
UIVAROSI LUJZA

EGYES ERDETYI FOLY6SZAKAS ZOK
MrN6sirnsn ns oszrAryo Asa, IELLEGZETES
TEGzESncnrrrESErK (TnrcHoprERA) arepfiN

1. Bevezet6

1.1. A tegzesek (Trichoptera) mint bioindikdtor szervezetek

A term6szetv6delem egyik feladata vizeink 616 6s 6lettelen elemei-
nek, okol6giai rendszereinek f6k6nt antropog6n eredetri szennyez6d1-
sekt6l val6 v6delme, tulajdonk6ppen a vizi term6szeti kdrnyezet meg6v6-
sa, valamint fenntart5sa. Ez ut6bbi megval6sitasilhoz elengedhetetlen
kdvetelm6ny a vizmin6s6g meghat6roz6sa.

A feladat elv6gz6s6hez kiil6nosen alkalmasak a vizi 6l6vil6g t6pl6-
I6kl6nc6ban oly fontos tegzesek. A tegzesek (Trichoptera), ldrvdik ossz-
tcimeg6t tekintve, a vizi biomassza igen jelent6s h6nyad6t teszik ki, en-
n6lfogva a vizi 6letkozoss6gek anyag- 6s energiaforgalm6ban szereptik
meghat6roz6. A fajok tobbs6ge meglehet6sen 6rz6keny a kornyezet me-
chanikai, fizikai 6s k6miai komponenseinek v6ltoz6saira. Ez6rt kornyeze-
tiik b6rminemii v6ltoz6s6ra er6teljesen reag6lnak, 6s ezt a tulajdons6gu-
kat az 6l6helyek min6sit6s6ben felhaszn6lhatjuk.

1,.2. A tegzesek erd6lyi kutat6si{nak el6zm6nyei

Az erd6lyi foly6k Trichoptera kutat6sai a mtltban, n6h6ny 6vtizeddel
ezel6ttig, meglehet6sen alacsony intenzit6ssal folytak . A szlzadfordul6n
a Fauna Regni Hungariae csak 6rint6legesen ismertette ennek a roval-
rendnek K6rp6t-medencei k6pvisel6it (Mocsdry 1900). Pongrilcz (1914)
osszefoglal6ja a Fauna Regni Hungariae-hoz k6pest az erd6lyi foly6k
tegzesfajainak ismeret6ben alig jelentett el6rel6p6st , j6r6szr csak annak
eredm6nyeit ism6telte meg. Tovdbbi n6gy 6vtizeden keresztiil csak kis-
sebb r6sztanulmdnyok jelentek meg egyes foly6szakaszokon v lgzett vizs-
gdlati eredm6nyekr6l (Boga L94g-1,945; Jdszfalusi 1547). A hatvanas
6s hetvenes 6vekben a hazai tegzeskutatSs rijabb lendiiletet vett, nagy



jelent6s6gii Botogdneanu (1 9 5 2-1 9 7 8) 6s Murgoci (1'551'-1'97 2) munkds-

sdga. Ekkor tort6nt a hazai tegzesfauna els6, 6tfog6 jellegii felm6r6se, a

tudom6ny szdmilra szdmos irj faj leirdsa 6s egyes foly6szakaszok tegzes-

I6rva-6llom6ny6nak felm6r6s e.

A hetvenes 6vek v6g6n a hazai tegzesfajok sz6ma mintegy 200 korul

volt, d.e egyes t6jegys6gek tegzeseir5l m6g mindig csak sz6rvdnyos vagy

ismer6s6t, hanem - rendkiviil sok hibAja miatt - sokkai ink6bb zavart

1999; ujvarosi, N6grddi et uherkovich 1995). Jeienleg az erd6lyi foiy6k

tegzesegyiitteseir6l egy olyan adatb6zissal rendelkeziink, mely lehet6v6

teszi az egyes foly6 szakaszok osszehas onlit6 vizs g5'iat6t'

1.3. A vizmin6sit6sr6l
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segits6g6vel lehet6v6 v6iik a foly6vizek biol6giai osztdlyozilsa. Ennek alap-
j6n m6rhet6v6 vdlik az illet6 vizi 6letkozoss6gekre hat6, az emberi tev6-
kenys6gb6l szarmaz6 zavar6s foka (er6ss6ge) is. A 2000. 6vben az Eur6pai
Uni6 a foly6kutat6sokkal kapcsolatosan egy irjViziigyi Direktivet dolgozott
ki, melynek c6lja a foly6vizek 6tfog6, hosszir t6vri kutat6sainak osztonz6-
se, a bioindik6tor szervezetek r6v6n a vizmin6sit6s egys6ges elvek alapj6n
tort6n6 megszervez6se.

Ezen irdnyelvek alapja az egyes kutat6sok sor6n meghat6rozott vizi
szervezetek (taxonok) alkalmaz6sa bizonyos biotikus indexek kisz6mit6-
s6ra, a kapott 6rt6kek osszevet6se avizi kornyezetre hat6 antropikus ha-
t6s, zavar6s er6ss6g6vel.

Egy bizonyos foly6viz besorol6sa valamilyen min6s6gi kateg6ri6ba
csak akkor lehets6ges, ha az i11et6 foly6vizet osszehasonlitjuk m6s, ha-
soni6 jellegii foly6vizzel, amelynek 615 kozoss6ge (jelen esetben tegzes-
egyiittese) referencia 6rt6kii, zavarS.smentes vizi kornyezetben fej15dik.
Ennek a m6dszernek nagy el6nye, hogy figyelembe veszi a helyi viszo-
nyokat 6s az ott 616 kozoss6gek term6szetes v6ltoz6konysdg6t.

lelenleg minden eur6pai orsz6gnak saj6tos m6dszere van a foly6vi-
zek min6sit6s6re, a mai napig nem l6tezik olyan egys6ges besorol6si
rendszer, mely 6ltal6nosan alkalmazhat6 lenne Eur6pa b6rmely foldrajzi
egys6g6re. Gyakran alkahnazz6k a foly6vizek vizkdmiai elemz1sdt 6s a
szaprobionta rendszert, de egyre inkdbb szuks6gess6 v6lik olyan irj m6d-
szerek bevezet6se, amelyek a vizmin6sit6st a hegyi, saj6tos geol6giai 6s
hidrol6giai vis zonyok kozott kifejl6 dott 6lSkozo s s 6gekhe z igazitla. Ennek
fontoss6g6t ma m6r egyre tobben felismerik (Malicky et Reisinger 1'997;
Uherkovich et N6gr6di 2OO1.).

