
PODLUSSÁNY Attila 

Két új ormányosbogár faj a 
Székelyföldről 
(Coleóptera: Curculionidae) 

(Kivonat) 
A dolgozat egy új nemet (Bryodaemon 
Podlussány, 1998), két új fajt (Bryodae
mon kocsirenae Podlussány 1998, és 
Bryodaemon rozneri Podlussány 1998), 
és egy alfajt Bryodaemon hanakii- monta-
nus (Petri, 1912) mutat be. Részlet a 
szerző angol nyelven megjelent nagyobb 
munkájából („The revisión of Omiami-
raa hanakii species group", in: Folia en
tomológica hungarica 59/1998). 

Bevezető 

Az elmúlt tíz évben Kovászna és Hargita 
megyékben több alkalommal gyűjtöttem KOCS 
Irén muzeológussál és ROZNER István kutató
val. Az itt tárgyalt fajokat mohából rostáltuk. 

Korábban magam is egységesen és téve
sen „Omiamima hanaki"-nak határoztam és írtam 
az itt tárgyalt fajokat. FRIVALDSZKY Imre a 
Hanák nevet valószínűleg latinosította Hanakius-
ra, majd ebből alakította Hanakiim a bogárnevet. 

1995-ben jól látható különbségeket talál
tam a Háromszéki-havasokban, a Görgényi-ha-
vasokban és a Hargitán (Románia: Kovászna és 
Hargita megyék) gyűjtött példányok között. Az 
irodalom csak egy fajt (hanakii) és annak variá
cióját (var. montanus) említi a Keleti-Kárpátok
ból, én pedig 3 formát tudtam elkülöníteni. Ekkor 
határoztam el, hogy ennek utánanézek. Az iro
dalmi munkák olvasása közben fedeztem fel egy 
számomra gyanús, és negyedik fordításban sem 
érthető irodalmi leírásból - Dr. PETRI Károly 
(1912) - , hogy az O. hanakii fajcsoportban érde
mes alaposabban elmélyedni. PETRI (1912) nem 

írt határozottan arról, hogy miben különbözik az 
O. hanakii Friv. az általa elnevezett var. mon-
tanustól. Ehelyett a Boszniában élő O. brandisi 
Apfb. fajjal foglalkozik és annak faji rangját vi
tatja. Genitália-vizsgálatok során két különböző 
típusú hímivarszervet (lásd 2/16. és 4/36. ábrák) 
muttam ki. Feltűnt nekem, hogy R. FORMÁ-
NEK (1904): ,,Penis von Imoas Hanaki Frivald-
sky" szöveggel ellátott genitália rajza nem egye
zik az általam preparáltakkal, a leírása sem illett 
az általam hanakiinak vélt példányokra. 
FRIVALDSZKY Imre (1865) a hanakii leírása
kor nem jelölt ki típust, Syntípusai között csak 
nőstényeket találtam. A hanakii típusok tehát 
nőstények, de egységesen Máramarosból szár
maznak. FRIVALDSZKY Imre magyar nyelvű 
leírásában azt írta, hogy „Hanák Sergéje", 
„Máramaros megyében HANÁK János által ta
láltatott." Sajnos, ezt a mondatot nem fordította 
le latinra, s talán ezért nem figyeltek fel a jelen
tőségére. Én a későbbi máramarosi gyűjtésekből 
származó hímek genitália-vizsgálata során egy
értelműen beigazolódva láttam azt, hogy FOR-
MANEK (1904) ivarszerv ábrája nem a hanakii 
ivarszervéről készült, hanem egy új fajt sejtet. 

Elkértem megvizsgálásra a Székely 
Nemzeti Múzeumból (Sepsiszentgyörgy), a Ma
gyar Természettudományi Múzeumból (Buda
pest), majd később 12 múzeumból Közép-Euró
pában, valamint a nagyobb magángyűjtemények
ből az ott található összes Omiamima példányt. 
Saját gyűjtött anyagommal együtt közel 500 
példányt vizsgáltam meg. 

Röviden ismertetem az Omiamima Silf-
verberg, 1977 genusz jellemzőit L. DIECK-
MANN (1980) alapján. 

Az Omiamima genusznév azért vált szük
ségessé, mert az Omias genuszba ma azon fajok 
tartoznak, melyek eddig a Mylacus genuszba tar
toztak. A Myeacus név szinonimája lett az Omias 
genusznak. Az Omiamima genusz típusfaja: 
Omias mollinus Boheman in Schönherr, 1834. 

A Palearktikumban 25 fajuk él, ebből 5 él 
Közép-Európában. A Kárpát-medencében az 
Omiamia genuszba tartozó fajok közül ezidáig 
csak 5 faj volt ismert: Omiamima mollina (Bohe
man in Schönherr, 1834); O. concinna (Boheman In 
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Schönherr, 1834); O. vindobonensnis (FORMÁ-
NEK. 1908); O. rufipes (Boheman in Schönherr, 
1834) és az O. hanakii (I. FRIVALDSZKY, 1865). 

