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Nagyszitakötők  (ANISOPTERA)  és  kisszitakötők  (ZYGOPTERA)  lárvái,  lárvabőrei  (exuviumai)  között  alapvető  különbség,  hogy  ebben  az  életszakaszban  a
kisszitakötők potrohának végén 3 tracheakopoltyú-lemez (kaudális lamella)  található, ami nagyszitakötőknél hiányzik. Lásd a lárvabőrökről  természetes
körülmények  között  készült  felvételeken!  A  legnagyobb  kisszitakötő  lárva  és  lárvabőr  jóval  hosszabb  (bár  lényegesen  karcsúbb),  mint  a  legkisebb
nagyszitakötő lárva és lárvabőr.
Fényképes  lárvabőr  határozókban  gyakran  alaposan  megtisztított,  preparált  és  hiánytalan  lárvabőröket  láthatunk,  azonban  a  valóság  gyakran  más:  a
rácementálódott iszapréteg és egyéb szemcsék alól a lárvabőr olykor alig látszik ki (pl. Orthetrum-fajok, Libellula-fajok, Gomphidae-k). A kellő tisztítás tehát
sokszor elkerülhetetlen, e nélkül akár hamis eredményt is kaphatunk. A határozáshoz gyakran erősebb, legalább 40 ×-es nagyítóra van szükség! Kerültem a
kulcsban azokat a bélyegeket, melyekhez preparálás és/vagy mikroszkóp szükséges.
Az alábbi határozókulcsba részletezve nem kerültek bele azok a korábban is ritka fajok, melyek hazánkban már évek, sőt évtizedek óta nem mutatkoznak.
Munkámban – saját tapasztalataim mellett – elsősorban a „mértéktartóbb” nyugat-európai (francia, angol) szakirodalmat vettem alapul, de további források is
felhasználásra kerültek.
Köszönöm Dr. Somorácz Áronnak, hogy egy faj esetében lárvabőr begyűjtésével segítette munkámat.
Egyes böngészők a pdf fájlokat nem a legjobb minőségben nyitják meg! Érdemes a határozókulcsot Acrobat Reader-ben nézni, illetve ha szükséges nagyítani.

▶ A fogóálarc oldallemezinek szegélye (szemből középen alul) mélyen, szabálytalanul hasogatott. Robusztus, nagy
lárvabőrök 3–5 cm közötti hosszméretben (a nőstények mérete szemlátomást nagyobb). ................................................... 1

(Cordulegastridae)

▶ A fogóálarc lemezeinek szegélye nem hasogatott (esetleg szabályosan, finomabban csipkés, hullámos) vagy a
fogóálarc másféle. .…............................................................................................................................................................................................... 2

(Aeshnidae, Gomphidae, Corduliidae, Libellulidae)
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▶ Rendszerint  apró  tüske  látható  8.  és  9.  potrohszelvény  oldalán  (tisztítás  gyakran  szükséges!).  Fontos
megjegyezni,  hogy  a  tüskék  lehetnek  nagyon  kicsik,  sőt  részben  hiányozhatnak  is ,  ezért  nagyon  alapos
vizsgálat szükséges, alulról és felülről egyaránt. Alulnézetben az anális piramis hossza nagyjából megegyező a 10.
potrohszelvény alsó szegélyének szélességével, vagy annál csak kissé hosszabb (A~B). ............. Cordulegaster heros
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▶ A  8.  és  9.  potrohszelvény  oldalán  nincsenek  tüskék  (a  szőrök  tüskeszerűen  összecementálódhatnak,  ami
megtévesztő  lehet).  (Tisztítás  rendszerint  szükséges!).  Alulnézetben az  anális  piramis  számottevően hosszabb,
mint a 10. potrohszelvény alsó szegélyének szélessége (A<B). ....................................................... Cordulegaster bidentata
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▶ A fogóálarc oldalról nézve végig többé-kevésbé lapos; a belső szájszervek alulról és szemből is jól látszanak. A
fogóálarc elejének alsó széléhez szemből nagyjából egyenes vonal illeszthető. …...................................................................... 3

(Gomphidae, Aeshnidae)

