Tetralomia macroglossa (T. malvae) - mályvaméh -erd ő, utca
Eucera clypeata - lucernaméh - nagyon hasznos lucernavirág-beporzó
Eucera nitidiventris - déli nagybajuszú méh - csak a hím csápja hosszú
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*
Anthophora acervorum - gyakori bundásméh -hosszú kelyh ű virágokon
Anthophora crimpes - tavaszi bundásméh -poszméhre emlékeztet
Anthophora parietina - fali bundásméh -löszpart bevágásai mentén (p1.Fels őhegy
környékén vasúti bevágás, téglagyár) épít fészket
Anthophora pubescens.- kis bundásméh -löszfalakon; háziméhnél kisebb
Anthophora vulpina -sárga bundásméh - kis termet ű, hosszú nyelvű
Melecta luctuosa - fekete gyászméh - széles potroha szélén fehér foltok
Xylopa cyanescens - kis fadongó -öreg fűzfák odvában fészkel; ritka
Xylopa violacea - kék fadongó - hullámtéren, kertekben; gyakori
Bombus agrorum - mezei poszméh - földben fészkel ő társas faj; mezőn
Bombus confusus - bársonyos poszméh -vörös potrohvég ű, réten
Bombus hortorum - kerti poszméh - kora tavasztól őszig, kertben is
Bombus lapidarius - kövi poszméh -virágzó vadgesztenyefákon; potrohának vége piros;
nagy termetű
Bombus pomorum - vörhenyes poszméh - vöröses potrohú; nem gyakori
Bombus pratorum -réti poszméh -réti virágokon már kora tavasszal
Bombus terrestris - foldi poszméh - foldi fészkében százával él; hasznos virágbeporzó;
potroha fekete, de vége fehér sz őrű (A poszméhek nőstényei fullánkosak, de nem
támadók)

*

Psithyrus barbutellus - kerti álposzméh - kora tavasszal rozmaringon
Psithyrus rupestris - kövi álposz-méh hasonlóan magánosan él ő faj
Psithyrus vestalis - földi álposzméh - a foldi poszméh fészkében él ősködik; a többi
álposzméh is a poszméhek él ősködője
Apis mellifera (A. melliflca) - házi méh (mézel ő méh) - háziasított, nagy családokban él ő,
kaptárban nevelt faj; méz- és viasztermelésével igen hasznos
Pókszabásúak-Arachn oidea-Paukolike životinje
Álskorpiók - Pseudoscorpionidae

Cheiridium muscorum - törpe álskorpió - darálókban, istállókban, madárfészkekben; gerincesekre nem veszélyes
ChelifexcatкΡ7oides- kбn koгpió- öreg újsagokban, kб kђещ legyelouIгΡај kodvaterjed
Kaszáspókok - Phalangidae - Kosci

Nemastoma bidentatum - kétfogú kaszáspók -hullámtéri füzesben
Opilio parietinus - fali kaszáspók - leggyakoribb; házban, garázsban, fáskamrában,
istállóban (sokan ezt vélik házi kaszáspóknak)
Phalangium opilio - házi kaszáspók - inkább kertben, bozótosban, a Tisza hullámterén
Pókok - Araneidea - Paukovi

Dictyna arundinacea - nádi hamvaspók - nedves rét, nádas; kusza hálót sz ő a fűféléken
Dictyna civica - városi hamvaspók - cementhabarcsos házfalakon kis, kusza hálót sz ő, mely
portól, füsttđl megszürkül
Dictyna viridissima - zöld hamvaspók - fákon, bokrokon, néha a nagyobb épületek
lépcsőházaiba is bemegy az apró rovarok után
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Hoplopholcus forscali - mintás álkaszáspók -lakás, garázs, fáskamra
Pholcuš phalangoides - nagy álkaszáspók - mellékhelyiségekben„ néha lakásokban is
Teutana grossa - nagy faggyúpók - füzeserd őben téli fülőkegombák között találtam enyhe
februárban
Theridium ovatum (Th. lineatum) - vonalas törpepók -réten, de városszéli kertben is, a
zöld színű apró pettyes változata
Theridium nigrovariegatum - fehér törpepók -inkább sárgás; bokrokon
Linyphia frutetorum bokor vitorlapók -erd őszéli bokrokon
Linyphia pusilla - kicsiny vitorlapók -legel őn, fű között
Linyphia hortensis - kerti vitorlapók -virágoskertben
Keresztespókok - Argiopidae

Argiope bruennichi - darázspók - töltés tövénél apró gyalogakáccsemetén; nagyon szép
Mangora acalypha -réti keresztespók - vizeny ős rét magas füvein
Meta segmentata - gyűrűs keresztespók - Tisza hullámterén
Araneus umbraticus -rés-keresztespók - Tisza-parti ház ablakán
Araneus sericatus - parti keresztespók - Nagyrét, nádasban
Araneus ixobolus - hídi keresztespók - hétvégi házak ablakain
Araneus diadematus - koronás keresztespók - lakott területeken
Araneus cornutus - nádi keresztespók -hullámtéri bozótosban
Araneus Circe - hamvas keresztespók - füzeserd őben nagy hálót sző
Araneus hamatus (Singa hamata) - horgas keresztespók - Tisza partján
Araneus pygmaeus (Singa pygmaea) - törpe keresztespók -apró; árvédelmi töltés lejt őjén,
legelő szélén
Karolópókok - Thomisidae

Tmarus piger -csúcsos karolópók - kerti virágokon
Heriaeus hirsutus - zöld karolópók -rét, legel ő virágain
Synaema plorator (S. ornatum) - kutyatej-karolópók - nedves réten
Thomisus onustus - fehér karolópók - legel őn; sárga színű; csapott potrohú; méheket is
megfogja
Misumenops tricuspidatus -alakoskodó karolópók -édesköményen
Misumenops vatia (M.calycina) - viráglakó karolópók -réten
Tibellus oblongus - sovány karolópók - Népkert, pázsitban
Kalitpókok - Clubionidae

