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mactYArokszâgban talált SMYNTHURUS-FAJOK.

(species generis smynthurus faunae hungaricae.)

Dr. TÖMÖSVÁEY ÖDÖN-tÖl.

(Egy ábrával.)

Hazánk faunájának Thysanuráit egy igen érdekes genus monogra-

pliicus feldolgozásával kezdem meg. E genus a Smynthurus-genus, mely

mind alakja, mind pedig alkotása által a Thysanurák többi genusaitól —
a Piqjiriits-gejius kivételével, melyhez leginkább hasonlít — oly feltnen
eltér, hogy mindeniktl már, az els pillanatra megkülönböztethet.

E sajátságos és teljesen eltér alakja miatt Lubbock e genust a Papirins-

genussal együtt egy külön családba, a Smynthuridák családjába helyezte.

x\zon alaki különbségek, melyek által a Smynthurus-genus a Thysa-

nurák többi genusaitól különbözik, röviden a következkben vázolhatok :

Az igen jól elkülönült fej többnyire szélesebb, mint hosszú ; a sze-

mek és csápok között lév rész, valamint a fej oldalrésze is kidomborodik.

A szemek egyszerek, számuk állandóan 8, melyek egy sötét, több-

nyire fekete, kidomborodó lemezen vannak elhelyezve.

A csápok a fej oldalán a szemek eltt állanak, s a test fele hosz •

szúságát mindig felülhaladják; több ízbl vannak összetéve, melyek közül

az els a többinél jóval vastagabb, rövid, a második 2-szer-3-szor, a harmadik

pedig 5-ször-6-szor hosszabb az elsnél, az ezután következ ízek igen kicsi-

nyek, számuk \2— 18 között változik, gyöngj^szemalakúak s egymás között

egyenl nagyok, e végs ízek együtt az els három íznél majd rövidebbek,

majd hosszabbak s ízeltsegk — különösen némelyik fajnál —- elmosódott,

alig észrevehet;* a csápok valamint a fej is majd hosszabb majd rövi-

debb, majd ritkábban, majd tömöttebben elhelyezett serteszer szrökkel

van fedve.

"'' Ez az oka annak, hogy Lubbock s utána többen a Suiyjithurus-îâioknàl

csak 4 ízet különböztetnek meg, miután az utolsói ízeket csak a negyedik íz gyrü-

zöttségéuek tartják.
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A thorax áll három igen keskeny gyrbl, minek következtében

olyan, mintha az állatnak nyaka volna ; az egyes thoraxgyrk egy-

mástól igen jól el vannak különülve; a prothorax legkeskenyebb, míg a

metatliorax valamivel szélesebb a mesothoraxnál.

A j) 1 r o h hat gyrbl áll, gömbalakhoz hasonló, körvonala tojás-,

elliiDsis- vagy épen köralakú, oldalszegélyei vagy kerekek, vagy pedig eresz

módjára kiállók s a test közepe táján kiszögell szegélylyel vannak ellátva

a potroh gyri közül legszélesebb az els három, ezek között a harmadik,

mely a leghosszabb is, mig a három utolsó igen keskeny és rövid.

A lábak ötizületüek, a csip és tompor igen rövidek, a czomb két-

szer oly hosszú, mint a csip, mig a lábszár a czombnál mindig jóval hosz-

szabb, leghosszabb az egyizület tarsus, melynek végén a két egyenetlen

nagyságú görbe karom vau ; az utolsó lábpár az els lábpárnál állandóan

felével hosszabb.

Az ugró-villa egy páratlan alaprészbl áll, melyen a két ersen

szrözött villaág van s ezeknek végén a két lapított s hegyen kikerekített,

de soha sem fogazott chitinlemez foglal helyet.

A test minden része majd ritkábban, majd tömöttebben, de mindig

ers serteszer szrökkel van fedve. A testen néha szép rajzok vannak

(S. fuscus, oblongus), néha széles szalag fut hosszan végig (S. maculatus),

mig a legtöbb Smynthurus-í^ csak egyszín (S. aureus, luteus, viridis).

A Symthurus-ía,jok részint korhadt, részint él növényi részekkel táp-

lálkoznak s állandóan növényeken, különösen ezek leveleinek alsó lapján

tartózkodnak ; igen gyorsan s testök nagyságához viszonyítva tetemes távol-

ságra ugranak.