▶ A fogóálarc az első felében kiöblösödő; oldallemezek takarják a belső szájszerveket. A fogóálarc aljához szemből
nem illeszthető egyenes vonal. …................................................................................................................................................................... 1616

 (Corduliidae, Libellulidae)
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▶ Rövidebb lábú, zömökebb összhatású lárvabőrök. A csáp 4 ízből áll, viszonylag vastag (de a rácementálódott
iszaprétegtől sokszor alig látszik; illetve sérül, törik). A fej felülről többé-kevésbé háromszögletű, amit a csúcsuknál
rendszerint összetartó csápok is kihangsúlyoznak. ….............................................................................................................................. 4

(Gomphidae)

▶ Hosszabb lábú, karcsúbb lábú lárvabőrök. A csáp vékony, 7 ízből áll; a csápok rendszerint szétállók, visszahajlók
(de könnyen sérülnek, letörnek). A fej felülről más – nem háromszög – alakú. …....................................................................... 77

(Aeshnidae)
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▶ A potroh hátán tompa tüskék, dudorok sorakoznak. …...................................................................................................................... 5
(Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia)

▶ A potroh háta sima, tüskék, dudorok nélküli. ......................................................................................................................................... 66
 (Gomphus)
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▶ A lárvabőr 26 mm-nél kisebb. A 6.  potrohszelvény oldalán apró tüske van (tisztítás rendszerint szükséges).
…............................................................................................................................................................................. Onychogomphus forcipatus
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▶ A lárvabőr 27 mm-nél nagyobb. A 6. potrohszelvény oldalán nincs tüske (de összecementálódott, tüskeszerű
szőrök lehetnek, tisztítás rendszerint szükséges). .....................................................................................  Ophiogomphus cecilia
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▶ A potroh a  vége felé  hosszan,  fokozatosan elkeskenyedő.  A 9.  potrohszelvény hosszúkás,  szélessége  [Sz] és
hosszúsága [H] általában közel azonos méretű, de a hossz lehet a szélességnél kissé nagyobb (balra) vagy valamivel
kevesebb (jobbra) is. …...................................................................................................................................................... Gomphus flavipes

▶ A potroh szélesebb, a vége felé rövidebb szakaszon elkeskenyedő. A 9. potrohszelvény mindig és gyakran jóval
szélesebb [Sz] a hosszánál [H]. ........................................................................................................................  Gomphus vulgatissimus
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▶ Felülről  nézve  a  szemek  viszonylag  kicsik,  a  szemek  mögötti  külső  él  kivetített  hossza  a  szem  méretéhez
viszonyítva nagy (A<B). A szem hátsó éle felülről erősen ívelt. ................................................................Brachytron pratense

▶ Felülről nézve a szemek viszonylag nagyok, a szemek mögötti külső él kivetített hossza a szem méretéhez képest
kisebb vagy esetleg a két méret hasonló (A≧B). A szem hátsó éle alig vagy kevésbé ívelt. .................................................... 88

(Anax, Aeshna)

- 8 -- 8 -

▶ Felülről  nézve a szem a fej külső éléből kevésbé kiugró,  arányosan ívelt  szélű,  ezáltal a fej nagyjából  kerek-
tojásdad alakú. (Némi gyakorlattal ez ránézésre látható.) A potroh 6. szelvényének oldalán nincs tüske. ….................. 99

(Anax)

▶ Felülről nézve a szem a fej külső éléből határozottan kiugró, ezáltal a fej előre szélesedő, a hosszánál szélesebb.
(Némi  gyakorlattal  ez  ránézésre  látható.)  A  potroh  6.  szelvényének  oldalán  tüske  található,  bár  ez  néha
apró. ........................................................................................................................................................................................................................... 1111

(Aeshna)
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▶ A fogóálarc viszonylag rövid és széles, alulról nézve az oldalai – enyhe ívvel, beszűküléssel – szinte egyenesek. A
másik két  Anax-fajéhoz viszonyítva a lárvabőr mérete kisebb (nagyobb  Aeshna méretű), 45 mm-nél rövidebb. A
szem alsó éle csaknem egyenes vonalú. …................................................................................................................... Anax ephippiger
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▶ A fogóálarc hosszabb, karcsúbb, alulról nézve a felénél kissé beszűkülő. A lárvabőrök, 45 mm-nél rendszerint
hosszabbak. A szem alsó éle enyhén ívelt. …............................................................................................................................................. 1010

