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Sympetrum-fajok friss vagy immatur korukban téveszthetőek össze esetleg a hasonló méretű és alkatú  Crocothemis erythraea-val vagy a kisebb Orthetrum-
fajokkal. Ilyenkor a szegélyharánterek száma (lásd Kislexikon) is segítheti a gyors és biztos elkülönítést.
A határozást mindig a weboldalra feltöltött, adott fajra vonatkozó teljes anyag tanulmányozásával fejezzük be! A szövegekben további részletek, hasznos
információk szerepelnek, valamint az öregedéssel járó változásokat is bemutató fényképek mellett gyakran szövegközi ábrák is segítik a felismerést.
Egyes böngészők a pdf fájlokat nem nyitják meg a legjobb minőségben! Érdemes a határozókulcsot Acrobat Reader-ben nézni.

▶  A lábak egyöntetűen feketék  (feketések),  a  combtöveknél  lehetnek  világos  foltok.  (Megtévesztő  lehet  olykor
a fénytörés okozta fénylő,  világos csík!)  …...............................................................................................................................................  1
(S. danae, S. depressiusculum, S. pedemontanum, S. sanguineum)

▶  A  lábak  hosszirányú  világos  (fiatalon  sárgás,  idős  hímeknél  sötétvöröses)  és  fekete  (feketés)  sávokkal
mintázottak, határozottan csíkosak. (A lábak mintázata nem minden szögből látható jól!) ….............................................. 5
(S. flaveolum, S. fonscolombii, S. meridionale, S. striolatum, S. vulgatum)
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▶  A szárnyakon a szárnyjegy mögött szalagszerű sötét foltok vannak. (Friss egyedeken ez halvány, gyakran alig
látható!) .................................................................................................................................................................................  S. pedemontanum

▶ A szárnyakon nincs ilyen mintázat (a szárnytövek közelében sárga foltok lehetnek). …...................................................... 2
(S. danae, S. depressiusculum, S. sanguineum)
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▶ Az idősödő hímek teste egyre kiterjedtebben feketés, néhol halvány, sárgásbarna foltokkal. Fiatal (friss, immatur)
hímek potrohának alsó fele (oldalirányból nézve is) csaknem végig egybefüggően fekete. Nőstények és fiatalabb
hímek torának oldalán középtájt egy nagyobb fekete folt van, melyben 2–3 elkülönült kisebb sárga folt található. A
nőstény  potrohának  oldalán  alul  rendszerint  szélesebb,  és  többé-kevésbé  egybefüggő  fekete  sáv  húzódik;
hüvelybillentyűje oldalnézetben hegyesedő, elálló (a S. vulgatum-éhoz hasonló). …................................................. S. danae

▶ A fekete szín kevésbé kiterjedt, a tor és a potroh mintázata másféle. …....................................................................................... 3
(S. depressiusculum, S. sanguineum)
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▶ A potroh mindkét ivarnál határozottan lapított. A középső potrohszelvényeken, a szelvények hátsó részénél oldalt
egy-egy  elkülönült  feketés,  többé-kevésbé  ék  vagy  háromszög  alakú  folt  látható.  Az  utolsó  szélesebb
potrohszelvényeken oldalt erőteljes feketés foltok vannak. Idősebb hímek arca világos, fehéres-sárgás, később kissé
barnás. …............................................................................................................................................................................... S. depressiusculum

▶  A potroh alakja – különösen nőstényeknél – hengeresebb, a rajta lévő mintázat másféle, de gyakran láthatóak a
szelvények  oldalain  elmosódottabb  foltok,  sávok  vagy  pontok.  Az  utolsó  szélesebb  potrohszelvényeken  oldalt
rendszerint nincs feketés mintázat. Idősebb hímek arca gyorsan vörösesre színeződik.  …..................... S. sanguineum
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▶  A szárnyak, különösen a hátsó szárnyak tövénél kiterjedt, jól látható sárga folt van (vö.  Crocothemis erythraea,
Orthetrum coerulescens) …................................................................................................................................................................................... 6
(S. flaveolum, S. fonscolombii)

▶ A szárnyak tövén kis kiterjedésű sárgás színeződés van vagy a sárga szín hiányzik. …......................................................... 7
(S. fonscolombii, S. meridionale, S. striolatum, S. vulgatum)
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▶  A szemek  alsó  felének színe –  kortól  is  függően –  sárgás,  barnás,  vöröses.  A  toroldal  feketés  mintázatának
középső rajzolata gyenge, felfelé a légzőnyíláson nem vagy alig nyúlik túl. Hímek potrohának alja egybefüggően
feketés, ami általában oldalnézetben is szembetűnő.  …................................................................................................. S. flaveolum

▶  A szemek alsó felének színe kékesszürke, kékes (öreg hímeknél gyakran csak a szem szélénél hátul van kevés
kékes  szín).  A  toroldal  feketés  mintázatának  középső  rajzolata  erőteljes,  felfelé  a  légzőnyíláson  határozottan
túlnyúlik. …................................................................................................................................................................................... S. fonscolombii
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▶ A szem színezetében kékesszürke, kékes szín van (vö. Crocothemis erythraea) .................................. ⇨ S. fonscolombii

▶ A szem színezetében nincs kékesszürke, kékes szín …......................................................................................................................... 8
(S. meridionale, S. striolatum, S. vulgatum)
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▶  A tor oldalának feketés rajzolata vékonyabb vonalú, a légzőnyílást nem veszi körbe rajzolat. Hímek potrohának
végén felül rendszerint nincs vagy csak nyomokban van feketés mintázat. …................................................. S. meridionale

▶  A tor oldalának feketés rajzolata erőteljesebb (de idős korban halványuló,  hamvas),  a légzőnyílást a  rajzolat
körülöleli. Hímek potrohának végén felül rendszerint jól látható feketés mintázat van …...................................................... 9
(S. striolatum, S. vulgatum)
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▶ A homlokról keskeny feketés sáv fut le a szemek mellett. Idősebb hímek toroldalán halványrózsás foltok vannak.
A nőstények hüvelybillentyűje oldalról karcsú (az alapja keskeny), merőlegesen elálló. ................................ S. vulgatum

▶  Nincs  a  szemek  mellett  lefutó  határozott  fekete  sáv,  de  elmosódott  sötét  foltok  gyakran  vannak.  (Olykor
megtévesztő  lehet  a  szem  árnyéka  is.)  Idősebb  hímek  toroldalán  halványsárgás  foltok  vannak.  A  nőstények
hüvelybillentyűje oldalról széles alapú. …............................................................................................................................ S. striolatum
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