Genus SMYNTHUKUS * Latreüh (1802).

(Histoire naturelle générale et particitliêre des Crustacés et des Insectes.)

Syn. — Podura Linné, Faun. Siiec. es Syst. naturae (Eclitiones).

1793. Poíííwa Fabricius, Entom. syst. II, pag. 65.

1839. Smynthurus Burmeistee, Handbuch der Entora. II, pag. 4.51.

1842. Smynthm'us Nicolet, Nouv. Mém. Soc. Helv. VI, Nr. 76, pag. 80.

1842. Smynthurus Burlet, Mém. sur les Podurelles, pag. 52.

1844. Smynthurus Gervais, Hist. d. Ins. Apt. Ill, pag. 400.

1873. Sínynthurus Lubbock, MonograiJh of the CoUembola and Thysanura,

pag. 100.

Corpus glohosum. Antenjiae multiarticulatae. Ocelli utrinque 8. Tiiherculi

dorsales nulli.

Táblázat a fajok meghatározására.

1. (4). A potroh oldalvonala kikerekített.

"-'- 'ja'.vín'j;=mus (egér) ; oufa=cauda (fark).
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vonaltól jobbra és balra egy-egy sötétebb, de a test színéhez hasonló, szé-

lein elmosódott foltocska van ; az utolsó potrohgyürükön, valammt a hát

középvonalában egy-egy kis fekete foltocska látható ; a potroh alól világo-

sabb ; az egész potroh serteszerü, ers, felálló szrökkel van szétszórtan

beborítva; a lábak világos sárgás -barnák; a karmok épek, rendes alkotá-

snak ; az ugró-villa rövid, a testnél világosabb, ágai oly hosszúak, mint a

csápnak végs egyenl ízei együtt, végs íze lapított, vége kerekített.

E faj igen ritka, eddig még csak Francziaországban és Svájczban

találták, hazánkban Dr. Horváth Géza fedezte fel Csáktornyán (Zalamegye),

hol 1 883. szeptember 30-án a növényeken két példányt fogott.

2. Spec. SMYNTHURUS AUEEUS Lubbock (1862).

Trans. Lin. Soc. XXIII, pag. 589.

Syn. 1873. Smynthurus aureus Lubbock, Monograph of the Collem. and Thysauura,

pag. 112.

Capite »que longo ac lato, aurantiaco, fronte brunnea -flava ; ocellis

nigris, semicirculariter collocatis, umbra dilute-flava cingente ; antennis

dimidio corporis longioribus, articulis tribus anterioribus dilute-ilavescente-

rufis, articulis ultimis gequalibus obscure-flavido rufig, tribus anterioribus

paulo brevioribus ; abdomine latitudine duplo longiore, elliptico, margi-

nibus rotundatis, aurantiaco, fascia dornali obscuriore ; pedibus dilute

rufis ; íürcula flavida, brevi.

Longit. corporis 1 mm.
Unicum specimen in Hungária orientali captum.

A fej oly széles, mint hosszú, színe narancs-sárga, a homlok barnás-

sárga ; a szemek feketék s félgömbalakban vannak elhelyezve, a szemek

körül egy világosabb sárga udvar van; a csápok a test fele hosszát jóval

túlhaladják, a három els íz világos sárgás-barna, a végs egyenl ízek,

melyek a három els íznél rövidebbek, sötét sái'gás-barnák ; a potroh két-

szer oly hosszú, mint széles, körvonala elliptikus, oldalszegélye kerekített,

a potroh egészen narancs-sárga, közepén egy sötétebb, szélén elmosódott,

hosszan lefutó szalaggal van ékítve ; a potroh ers, tüskeszsr szrökkel

gyéren fedett ; a lábak barnás-sárgák ; az ugró-villa világos sárga, meglehe-

ts rövid és ersebben ki van fejldve, mint a többi Smyíithiirus-isijoknál.

E szép Smynthurus-fajt még eddig csak Angliából ismerték, hol igen

gyakori ; hazánkban Bíró Lajos fedezte fel Pele környékén (Szilágymegye)

augusztus havában, hol egy példányt talált, de sajnos, nem volt feljegyezve,

mily viszonyok között. •

3. Species. SMYNTHURUS FUSCUS De Geer.

Syn. 1743. Podura fusca De Geer, Kongl. Swensk. Wet. Acad. pag. 9(i.