A vizkdmiai mdrdsek nagy h6tr6nya, hogy csup6n a pillanatnyi viz-
min6s6get jelzi, mdsfel6l egyetlen felm6r6s alkalm6vai lehetetlen az llle-
t6 foly6viz osszes abiotikus param6ter6t lem6rni. igy hasonl6 eredm6-
nyekre juthatunk kulonboz6 m6rt6kri antropikus hat6snak kitett vizek
eset6ben is. Ez a m6dszer a foly6medreket egyszerf vizelvezet6 csator-
n6kk6nt kezeli, figyelmen kivul hagyva az ott 615 kozoss6geknek bonyo-
IuIt kapcsolat6t egymAssal 6s az 6lettelen kornyezettel. Igy ez a m6dszer
nem alkalmas a foly6vizek drnyaltabb min6sit6s6re.

A s zaprobionta re ndszer bioindikS.tor szervezeteket (koztiik tegzese-
ket is) haszn6l a viz szervesanyag-terhel6s6nek meg6llapitds6ra, kidolgo-
z6sa folyam6n a vizek szennyezetts6gi fok6nak megdllapitdsakor az ered-
m6nyek standardizdl6sa, egys6gesit6se volt a c6l. Nagy h6tr6nya, hogy az
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egyes 6l6l6nyek azonosit6sa felszines, nem koveteli meg a pontos fajis-
meretet, igy az eredm6nyek gyakran f6lrevezet6ek.

A szaprobionta rendszer szerint, tekintettel a vizmin6s6gre hat6
con6zisftigg6 szaprobitdsi dllapotokra, illetve a szennyez6d6sre, a terhe-
l6s ftiggv6ny6ben, az 616 6s konnyen leboml6 anyagtartalom alapjSn
ki.ilonf6le vizmin6s6gi osztSlyok hatdrozhat6k meg. A vizmin6s6gi oszl6-
lyok meghat6roz6s6nak alapjdt Moog (1991) munk6ja adja. Ha egy 61o-
I6ny nem csak egy vizmin6s6gi oszt6lyban fordul el6, akkor is hiteles
szaprobit6si valencia k6szithet6 (Kiss 200L). A szaprobit6si valencia in-
form6ci6t nyrijt egy faj toleranciejfu6l az 616, konnyen leboml6 anyaggal
szemben. Az illet6 vizi con6zis szaprobitdsi valencidja alapj6n a vizmi-
n6s6g megdllapithat6.

Moog (1991) alapj6n a kovetkez6 vizmin6s6gi oszt6lyokat hatdroljuk el:
I. Minlslgi osztdly (oligoszaprobj. Szennyezetts6gi fokozat: a nem

szennyezett6l a nagyon kev6ss6 szennyezettig.
a) Xenoszaprob fokozat. Szennyezetts6gi fokozat: nem szennyezett.
A xenoszaprob foly6szakaszok, amelyek az I. min6s6gi osztdlyhoz

tartoznak, a gleccseriszap kiv6tel6vel, 6lland6an tiszta, vil6gos 6s j6

oxig6nelldtotts6gri vizet sz6llitanak. A viz nem tartalmaz lebeg6 szerves
anyagot, leveleket, humuszt, detrituszt vagy m6s term6szetes szerves
anyagot, Az alapszubsztr6tumban redukci6s folyamatok nem figyelhet6k
meg. Ebbe a min6s6gi osztdlyba f6leg a forr6sok 6s a sz6ls6s6gesen tiszta
hegyi patakok felszini vizei sorolhat6k. A tiszta, szikl6s gyrijt6teriilettik-
nek koszonhet6en nagyon vildgos 6s szennyez6d6sekt6l mentes csapad6-
kot 6s vizet szilllitanak.

b) Oligoszaprob fokozat. Szennyezetts6gi fokozat: nagyon kis m6r-
t6kben szennyezett.

Az oligoszaprob fokozat azokra a foly6szakaszokra jellemz6, ame-
lyek tiszta, vil6gos, 6lland6an magas oxig6ntelitetts6gii 6s t6panyagban
szeglny vizet szlIIitanak. Kis mennyis6gii szuszpend6lt szervesanyag- 6s
csek6ly bakt6riumtartalom dllapithat6 meg. A finom szemcs6k minden
r6gi6ban 6lland6an barnSk, vagy vil6gos szinriek 6s magas aZ 6svdnyi-
anyag-tartalmuk. Redukci6s jelens6gek nem l6pnek fel. Az aljzatot tril-
nyom6r6szt alg6k, mohdk, orv6nyf6rgek 6s rovarldrv6k lakj6k. Ehhez a
min6s6gi osztilyhoz tartoznak 6ltaldban a forrdsteriiletek 6s a kev6ss6
szennyezett, ny6ron is hideg foly6vizek forr6s kozeli szakaszai.

I-IL Min6 s 6 gi o sztdly (oligo szaprobt6l a bdta-me z o sz aprobig) . Szeny-
nyezetts6gi fokozat: enyh6n szennyezett. Ehhez az 6tmeneti oszt6lyhoz a
kev6s anorganikus anyagri 6s organikus t6panyagtartalmri vizek tartoznak.
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A szervesanyag-tartalom magas, de a szerves r6szecske Sraml6s m6rt6ke
alacsony. A finom szemcs6k minden szinten barn6k, vagy vildgos szinii-
ek, a kovek alatt sehol sem taldltunk fekete elszinez6d6st.

I I. M i n 6 s 6 gi o s zt d ly (b 6t a - me z o s z ap rob) . szenny ezetts 6gi fokozat : ko-
zepesen szennyezett.

Ehhez a min6s6gi oszt6lyhoz tartoz6 foly6szakaszokra a szerves
anyaggal kozepesen szenny ezett, a lehets6ges oxig6ntelftetts6g ellen6re
magas t6panyagtartalmri vizek tartoznak. A vizek koz6ps6 6s fels6 r6te-
g6ben legtobszor tiszta, 6trdtsz6 6s iegfeljebb.csak csek6ly szerves 16-
szecske sodr6ddsa mutathat6 ki. A viz als6 r6teg6ben a lebeg6 anyagok
sz6llit6sa a teriilet term6szeti adotts6gai miatt megnohet. Azi.iled6k itt le-
het vilSgos vagy sdt6t, de nem fekete, az algdk elszaporodds6val gyakran
csrisz6s. A kovek als6 oldal6t nem iakjdk heterotr6f 6l6l6nyek, nem szi-
nezik el a redukci6s foltok, s gyakran taldlunk finom uleieket a durva
szubsztr6t felett (eiiszaposod6s).