Chirracanthium erraticum - csíkos dajkapók - töltésoldalban, pázsitfüvek bugáját
összeszövi vedlés vagy pete őrzés alkalmával
Chiracanthium punctorium - mérges dajkapók -elég nagy pók, marása hetekig tartó
fájdalmat, ideiglenes bénulást okoz (1983 augusztusában egy ismer ősöm mákosi
gyümölcsöséb ől valamilyen növényekkel együtt hazavitt egy dajkapókot, mely
később megmarta)
Zora nemoralis - ligeti párducpók -hullámtéri füzesben
Zora spinimana - tüskéskez ű párducpók - füzesben, de a töltésen is
Zugpókok - Agelenidae

Argyroneta aquatica - búvárpók - holtágakban, régebben a Népkert elmocsarasodott kis
dísztavaiban is volt
Agelena gracilens - kis tölcsérpók - bokros helyeken tölcsérhálót sz ő
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Tegenaria domestica (T. derhami) -házi zugpók -lakásokban, padláson
Tegenaria agrestis -réti zugpók - parlagokon, elhanyagolt kertekben
Kisebb fajszámú családok (állaspókok, csodáspókok, ugrópókok) képvisel őr:

Tetragnatha extensa - közönséges állaspók -hullámtéri füzesben
Dolomedes fimbriatus -szegélyes vidrapók - Tisza hullámterén
Pisaura mirabilis -csodás pók - Népkert, hálót nem készít; avarban; a n őstény magával
cipeli a petéket tartalmazó töml őt
Heliophanus cupreus - rezes ugrópók - parlagon, réten; hálót nem sz ő
P.ellenes campylophorus - díszes ugrópók - szikes réteken; apró
Farkaspókok - Lycosidae

Lycosa singoriensis - szongáriai csel őpók - manapság ritka; régebben az árvédelmi töltés
lábánál függőleges lyukakban sok élt, s szurkos spárgával fogtuk; hatalmas, sz őrös
Pardosa amentata -parti farkaspók - Tisza hullámtere; hálót nem készít, vadászik; a
nőstény nemcsak a petetokot, hanem kicsinyeit is magával, ill. magán cipeli
Lycosa cinerea - szürke farkaspók - Tisza mellett (Halászcsárdánál)
Trochosa ruricola - mezei farkaspók -szántóföldeken
Trochosa terricola - földi farkaspók - fűzfaerdő talaján
Atk 6 k-Acarina(4 cari)-Preg1jevi
Kullancsszabásúak és ny űgatkák - Parasitiformes (Gamasiformes)

Ixodes ricinus - közönséges kullancs -erd őben, bozótosokban; többgazdás, embervért is
szív, betegséget terjeszthet
Dermacentor marginatus -szegélyes kullancs - legel őn, (erdőben is) főleg állati
betegségeket terjeszthet
Argas persicus - baromfiovantag - baromf бlakban, éjjeli vérszívó
Argas reflexus - galambovantag - galambdúcokban, f őleg fiókákon
*

Parasitus coleoptratorum (Eugamasus celer) - bogáratka - ganajtúrókon
Dermanyssus gallinae - tyúkatka
Eulaelaps stabularis - gözüegér fészkében tömeges (Mikes jelzi)
Laelaps algericus - gözüegéren és fészkében; betegségterjeszt ő (Mikes jelzi)
Haemolaelaps glasgowi - mint el őbbi (Mikes jelzi)
Haemogamasus nidi - mint el őbbiek (Mikes jelzi)
Laelaps agilis - mint el őbbiek (Mikes jelzi)
Bársonyatkák, takács-, sz őrtüsző-, víziatkák - rombidiformes

Pyemothes ventricosus - gömbhasú atka - gabonazsizsik és gabonamoly petéin, lárváin
élősködik; hasznos
Siteroptes graminum (Pediculopsis g.) - fiífélék (és gabona) fehérkalászosságát okozza; káros
Acarapis woodi - méhatka - méhek él ősködője
Linopodes antennaepes -szőke atka (futó atka) - gombakártev ő
Pygmephorus mesembrinae - vörösatka (paprikaatka) - gombakártev ő
Tarsonemus míceliophagus - gombaházban kártev ő
Tyrophagus fungivorus - csiperkegomba-termesztésben (kártev ő)
Tetranychus urticae - közönséges takácsatka - kerti kártev ő
Trombidium holosericeum - közönséges bársonyatka - talajban, hasznos
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Microtrombidium pusillum törpe bársonyatka - talajban rovarpeteev ő
Trombicula autumnalis őszi bársonyatka szúnyogpetékkel táplálkozik
Demodex folliculorum szőrtüszőatka ember szőrtüszőiben
Demodex canis - kutya szőrtüszőatkája - faggyúval táplálkozik
Hydrachna geographica közönséges víziatka vörös színű
Hydrachna cruenta - víziatka
-

,

-

-

-

-

-

-

Rühatkaszabásйak - Saгcoptiformes
Acarus sino (Tyroglyphus farinae) - lisztatka - malom, daráló, raktár
Glycyphagus domesticus házi atka istállókban (penészev ő régebben az afrikkal
kárpitozott bútorokban is volt
Cnemidocoptes gallinae - tyúkok „meszeslábúságát" okozza
Notoedres cati macska bőrén
Sarcoptes scabiei ember rühatkája régebben gyakoribb volt
Sarcoptes scabiei var. equi - 16 rühatkája
Sarcoptes s. var. ovis -juhon; S. s. var. capreae -kecskén
S. s. var suis sertésen S. s. var cuniculi -házinyúlon
S s. var canis - kutya rühatkája
Octodectes cynotis - kutya, macska fülatkája
-

-

);

-

-

.

-

;

-

.

.