— Podura útra Linné, Syst. Nat. (Edit.)
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1793. Pochira a fret Fabricius, Eutoin. Syst. Il, pag. (}~>.

1793. Podiira signafa Fabricius, ibidem, II, pag. (i5.

1806. Sniynthurus fiiscus Latreille, Gen. Crust, et Ins. pag. 156.

1839. Smynthurus signahis Burmeister, Handbuch d. Entom. II, i)ag. 4-^)2.

1839. Smynthurus fuscus Burmeister, Handb. d. Entoni. TI, pag. in].

1834. Smynthurus afer Templeton, Trans. Ent. Soc. I, pag. 97.

1839. Smynthurus fuscus Bourlet, Mem. Soc. Eoy. Lille.

1842. Smynthitras fnscus Bourlet, Mem. Soc. Roy. Douai, pag. 57.

1842. Smynthurus signatus Nicolet, Mem. Soc. Helv. VI, Nr. 76, pag. 81.

1842. Smynthurus fuscus Nicolet, ibidem pag. 82.

1844. Smynthurus slgnatiis Gervais, Hist. Ins. Apt. Ill, pag. 4()U.

1844. Smynthurus fuscus Gervais, ibidem, pag. 402.

1844. Smynthurus ater Gervais, ibidem, pag. 403.

1862. Smynthurus Bushii Lubbock, Trans. Lin. foe. XXIII, pag. 440.

1869. Smynthurus signatus Porath, Of. af. k. Vet. Akad. Forhandlingar.

1873. Smynthurus fuscus Lubbock, Monograph of the Collem. and Thysanura

pag. 101.

1876. Smynthurus fuscus Tullberg, Sveriges Podurider, pag. 29.

Corpore latitudine paulo longiore ; capite duplo latiore quam lon-

giore ; ocellis nigris, pentRgonis; antennis dimidio corporis paulo longiori-

bus, dilute-rufis, articulis ultimis sequalibus longitudine trium anteriorum
;

abdomine ovato, marginibus circa medium fortiter dilatatis; abdomine

capiteque fusco-cinereis, maculis minoribus majoribusque, dilutioribus et

obscurioribus rufis nigrisque, angulatis, confuse coUocatis, totisque, mar-

moratis
;
pedibus dilute-rufis, dense setosis ; furcula flava, setis sparsis

vestita.

Longit. corporis 0*8— 1"3 mm.
Inter plantas varias ubique sat frequens.

Az állat teste kevéssel hosszabb, mint széles ; a fej kétszer oly széles,

mint hosszú, világos és sötét sárgás barna valamint fekete, szögletes foltok-

kal van tarkázva s ez a szürkés alapszínen márványszer tarkázatnak tet-

szik ; a szemek feketék s egy szabályos ötszöghöz hasonlítanak ; a csápok a

test felénél valamivel tiosszabbak, világos sárgás-barnák, a szrtüszök a

csápok második ízén feketék, a ceápnak végs egyenl izei együtt oly hosz-

szuk, mint a három els íz ; a potroh körvonala csaknem tojásalakú, oldal-

vonala kiszögell ereszszel ; a potroh alapszíne sárgás-szürke, melyen már-

ványhoz hasonló tarkázattal kisebb-nagyobb, világos és sötét sárgás-barna,

valamint fekete, szögletes foltok vannak rendetlenül szétszórva ; a potroh

serteszer szrözete igen hosszú ; a lábak világos sárgás-barnák, tömötten

szörözöttek, a karmok rendes alkotásnak, épek ; az ugró-villa igen világos

sárgás-szürke s rendetlenül ritkán elhelyezett szrök fedik, az ugró-villa

végs íze lapított, vége kerekített.

E faj a legközönségesebb Smynthurus-íaiok egyike, ismeretes Anglia,

Svájcz, Német-, Svéd-, Franczia- és Finnországból, hazánkban Kis-Azar
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(Zemplénmegye — Dr. Chyzer), Hidvég-Ardó (Abaiij Tornamegye — Dr.

Horváth), Ó-Buda, Szent-Endre (Pestmegye), Déva (Hunyadmegye) és Ber-

zászka (Krassó-Szörény) ; májustól— novemberig elfordul s igen gyakori.