(Anax imperator, A. parthenope)
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▶ A  két  nagyobb  hazai  Anax-faj  elkülönítése  lárvabőr  alapján  nem  mindig  könnyű.  Különösen  igaz  ez  a
nőstényekre,  ahol  az  átmeneti  bélyegeket  mutató  egyedek  egyes  szaporodóhelyeken  nem  ritkák.  Ezek  faji
azonosítása  eleve  nagyobb  gyakorlatot  és  körültekintést  igényel,  de  így  sem  mindig  lehetséges.  A  nőstény
tojócsőkezdeménye viszonylag rövid (az arányokat lásd az ábrán!). A hím anális piramisának (felülnézet) trapéz
alakú tőlemeze viszonylag széles, hossza a „cercus” tüskék kb. harmada (lásd az ábrán!). ................ Anax parthenope
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▶ A  két  nagyobb  hazai  Anax-faj  elkülönítése  lárvabőr  alapján  nem  mindig  könnyű.  Különösen  igaz  ez  a
nőstényekre,  ahol  az  átmeneti  bélyegeket  mutató  egyedek  egyes  szaporodóhelyeken  nem  ritkák.  Ezek  faji
azonosítása  eleve  nagyobb  gyakorlatot  és  körültekintést  igényel,  de  így  sem  mindig  lehetséges.  A  nőstény
tojócsőkezdeménye viszonylag hosszú (az arányokat lásd az ábrán!). A hím anális piramisának (felülnézet) trapéz
alakú tőlemeze kevésbé széles, hossza több, mint a „cercus” tüskék harmada (lásd az ábrán!). …...... Anax imperator

- 11 -- 11 -

▶ A  „cercus”  tüskék  az  anális  piramis  („paraproct”  tüskék)  hosszának  felén  lényegesen  túlnyúlnak  (C>D).  Ez
oldalról és felülről nézve is jól  látható.  Korai  Aeshna-faj,  lárvabőre elsősorban április végén–május első felében
gyűjthető (de egyes lárvabőrök nyár közepéig vagy ritkán tovább is megmaradhatnak). A potroh 9. szelvényének
oldaltüskéi nagyok, hosszuk rendszerint eléri a 10. potrohszelvény szélességét (A~B).  …................... Aeshna isoceles
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▶ A „cercus” tüskék az anális piramis („paraproct” tüskék) hosszának legfeljebb a feléig érnek (C≦D). Ez oldalról és
felülről nézve is jól látható. Később, május második felétől vagy még később megjelenő Aeshna-fajok. Az Ae. mixta
kivételével a potroh 9. szelvényének oldaltüskéi a 10. potrohszelvény szélességénél lényegesen rövidebbek (A>B).
…................................................................................................................................................................................................................................... 1212

(további Aeshna-fajok)

- 12 -- 12 -

▶ A fogóálarc alulról nézve kifejezetten hosszúkás, „karcsú” (lásd az ábra szerinti méreteket!) ..................................... 1313
(Aeshna mixta, Aeshna cyanea)

▶ A fogóálarc alulról nézve szélesebb, „tömzsibb” (lásd az ábra szerinti méreteket!) …....................................................... 1414
(Aeshna affinis, Aeshna grandis, Aeshna viridis)
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▶ A lárvabőr 38 mm-nél kisebb. A 9. potrohszelvény oldalának tüskéi meghaladják a 10. szelvény szélességének
háromnegyedét. A szemek kifejezetten nagyok (az arányokat lásd az ábrán!). A fogóálarc ábra szerinti részletei
(alsó ajak oldallemezek) viszonylag karcsúak, belső sarkuknál határozott fog van. ...................................... Aeshna mixta

