
ADATOK A R�TVI NYíRBEN ÉS SEPSISZENTGVORGV 
KORNVÉKÉN ÉLŐ ORMÁNVOSBOGARAK (COLEOPTERE) 

MEGISMERÉSÉHEZ 

KOCS IRÉN 

1Az ormányosbogár alkatuak hada a bog·ar·ak rendjébe t·artoZJi k. Az egész 
vi ,Jágon több m int  40-50 ezer faju k ismeretes, közülük ö't cs,a'ládba sorolt 
mintegy 1 500 f·aj a Kárpát-medence t·erületén is előfordu l . A fajok  többsége 
·az ormányosbo9a ra k esialádjába tartozik, a többi cs-a'ládok �ajok:ban sz:e
gény·ek.  (3) 

Az ormányosbogoara k hazánkban o jól ismert rov·arcsoportok közé tar
toznak .  Erdély állatvilágáró,J A. Bielz ( 1 887), K. Petri (1912), Deubel ( 1912), 
Gebhard ( 1932), le nistea (1933, 36) és O. Marcu (1951, 57, 61, 67) közö ltek 
szá mo-s ta nu lmá nyt . A Rétyi Nyír és Sepsiszentgyörgy környékének r.cvar
világa még nem volt feltárvoa, csupán a lepkék vo ltak ta nu lmányozva híres 
rovargyűjtőn k  D iószeghy László álta l . 

A Kárpát-medencében é lő  ormányosbogara k  n a gyság·a (ormány nélkül 
mérve) 1-22 mm között vált·akoz·ik, többnyire ·a zonba n kksi k és közepes n1agy
ságúa k. Fejük kivétel né lkü l ormá onyszerűen megnyúlt , számos faj onmánya 
szé les,  l·a pos és rövid, másoké viszont keskeny , heng.eres és hos·szú. Az or
mány tövét a szem elülső szélétől számítjuk. Torokk:imetszésük az ·O·J'lmány 
alsó oldalára korlátozódik, toroklemezük mindig jól fej le:tt. Fel ső ·ajkuk,at az 
ormány kitin-páncélja mindig eltakarja. Csápjuk térdes, vagyis tőíze hosszú, 
mind ig hossz·abb o ha •r;madik ízn&l (csupán a Brachycerinae 'aksoládba 
tartozóké nem térdes), csápostoruk rendszerint 5-7 röv id  ízbő l  áll, az utolsó 
3-4 íz pedig tojásdad bunkót alkot. Csápjukat nyugalmi h e lyzetben ormá
nyuk oldalához húzzák, ahol az o11mány olddián ·a tőíz befog.adásá!'la jó l �ej
lett, hossmbb-·rövidebb árok húzódik ·a• sze;m ·irányába n.  Ez •OZ u gynevezett 
csápárok az Ot:iorrhynch inoe alcs·alád f.aJainál az  ormá n y  f.első oldalián 
helyezkedi k e l ,  i lyenko•r .a csáp töv.e a csápárokbon felülről is sza baldon 
·lá tha tó, és -a csápárkot kétolda l t  többnyi ore öblös lemez (pter i g:i,um) hatá
rolja. Előtoruk elülső széle a szem táján sok esetben ívben k ihúzott (szem
karéj) .  Lábaik rövidek, erő-ssek, a növényeken való meg.ko.paszk:odáshoz al
lmlmazkodottak, combju k belső élén gyoakr·an toJá,Junk tö�iset vagy fog·at. 
Lábszáruk csúcsána k bel ső s�arka (ri tká n o külső is) fogszerűen ki·húz.ott. 
Lábfejíze ik száma négy, karmaik mindig fejlettek (4). 
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Az ormányosboga·ra k növénye-vő áHatok, lárváik is, imagóik is élő nö
vények különböző részeivel táplálkoznak és csak elenyészően kis számuk 
táplálkoz:ik ko rhadékka L Faja ik legna gyobb része tápnövényének álla ndó 
·an ugYlanazt ·a részét használják fel táplálkozás céljára, sőt sok esetben az 
új nemzedék :is abban fejlődik ki annélkül, hogy a növényt elha gyná, más 
f.aj.ok viszont bábozód ás céljából a földre húzódn,ak. Legtö bbjük fényked
velő, de v·an nak fényl�erülő f.a jok is amelyek csak éjjel jönnek elő, na ppal 
pihennek. Kevés fajuk kizáróla g a föld a l att tartózkodik, ezek vakok . Moz
gásuk lomha. (4) Közülük aránylag sok a mező- erdőgazdasági szempont
ból többé-kevésbé káros faj . 

.Mindannak ellenére, hogy ar ormányosbogorokot sok'a·n tanulmányoz· 
ták, még mindig v·annak ismeretlen biológr:ájú és je'lenté5ségű fojok. Ebben 
a dolgozatban is szerepel faj melynek még a tápnövényét sem ismerjük, pl. 
Liophl·oeus lentus. 