A lebont6 folyamatok az aerob r6gi6kban mennek v6gbe. Csak a
potamon vizek stagn6l6 r6gi6iban l6phetnek fel helyenk6nt redukci6s fo-
lyamatok. Az alg6k nagy fajgazdagsdga 6s egyedsririis6ge jellemz6, vala-
mint tobb mds vizinov6ny 6s majdnem minden 6llatcsoport is megjelenik.

il-IIL Min1sdgi osztdly (a bdta-mezot6l az aUa-mezoszaprob vizekig).
szennyezetts6gi fokozat: kritikusan szennyezett. Ehhez az 6tmeneti min6-
s6gi oszt6lyhoz olyan foly6szakaszok tartoznak, melyekben az eutrofiz6l6
t6panyagok, valamint a szerves anyagok kimutathat6k. Az er6sebb szeny-
nyez€s miatt a viz enyh6n zavaros, helyenk6nt a lenitikus teriileteken a
nagy kovek alatt megjelenhet rothadt iszap is. Az apr6 szemcs6s anyagok
a felszin kozeli r6tegekben barndk vagy vil6gosak, a m6lyben pedig sot6-
tek (k6miai bom16s). A kovek h6toldalen fekete foltok jelenhetnek meg.

III. Min1sdgi osztdly (alfa-mezoszaprob). szennyezetts6gi fokozat:
erdsen szennyezett.

Ez a fokozat olyan vizszakaszokra jellemz6, melyek szennyezettek 6s
legtobbszor szervesanyag-, illetve oxig6nhi6ny jeletkezik. A viz a beleve-
zetett szennyviz, ill. annak hordal6ka miatt id6nk6nt feltrin6en zavaros.
Helyenk6nt a gyenge sodr6sban poshadt iszap rak6dik le. A koves, m6l-
lott kavicsos, homokos aljzaton vas-szulfid okozta fekete foitok trinnek
fel. Az enyhe vizmozgdst teriiieteken majdnem minden k6 h6toldaia fe-
ket6re szinezSdhet. A finomszemcs6s aljzat gyakran sikos, a m6lyben fe-
kete, rothadt 6s iszapszerii.

III-M Minds1gi osztdly (az alfa-mezot6l a poliszaprobig). Szennye-
zetts6gi fokozat: nagyon szennyezett. Ezen foly6szakaszokban az er6s



sodott. A finomszemcs6s aljzat majdnem teljesen fekete, iszapszerii, oly-

kor tiszt6n 6rezhet6 k6n-hidrog6n szagot 6raszl. A gyenge vizmozglsi

helyeken majdnem minden k6 hetoldal6nak feliilete feket6re szinez6dik.

M Min6s6 gi o sztaly (poliszaprobl. szennyezetts6gi fokozat : m6rt6ken

oxig6nhi6ny l6Phet fel.
A fenti rendr"", alkalmas a foly6vizek min6sit6sekor a szennyez6d4s
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2,4), Neureclipsis bimaculata (SI 2,L), Odontocerum albicorne (SI 1,2),
Oecetis furva (SI 2,5), Oe. lacustris (SI 2,3), Oe. ochracea (SI 2;4),
Oligotricha striata {SI 1,1), Parachiona picicornis (SI 0,4), Plectrocnemia
consperca (SI 1,7), P brevis (SI 0,4), Polycentropus flavomaculatus (SI 2,0),
P. irroratus (SI 1,5), Potamophylax nigricornr's (SI 0,5), Rhyacophila fasciata
(SI 1,2), Hh. nubila (SI 2,0), Rh. obliterafo (SI 1,6), Sericostoma personatum
(SI 1,0), Silo nigricornrs (SI 1,6), S. pallipes (SI 1,4), Synagapetus moselyi
(SI 0,3), Tinodes rostocki (SI 1,3), Wormaldia occipitalis (SI 0,2).

A fent bemutatott m6dszerek h6tr6nyait felismerve, 6s az azonos ti-
pusti, de kulonboz6 m6rt6kben szennyezett foly6vizek osszehasonlit6
vizsg6lata sor6n (f6leg a foly6vizek dombi 6s alfoldi szakaszainak eset6-
ben, melyek legink6bb vesz6lyeztetettek az emberi tev6kenys6gek 5ltal)
Beriin 6s Thiele (2002) egy irjabb bioindikdci6s m6dszer bevezet6s6t ja-
vasolja, melyet Standorttypeindexnek neveztek eI [k6s6bb STI). Az STI
egy olyan min6s6gi biotikus index, melyet nemcsak a foly6viz eset6ben,
hanem annak 6rteriilet6n is alkalmazhat6. Ez a m6dszer bioindikdtor
szervezetekk6nt makrofitakat, a rovarok kozul pedig a tegzeseket
(Thichopterdkat) 6s lepk6ket (Lepidoptera) javasolja. A fent emlitett 616-
l6nycsoportokat konnyen lehet gyiijteni, besorol6suk a szakemberek sz6-
m6ra nem okoz nagyobb neh6zs6get. A m6dszer figyelembe veszi az em-
Iitett bioindikdtor csoportok osszfajsz6mdt az illet5 foly6viz eset6ben,
vagy a foly6 6rteriilet6n. V6gs6 soron a viz min5s6g6t vagy az Srteriilet
term6szetess6gi fokdt egy 6rt6kben mutatja, mely az illetd 6l6helyen a
sztenotop 6s euritop fajok ardnydt fejezi ki. Azonos viztipus eset6ben az
eit6r6 6rt6kek az illeto vizek degrad6ci6j6nak m6rt6k6t hivebben tiikrozi,
mint a szaprobiotikus index.

A bemutatott m6dszerek koziil az erd6lyi foly6szakaszok min6sit6s6-
re ez ut6bbi a legalkalmasabb, mely a tegzesek okol6giai ig6ny6t figye-
lembe v6ve, bizonyos foldrajzi egys6gen beliil, egy referencia 6rt6kii fo-
Iy 6viz tegzesegyiitteseihez viszonyit j a a tobb6-kev6 sb6 szenny ezett vizek
tegzesegyiitteseit, 6s a v6ltozds m6rt6ke adja a denaturdci6 6s az
antropog6n stressz m6rt6k6t.

A tegzesek mint bioindikdtor szervezetek igen 6rz6kenyek a foly6vi-
zek 6s 6rteriiletiik bdrmilyen m6rt6kii 6talakul6s6ra, hisz l6rvak6nt aviz-
ben, kifejlett egyedk6nt a foly6parti nov6nyzet kozott tartozkodnak, a
kifejlett egyedek rajz6s6hoz a foly6parti nov6nyzet megfelel6 architektir-
rdja sziiks6ges.
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A m6dszer javaslatai szerint a tegzesfajokat ki.ilonboz6 okol6giai ka-

teg6ri6ba sorolhatjuk, melyek az iIIet6 foly6szakaszra vonatkoztatott faj-

specifikus adaptdci6 (alkalmazkod6s) fokdnak ttikre.
A kovetkez6 okol6giai kateg6ri6kat kiilonboztetjtik meg (e.c. : oko-

I6giai keteg6ria):
- 1. kateg6ri6jir fajok (e.c. = 1,0): tegzesfajok, melyek a legki.ilonbo-

z6bb foly6szakaszokban 6lnek (euritopikus faiok) ;
- 2. kateg6ri6jrl fajok (e.c. : 2,O): tegzesfajok, melyek tavakban 6s