▶ A lárvabőr 38 mm-nél rendszerint nagyobb (csak nagyon ritkán kisebb). A 9. potrohszelvény oldalának tüskéi
nem érik  el  a  10.  szelvény szélességének háromnegyedét.  A szemek kisebbek (az  arányokat  lásd az ábrán).  A
fogóálarc ábra szerinti részletei (alsó ajak oldallemezek) viszonylag szelésesek, belső sarkuknál csak apró fogacska
található. ….................................................................................................................................................................................... Aeshna cyanea
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▶ A  lárvabőr  mérete  39  mm-nél  kisebb  (általában  nem  haladja  meg  a  37  mm-t  sem).  Nőstényeknél  a
tojócsőkezdemény nagyon hosszú, túlnyúlik a 9. potrohszelvényen, olykor eléri a 10. potrohszelvény szélét. A szem
alsó széle  középtájt  viszonylag  egyenes  vonallal  hosszan határolható.  A 6.  potrohszelvény oldalán lévő tüskék
viszonylag kicsik (alulról jobban látható). …................................................................................................................... Aeshna affinis

▶ A lárvabőr mérete 39 mm-nél nagyobb. Nőstényeknél a tojócsőkezdemény rövidebb, esetleg a 9. potrohszelvény
szélét éri el. A szem alsó széle hullámosabb. A 6. potrohszelvény oldalán lévő tüskék erőteljesebbek (alulról jobban
látható). …................................................................................................................................................................................................................. 15

(Aeshna viridis, Ae. grandis)
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▶ Az 5., 6. és 7. potrohszelvény hátoldalán – világos alapon – jellegzetes négytagú, vonalkás-foltos rajzolat látható.
(Hasonló mintázat a család több, korábbi kulcsokban szereplő fajánál is előfordul.) Felülről a szem mögötti részen
nincs sötét alapon karakteres világos folt. Szaporodóhelyei nagyobb kiterjedésű kolokánosok (Stratiotes aloides).
….......................................................................................................................................................................................................... Aeshna viridis

▶ A potrohszelvények  hátoldalán a  mintázat  másféle.  Felülről  a  szem mögötti  részen sötét  alapon vagy sötét
gyűrűvel övezve kis világos foltok vannak (ez tiszta, frissebb lárvabőrökön szembeötlőbb). Érdemes megjegyezni,
hogy ezen a részen többé-kevésbé világos foltosság – ha nem is ennyire határozottan – más, a határozókulcsban
korábban  szereplő  Aeshna-fajokon  is  lehet,  ezt  a  bélyeget  tehát  körültekintően
használjuk! .................................................................................................................................................................................. Aeshna grandis
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▶ Alulról nézve a fogóálarc középvonalának alsó harmadában egy vékony, vonalszerű hasíték (varrat) van. ........... 1717
(Corduliidae)

▶ Alulról nézve a fogóálarc középvonalának alsó felében nincs hasíték (vonalszerű varrat). …....................................... 2121
(Libellulidae)

- 17 -- 17 -

▶ A lárvabőr 27 mm-nél hosszabb. A 9. potrohszelvény oldalán lévő tüskék nagyok, hosszuk csaknem eléri vagy
kissé meghaladja az anális piramis hosszát. A fej tetején kettő kúpos tüske van. .............................Epitheca bimaculata
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▶ A lárvabőr maximum 26 mm hosszú.  A 9.  potrohszelvény oldalán lévő tüskék rövidebbek,  esetleg az anális
piramis kétharmadáig érnek. A fej tetején nincsenek tüskék (tompa dudorok lehetnek). …............................................... 1818

(Cordulia, Somatochlora)

- 18 -- 18 -

▶ A 9. és gyakran a 8. potrohszelvény hátán csak nagyon apró tüske vagy kis dudor van. A 7. potrohszelvény háti
tüskéje viszonylag kicsi. ......................................................................................................................................................... Cordulia aenea

▶ A 9. potrohszelvény hátán fejlett tüske van. A 7. és 8. potrohszelvény háti tüskéje nagy.  ............................................... 1919
(Somatochlora)
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▶ A lárvabőr viszonylag kicsi, maximum 22 mm hosszú. A 9. potrohszelvény oldaltüskéi nagyok, jóval hosszabbak,
mint a 8. potrohszelvény tüskéi (A>2×B). A 3. és 4. potrohszelvény háti tüskéje nagyon apró vagy hiányzik. ..................
…........................................................................................................................................................................... Somatochlora flavomaculata