Az Omiamima genusz fajaira jellemző, 
hogy vagy csupasz, vagy jól láthatóan felálló 
szőrzettel borítottak, az utóbbiak lehetnek 
egyszeres és kettős szőrözöttségűek, azaz egy rö
videbb alapszőrözetből egy erősebb és hosszabb 
szőrözet emelkedik ki. A test felülete többé-ke
vésbé láthatóan fényes. Ormányuk tömzsi, orrfor
májuk domborulat nélküli. Csápgödrük rövid, fe
lülről részben jól látható. Az előtör csupasz, vagy 
hosszanti irányba szőrözött. Szárnyfedői gömb-
formájúak vagy oválisak. A szárnyak hiányzanak. 
A combok fogatlanok. A karmok összenőttek. 

Az 5 (eddig ismert) középeurópai faj 
megtekintésekor észrevehető, hogy az Omiami
ma genusz fajai mennyire nem egységesek. Kü
lönösen feltűnő, hogy ezeknél a bogaraknál a fej 
formája és a csápgödrök helyzete különbözően 
van kialakítva. Csak az a közös bennük, hogy hi
ányzanak azok az ismertető jegyeik, melyek a 
három hasonló alkatú és szőrözöttségű genusz 
egységes jellegére utalnak. A Barypeithes genusz 
fajaira jellemző, hogy csápárkuk lefelé irányul. A 
Rhinomias esetében az ormány erősen kidombo
rodik. Az Omias genusz fajaira pedig az jellem
ző, hogy az előtör szőrözete keresztirányú. 

Az Omiamima Silfverberg, 1977 genusz 
fajai között tehát erősen felálló szőrözetű és csu
pasznak tűnő, alig láthatóan, testhez simulóan 
szőrözött fajok is tartoznak. Célszerűnek tartom 
ez utóbbiak leválasztását és egy új genuszba so
rolását. Az új genuszt Bryodaemonnak (Bryo-
8i|j.G3v) neveztem el, utalva ezzel arra, hogy a fa
jok mohában élnek. 

Az új genusz ismertetése 

Bryodaemon Podlussány, 1998 

Típusfaj: Omias hanakii 1. Frivaldszky, 1865 
Jellemzői: Felületük csupasznak látszik, töb

bé-kevésbé fényes. Szőrözete vékony, testhez simuló 
szőrökből áll. testükön felálló szőrök nem találhatók. A 
szárnyfedők váll nélküliek, tojásformájúak. A szárny
fedők csúcsa kihúzott, kissé megnyúlt, hegyes szögben 
végződik, és lefelé hajló. Lábfejeiken egy fejlett ka

rommal, vagy tövükön összenőtt, felemás karommal, 
tehát az egyik karom feleakkora, vagy annál is rövi
debb, mint a másik. 

Ide tartozik: Bryodaemon hanakii hanakii (I. 
Frivaldszky, 1865); Bryodaemon hanakii montanus 
(Petri, 1912); Bryodaemon kocsirenae Podlussány, 
1998; Bryodaemon rozneri Podlussány, 1998; 
Bryodaemon botoveci Podlussány, 1998; Bryodaemon 
brandisi (Apfelbeck, 1903). 

A fajok ismertetése 

Bryodaemon hanakii hanakii 
(I. Frivaldszky, 1865) 

LECTOTYPUS: Omias hanakül. Frivaldszky, 1865 
A típus lelőhelye: „Máramaros megye". A 

Lectotypus a Magyar Természettudományi Múzeum
ban (Budapest) található. A faj leírása megtalálható: 
FRIVALDSZKY I. (1865): Néhány hazánk faunáját 
jellemző állatfajnak részletes leírása. A Magyar Tudo
mányos Akadémia Evkönyvei 11 (4): 205-206. 

A faj elterjedése a Tisza forrásvidéke Ukrajná
ban, de áthúzódik Románia területére is (Radnai havasok). 

Bryodaemon hanakii montanus 
(Petri, 1912) 

LECTOTYPUS: Omias hanaki var. montanus 
Petri, 1912 

A típus lelőhelye: „Borszék". A Lectotypus a 
nagyszebeni Természettudományi Múzeumban (Muze-
ul de Istorie Naturalá, Sibiu) található. Az alfaj leírása 
megtalálható: PETRI, K. (1912): Siebenbürgens 
Káferfauna. Hermannstadt, 303. 

Az alfaj elterjedése: Hargita, Maros és 
Beszterce-Naszód megyék (Románia). 