Oribatei fajok - páncélosatkиk - talajban korhadékevők fontos szerepük van a
;

;

.

humuszképzésben
Gubacsatkák - Tetrapodili

Aceria erinea dió-nemezgubacsatka diófa levelén
Eriophyes vitis - szőlőlevél gubacsatka
Eriophyes tiliae - hársfalevél gubacsatka tülökgubacsot okoz
Acalitus essigii szeder gubacsatka a termesztett szeder termésében a részterméskék
-

-

-

-

-

-

-

beérését gátolja
Zenta község területén több ezer gerinctelen állatfaj él;
közülük ez a füzet 1547 fajt és néhány változatot említ.
Alacsonyabb fejlettségűek (egysejtűek: 57, férgek: 164,
puhatestűek: 40, rákok: 58, más: 30);
349 faj - 22,56%
Rovarok (egyenesszárnyúak: 40, poloskák: 76,
bogarak: 335, lepkék: 226, kékszárnyúak: 139,
hártyásszárnyúak: 134, egyéb: 161):
1111 faj - 71,82%
Pókszabásúak (pókok 47, atkák: 55, más 5):
87 faj - 5,62%
:

:

Osszesen

:

1547 faj - 100,00%
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ŽIVOTINJSKI SVET SENTE
Beskičmenjaci
REZIME
Ivor sveskom se zaokružuje prikaz biljnog i životinjskog sveta opštine Sente i
neposredne okoline. Uvodni deo ukazuje na nove nepovoljne promene i to:
- u koritu Tise sve ii više mulja a u vodi sve manje kiseonika, dok se u priobalnom
delu reke pokazuju znaci zabarivanja;
- česta su trovanja vode i pomori riba;
- nedavno još ribom bogata mrtvaja u Batki isušen д ii 1994, god., a ostatak mrtvaje
u Pani sveden ii na uzani kanal;
- isušena ii i poslednja slatinska bara Kereksek i time ii uništeno još jedno stanište

barskih ptica;
sve više uzima maha bespoštedna se ča drveća u šumi, u poljozaštitnim pojasevima,
remizama i drvoredima.
Dat ii spisak naučnih radova koji obradjuju tematiku 0 pojedinim grupama
beskičmenjaka, a u kojima se Senta spominje kao nalazište. Medju njima ima i tri rada 0
nalazu vrsta koje ranije nisu bile evidentirane na teritoriji (velike) Jugoslavije.
Pregled vrsta beski čmenj дka dat ii iz dva aspekta: u ekološkom delu prikazane su
karlkteristi čne vrste pojedinih staništa, a u sistematskom deli dat ii ukupan spislk više od
1500 vrsta.
Mnoge životinjice nemaju narodna ire, pa su data sari naučna (latinska) imena.
Vodená sredina danas ii svedena sari na reku Tisu i ritske kanale, pošto su ostale
vode - ribnjak u ritu, mrtvaje, slatinska bare - isušene. Za vodenu životnu sredinu
karakteristi čna ii zajednica sitnih, lebde ćih organizama (plankton). U zooplanktonu Tise
brojčano ii najviše praživotinja, ali po broju vrsta najbogatija ii grupa rotatorija, dok ii
manic sitnih ra čića (vodenbuva - dafnija i ciklopsa). Prima proučavanju količinskih odnosa
zooplanktona (Pujin, Ratajac, Đukić) broj jedinki u litru vode leti je 500-2100.
Id bičara naj češće vrste su: Bodo celer, globosus i saltans, kao i Anthophysa
vegetans; od ameboidnih Amoeba vulgaris i Difflugia limnetica; od trepljara: papu čice Paramaecium aurelium, P. bursaria, P. trichium; zatim Tinntinopsis lacustris i dr.
Rotatorije: Brachionus calyciflorus, Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera i dr.; od
račića - Daphnia longispina. Bosmina longirostris, Cyclops vicinus, Acanthocyclops
vernalis i Eudiaptomus gracilis.
Plankton ii važna hrana ne sari za ribiju rIad ve ć i 7a nedavno naseljenog
tolstolobika čija telesna masa došeže do 50 kg.
U fauni dna (bentos) u priobaiju su česti crvi Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex
tubifex, a u ртоlесе larve Chironomus - vrsta. Na muljevitom i peskovitom dnu ima mnogo
rečnih (slikarskih) školjki - Unio pictorum, a od nedavno i velikih amurskih školjki Anodonta woodiana, čije su larve slučajno prenete sa daleko-isto čnim biljojedim ribama.
Školjke su korisne, jer pro čišćavaju vodu.
Na nabacanom kamenju obaloutvrda mogu se naći: rečni sundjer, hidre, hidroidni
polip Cordylophora caspia (jedina slatkovodna vrsta koja gradi kolonije), mali puž
Teodoxus fluviatilis sa crnom ku ćicom, živorodni puž Viviparus acerosus (ku ćica crveno
prugasta), mala školjka Dreissena polymorpha, koja se svilastim nitima pri čvršćava za
podlogu (često i na druge školjke). Ti žive još larve tulara (Trichoptera) ili „vodenih
moljaca", nekih vilinskih konjica i poneki,rečni rak. Sa žaljenjem se konstatuje da ii sa ove
deonice Tise nestao tisin cvet - Palingenia longicauda koja se svake godine, sredinom juna,
uvek u popodnevnim čдsovimд u ogromnom broju rojila fad rekom. Bio je to jedinstven ali
-