▶ A lárvabőr  viszonylag nagy,  22 mm-nél  nagyobb.  A 9.  potrohszelvény oldaltüskéi  rövidebbek (A<2×B).  A 4.
potrohszelvény háti tüskéje jól látható, fejlett. ........................................................................................................................................ 2020

(Somatochlora meridionalis, Somatochlora metallica)
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▶ Az  alábbi  2  Somatochlora-faj  lárvabőre  nagyon  hasonló,  biztos  elkülönítésükhöz  tapasztalat
(összehasonlító anyag) és nagyobb gyakorlat szükséges.  Érdemes mérlegelni a két faj eltérő szaporodóhely
igényét  is.  A  9.  potrohszelvény  háti  tüskéje  kifejezetten  nagy,  gyakran  eléri  a  10.  potrohszelvény  szélét.  A  9.
potrohszelvény  oldaltüskéje  a  8.  potrohszelvény  oldaltüskéjénél  lényegesen  nagyobb  (az  arányokat  lásd  az
ábrán). ................................................................................................................................................................. Somatochlora meridionalis

▶ Az  utóbbi  2  Somatochlora-faj  lárvabőre  nagyon  hasonló,  biztos  elkülönítésükhöz  tapasztalat
(összehasonlító anyag) és nagyobb gyakorlat szükséges.  Érdemes mérlegelni a két faj eltérő szaporodóhely
igényét is.  A 9. potrohszelvény háti tüskéje kisebb, rendszerint nem éri el a 10. potrohszelvény felét. A 9. és 8.
potrohszelvény  oldaltüskéi  között  nincs  nagy  méretbeli  különbség  (a  9.  rendszerint  kissé
nagyobb). ................................................................................................................................................................... Somatochlora metallica
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▶ A szem – főleg felülről nézve – kifejezetten kicsi (A<B). ................................................................................................................. 2222
(Libellula, Orthetrum)

▶ A szem – főleg felülről nézve – viszonylag nagy (A>B). ................................................................................................................... 2828
(Leucorrhinia, Crocothemis, Sympetrum)
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▶ A 7. potrohszelvényen nagyobb, vagy kisebb de jól látható háti tüske van (tisztítás gyakran szükséges). Legalább
apró, kúpos háti tüske megfigyelhető a 8. potrohszelvényen is (bár ez néha alig kivehető). .............................................. 2323

(Libellula)

▶ A  7.  és  8.  potrohszelvényen  nincs  háti  tüske  (de  összeragadt  szőrök  lehetnek,  tisztítás  rendszerint
szükséges). .............................................................................................................................................................................................................. 2525

(Orthetrum)

- 23 -- 23 -

▶ A potrohszelvények háti tüskéi nagyok, beleértve a 9. potrohszelvény tüskéjét is. .................................. Libellula fulva
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▶ A potrohszelvények háti tüskéi aránylag kisebbek, a 9. potrohszelvényen nincs háti tüske. ......................................... 2424
(Libellula quadrimaculata, Libellula depressa)

- 24 -- 24 -

▶ Az anális piramis „cercus” tüskéinek külső oldalon mért hossza nem éri el az anális piramis hosszúságának felét
(A<B). A fogóálarc középlemezeinek széle (függőlegesen, középen) mélyen csipkézett. …............... Libellula depressa

▶ Az  anális  piramis  „cercus”  tüskéinek  külső  oldalon  mért  hossza  rendszerint  meghaladja  az  anális  piramis
hosszának felét (A>B). A fogóálarc középlemezeinek széle (függőlegesen, középen) enyhén csipkézett. ….......................
…................................................................................................................................................................................. Libellula quadrimaculata
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- 25 -- 25 -