4. Species. SMYNTHURUS MACULATUS noc. .^pec.

Corpore latitudine duplo longiore, setis longis erectis parce vestito ;

capite stramineo, paulo latiore quam longiore, medio capitis macula

magna, quadrangulari, nigra etiam oculos in se continente ornato ;
anten-

nis dimidio corporis vix longioribus, in angulis duobus

anticis maculae magnse nigríB locatis, articulo primo

nigro, ceteris stramineis, articulis ultimis tribus anticis

gequilongis ; abdomine ovato, lateribus circa medium

leniter dilatatis; abdomine thoraceque stramineis, dorso

macula magna longitudinali, nigra antice posticeque

angustata in medio fortiter dilatata ornatis ; pedibus stra-

mineis, furcula corporeque infra pallidioribus.

Longit. corporis 1'2-— 1-5 mm.

In Hungária centrali inter gramina paludum bis lectus.

A test kétszer hosszabb, mint széles; a fej szalma-sárga, csak valami-

vel szélesebb, mint hosszú, egy négyszöglet nagy fekete folttal a fej tete-

jén, mely fekete folt a szemeket is magába foglalja és a csápok alapjáig

terjed; a csápok a test hosszúságának felét igen kevéssel túlhaladják, az

els iz fekete, a többi ízek szalma- sárgák, a végs egyenl ízek oly hosz-

szúk, mint a három els íz ; a potroh tojásalakú, oldalszegélye kiszögell ;

a thorax és potroh is szalma-sárga s mindkettn a hát közepén kiszélesed,

á test vége felé elkeskenyed széles fekete szalag fut végig; a thorax és

potroh hasi része világosabb ; az egész test, ép úgy a lábak is hosszú serte-

szerü szrökkel vannak ritkán fedve ; a lábak szintén szalma sárgák, a

karmok épek; az ugró-villa a testnél világosabb, oly hosszú, mint a test

fele, ers tüskékkel van fedve.

Ez érdekes Smynthurus-ísiit Ó-Buda közelében lév meleg források

mellett a Thypha latifolia levelein találtam egyetlen példányban 1882 június

havában; Dr. Horváth Géza pedig 1883 július havában Fehérmegyében

a velenczei tó partján elterül vizenys réteken fogott szintén egy példányt.

5. Species. SMYNTHURUS LUTEUS Lubbock (1867).

Trans. Linn. Soc. XXVI, paj. 296.

Syn. 1873. Smynthurus liuteus Lubbock, Monog. of the Collem, and Tliysantira,.

pag. 108.

1876. Smynthurus luteus Tullrerg, Sveriges Podurider, pag. 32.

1883. Smynthurus vitis J. Lichtenstbin, La vigne américaine VII, pag. 2-54.

Corpore latitudine duplo longiore ; capite paulo latiore quam Ion-



giore, liiteo : ocellis uigris, trigonis ; antennis dimidio corporis a-qiiiloiigis
;

abdomine luteo, infra pallidiore, elliptico, marginibus circa medium forti-

ter dilatatis, pilis brevibus sparsis vestito
;
pedibus liiteis ; furcula dimidio

corporis íBquilonga, colore dilutiore.

. Antennarum articulis maris ultimis rufis, ferminae dilute-violaceis.

Longitudo corporis 0*5—0'7 mm.
Inter plantas varias, ssepc etiam in foliis Vitis viniferffi ubique frequens.

A test kétszer oly hosszú, mint széles ; a fej kevéssel szélesebb, mint

hosszú, egyszin sárga; a szemek feketék, gömbháromszögalakuak ; a csá-

pok oly hosszúk, mint a test fele, a hímnél jóval vékonyabbak mint a ns-
ténynél, az els három íz világos sárgás-barna s a végs ízeknél valamivel

hosszabbak, a csápok végs egyenl ízei a hímeknél sárgás-barnák, a ns-
tényeknél gyengén viola-színüek ; a potroh körvonala ellipticus, oldalsze-

gélyei kiszögellök, igen finom, rövid, ritkán elhelyezett, hegyes tüskékkel

van fedve, melyeknek tüszi színtelenek ; a potroh színe egyenlen sárga, a

hasi rész világosabb, valamint a lábak is, melyek igen ritkán elhelyezett,

finom szrökkel vannak borítva ; az ugró-villa világosabb mint a test, oly

hosszú, mint a testnek fele s rajta a ritkán elhelyezett szrök igen finomak.