Iassan foly6 vizekben 6lnek;
- 3. kateg6ri6jf fajok (e.c. : 3,0): tegzesfajok, melyek el6nyben 16-

szesitik a foly6vizeket;
- 4. kateg6ridjir fajok (e.c. : 4,0): tegzesfajok, melyek kiz6r6lagfoly6-

vizekben 6lnek.
A fent javasolt m6dszer felt6telezi, hogy valamely viz stabil tegzes-

egyiittese csak term6szetes felt6telek mellett alakulhat ki. Ha antropikus
zavar6s hatds6ra a kozoss6g osszet6tele megv6ltozik, a foly6vizben meg-
jeienhetnek az eredeti kozoss6g cikol6giai kateg6ridihoz k6pest teijesen
mds kateg6ri6jrl fajok is. Ilyenkor a foly6szakasz min6sit6s6t a m6g 6rin-
tetlen, de hasonl6 hidrookol6giai param6terekkel rendelkez6 f.oly6sza-
kasszal vetik ossze. Ilyen esetben mindk6t foly6szakaszra kisz6miti6k az
STI-T indexet, a kett6 kozotti ktilonbs6g adja a vdltozds m6rt6k6t.

Ez a besorol6si rendszer csup6n 5 min6sit6si oszt6llyal dolgozik,
szemben az enn6l j6val bonyolultabb szaprobita rendszerrel, 6s a vizmi-
ndsit6sben az Eur6pai Uni6 legfjabb javaslatait koveti, hisz a min6sit6si
kateg6ri6k megnevez6se megfelel az Eur6pai Uni6 6ltal javasolt felszini
vizek harmonikus monitoroz6s6nak 6s okol6giai min6s6ge szerinti oszI6-
Iyoz6s6nak ir6nyelveivel.

Ezek a kateg6ri6k a kovetkez6k:
1. mindsdgi osztdly (magas okol6giai mindsdg): olyan vizek, ahol az

616 kcizoss6gekre hat6 antropog6n nyom6snak igen enyhe vagy semmine-
mii hat6sa nem mutathat6 ki. A kozoss6g term6szetess6ge (faji osszetev6i
6s diverzit6sa) 6s st6tusa (produktivitdsa) azt tiikrozi, hogy az illet6 ko-
zoss6g term6szetes riton alakult ki egy hdboritatlan 6lShelyen.

2. mindsdgi osztdly (j6 okol6giai min6sdg): olyan vizek, ahol az 616 ko-
zoss6gekre 6s term6szetes 6l6helyeikre kimutathat6, de alacsony szintii
mesters6ges beavatkoz6s figyelhet6 meg. A kozoss6g a zavar6s jeleit mu-
tatja, de m6g teljesen onszab6lyoz6 rendszer, 6s csak kism6rt6kben t6r el
a term6szetes koriilm6nyek kozott l6trejott kclzoss6gekt6l.
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3. mindsdgi osztdly (elfugadhat6 okol6giai min6sdg): A kozoss6gekre 6s
6l6helyeikre jelent6s zavar6 hat6s nehezedik, a kozoss6g m6rs6keit elt6r6st
mutat a term6szetes koriilm6nyek kozott kialakult kozoss6gekhez k6pest.

4. min1sdgi osztdly (alacsony okol6giai min6sdg): A kozoss6gekre 6s
6l6helyeikre srilyos antropog6n behatds nehezedik. A kozoss6g nagy el-
t6r6seket mutat a term6szetes kozoss6gekhez k6pest.

5. min6sdgi osztdly (kifejezetten rossz okol6giai mindsdg): Csupdn n6-
hdny sz6les okol6giai tiir6shatSrral rendelkez6fajvanjelen, vagy 6k is ki-
pusztultak.

Azonos meder tipussal (szerves, szervetlen) rendelkez6 foly6vizek
eset6ben ez a min6sit6s azt mutatja, hogy nagym6rt6kii kapcsolat varr az
ember 6ltal okozott 6s i6that6 foly6viz-leroml6s 6s a kisz6mitott STI-T
index 6rt6ke kozott. igy a megadott 5 min6s6gi osztdly (mely a behat6s
m6rt6k6t tiikrozi) a kiiliinboz6 m6rt6kben denatur6lt foly6vizekre vonat-
koztathat6. Ez alapj6n egyes foly6kat a kovetkez6k6ppen min6sithetjuk:
term6szetes, majdnem term6szetes, r6szlegesen term6szetes, nem term6-
szetes, srilyosan zavart.

2. Anyag 6s m6dszer

2.1,. Yizsgilati m6dszerek

Vizsg6lataink sor6n a f6bb erd6lyi foly6k ment6n (Szamos, Maros,
Korosok) a kifejlett egyedek mellett l6rv6kat is gyrijtottunk.

A tegzesek im6g6inak nagyobb r6sze 6jjel ruj26, pozitiv fototaxisir
rovar. Eppen ez6rt gy'6jt6siink legeredm6nyesebb m6dszere a l6mpdz6s,
illetve a f6nycsapddkkal tort6n6 gyfjt6s. Ejjeli gyiijt6seink sor6n higany-
g6zI6mp1t haszn6ltunk (160 watt), amelyet tobbnyire hordozhat6 aramfej-
leszt6 (Honda EG 550 tipus) l6tott el 6rammal. A l6mpa mogott 2 m'? felu-
Ietf, dttetsz6 anyagri leped6t feszitettiink ki. Ennek el6nye az volt, hogy a
kozvetlen er6s f6nyt keriil6 fajok a leped6 hets6, kev6sb6 6lesen megvil6-
gitott r6sz6n gyriltek ossze, viszont azer6s ultraibolya f6nyt kedvel6k (sz6-
rnos Limnephilidae) gyakran a leped6 l6mpa fel6li oldal5ra iiltek.

F6nycsapdet k6t helyen, a Maros egyik mel16kfoly6ja, az Aranyos
vizgyiijt6 teriilet6n helyezti.ink el (J6ravize), valamint a Szamos mellett,
Sz6szfenesn6l. A f6nycsapd6s gyrijt6s el6nye, hogy egyszerre tobb he-
lyen, a gynjl'o jelenl6te n6lkiil folyamatos gyiijt6s folyhat. A csapda 616-



160 UryAROSI LUIZA

6s konzervdl6 anyaga etil6nglikol volt. Az etil6nglikol haszn6lata kiilono-
sen el6nyos, mert a behullott tegzesek teljesen 6pen maradnak.