▶ A lárvabőr hosszmérete 18–29 mm közé esik, rendszerint 21 mm fölött van. Az anális piramis „cercus” tüskéinek
tövénél mért távolság kétszerese kissé rövidebb vagy kissé hosszabb, mint az anális piramis középső („epiproct”)
tüskéjének hossza (A/B≧1,7): az anális piramis tehát keskenyebb háromszögű. …............................................................... 2626

(Orthetrum cancellatum, Orthetrum albistylum)

▶ A  lárvabőr  hosszmérete  16–23  mm  közé  esik,  rendszerint  21  mm-nél  kisebb.  Az  anális  piramis  „cercus”
tüskéinek tövénél mért távolság kétszerese jóval nagyobb, mint az anális piramis középső („epiproct”) tüskéjének
hossza (A/B<1,7): az anális piramis tehát szélesebb háromszögű. …............................................................................................ 2727

(Orthetrum ccoerulescens, Orthetrum brunneum)

2626

- 26 -- 26 -

▶ A  4.,  5.  és  6.  potrohszelvény  hátán  –  serteszőrök  között  –  rövid  tüske  van  (tisztítás  gyakran
szükséges). ................................................................................................................................................................ Orthetrum cancellatum
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▶ A  potrohszelvények  hátán  nincsenek  vagy  csak  nyomokban  vannak  tüskék,  ugyanakkor  serteszőr  csomók
vannak, melyek összecementálódva megtévesztőek lehetnek (tisztítás szükséges). ................... Orthetrum albistylum

- 27 -- 27 -

▶ A következő kettő kisebb Orthetrum-faj lárvabőreinek mérete között nagy az átfedés, de e faj lárvabőrei egyazon
szaporodóhelyen  rendszerint  kisebbek.  Határozás  előtt  rendszerint  alapos  tisztítás  szükséges.  Erősebb
nagyítással megfelelő fényviszonyok között a potroh hasi oldalának középső sávjában a 4., 5. és 6. szelvényeken
elszórtan, de általában többé-kevésbé egyenletesen szőrök láthatóak. A 8. és 9. potrohszelvény oldalán – szőrök
között – apró, gyakran alig látható tüske van. ........................................................................................... Orthetrum coerulescens
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▶ Az utóbbi kettő kisebb Orthetrum-faj lárvabőreinek mérete között nagy az átfedés, de e faj lárvabőrei egyazon
szaporodóhelyen rendszerint nagyobbak. Határozás előtt rendszerint alapos tisztítás szükséges. A potroh hasi
oldalának középső sávjában a 4., 5. és 6. szelvényeken nincsenek vagy csak a széleken elvétve vannak szőrök. A 8.
és 9. potrohszelvény oldalán nincsenek tüskék (de összecementálódott szőrök lehetnek). .... Orthetrum brunneum

- 28 -- 28 -

▶ A 6. és 7. potrohszelvény hátán nincs tüske. ........................................................................................................................................ 2929
(Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii)

▶ A 6. és 7. potrohszelvény hátán legalább apró tüske van. .............................................................................................................. 3030
(Leucorrhinia, további Sympetrum-fajok)
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- 29 -- 29 -

▶ Alul  a  7.  és  8.  valamint  a  8.  és  9.  potrohszelvény  közötti  sávban  fésűs  rendeződésben  apró  serteszőrök
sorakoznak  (erősebb  nagyító  ajánlott).  Alul  a  tor  közepén  rendszerint  5-nél  több  hosszú  serteszőr
van. ................................................................................................................................................................................. Crocothemis erythraea

▶ Alul  a  7.  és 8.  valamint a 8.  és 9.  potrohszelvény közötti  sávban nincsenek serteszőrök.  Alul  a  tor közepén
rendszerint 5-nél kevesebb – általában csak 2-3 – hosszú serteszőr van. .................................. Sympetrum fonscolombii
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- 30 -- 30 -

▶ Szemből  nézve a  szemek viszonylag  kicsik,  kúposak,  a  fejből  erősen kiugrók  (lásd az  ábrán).  Az imágók a
Sympetrum-fajoknál  rendszerint  korábban (április  vége–május  közepe)  bújnak  ki.  A  potroh  alján  a  7.,  8.  és  9.
szelvényen általában karakteres, szélesebb sötét foltokból álló mintázat van (idővel kifakulhat). ….............................. 3131

