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Rendszertan

• Törzs: Arthropoda – Ízeltlábúak  

• Altörzs: Hexapoda- Hatlábúak 

• Osztály: Insecta - Rovarok 

• Rend: Heteroptera- Poloskák

• Alrend: Pentatomomorpha- Címerespoloska 

alkatúak

• Öregcsalád: Lygaeoidea- Bodobácsszerűek

• Család: Lygaeidae - Bodobácsok 



• Legközelebbi rokonaik 

- Verőköltő poloskák (Pyrrhocoroidea)

- Karimás poloskák (Coreoidea)

Pyrrhocoris apterus Coreus marginatus

Bevezetés



Elterjedés
• közel 650 nem

• 3950 faj 

• 16 család

• Palearktikumban 820 (Európa,Ázsia a Himalájáig, Észak-Afrika a 
Szaharáig) 

• Európában mintegy 370 faj 

• Hazánkban eddig összesen 137 faj

A Palearktikus régió



Életmódjuk

 növényi nedvek, magvak, termések, 

rovarok 

• rejtőzködő életmód



• HENRY /1997/ : Phylogenetic Analysis of Family Groups 

within the Infraorder Pentatomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with 

Emphasis on Lygaeoidea 

• kísérletet tesz a család régóta ismert 

polifiletikus (közös ősük rajtuk kívülálló csoporthoz tartozik)

eredetének feloldására

• új rendszer- több alcsaládot család 

rangra emel            16 család

Irodalom



• Az orientális régió és a pacifikus régió 

Ausztráliát leszámítva a legkevésbé 

kutatott terület a bodobácsok élőhelyei 

közül. 

Az orientális régió és Új-Guinea 



Anyag és módszer
• A fajokat sztereomikroszkóp segítségével 

vizsgáltuk, melyre a vele kompatibilis ALPHA 
DCM 510, 5.1 Mpixeles USB kamerát rögzítettük 
a fényképek elkészítéséhez.

• Határozóbélyegek:
• - ivarszervek 

• - numerikus bélyegek (állat testhossza, a fej, 
előtor, pajzs és potroh méretei, csápízek, 
szipóka, lábízek hossza, szemek közötti távolság)

• - szőrképletek hossza, elhelyezkedése

• - tor pontozottsága

• - a szárny erezete és színe

• - lábakon tüskeszerű képletek megléte, ill. hiánya

• - állat színezete (az egyed fejlődése során 
változhat)



• Ivarszervi preparátumok készítése

Potroh preparátum és 
„ivarszerv-tok”



• Ivarszervi rajzok: Tachytatus „celebensis”

capsulaparamer

Porta longirostis



• Egyes nemek és fajok rendszertani besorolása még ma 

is kétséges.

• típuspéldányok elvesztek

• egyidejű leírások elégtelenek

• vannak ismert fajok, amelyek rendszertani helyzete 

mégis bizonytalan 

- Kutatásunk célja a meghatározatlan egyedek leírása, 

besorolása, pontos rendszertani helyük kijelölése, 

határozó kulcsok elkészítése.

Vizsgálat célja



• Kutatásaink során több európai 

múzeumból (London, Innsbruck, Prága, Budapest, Helsinki, 

Berlin, Bécs) kölcsönzött meghatározatlan 

példányokat vizsgáltunk…

• Rhoparochromidae család

• Ozophorini nemzetség

- Tachytatus, Vertomannus, Porta genusok 



• Rhyparochromidae család - legnagyobb 

csoport (leírt fajok több mint fele)

• 14 nemzetség

• haslemezi trichobotriumok 

• 4. és 5. hasi varratok vizsgálata 

trichobotriumok



Eredmények

• Ozophorini: 
• Sweet -1967-ben

• fajok közös tulajdonságai: 

- hosszú megnyúlt test, lábak és csápok, 

- a lárvák 2-3. hátlemezének varrata Y-alakú

- tüskeszerű képletek- elülső combokon 

- hasi laterotergiteik nincsenek

- 4. és 5. hasi lemez összenőtt, hasi varratuk előre 
nyúlik.

- légzőnyílásaik a hasi oldalon helyezkednek el

- az előhát oldalszegélye jól látható



Porta genus

• (P. Glacilis) Distant 1903, Malaysia

• 1985-ben Slater és Zheng további
két új faj- (P. illustris, P. longipes)
Fülöp-szigetek, Borneo (Malaysia)

• egy új faj leírásával tudjuk bővíteni
a genus fajainak számát.

• A genusra jellemző:

- sötét színezet

- előtorukon igen szembetűnő kettő
tövisnyúlvány

Porta longirostris



• A genusból eddig 6 faj került
leírásra (Distant 1903, Zheng
1981): V. capitatus, V.
crassus, V. validus, V.
brevicollum, V. emeia, V.
ophiocephalus.

• A Vertomannus genus=
hosszú, „zsiráfszerű”,
megnyúlt nyak.

Vertomannus genus

V. capitatus



Vertomannus fajok lelőhelyei

ismert fajok még nem publikáltúj fajok lelőhelyei publikált lelőhelyek



Új fajok főbb tulajdonságai:

Vertomannus „borneensis”   „Vertomannus flavus”     „Vertomannus robustus” 

- Testhossz: 6,0mm 10,0mm 8,4mm 

- Tövis:         1                                        3 (1 kisebb 2 nagyobb) 6 (1 nagy 5 kisebb)



Tachytatus genus

• Bergroth- 1918-ban; egy faj (Tachytatus 

prolixicornis) - Fülöp- szigetek

• további 4, ebbe a genusba sorolható fajt 

találtunk

• Eltérő tulajdonságaik: 

- csápok és a szárny membránjának 

színezete 

- szipókájuk hossza



T. „longirostris”         T. „siberutensis” T. „celebensis”       T. „fuscicornis”
- Testhossza: 8.2mm.

- szalmasárga színezete

- Szipókája hossza

túlnyúlik az első

csípőn, többi fajnál

épp, hogy eléri, vagy el

sem éri azt.

- Szárny sötét, csúcsa

világos, nem sarló

alakú, egy benyúló

szintén világos sávval.

- Szipóka hossza: 5.6mm

- Testhossza: 8.5mm.

- sötét, a corium

világosabb foltjai nem

kifejezettek

- szárnymembránján az

erek mentén több

világos sáv

- a csúcsi világos folt

kisebb A genus

„legnagyobb” faja.

Szipóka hossza: 5.6mm

-Testhossza: 7.8-

8.1mm.

- Elülső combjain

három tövisképlet.

- IV. csápízének első

harmada világos.

- Szipókája eléri a

középső csípőt.

- szárny csúcsi foltja

sarló alakú, Szipóka

hossza: 3.15- .85mm

-Testhossza: 7.4-7.9mm. -

Elülső combjain két

kisebb tövisképlet II.

csápízéne fehér, vékony

„gyűrűvel” végződik.

- Szipókája kissé

túlnyúlik az első csípőn.

- szárnyának csúcsi

„foltja” nem sarló alakú

-Szipóka hossza: 2.25 -

2.7mm



T. „longirostris”

T. „siberutensis”

T. „celebensis”

T. „prolixicornis”

T. „fuscicornis”

• A Tachytatus genus fajainak elterjedése



Következtetések, javaslatok

• Még a jellegzetes és jól elkülöníthető 

csoportokban is sok a leírandó faj. 

• A gyűjtött anyagok még nem teljesen 

feldolgozottak.

• További kutatási expedíciók, gyűjtött 

anyagok feldolgozása. 

• Orientális régióban, és a rokon fajok 

élőhelyein. 
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- A diákon látott rajzok saját készítésűek -