A f6nycsapd6k vagy a l6mp6k hat6skorzete - ahonnan a begyrilt
anyag szSrmazik - egy6rtelmiien nem hatdrozhat6 meg. Azt elmondhat-
juk, hogy 6tlagos kortilm6nyek kozott egy rosszul repiil6 faj egyedei m6g
szdz m6terre sem hagyj6k el a vizpartot. Viszont a j6l repiil6 fajok, s kiilo-
nosen azok, amelyek vagy szaporod6suk, vagy ny6ri nyugalmi helyiik fel-
keres6se miatt mozg6konyak, teljesen sz6raz teriileten is megtal6lhat6k.

A tegzesek egy r6sze csak feltiletesen rejt6zik el a nappali 6r6kban,
vagy kifejezetten nappal aktiv. Ezeket a vizparti nov6nyzet - bokrok,
l6gy szdri nov6nyzet, I e 16 96 f a6gak - }1516 z6s 6val ere dm6nye s en gyii jtot-

tuk. Kis hegyipatakok ment6n a nappali h6l6zds sokszor eredm6nyesebb,
mint az ugyanott v6gzett 6jjeli, f6nyen tort6n6 gyfjt6s.

A l6rv6k gytijt6se standard m6dszerrel, vizih6l6val 6s Surber tipusri
bentom6terrel tort6nt. A l6rv6kat 7 O%o-os etil-alkoholban konzerv6ltuk.

A kifejlett 6s l6rva alakok egyidejri begyiijt6s6vel az iilet6 6l6hely tel-
jesebb k6p6t kapjuk (Bournaud et alii 1983; Fontaine 1982)

A gyrijt6sek m6just6l okt6berig tort6ntek, 1.995-2002 kcizott.
A tegzesek (kifejlettek 6s l6rv6k) hatdroz6s6t Edington 6s Hildrew

(1981), Malicky (1983), Waringer 6s Graf (1997) munk6i alapj6n v6gez-
tiik. A nomenklat(rra Botoqdneanu 6s Malicky (1'S7B) munk6j6t koveti.
Kutatdsaink sordn 133 fajt sikeriilt kimutatni, amely az erd6lyi foly6k
ment6n ez id6ig jelzett tegzesfajok 66,83o/o-a.

Az erd6lyi foly6k vizgyiijt6 teriilet6n, az egyes foly6szakaszokon el6-
fordul6 tegzesfajokat, eloszl6sukat 6s okol6giai ig6nyiiket figyelembe v6-
ve, kiilonboz6 okol6giai kateg6ri6ba soroltuk. Az egyes foly6szakaszok
tegzesegyi.itteseit ez alapj6n oszt6lyoztuk, 6s a foly6szakaszokat Berlin 6s
Thiele (2002) javaslatai szerint min6sitettiik.

2.2. Gyiiit6helye[<

A Maros, Szamos 6s Korosok vizgyiiit6 tertilet6n a gyiijt6pontokat
mind a forrdsvid6ken, mind a hegyvid6ki, dombvid6ki 6s alfoldi szaka-
szokon kijeiolttik (110 6s 1400 tengerszint fdldtti magassdgok kozott). Az
elmrilt h6t 6vben legf6bb feladatunk az volt, hogy az emlitett foly6k viz-
gyiijt6 teri.ilet6r6l sz6les korri 6s tobb m6dszerrel foly6 gyrljt6s eredm6-
nyek6ppen min6l tobb el6forduldsi adatot szerezzink, amelyek mind a
tegzesek 6l6helyeit, mind az illet6 foly6kvizgy:6it6 teri.ileteit illet6en rep-
rezentativak legyenek. A gyrljt6pontok a kovetkez6k:
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A Szamos vizgyiijt6 teri.ilete:
1. Arokalja, Saj6 patak, 330 m
2. Kolozsvdr, Szamos partja, 340 m
3. Szdszfenes, 350 m
4. Kaj6nt6, mesters6ges csatorn6k 6s halastavak, 380 m
5. Doda Pilii, Meleg-Szamos, 940 m
6. Ponori-Ek, Meleg-Szamos, 950 m
7. Szamos-baz6r, Meleg-Szamos, L070 m
B. Meleg-Szamos forr6svid6ke, L100 m

A Maros vizgyii)t6 teriilete:
1. R6gen, Maros-part, 390 m
2. Torock6, forrdsok, forr6spatakok, Aranyos vizgyiijt6 teri.ilete,

400 m
3. Triri-szoros, patak, Aranyos vizgyiijto teriilete, 410 m
4. Zetev1ralja, Nagyki.ikiill6, 465 m
5. Ratosnya, hegyi patakok a Maros mellett, 490 m
6. Androny6sza, Maros foly6, 500 m
7. Poruc-telep, J6ra volgye, Aranyos vizgytjt6 teriilete, 500 m
B. Fels6-Podsdga, Szkerice-B6lav6r term6szetv6delmi teriilet,

Aranyos vizgyiijt6 teriilete, 520 m
9. Parajd, Kis-Ktikiill6, 550 m

10. Remete, Gyergy6i-medence, 730 m
11. Vasl6b, Fenek r6tl5p a Maros partj6n, 780 m
1,2.Retyezdt, Gura ZIata, hegyi patakok, 800 m
13. Aranyosf6, Aranyos forr6svid6ke, 840 m
14. Kisb6nyai-havasok, hegyi patakok, 1385 m

A Korosok vizgytjt6 tertilete:
1. Cs6ffa, halastavak, mesters6ges csatorn6k, 110 m
2. Korosr6v Sebes-Koros a R6vi-szorosban. 260 m
3. Acsfalva, Feh6r-Koros mellett, 300 m
4. Acsva (Avram Iancu), Feh6r-Koro s vizgyfijtl teriilete, 330 m
5. Dregdn volgye, Dregdn patak ment6n, Sebes-Kciros vizgyiijt6

teriilete. 400 m
6. I6d volgye, hegyi patakok, 420 m
7 . Blezseny, Feh6r-Koros, 470 m
8. Vlegy6sza, forrSsok 6s forrdspatakok feny6erd6ben, 1400 m
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3. Eredm6nyek, kiivetkeztet6sek

3.7. Az erd6lyi foly6k vizgyiiit6 teriilet6n kimutatott tegzesfaiok
ismertet6se

Az erd6lyi foly6k (Maros, Szamos, Korosok) vizgytijt1 tertilet6r6l ez
id6ig L90 tegzesfajt jeleztek, melyb6l sajdt gyfijt6seink sor6n 133 tegzesfajt
mutattunk ki. Osszesen 31 gyiijt6pont tegzesanyag6t dolgoztuk fel.

A tov6bbiakban a Matos, Szamos 6s Korosok vizgyiiit6 tertilet6r6l
eddig gyiijtott tegzeseket mutatjuk be. BotoEdneanu 6s Malicky (1978)

rendszer6t kovetjtik, ett6l csak n6h6ny esetben t6riink el. A faj ismertet6-
s6n6l gyakoris6gukra, okol6giai ig6nyeikre 6s vesz6lyeztetts6gtikre fektet-
tiink nagyobb hangsrilyt, r6szben az irodalmi adatokra, r6szben sajdt
megfigyel6seinkre t6maszkodva.