Bryodaemon rozneri 
Podlussány, 1998 

HOLOTYPUS: Bryodaemon rozneri Podlus
sány, 1998 

A típus lelőhelye: „Transsylvania, Hargita m., 
Zeteváralja, Szencsed-patakv." A Holotypus a Magyar 
Természettudományi Múzeumban (Budapest) talál
ható. A faj leírása megtalálható: Fólia ent. hung. 59: 

A faj elterjedése: Északi- és Keleti-Kárpátok 
(Lengyelország, Ukrajna, Szlovákia, Románia). 

Bryodaemon kocsirenae 
Podlussány, 1998 

HOLOTYPUS: Bryodaemon kocsirenae 
Podlussány, 1998. 

A típus lelőhelye: „Transsylvania, Kovászna 
m„ Komandó". A Holotypus a Magyar Természettudo-
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mányi Múzeumban (Budapest) található. A faj leírása 
megtalálható: Folia ent. hung. 59: 

A faj elterjedése: Kovászna megye (Románia) 
és Szlovákia. 

Határozókulcs 

1 (8) A hímek ivarszerve, csúcsa előtt vál
lasán legömbölyített, középen csúcsban kihúzott (4/21., 
36. ábra) 

2 (5) Lábfejeiken csak 1 karom látható (4/22. ábra) 
3 (4) Ormányhátán középen mély és éles 

hosszanti barázda húzódik a homlokgödörtől az 
ormánycsúcsig (4/20., 3/19. ábra) 

rozneri Podlussány 
4 (3) Ormányhátukon nincs hosszanti éles 

barázda, az ormányhát közepe lapos, vagy gyengén 
benyomott 

5 (2) Lábfejeiken két tövén összenőtt felemás 
karom van, az egyik karom fele akkora, mint a másik, 
vagy még kisebb (2/13., 17., 4/37. ábra) 

6 (7) Első lábszáruk zömök, széles, csápjuk 
második íze nem hosszabb a szélességénél, testének 
színe mindig sárgás-vörös, szeme nagy (a csáptő és a 
szem között csak egyszer fér el a szem átmérője) 
(4/35., 38., 5/39. ábra) 

kocsirenae Podlussány 
7 (6) Első lábszáruk karcsú, hosszú, csápjuk 

második íze mindig hosszabb a szélességénél, színük 
változó a sárgás-vöröstől a sötét-barnáig, szemük kicsi 
(a csáptő és a szem között kétszer fér el a szem átmérő
je) (2/14., 18., 11., 15. ábra) 

8 (1) A hímek ivarszerve nem vállasán legömbö
lyített, hanem lapos ívben kicsúcsosodó (2/12., 16. ábra) 

9 (10 ) Ivarszerve a csúcsa előtt kiszélesedő 
(2/12. ábra), csápbunkója általában sárgás-vörös 

hanakii hanakii (I. Frivaldszky) 
10 (9) Ivarszerve párhuzamos oldalú (2/16 

ábra), ormánya hosszabb, csápbunkója sötétbarna, csak 
a csúcsa sárgásvörös 

hanakii montanus (Petri) 
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Două specii noi de 
Curculionide din Secuime 
(Coleóptera: Curculionidae) 
(Rezumat) 

Lucrarea prezintă un gen nou (Bryodae-
mon Podlussány, 1998), două specii noi (Bryo-
daemon kocsirenae Podlussány 1998, şi Bryodae-
mon rozneri Podlussány 1998), şi o subspecie 
Bryodaemon hanakii montanus (Petri, 1912). 
Lucrarea este un fragment din studiul autorului 
„The revision of Omiamima hanakii species 
group", apărut în Folia entomológica hungarica 
59/1998. 

Two New Species of 
Curculionidae in Székelyföld 
(Secuime) 
(Abstract) 

The paper presents a new genus 
(Bryodaemon PODLUSSÁNY, 1998) and two 
new species (Bryodaemon kocsirenae PODLUS
SÁNY, 1998 and Bryodaemon rozneri PODLUS
SÁNY, 1998), as well as a subspecies Bryodae
mon hanakii montanus (PETRI, 1912). - The 
paper consists of fragments from a larger work, 
„The revision of Omiamima hanakii species 
group" (Folia ent. hung. 59/1998). 
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108 1. ábra A Bryodaemon fajok elterjedése a Kárpátokban és a Dinári Alpokban 



hanakii tnonlanus (Petri) 

hanakii hanakii (I Friv.) 

2. ábra A Bryodaemon hanakii hanakii (I. Frivaldszky) és a B. hanakii montanus (Petri) hímivar szervének 
változékonysága (9). A Bryodaemon hanakii hanakii (I. Frivaldszky) feje (11), hímivarszerve (12), karma 
(13), első lábszára (14). A Bryodaemon hanakii montanus (Petri) feje (15), hímivarszerve (16), karma 
(17). első lábszára (18). 