-

-
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i dirljiv prizor za posmatra če, jer su ovi lepršavi insekti, nakon svadbenog pira još iste
večeri uginuli. Rojenje se ponavljalo nedelju dana, a ponekad i početkom jula. Nakon
nezapamćeno visokog vodostaja juna 1970. god. uništene su larve tisinog cveta neposredno
pred izletanje; a izgradnjom brane kid N. Весеја (1977) uspiren ii tok reke, nagomilao se
mulj i živitni uslovi za tisin cvet nisu više povoljni.
Id parazita vodenih životinja mogu se spomenuti: ribija vaš (ra čić) - Argulus
foliaceus, razni metilji, pantlji čane, oble gliste itd. Kid nas, naj češće u ukliji („beklica") Alburnus alburnus, živi bela, pljosnata larva pantljičare Ligula intestinalis odn.
Diagramma interrupta, koja popunjava trbušnu duplju, te riba pliva na površini vode.
Razvojni ciklus pantljičare zavnšava se u ribojedim pticama, čijim izmetom jaja gliste
padaju u vodu, a izlegle crviće jedu ciklopsi, njih pak uklija, i ceo prices se ponavlja. U
trbušnoj duplji mnogih riba iz roda šarana mogu se naći crveni crvići - Philometra ovata, a
na nekim ribama vide se i ribije pijavice - Piscicola geometra.
U ritskim kanalima danas five slični beskičmenjaci kao u Tisi, jer se ovi kanali
pune tiskom vidor radi zalivanja, pa se već spomenute životinjice ovde fi navode. Na
vodenim biljkama žive praživotinje: Stentor polymorphus i Carchesium polypinum; od
višećelijskih razne hidre, planarije, lekarska pijavica, barski puž - Limnaea stagnalis i
tanjirasti puž - Planorbarius corneus; larve vilinskih konjica (Lestes, Anax, Agrion,
Libellula); larve i imaga vodenih stenica: gazivoda - Gerris lacustris, Ranatra linearis i
vodena škorpija - Nepa cinerea. Id tvrdokrilaca su česti gnjurci i veslar.
Plavna z0na, tj. prostor izmedju korita Tise i obrambenih nasipa poslednjih godina
ii retki plavljena. Na peskovitom terenu u proleće česte su grabljive búbe peš čarke
(Cicindela) i trčuljci (Carabus); kratkokrilci (Staphylinidae). Na pesku u malim levcima
vrebaju larve mravljeg lava - Formicaleon tetragrammicus, a tu kopaju svoja legla i male
solitarne рсеlе (Andrena).
Šumski pojasevi plavne zone su: vrbak, sadjen krajem 19. veka radi odbrane nasipa,
id naleta visokih vida. Posh e drugog sv. rata sadjen ii pojas jasena, a kasnije ponegde
plantaže brzorastućih hibrida kanadske topole. Id ovih „ šuma" jedino je star vrbak pružio
povoljne uslove za veliki broj beski čmenjaka. U tin i u šumskoj stelji žive gliste (Eisenella,
Lumbricus), gujin češalj (Julus), na vlažnom bilju puži ći (Succinea). U šumi ima mnogo
komaraca - Aёdes vexans, obada (Haemopota, Tabanus), a u strvinama se legu larve zelene
muve - Lucilia caesar. U šipražju plete velike okrugle mreže pauk krstaš - Araneus circe, a
u lovu konkurišu mu mrežoknilci: zlatooka - Chrysopa i kamila - Raphidia. U dupljama
starih vrba gradi višeslojne osinjake (gnezda) stršljen - Vespa crabro.
Na knošnji vrba sišu sok larve malih penušavih cvr čaka (Lepyromia) i biljne vaši, a
u deblu vrba buše kanale larve mirišljave strižibube - Aromia moschata i Lana textir.
Listove ošte ćuju bube listare (Plagiodera i Melasoma). Id leptirova ii česta mala, zelena
sovica - Halias chlirana, dudovac - Hyphantria cunea i crvena hinta - Catocala nupta, koja
krajem leta иlесе i u hodnike. Na jasenu se ponekad u proleće u velikim broju javlja
španska buba - Lytta vesicatoria, koju odaje neprijatan minis.
Na livadama su česti sitni puževi, poljski popac - Gryllus campestris i skakavci
Mesostethus grossus, Omocestus haemorrhoidalis, Oedaleus decorus, a ponegde i
bogomoljka - Mantis religiosa. Na travama sišu sokove sitni cvr čci (Philaenus, Macropis);
od tvrdokrilaca u aprilu ii mnogo gundelja - Rhizotrogus aequinoctialis, na cvetovima
Cantharis rufa, C. rustica, C. livida. Daiias su retki otrovni majci (Mylabris = Mibe). Na
kruni nasipa u proleće se vidjaju strižibube-pešaci - Dorcadion aethiops i D. scopoli.
Id leptiriva ima sovica (Noctua, Mythimna i dr.), mali kupusar - Pieris napi,
šarena Melitaea trivia i M. cinxia. U proleće ii u travi mnogo dugonogih komaraca
(Tipula), a celog leta na cvetovima se sreću muve sirfide - Liogaster, Eristalis, Heringia i
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dr. U paučinom opletenoj metlici trave livadarke krije se i čuva svoja jaja otrovni pauk
Chiracanthium punctorium. Nekad ii u podnožju nasipa (sa branjene strane), u vertikalnim
rupama bib o dosta velikih paukova - Lycosa singoriensis.
Pašnjaka је nekada bib o mnogo više, a sada se nalaze sari na slatinama. U tlu five
larve skočibuba, a na balegama sitni balegari - Aphodius erraticus. I ovde živi рорас,
zrikavac Gampsocleis glabra, talijanski skakavac - Calliptemus italicus; Acrida hungarica;
marokanski skakavac - Dociostaurus maroccanus i dr. Na cvasti hajdučke trave ii česta
cvetna buba - Anthaxia millefolii i A. nitidula, kao i šarena strižbbuba - Chlorophorus
varius. Id leptira se viđja sitna Pyrausta aurita i Lycaena phloeas.
Na pašnjacima često rastu pečurke koje nagrizaju larve komarca Mycetophila
fungorum, mokrica i mali puževi gola ći. Čoveka napada komarac Airdes dorsalis i mala
muva Musca osiris. Ponegde se susreću lutajući mravi - Tapinomma erraticum, a od
paukova na cvetovima vrebaju sitne Thomisidae, na tlu pauci sko čci Heliophanus i
Pellenes.
Na parlozima u gustom sklopu korovskih biljaka žive mali cvrčci (Cikade), poljske
stenice, lisne vaši i stenica Onus majuscula koja se hrani vašima. Id buvača se vidja
Sphaeroderma testaceum i Chaetocnema concinna. Nisu retke pljosnate bube Cassida