3.L.1. Rhyacophilidoe

Rhyacophila aquitanico Mclachlan, LB79
Eur6pai elterjed6se f.6leg az Alpok 6s a KSrp6tok hegyvid6k6re korl6-

toz6dik. Balk6ni elterjed6se sz6rv6nyos.
A Szamos 6s Maros vizgyiijt6 teriiletein sz6rv6nyosan el6fordul6 rit-

ka tegzesfaj. Gyors folydsri hegyi patakok lak6ja. Irodalmi adatai csupdn
a B6nsdg 6s a Retyezdt hegyvid6ki patakjaira vonatkoznak (Botog5.neanu

1959, 1961). K6s6bb saj6t gyrljt6seink sor5n mind a Szamos, mind a Ma-
ros forr6svid6k6r6l is el6keriilt. Vesz6lyeztetett faj.

Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
Eur6pa legnagyobb r6sz6n 61, hegyvid6kinek tartott fai, az egyik leg-

gyakoribb hazai Rhyacophilo. Hegyvid6ken mindenhol el6fordul 6s he-
Iyenk6nt gyakori. Kisebb h"gy- 6s dombvid6ki patakokban 61, ha azok
szennyezetts6ge csek6ly m6rt6kii. Az irodalmi adatok sz6mos hazai lel6-
hely6t emlitik (Ciubuc 1993). A vizsg6lt foly6k vizgyiijt6 tertilet6n a
hegyvid6ken mindenhol gyakori.

Rhyacophila furcifera Klapalek, t 904
Eur6pai elterjed6se csupdn a K6rp6tok rom6niai szakasz6ra 6s a bal-

k6ni hegyvid6kre korl6toz6dik (Botogdneanu et Malicky 1,978). Hazai el6-
fordul6sa irodalmi adatokb6l ismert, f6k6nt a D6liK5rp6tokb6l (Retyez6t

magashegys6gi vizes 6l6helyei). A Maros 6s Koros vizgyfiit6 teriilet6n a
forr6svid6kr6l ismert n6h6ny irodalmi adata. Jelenlegi term6szetv6delmi
st6tusa ismeretlen.
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Rhyacophila laevis Pictet, 1834
Kriz6p-Eur6p6ban (az Alpokban 6s a Kr4rp6tokban), valamint D6l-Eu-

r6p6ban 61. Az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l 6s a D6li-Kdrpdtokb6l szdmos
irodalmi adata ismert. Saj6t gyrljt6seink a Szamos, Maros 6s a Korosok
vizgyiijt6 teriilet6nek hegyvid6ki szakasz6r6l szdrmaznak, tekintettel a
kis vizfoly6sok s6rtil6kenys6g6re, ahol ennek a fajnak a l6rv6ja 6l;
v esz6ly eztett fajnak kell tekinteni.

Rhyacophila mocsaryi Klapalek, t8ga
Eur6pai elterjed6se a rom5niai K6rpdtok.6s a balk6ni hegyvid6k

gyors folyds6, b1vizrl hegyi patakjaira korl6toz6dik (Botogdneanu et
Malicky 1,s78). A D6li- 6s KeletiKarp6tok hegyvid6k6n, mindh6rom 6lta-
lunk vizsgdlt foly6 vizgyiijtl teriiiet6r6l kimutattuk. Kizdr6lag a tiszta
hegyvid6ki patakok lak6ja, v6delmet 6rdemel,

Rhyacophila motasi Botogdneanu, 195 7
Igen 6rt6kes bennsziilott tegzes, melyet a Sebes-Kor6s vizgyiijt6 terii-

let6r6l, a Dreg6n volgy6bSl irt le Botogdneanu 1957-ben. K6s6bb az Ata-
nyos forrdsvid6k6r6l is elSkeriilt (Ciubuc 1993). Saj6t gyrljt6seink ered-
m6nyek6pp els6k6nt emlitjtik a Szamos vizgyiijt6 teriilet6r6l, a
Meleg-Szamos forr6svid6k6r6l. Tekintve a fa;' korl6tolt eiterjed6s6t, kis
egyedsz6m6t kozvetleniil vesz6lyeztetett fajnak tekintjtik.

Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)
K6z6p- 6s Eszak-Eur6p6ban fordul el6, de nem tal6lt6k az Alpokban, a

nyugat-mediterrdneumban 6s a Brit-szigeteken. A Kozel-Keleten (Ir6n,
Irak) ugyancsak 61. Ndlunk hegy- 6s dombvid6ken elterjedt 6s gyakori, sz6-
mos irodalmi adattal. Saj6t gyfijt6seink a vizsg6lt foly6k hegy- 6s dombvi-
d6ki szakaszain tomeges el6fordul5s6t bizonyitj6k. Nem vesz6lyeztetett.

Hhyacophila obliterata Mclachlan, 1 86 3
A palearktikum nagyobb r6sz6nek hegyvid6kein elterjedt, Kelet-Szi-

b6ri6b6l nem ismerik. Hazai nagy mennyis6gii lel6helyi adata szint6n
hegyvid6kr6l sz6rmazik (Ciubuc 1993). Saj6t gyiijt6seink az erd6lyi fo-
ly6k ment6n, hegyvid6ki 6s dombvid6ki el5fordul6s6t is kimutatt6k.
Nem vesz6lyeztetett.

Rhyacophila orghidani Botoq[neanu, 195 7
Az Erd6lyi-Szigethegrs6g egyik fokozottan v6dett bennsztilott tegzes-

faja. Irodalmi adatai az Aranyos 6s Korosok hegyvid6ki szakaszfu5l sz6t-
maznak. Szem6lyes gyrijt6seink sor6n el6forduldsdt a Szamos forr6svid6k6-
16l is sikertilt bizonyitani (Meleg-Szamos forr6svid6ke). Fokozottan v6dett
tegzesfajunk, mely a gnijt6sek sor6n csup6n kis egyedsz6mmal fordult el6.
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Rhyacophila philopotamoides Schmid, 1970
Eur6p6ban sz6rv6nyosan el6fordul6 faj, a Pireneusokb6l, Alpokb6l,

a balk6ni hegyvid6kr6l6s a K6rp6tokb6l emlitik. Forr6spatakok 6s kisebb
hegyi patakok lak6ja. Hazai adatai is a hegyvid6kre korl6toz6dnak, f6leg
a D6li-K6rp6tok 6s a Keleti-K6rp6tok 6szaki r6sz6r6l (ciubuc 1993). saj6t
adatunk nincs. felenlegi term6szetv6delmi st6tusa ismeretlen.