Dolgozatombon •az 1981-es év gyűjtőmunkájának e.redményeH dolgoz
tam fel. Gyűjtést a Rétyi Nyírben és Sepsisze:ntgyörgy környékén végeztem. 

A begyűjtött any.ag 167 danabot foglol magában, amelyből 24 f.ajt 
azonosítottam. A f.ajokat egy táblóz.atban fogl·altam össze, omelyben a bio
topot, ·az áift.alános e'lterjedést, o példá<n yo k számát és a gyűjtés:i helyel ·is 
feltüntettem. A táblázatban •a következő rövi·dítéseket használtam: R - Rétyi 
Nyír, Gy - Gyárfás kert, M - Muzeum udvar, S. - Sugás, E - Erdősoldal, 
Sz - Szemerj·a-erdő. 

Faj Bio:op Alto'lános 
erterjedés 
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OHo·nrhyn:chu's •ov·altu's L. 1! uc, gyümö·llcsfák, mái!- E•u·r·dszi.béri<a 
•n•a·, sz.omó,oa:, sósk1a és 

Phy,Hobius un'bi;oa'e Deg. 

perj.e 

ég•e<r, bükk, 
fők, •cs,a!lá n 

gyümök:s-

'Phyililobi,us ·a'�g ·eln;ta,tu s L. ·gyümöl!csMk, nyí:r, bükk, P:all•ea,rkitik•um 
fenyőféllék 
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IMyillacu!S s·em iln•u1l:UJm 
F'a<br. 

,fűféllék Köz ép -EurÓ'P'a 

lioopihóeus tessulorus 
Mu1l1l. 

Eu ró:p1a 

Közép-Euró P'O 

Sitono sui!Jc::Hmns Thunb. ��rö.rö1she·re, il,ucem.a, hü- Európia 
•ll'ellyes,ek 

Siitona ,pu nlctko•lll is 
St·ep.h. 

Siil:on:a. h ume•naJliitS 
Steph • 
. St�opho·S•OmJU!S melia
nog.na,mmus Fo·rsrt. 

IJ,omb- és tű·Je,veilű fák, Európa 
:cserjék 
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<Phytonomus melles 
Falbr. 

fthyroonomus va r1Joibi1Hs 
Hembst. 

1Phytonomm oids;pe�rsus 
Folbr. 

iAIJ.ophus trig·u;tta,tu:s 
FlO! br. 

All1dp hu·s K:a;u�mla,n•n i 
Sti<erll. 

Ci;dn•ol1rhirn•us 
q•lJiaid:r,imoi0Uilo:turs L 

C·eutorrhynchuis 
'T"Uiglullosus Herbst. 

Ceufon11hynchus 
geog,rolficu•s Goeze. 

S'i-rocalus terminatus 
Herbst. 

rMon10 n·�chus p Uniolium
•an1bu1m Herbst. 

Cumuli i•o g'lo•nJdri,ulm 
IMarrsh. 

ifeke·te n.aldállytő 

•székfű 

petrezse lyem 

töiJ,gy, mogy·orÓifal i 

s·áls, gyékén , kák·a 

'1.83 

2 3 4 

Euró:pa 2 M 

Közép - �urópa 418 'R, E 

Közép- és Déii-•Eu-rópa1 9 R S 

Esz•o·k- és Közép-.6urópra• 1 1 ,  IS 

Európa 4 'R 

Emó:pa '1i Sz 

CONTRIBUTil LA CUNOA$TEREA CURCULIONIDELOR (COLEOPTERE) 
DIN MESTECANI�UL DE LA RECI $1 DIN JURUL ORA$ULUI SFiNTU GHEORGHE 

Rezumat 

in p•Peze-nta l•u·cra·re ·autorull a. p•re1lucm1t ma·t•erri;all.url co:l•e•ot•art i•n a•nU:I 1'981 .. Coll·ectö,nitill·e 
s-•a1u fa.ou•t ·in Mesitecan'Í'�·uil de 1lo Red �i in ju•rull ora�·uilui Sfi1n•ru Gh eorghe . Marteriaii<UI 
'Cuprirn'de 167 exempil,arr�e �i ·aru f·os.t i·d:en'Nifiioa.te .24 de sp·eÓÍ'. 

CONTRIBUTIONS TO THE COGNITION OF THE ·CURCULIONIDES (COLEOPT.ERES) 
FROM 'RÉTYI NYIR AND FROM THE SURROUND OF SEPSISZENTGVORGV 

Summary 

l•n thi·s wo.rk the a•uth.or ·anollyses �!:he mail:ed:o\1 coihl�ecterd :in 1 98!1, at Réty�i Nyír ond 
<lt lthe SUN•OlJ•nld of Seps�isz·engyörgy. The ma,te·ria:t ha•s 167 spec'ime·ns, a.nd there were 
id e•ntifioated :24 s:pe:cieses. 
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