viridis i C. rubiginosa. Na pepeljugi (Chenopodium), štavelju i zelju (Rumex) žive sitne
pipe Apion miniatum i A. violaceum. Ponekad se pojavi živahna, crnodlaka gusenica
leptira smedje medonjice - Arctia caja, a može se naći i šarena gusenica veštice mle čikara Celebrio euphorbiae, a na ivanjskom cve ću male zelene gusenice leptira Macrostellum
stellatarum koji i danju leti, često se pojavljuje u baštama i na balkonima, lebdeći nad
petunijama. Id leptirova još: mnogobojac stri čka - Vanessa cardui i zorica - Anthocharis
cardamines, a od muva česte su lebdilice (Syrphidae). Za vreme suvog beta, na visokim
korovima se može videti mnoštvo puži ća - Helicella obvia koji tu „prespavaju" sušu.
Oranice zahvataju oko tri četvrtine ukupne površine opštine. Na djubrenim
parcelama u tlu živi mnogo sitnih životinja kije doprinose razgradjivanju organskih
materija i stvaranju rastresirog humusa; ali ima i štetnih larvi (ži čara, grčica) i crvi ća koje
nagrizaju korenje. Stalni stanovnici tla čine edafon. Primena otrova protiv šteto čina,
paljenje strnjike i dr. često uništava i korisnu faunu t1a.
Id praživotinja u tlu ima bičara (Bodo i Monдs-vrsta), od ameba Amoeba terricola i
A. limax, od trepljara Glaucoma stintillans, od končastih crva Aporcelaimus
obtusicaudatus, Anaplectus granulosus i Panagrolaimus rigidus; a od kišnih glista Eisenia
foetida i ružičдsta Alobophora rosea. Id stonoga je čest Geophilus flavidus i srodnici
(gujini češljevi): Julus austriacus, Ј . hungaricus i Blaniulus guttulatus.
Najčešće štetočine žbtarica su: žitni bauljar - Zabrus tenebroides (i larva i buba),
larve ozime sovice - Scotia segetum i proletnje sovice - Euxoa temera; trips, žitna
oštroglava stenica - Aelia acuminata, pšeni čna lisna vaš - Rhopalosiphon graminum, žitni
pivac - Anisoplia segetum, žitna pijavica - Lema melanopus i dr.
Na kukuruzu ii čest moljac kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilabis, larva
skočibube (žičnjak) - Agriotes ustulatus, siva kukuruzna pipa - Tanymecus dilaticollis,
larve raznih leptira sovica i švedska mušica-Oscinella frit.
Sećernu repu ugrožavaju: obi čna repina pipa - Bothynoderes punctiventris, crna
repina pipa (repin viličnjak) - Psalidium maxillosum, repin buvac - Chaetocnema tibialis,
gundelj-Malacodera holosericea, crna repina vaš - Aphis fabae, gusenice ve ć spomenutih
podgrizajućih sovica, a od lisnih sovica kupusova sovica - Mamestra brassicae, sovica
gama - Phytometra gamma i dr. '
Na duvanu su češći: duvanov trips - Thrips tabaci i moljac duvanov plamenac Loxostege sticticalis.
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Lucerišta su stecišta šteti čina jer im se t10 godinama ne preorava, a ista biljka se
gaji 4-6 godina (monokultura), što pogoduje razmnižavanju šteto čina. To su: lucerkina
stenica - Adelphocoris lineolatus, lucerkina pipa - Otiorrhynchus ligustici, lucerkina lisna
pipa - Phytonomús variabilis, mala lucerkina pipa - Sitona humeralis, lucerkina buba Phytodecta fornicata, lucerkina bubamara - Subcoccinella 24 -punctata, pipa lucerkinog
semena - Tychius flavus i dr.
Srazmerno mali štetočina ugrožдva soju, suncokret i dr.
Vićnjaci i pored najbrižnije nege i zaštite imaju svoje specifi čne štetočine. Voćnjaci
se nalaze na sadašnjem i nekadašnjem plavnom terenu Tise, gde su uslovi t1a i vlage
pogodni za razvoj mnogih šteto čina. To su: kruškina stenica - Stephanites pin, rutava buba
- Epicometis (Tropinotis) hirta, jabu čni cvetojed - Anthonomus pomorum, jabučni surlaš Rhynchites bacchus, lešnikov rilaš - Curculio nucum, jabu čna buva - Psylla mali, kruškina
buva - P. pyrisuga, mala kruškinд buva - P. pyri. Id vašiju su naj češće: breskvina lisna vaš
- Phorodon (Mysus) persicae, trešnjina crna lisna vaš - Mysus cerasi i jabukova krvava vaš
- Eriosoma lanigerum. Id leptirova ima moljaca, napr. šljivin moljac - Hyponomeuta
padellus, breskvin moljac-Anarsia lineatella, žuti groždjani тоlјас - Clysia ambiguélla i dr.
Ostale šteto č ine: dudovac - Hyphantria cunea, trešnjina muva - Rhagoletis cerasi i grinja
zvana crveni pauk - Metatetranychus ulmi. Zrelo vo će, naročito groždje, napadaju i razne
ose, napr. Paravespula vulgaris.
U malim baštama nadje se po koji puž golać - Agrolimax agrestis, rovac Gryllotalpa gryllotalpa, krompirova zlatica - Leptinotarsus decemlineatus, kupusov buva č Phyllotreta undulata, graškov žižak - Bruchus pisi, pasuljev žižak - Acanthoscelides
obtectus, na grašku bagremov moljac - Etiella zinkenella, mali kupusar (leptir) - Pieris
rapae, dok ii veliki kupusar - Pieris brassicae postai redak. Može se spomenuti još
kupusova sovica - Mammestra oleracea, lukov miner - Dizygomyza cepae i grinjaTetranichus urticae. Kid svih leptirova i mnogih tvrdokrilaca (buba) gusenice (larve) su
štetne.
Naselja imaju ve ć urbanizovane beski čmenjake, prilagodjene na zgrade, ljude,
дотасе životinje, zimnicu, djubrišta itd. U prvoj polovini ovog (20.) veka mnogi Ijudi su
gajili „svilenu bubu", tj. gusenice sviloprelje - Bombix mori, i hranili ih lišćem belog duda.
U to vreme na ulicama su drvene bandere nosile elektri čne vodove, a u zakopanom delu
bandera rash e su velike larve bube nosoroga - Oryctes nasicornis. Inda nije bio redak ni
najveći leptir Evrope, no ćni paunovac - Saturnia pyri, niti veliki putnik, leptir mrtva čka
glava - Acherontia atropos, koja nam svakog prole ća dolazi iz oblasti Sredozemnog mora,
čak i iz Afrike. Danas se ove bube i ovi leptiri vrlo retki vidjaju.
Na ulicama ve ć pri kraju zime, na osun čanim zidovima pojavljuju se krupne muve
koje su prezimele, a pored ograda vatrene stenice - Pyrrhocoris apterus i već poodrasle