Leucorrhinia

▶ Szemből nézve a szemek nagyobbak, lekerekítettebbek (lásd az ábrán). Az imágók később, május közepétől vagy
több faj esetében még később bújnak ki. A potroh alja nem vagy nagyon halványan mintázott, vagy kis vonalkák
kisebb foltok alkotnak szabályos mintát. Ha nagyobb foltok vannak, a mintázat nem szabályos. …................................ 3232

Sympetrum
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- 31 -- 31 -

▶ A 7. potrohszelvény oldalán nincs tüske. A potroh hátán a tüskék viszonylag gyengék; a 9. potrohszelvény hátán
tüske nincs. A 9. potrohszelvény oldaltüskéi viszonylag rövidek. ..................................................... Leucorrhinia pectoralis

▶  A  potroh  jól  fejlett  tüskéiről  viszonylag  könnyen  felismerhető  faj.  A  7.  potrohszelvény  oldalán  és  a  9.
potrohszelvény hátán tüske van. A 9. potrohszelvény oldaltüskéi nagyok. ...................................... Leucorrhinia caudalis

- 32 -- 32 -

A  további  Sympetrum-fajok  lárvabőr  alapján  történő  azonosítása  nagyobb  gyakorlatot  és  nagy
körültekintést kíván, de minden esetben ezek után sem lehetséges!
Szakirodalmi források eltérő hangsúllyal kezelik az egyes bélyegeket; illetve több helyen is kiemelik a Sympetrum
sanguineum/striolatum/meridionale fajcsoport átfedő bélyegekből adódó határozási bizonytalanságait.

▶  Alul  a  potroh  középsávjában  a  7.  és  8.,  illetve  8.  és  9.  szelvény  közötti  sávban  apró,  szabályosan  fésűsen
elhelyezkedő serteszőrök sorakoznak. Olykor a szőrök nagyon aprók, esetleg részben le is kophatnak, ekkor csak
erős nagyításban, megfelelő fényviszonyok mellett láthatóak. …..................................................................................................... 3333

( Sympetrum depressiusculum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum meridionale)

▶ Alul a potroh középsávjában a 7. és 8. szelvény közötti sávban apró serteszőrök nincsenek, a 8. és 9. szelvény
között vagy szintén nincsenek serteszőrök, vagy vannak, de ezek rendszerint nagyon rövidek. ..................................... 3535

(Sympetrum vulgatum, Sympetrum pedemontanum)
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- 33 -- 33 -

▶ A potroh háti tüskéi erőteljesek. A 8. potrohszelvény háti tüskéje nagy, hossza a 9. szelvény közepéig vagy még
tovább ér (mindenképpen meghaladja a 9.  szelvény harmadát).  A 8.  és 9.  potrohszelvény oldaltüskéi  egyaránt
nagyok. ............................................................................................................................................................ Sympetrum depressiusculum

-27-

9 8 7

7

8

9

3333

3333

9

8

7

8
8

9

8

7

3535

3535



▶  A  potroh  háti  tüskéi  kisebbek,  gyengébbek.  A  8.  potrohszelvény  háti  tüskéje  rövid,  esetleg  a  9.  szelvény
harmadáig ér.  Kivételesen előfordulnak kissé nagyobb tüskéjű bőrök,  de a tüske hossza itt  sem éri el  a  9.
szelvény felét. A 8. potrohszelvény oldaltüskéi gyakran lényegesen kisebbek. …..................................................................... 3434

(Sympetrum sanguineum, Sympetrum meridionale, Sympetrum striolatum)