Rhyacophila polonica Mclachlan,'l'87 I
Koz6p-eur6pai elterjed6sri tegzes, a Balk6non 6s Kis-Azsiaban is

tobbfele el6fordul. Jellegzetesen hegyvid6ki faj, hazai b6s6ges adata is a

hegyvid6kre vonatkozik. saj6t gytijt6seink mindh6rom erd6lyi foly6
hegyvid6ki szakasz6n igazolta jelenl6t6t.

Rhyacophila torrentium Pictet, 1 834
Eur6pai elterjed6se csup6n az Alpokra 6s a K6rp6tok vonulat6ra kor-

I6toz6dik. Hazai irodalmi adatai bizonytalanok, megbizhat6 jelz6s csup6n
a D6li-K5rp6tokb6l sztumazik (Maros vizgyiiit6 teriilete). saj6t gyiijt6seink
sor6n a Keleti-K6rp6tokb6l szdmos p6ld6ny6t fogtuk tiszta, gyorsan foly6

hegyi patakok ment6n, k6s6bb a Szamos vizgyiijto tertilet6n is' Az erd6lyi

foly6k vizgyiijt6 teriilet6r6l csup6n saj6t gytljt6seink r6v6n ismert. Yesz6-
Iyeztetett faj, a fokozott erd6irt6s 6l6hely6t kozvetett m6don vesz1lyezteti
(a patakok h6- 6s vizhdztartdsdnak m6dosul6sa miatt)'

Rhyacophila tristis Pictet, 1834
Koz6p- 6s D6l-Eur6p6ban, valamint Kis-Azsia 6szaknyugati r6sz6n

elterjedt tipikus hegyvid6ki faj. Hazai el6fordul6si adatai is a hegyvid6k-
re korldtoz6dnak, gyors foly6sir hegyi patakok lak6ja. Az 6ltalunk vizs-
g61t erd6lyi foly6k eset6ben a hegyvid6ki szakaszon mindh6rom esetben
kimutattuk.

3. L. 2. Glossosomatidae

Glossosoma boltoni Curtis, 1"834

mert. saj6t gyiijt6seink a Maros hegyi 6s dombvid6ki szakaszSn 6s a Ko-

rosok hegyvid6ki szakaszain bizonyitottdk jelenl6t6t. Kis egyedsz6ma mi-

att vesz6lyeztetett.
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Glossosoma conformis Neboiss, 1963
Eur6pa nagyobb r6sz6n el6fordul, elterjed6s6re vonatkoz6an 6rv6nye-

sek az el6z6 f.ajn6l elmondottak. Ink6bb hegyvid6ki, pataklak6. Hazai
sz6rv5nyos adatai is a hegyvid6kre vonatkoznak. SajSt gyrijt6seink a faj je-
Ienl6t6t mindhdrom erd6lyi foly6 hegyvid6ki szakaszai eset6ben igazolta.

Glossosoma discophorum Klapalek, L902
Igen ritka tegzesfaj, elterjed6si adatai a Balk6nr6l 6s a K6rp6tok t6rs6-

9616I szdrmaznak. El6zetes hazai adatai csup6n a Keleti-K6rpdtokb6l 6s a
Dreg6n volgy6b6l (Korosok vizgyfjt6 tertilete) emliti (Botogdneanu 1961;
Ciubuc L993). Saj6t gyttjt6seink a Korosok vizgyfijt6 tertilet6n a faj el6for-
dul6s6t igazolta, emelett a Maros hegyvid6ki szakaszdn, azide oml6 hegyi
patakok ment6n is el6kerult kis egyedsz6mban. Fokozottan v6dett faj.

Glossosoma intermedium Klapalek, 1,892
Eszaki holarktikus faj, mely Eur6p6ban, f6leg az 6szaki teruletekr6l

emlftenek. Az Alpokb6l, K6rp6tokb6l 6s a balk6ni hegyvid6kr6l csup6n
sz6rv6nyos adataink vannak. Hegyvid6ki faj, csupdn sz6rv6nyos hazai
el6fordul6ssal. A vizsg6lt erd6lyi foly6k vizgy'iijt6 terulet6n mindossze a
Maros hegyvid6ki szakasz6nak ment6n sikerult kimutatni kev6s p6l-
d6nyban. Fokozottan v eszlly eztetett, feltehet6en j6gkori reliktum.

Synagapetus armatus (Mclachlan, L879)
A D6lkeleti-Alpokban, a Kdrp6tokban 6s az Eszak-Balk6non fordul

el6, patak- 6s forr6slak6 f.aj.Hazai el6fordul6si adatai igen sz6rv6nyosak,
az erdllyi foly6k vizgytjt1 teriilet6r6l csup6n irodalmi adattal rendelke-
ztink (Szamos vizgyiijt6 teriilete, Gutin-hegys6g). |elenlegi term6szetv6-
delmi stdtusa ismeretlen.

Synagapetus iridipennis Mclachlan, 1879
Az Alpokban 6s korny6k6n, a K6rp6tokban, valamint a Balk6non 61.

Forr6slak6. Hazai el6fordul6sa a B6ns6gra 6s a D6li-K6rp6tokra korl6toz6-
dik. Csak irodalmi adatokb6l ismert, az erd6lyi foly6k vizgyiijt6 teriilet6n
csupdn a Maros vizgyiijt6 teriilet6r6l emlitik (Klapalek 1904; Pongr6cz
1914). Ujabb adatai az emlitett foly6k vizgyiijt6 teri.ilet6r6l nem ismertek.

Synagapetus mosely (Ulmer, 1938)
A Kelet-Balkdnon, a K6rp6tokban 6s az Alpokt6l 6szakra terjedt el.

Hazai irodalmi adatai f6leg a Bdnsdgb6l sz6rmaznak. Az erd6lyi foly6k
vizgyfijt6 teriilet6r6l el6zetes jelz6s csup6n a Maros hegyvid6ki szakaszd-
ra vonatkozik (Ciubuc 1993), Innen sz6rmazik saj6t gyiijt6siink is.

Agapetus delicatulus Mclachlan,'l.BB4
Nyugat- 6s Koz6p-Eur6p6ban, a Brit-szigeteken, a Balk6non, valamint

Kis-Azsia nyugati rlsz6ntalSltdk, viszont nem fordul el6 Skandin6vi6ban
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6s a N6met-Lengyel- 6s a Kelet-eur6pai-siks6gon. A hazai adatok nagy
tobbs6ge M6ramaros 6s Bukovina t6rs6g6b61 szlrmazik (Botogdneanu
1957, 1961), de a Keleti-Kdrp6tok koz6ps6 r6sz6nek hegyi patakjai ment6n
is igen nagy mennyis6gben keriilt el6 (Ujv6rosi et alii 1995). Az erd6lyi fo-
Iy6k vonatkozds6ban csup6n sajSt gyrljt6seinkre hivatkozhatunk, a Maros
vizgyiijt6 teriilet6n, sz6mos hegyi patakban, valamint a Marosb6l
AndronySs z6n6l sz6p sz6mmal gyiijtottiik.