larve. Na ranim cvetovima masla čka vredno sakupljaju cvetni prah sitne рсеlе - Andrena
taraxaci. Na rascvetanim bagremima, divljim kestenovima i lipama mnogo ii domaćih
рсеlа i bumbara - Bombus terrestris, B. hortorum i dr. Ulične vrbe pune su gusenica leptira
drvotočca - Cossus cossus, a na lišću brestova masovno se stvaraju sitne gale u kojima se
razvijaju larve vaši šišaruša - Byrsocripta gallarum. Na tankim granama uli čnih vrba
stvaraju se šiške od zbijenih, zakržljalih listi ća nakon polaganja jaja komarcaRhabdophaga rosaria. Stabla i debhje, grane divljih kestenova buše velike gusenice
mirišljave strižibube - Aromia moschata.
Na ravnim zidovima visokih zgrada crnkasto-sive mrlje odaju prisustvo malih
gradskih paukova - Dictyna civika, čije mrežice potamne od prašine i dima. Leti se oko
uličnih svetiljki i oko osvetljenih izloga sakupljaju sitne bobi, kratkokrilci (Staphylinidae),
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leptiri, komarci, a ponekad (u proleće) doleti tu iz ritskih kanala i krupna buba veslar Hydrous piceus.
Dvorišta i bašte pune su raznih životinjica, po čev od kišnih glista, rovaca,
suvozemnih mokrica u tlu iii pod položenim ciglama, daskama, oko smetlišta i u
nusprostorijama. U šupi za drva nadju se nekad: smrdibube - Blaps lethifera i dugonogi
pauci kosci, napr. Opilio parietina. Na prozorima se ponekad pojavi i pauk krstaš - Araneus
diadematus koji plete lepe okrugle mreže. Na baštenskom cve ću vidjaju se рсеlе, muve
lebdilice, leptirovi; pored zidova nekada se nastane mali crni mravi; a u seljačkim
domaćinstvima, gde se gaji stoka, gde ima štale, svinjca, stajnjaka itd. tu ii broj sitnih
insekata još ve ći. Tu su sitni balegari-Heptacaulus sus, Aphodites varians i dr.
Insekti zalaze i u kuće i stanove. Tu su razni moljci i bubice čije larve grizu vunene
tkanine, krzna, sušenu zimnicu. U ostavama i kuhinjama negde se pojavi bubašvabe,
дотаса muva, mušice, komarci. U kupatilima nije redak mali prainsekt še ćeraš - Lepisma
saccharina, a u starim knjigama, na novinama živi beličasta mala vaš - Troctes
divinatorius. Daleko bi nas odvelo kada bi se росеlе redjati životinjice koje se ujesen
sakupljaju u podrumima, štalama, hodnicima, po septi čkim jamama, na djubrištu, štetočine
na saksijskom cveću itd.
Treba navesti bar najvažnije spoljne i unutrašnje parazite ljudi i dima ćih
životinja, jer su neki od njih i vektori, prenosioci zaraznih bolesti, odnosno njihovih
uzročnika.
Ranijih decenija, kada se star nameštaj nasledjivao, nije bila ritka doma ća stenica Cimex lectularius. Gde se drže svinje, tu ima i buva, jer je Pulex irritans zajedni čki parazit
čoveka i svinje. Za vreme ratova uvek su se namnožile vaši: Pediculus humanus, Phtirus
pubis, a u kosi Pediculus capitis, koja se i danas javlja naro čito kod školske dice. Danas ii
ritka šuga - Sarcoptes scabiei.
Posh e prvog svetskog rata bib o ii i malarije koju ii širio komarac Anopheles
maculipennis. Komarac malarije i danas ii prisutan, ali je uništen uzro čnik bolesti
jednoćelijski Plasmodium vivax.
Kod žena ii dosta čest parazit praživotinjica Trichomonas vaginalis, a u crevima
десе деčја glista - Enterobius vermicularis.
Spoljni paraziti domaćih životinja su: pasja buva - Ctenocephalides canis koja
napada i mačku, a ponekad i čoveka kao i svinjska buva. Pavaši se hrane dlakama i perjem.
Razne vrste Bovicola (bovis, equi, ovis, caprae i suis) napadaju goveda, konje, ovice, koze,
svinje, dok pregljevi zadiru u kožu. Demodex canis živi na koremu dlake pasa i mačaka, a
razni varijeteti šugarca (Sarcoptes) žive na gore spomenutim životinjama, dok na ma čkama
ii čest Notoedres cati.
Krupnu stoku napadaju i razne muve i štrkljevi, napr. gove če napada Hypoderma
bovis, ovcu Oestrus ovis, dok larve konjskog štrklja - Gastrophylus intestinalis ve ć
dospevaju u organe varenja konja. Id unutrašnjih parazita kod ćurke se javlja
praživotinjica Histomonas meleagridis, kod golubova Trichomonas gallinae, a kod pilića
Eimeria tenella. Druge vrste Eimeria (stiedae i perforans) five u kunićima. Psi oboljevaju
od piroplazmoze koju prouzrokuje Piroplasma canis, a prenose krpelji. Id metilja čest ii
Dendrocoelium lanceatum (lanceolatum, dendriticum) kod ovaca, isto kao i Fascicola
hepatika, čije larve five u barskom pužu (Galba truncatula). Id pantljičara danas su česti
sari Dipilidium caninum i Echinococcus granulosus, oba kod pasa. Redjá je Taenia
multiceps koja isto živi u psu, ali larve prouzrokuju bolest ovaca. Ov čarski psi u kojima živi
ova pantljičara izmetom izbacuju jaja na pašnjak, a aki ih ovca popase sa travom, izlegle
larve (Coenurus cerebralis) dospevaju u mozak ovice. Id oblin glista česte su: Ascaris suum
kid svinje, Neoascaris kid govečeta, Toxocara canis kid psa, dok ii media Parascaris
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equorum kid konja. Paraziti konja su još i Oxyuris equi i stringylis vulgaris. Za kokoške
su opasne: Ascaridia galli, Heterakis gallinae i syngamus trachea. Paraziti дотасе рсеlе
su: Nosema apis, Braula coeca i Varroa jacobsoni.
skladišne šteto č ine mlina i magacina su: žitni žizak - Calandra granaria, brašnari
(Orysaephilus surinamensis, Tenebrio molitor, Tribolium confusum i castaneum, te
Tenebrioides mauritanicus); moljci Anagasta kuehniella i Pyralis farinalis.
U zadnje vreme mnogi ljudi se bave gajenjem pe čuraka na veliko, iii sari za
pitrebe porodice. Na gajenim pečurkama javljaju se sledeće šteto čine: crvić Ditylenchus
miceliophagus, komarac Mycetophila fungorum, a id pregljeva Linopodes antennaepennes