- 34 -- 34 -

▶ A szem viszonylag kicsi (A≦B), de ennek megítéléséhez nagyobb gyakorlat szükséges. A 7. és 8. potrohszelvény
közötti sávban a serteszőrök gyakran nagyon aprók, csak rövid fésűs sort alkotnak. (Az ilyen lárvabőrök esetleg
téveszthetőek az egyébként hasonló tüskézetű Sympetrum vulgatum-mal, esetleg a Sympetrum pedemontanum-mal,
ezért  nagyon  alapos  vizsgálat  szükséges.)  A  8.  potrohszelvény  oldaltüskéi  rendszerint  határozottan  rövidek.
(Sympetrum meridionale-nél is előfordulnak a 8. potrohszelvény oldalán viszonylag rövid tüskét viselő lárvabőrök.)
A 9. potrohszelvény oldaltüskéi nagyok, de hosszuk az anális piramis hosszánál rövidebb. ….................................................
…..................................................................................................................................................................................  Sympetrum sanguineum
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▶ A szem nagyobb (A>B), de ennek megítéléséhez nagyobb gyakorlat szükséges. A 7. és 8. potrohszelvény közötti
sávban a serteszőrök általában nagyobbak, a potroh középsávjában hosszú fésűs sort alkotnak. A 8. potrohszelvény
oldaltüskéi  rendszerint  hosszabbak.  (Sympetrum  meridionale-nél  előfordulnak  a  8.  potrohszelvény  oldalán
viszonylag rövid tüskét viselő lárvabőrök.) A 9.  potrohszelvény oldaltüskéi nagyok, hosszuk gyakran eléri  vagy
csaknem eléri az anális piramis hosszát. …........................................ Sympetrum striolatum és Sympetrum meridionale

- 35 -- 35 -

▶ A lárvabőr 15 mm-es vagy nagyobb (csak nagyon ritkán kisebb). A 8. potrohszelvény háti tüskéje maximum a 9.
szelvény harmadáig ér (legtöbbször lényegesen rövidebb). Alulról és oldalról nézve a 9. potrohszelvény oldaltüskéi
rendszerint jóval túlnyúlnak a 10 potrohszelvényen. A potroh középsávjában (alul) a 8. és 9. potrohszelvény közötti
sávban fésűs sertesor nincs. ….............................................….............................................................................. Sympetrum vulgatum
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▶  A lárvabőr maximum 15 mm nagyságú. A potroh háti tüskéi erőteljesebbek; a 8. potrohszelvény háti tüskéje
meghaladja a 9. szelvény harmadát, rendszerint eléri a szelvény szélességének felét. Alulról és oldalról nézve a 9.
potrohszelvény  oldaltüskéi  a  10.  potrohszelvényen  alig  nyúlnak  túl.  A  potroh  középsávjában  (alul)  a  8.  és  9.
potrohszelvény közötti sávban apró serték lehetnek. ................................................................... Sympetrum pedemontanum

▶ A kulcsban ide sorolható a hazánkban már jó ide nem mutatkozó  Sympetrum danae és  Sympetrum flaveolum is. E fajok lárvabőrein a 9. potrohszelvény
tüskéi rövidek, a potroh hátán lévő tüskék kisebbek, a 8. potrohszelvény háti tüskéje pedig hiányzik vagy nagyon apró.

Lárvabőrök habitusképei felülnézetben és oldalnézetben családok, majd nemek (genus) alapján,
egy-egy példával

(A képeken szereplő lárvabőrök nem méretarányosak!)

CORDULEGASTRIDAE

Cordulegaster

Cordulegaster bidentata

GOMPHIDAE

Onychogomphus

Onychogomphus forcipatus
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GOMPHIDAE

Ophiogomphus

Ophiogomphus cecilia

GOMPHIDAE

Gomphus

Gomphus flavipes

CORDULIIDAE

Epitheca

Epitheca bimaculata
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CORDULIIDAE

Cordulia

Cordulia aenea

CORDULIIDAE

Somatochlora

Somatochlora meridionalis

AESHNIDAE

Brachytron

Brachytron pratense
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AESHNIDAE

Anax

Anax ephippiger

AESHNIDAE

Aeshna

Aeshna cyanea

LIBELLULIDAE

Libellula

Libellula quadrimaculata

LIBELLULIDAE

Orthetrum

Orthetrum cancellatum
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LIBELLULIDAE

Leucorrhinia

Leucorrhinia pectoralis

LIBELLULIDAE

Crocothemis

Crocothemis erythraea

LIBELLULIDAE

Sympetrum

Sympetrum depressiusculum

-34-