Ismeretes e faj Anglia-, Svéd-, Franczia- és Finnországból. Hazánk-

ban rendkívül gyakori s az él növények leveleinek alsó lapján májustól—
októberig mindig található. E fajt, mely a szllevelek alsó lapján igen

közönséges — ezért adta Lichtenstein a Sîïiynthunis vitis nevet is -—

,

gyakran összetévesztik a szölpusztító Phylloxerával, pedig ez egy teljesen

ártalmatlan rovar, mely a szölöleveleken ép úgy mint más növényeken is a

növény szrszálaival táplálkozik. Hazánkban a következ helyekrl isme-

retes : Tahi-Tótfalu, Szent-Endre, Békás-Megyer, 0-Buda, Vácz, Farkasd

(Pestmegye), Sik-Abony (Pozsonymegye), Pécs (Baranyamegye), Arad

(Aradmegye), Gyöngyös (Hevesmegye), Szendr, Sajó-Kaza (Borsodmegye),

Hódmezö-Vásárhely (Csongrádmegye).

6. Species. SMYNTHUEUS VIRIDIS Linn.

,
Sj'ii. — Podura viridis Linné, Faun. Snee. ós Syst. Naturae. (Editiones.)

1793. Podura viridis Fabricius, Entom. Syst. II, j)ag. 65.

1806. Smynthurus viridis Lateeille, Gen. Crust, et Ins. x>ag. 166.

1839. Smynthurus viridis Buemeister, Handbuch d. Entom. II, pag. 451.

1842. Smynthurus viridis Nicolet, Nouv. Mém. Soc. Helv. VI, Nr. 76, pag. 82.

1842. Smynthurus viridis Bourlet, Mém. Soc. Roy. Douai.

1844. Smynthurus viridis Gervais, Hist. d. Insect. Apt, III, pag, 401.

1867. Smynthurus viridis Lubbock, Trans, Lin. Soc. XXVI, j)ag. 295.

1873. Smynthiirus viridis Lubbock, Monograpli of the Coll. and Thysau. pag. 100.

1876. Smynthurus viridis Tullberg, Sveriges Podurider, pag. 30.

Corpore latitudine corporis dimidio ad hue longiore ; capite vix latiore

quam longiore, einereo-viridi ; ocellis nigris semicirculariter locatis ; anten-



uis rufescentibus, dimidio corporis aequalibus, articulis ultimis paulo bre-

vioribus quam tribus anticis ; abdomine ovato, cinereo-viridi, leviter mar-

morato, vix longiore quam latiore, setis longis, acutis, in lineam transversam

positis, marginibus circa medium fortiter dilatatis
;
pedibus dilute-rufis

;

furcula colore corporis multo pallidiore.

Longit. corporis I'O— 1'4 mm.
Inter gramina pratorum, passim.

A test egy és félszer oly hosszú, mint széles ; a fej igen kevéssel szé-

lesebb, mint hosszú, szürkés-zöld; a szemek feketék, félköralakban álla-

nak ; a csápok oly hosszúk, mint a test hosszúságának fele, a végs egyenl

ízek a három elsnél valamivel rövidebbek, az els három íz barnás -sárgti,

mig a végs ízek sötét sárgás-barnák ; a potroh tojásalakú, kevéssel hosz-

szabb, mint széles, oldalszegélye kiszögell, színe szürkés-zöld, gyengén

márványozott, hosszú és hegyes szrökkel van fedve, melyeknek tüszöik—
ép úgy a fejen is — feketék s szabályos haránt sorokban vannak elhe-

lyezve, s ez által az állat olyan, mintha feketén volna pontozva ; a lábak

világos sárgás-barnák, rendes alkotásnak; az ugró-villa a testnél sokkal

világosabb, egyenes, aránylag hosszú.

A hazánkban talált alak a Tullberg által leírt Smynthiirus viridis

var. einerco-viridis faj változathoz tartozik, vaely Svéd- és Finnországban

gyakori; azonban e színkülönbség a S. viridis lakóhelyétl van feltéte-

lezve. El van terjedve azonkívül még Svájcz-, Olasz-, Franczia-, Angol- és

Németországban is. Elfordul májustól—szeptemberig, növényeken s ezek-

nek is a legalsó levelein ; hazánkban eddig Budán, Békás-Megyeren s a

szent-endrei szigeten (Pestmegye), valamint 0-Moldován (Krassó-Szörény-

megye) találtam.