itd.
Neposredno pored grada sente u drugoj polovini prošlog (19.) veka uredjen ii veliki
park Narodna bašta. Tu su star hrastovi, brestovi i drugo drve će na kojima parazitiraju
razni insekti koji se na teritoriji ipštine nalaze sari tu. Velike larve strižibube Cerambyx cerdo buše široke hodnike u stablu hrasta lužnjaka, a hrastove ošte ćuju i
gusenice leptira Lasiocampa quercus. Na granama i listovima hrastova stvaraju se gale
nakon polaganja jaja osa šišaruša, čija se imena slažu sa imenom gala. Najveća gala, nalik
na glavu malog buzdovana ii Andricus hungaricus. Na vrhu tankin grančica stvaraju se
okrugle, tvrde gale - Andricus kollari, a na žiru nepravilne, masne gale- Andricus
quercuscalicis, koje su se nekada koristile pri štavljenju kože, pa su se i izvozile. U pazuhu
listova stvaraju se gale nalik na male šišarke, koje prouzrokuje Andricus fecundatrix. Na
listovima se stvaraju i sa njima zajedno opadaju okrugle, meke šiške- Cynips guercusfolii,
dok na naličju listova stvaraju se male tvrde gale nalik na grašak - Neuroterus
quercusbaccarum. Jednopolna generacija iste ose stvara na listu hrasta galice u obliku
diskova. Plod hrasta (fir) ošte ćuje larva hrastovog surlaša - Curculio glandium.
Na poljskom brestu prouzrokuje stvaranje lisnih gala vaš Byrsicrypta gallarum i
schisoneura laniginosa, a stabla veza (Ulmus laevis) ošte ćuju pitkornjaci- scolytus scolytus
i s. multistriatus, koji su i prenosioci parazitskih gljiva.
Na kraju se može napomenuti, da svi takozvani „štetni" insekti imaju svoje prirodne
neprijatelje i medju samim insektima, koji se njima direktno ili indirektno hrane. To su
grabljivi mesojedi: stonoge, bube peš čari i trčuljci, razne Histeridae, bubamara i dr. dok
paraziti su uglavnom razne sitne ose: Ichneumonoidea, Chalcidoidea i scolioidea. Medju
njima ima mnogo hiperparazita, tj. takvih vrsta čije larve parazitiraju na parazitima.
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I. Vízi élettér: 1. Ostoros véglény - Bodo c., 2. Am őba - Amoeba,
3. Papucsállatka - Paramaecium, 4. Harangállatka - Vorticella s.,
5. Zöld hidra - Hydra v., 6. Bunkós polipocska - Cordylophora c.,
7. Kerekesféreg - Brachyonus c., 8. Bokrosférgecske - Urnatella g.
9. Örvényféreg - Planaria, 10. Cs ővájó féreg _ Tubifex t.,
.
11. Halpióca - Piscicola g.

Smm

40 70 mm

40 mm

-

10 mm

120 mm

30 mm

II. Vízi élettér: 1. Folyami bödöncsiga - Teodoxus f., 2. Fialócsiga - Viviparus v.,
3. Mocsári csiga - Limnaeus s., 4. Nagy tányércsiga - Planorbarius c.,
5. Lemezcsiga - Anisus v., 6. Fest őkagyló - Unio p.,
7. Amuri kagyló - Anodonta w., 8. Borsókagyló - Pisidium a.,
9. Vándorkagyló - Dreissena p.

40 mm

_

3m
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III. Vízi élettér: 1. Tiszavirág és lárvája - Palingenia longicauda,
2. Sávos szitakötő - Calopteryx s., 3. Sárgás szitaköt ő - Gomphus f.,
4. Bolharák - Dicerogammarus h., 5. Nyári pajzsosrák - Triops
6. Kis vízibolha - Daphnia p., 7. Kandics - Cyclops s.,
8. Folyami rák - Astacus f.

IV. Vízi élettér: 1. Botpoloska Ranatra 1., 2. Víziskorpió - Nepa c.,
3. Köz. molnárpoloska - Gerris p., 4. Rovátkolt búvárpoloska - Sigara s.,
5. Szegélyes csíkbogár és lárvája - Dytiscus m., 6. Óriáscsíbor és lárvája Hydrous p., 7. Dalosszúnyog-lárva - Culex p., 8. Árvaszúnyog-lárva Chironomus, 9. Vörös víziatka - Hydrachna g.
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V. Nyílt hullámtér: 1. Kis partiholyva - Paederus £, 2. Öves homokfutrinka - Cicindela h.,
3. Nagy selymesfutrinka - Harpalus r., 4. Homoki farkaslégy Philonicus a., 5. Bányászméh - Andrena (és ivadékbölcs ői),
Négyfoltos hangyales ő - Formicaleon t. (és lárvatölcsére),
Kutyatejszender (és hernyója) - Celerio e.,
Fehérpettyes álcsüng őlepke - Amata ph.

VI. Hullámtéri erd ő : I. Gömb-soklábú - Glomeris h., 2. Gyötr ő szúnyog - Ades v.,
3. Esőthozó p őcsik - Haematopota p., 4. Sárgalábú tevenyakú Raphidia f., 5. Fűzfa-tajtékoskabóca - Lepyronia c.,
6. Vörös övesbagoly - Catocala n., 7. Lódarázs - Vespa c.,
8. Pézsmacincér - Aromia m., 9. Nappali pávaszem - Inachis io,
10. Kullancs - Ixodes r., 11. Ártéri rinya - Geophilus I.
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VII. Rét, legel ő : 1. Mezei tücsök - Gryllus c., 2. Sisakos sáska - Acrida h.,
3. Díszes darázscincér - Chlorophorus v., 4. Nyolcsávos gyalogcincér Dorcadion s., 5. Csíkos pajzsospoloska - Graphosoma 1.,
6. Köz. lószúnyog - Tipula o., 7. Nagy ökörszemlepke - Maniola j.,
8. Köz. nünüke - Meloe p., 9. Fehér karolópók - Thomisus a.,
10. Tonnacsiga - Imparietula t.

~.~

14 mm

3 mm

VIII. Szántók, kertek: 1. Rózsaszínű giliszta - Allolobophora r., 2. Gabonafutrinka Zabrus t., 3. Mezei pattanó - Agriotes u., 4. Fekete répabarkó Psallidium m., 5. Lucernaböde - Subcoccinella 24-p.,
6. Széles szipoly - Anisoplia 1., 7. Bundásbogár - Epicometis h.,
8. Vetési bagolylepke - Scotia s., 9. Szipolypoloska - Aelia a.,
10. Recés körtepoloska - Stephanitis p., 11. Burgonyabogár
(kolorádób.) - Leptinotarsa d., 12. Földi poszméh - Bombus t.,
13. Csíkos káposztabolha - Phyllotreta u., 14. Lótücsök (lótet ű) Gryllotalpa g.

IX. Települések: 1. Fecskefarkú lepke - Papilio m., 2. Kardoslepke - Iphiclides p.,
3. Káposztalepke - Pieris b., 4. Éti csiga - Helix p., 5. Halottb űzű bogár Blaps m., 6. Fali pók - Opilio p., 7. Pókszázlábú - Scutigera c.,
8. Hétpettyes katica - Coccinella s., 9. Gyepi hangya - Tetramorium c.,
10. Verőköltő bodobács - Pyrrhocoris a.
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X. Lakások: 1. Konyhai csótány (svábbogár) - Blatta o., 2. Ezüstös ősrovar (cukroska) Lepisma s., 3. Fejtet ű - Pediculus c., 4. Emberbolha - Pulex i.,
5. Ágyi poloska - Cimex 1., 6. Házi légy - Musca d., 7. Kis házi légy Fannia c., 8. Húslégy - Sarcophaga c., 9. Kék dongólégy - Calliphora v.,
10. Fogasnyakú gabonabogár - Oryzaephilus s., 11. Kis lisztbogár Tribolium c., 12 Házi liszteske - Trialeurodes v., 13. Ruhamoly - Tineola b.,
14. Aszalványmoly - Plodia i.

XI. Gubacsok és okozóik: 1. Fenyőgubacs - Sacchiphantes a. (levéltetű),
Zacskógubacs (szilfán) - Byrsocrypta g. (levéltet ű),
Hólyaggubacs (szilfán) - Schizoneura 1. (levéltet ű),
Hársatkagubacs (tülökgubacs) - Eriophyes t. (atka),
Fűzrózsa - Rhabdophaga r. (szúnyog), 6. Nyárfagubacs Pemphigus s. (levéltet ű), 7. Rózsagubacs - Diplolepis r. (darázs)
8. Levéldarázs-gubacs (fűzfán) - Pontania b., 9. Selymes
gombgubacs és koronggubacs - Neuroterus n., N. q. (darázs)
Nagy magyargubacs (tölgyfán) - Andricus h. (darázs),
Golyógubacs (húsos) - Cynips q. (darázs),
Suskagubacs (zsírosgubacs) - Andricus q. (darázs),
Osztrák gubacs (tölgyfán; fásodó) - Andricus k. (darázs)