Agapetus fuscipes Curtis, 1834
Eur6pa 6szaki 6s d6li t6jair6l hi6nyzik, egy6bk6nt h"gy- 6s dombvi-

d6ken sokfel6 61, ahol sz{rndra okol6giailag megfelel6 koriilm6nyek ala-
kultak ki. Egyetlen irodalmi hivatkoz6st kapunk a faj hazai elterjed6s6re
vonatkoz6an, az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l, az Aranyos ment6n (Botogi-
neanu 1,952). Ahatilrozdsokat csup6n l6rva jellegek alapj6n v6gezt6k, igy
a faj hazai el6forduldsa bizonytalan. Kutatdsaink sor6n a faj jelenl6t6t az
emlitett erd6lyi foly6k ment6n nem sikeriilt igazolni.

Agapetus laniger (Pictet, 1834)
Nyugat-, Koz6p- 6s D6l-Eur6p6ban, Kis-Azsi6ban elterjedt 6s gyakori

faj, amely els6sorban foly6kban, alacsonyabb t6rszineken teny6szik. Ha-
zai adatai kisebb-nagyobb foly6kra vonatkoznak, melyek ment6n elter-
jedt, inkAbb a fels6, kev6sb6 szennyezett szakaszok ment6n (a Szamos
dombvid6ki szakasza, a Maros h"gy- 6s dombvid6ki szakasza, Korosok
hegyvid6ki szakasza). Saj6t adataink szint6n ezt igazoltilk, a Maros men-
t6n Andronyfszfnii igen nagy szdmban gyrljtottiik.

Agapetus ochripes Curtis, 1B34
Eur6p6ban egyenetleni.il elterjedt pataklak6 tegzes, eg6szen a Kauk6-

zusig nyomul kelet fel6. Haz6nk teriilet6r6l eddig csak az Aranyos viz-
gyiljt1 teriilet6r6l 6s a Motru volgy6b6l jelezt6k (Botogdneanu 1957,
1961). Saj6t gyrijt6seink sor6n a Keleti-Kdrp6tokb6l tomegesen fordult el6
hegyi patakok ment6n, igy igazoltuk a fajnak a Maros hegyvid6ki szaka-
sz5n val6 6ltal6nos el6fordul6s6t.

Agapetus rectigonopodo Botogdneanu, 195 7
Igen ritka hazai bennsziilott tegzesfajunk, melyet ez iddig Herkules-

fi.ird6 korny6k6r6l 6s azAranyos forrdsvid6k6r6l emlitettek (Botogineanu
'J.957,1.96'1.). Sajdt gyrijt6seink sor6n rljabb hazai el6fordul6s6t nem tud-
tuk igazolni.
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3.1.3. Hydroptilidae

Stactobia machlachlani Kimmins, 1949
Eur6p6ban sz6rv6nyosan el6fordul6 faj, a nyugati mediterr6neumb6l,

Kelet-Balk6nb6l 6s a Kdrp6tokb6l ismert, mely vizes kovi, irn. higropteri-
kus 6letkozoss6gekben fordul el6. Hazai el6fordul6sa f6leg a B6nsdgra kor-
ldtoz6dik (BotoEdneanu 1959, 1.961). Emelett adatunk csup6n a Vorosto-
ronyi-szorosb6l 6s a J6d volgy6b6l szdrmazik (Ciubuc 1993). Gyrijt6seink
sordn a faj jelenl6t6t nem tudtuk igazolni az erdflyi foly6k vizgyiijt6 teri-
Iet6n, el6fordul6sa a Maros hasonl6 r6sz6n v6rhat6.

Ortothrichia angustella Mclachlan, L865
Eur6p6ban sokfele el6fordul, kor6bban k6rd6ses volt a K6rp6tokb6l

6s a Duna-medenc6b6l. Eszak-Afrik6ban is 6i. Rom6niai el6fordul6sa
sz6rv6nyos, f6leg az aifoldi vizek ment6n gyiijthet6. A Maros ment6n,
R6gen kozel6b6l sz€rmaz6 el6fordul6si adat bizonytalan (Mocs6ry 1g0O).
Jelenl6t6t az erd6lyi foly6k als6bb szakaszdn tovdbbi kutatdsokkal szuk-
s6ges igazolni.

Oxyethira flavicornis (Pictet, 1 834)
Eur6p6ban sz6rvdnyosan terjedt el, sz6mos r6gi6b6l nem ismerik, de

egyiptomi el6fordulds6r6l tudunk (N6gr6di et Uherkovich 2OOZ).
Hasol6an a csal6d fajainak tobbs6g6hez, errol a fajr6l is csupdn n6h6ny
el6forduldsi adat ismert, jobb6ra az 1900-as 6vek elej6r6l. Ilyen p6ld6ul a
Korosok ment6r6l, Borosjen6n6l emlitett lelShelyi adat. Saj6t gyrijt6seink
ennek ellen6re azt igazoltlk, hogy ez a faj ndlunk is elterjedt 6s gyakori,
bizonyos tipusri 6116- 6s lassan foly6 vizekben magas dominancia6rt6ke
Iehet. Ezt igazolta a Kolozsv6r el6tt, a Szamos mellett fel6llitott f6nycsap-
da anyaga is, mely tobb ezer egyedet gyrljtott be csupdn ebb6l a fajb6l.
Igy megbizhat6 adatunk csup6n a Szamos vizgyiijtd tertilet6r6l van, de a
faj el6fordul6sa a k6t tovdbbi erd6iyi foly6 domb- 6s alfoldi szakasz6n is
v6rhat6.

Itfirichia lamellaris Eaton, 1873
Eur6pa-szerte elterjedt, s d6lkelet fel6 Kis-Azsifiig 6s Izraelig megta-

l6lhat6. Ndlunk meglehet6sen sz6rv6nyos el6fordul6s6, tobb leldhelyi
adata is ellen6rz6sre szorul, hisz l6rvahatdroz6son alapszik, az 1900-as
6vek elej6r6l. Megbizhat6 adata R6gen meli6i a Marosb6l szdrmazik
(Botogdneanu et Schneider 1978). Saj6t gyrijt6seink szint6n a Maros
dombvid6ki szakasz6r6l jelzi ezt a fajt.
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Hydroptila forcipata (Eaton, 1,87 3)
Eur6pa-szerte elterjedt 6s j6l ismert, ezenkiviil Kis-Azsi6ban 6s a Ka-

ukdzusban is el6fordul. BAr konnyen felismerhet6, rom6niai adatai meg-
Iehet6sen sz6rvdnyosak, f6leg a B6nsdgb6l emlitik (Botoq[neanu 1961).
Sajdt kutat6saink azt bizonyitjdk, hogy a hegyvid6ken 6s dombvid6ken
tomegesen el6fordul, igy mindh5rom vizsg6lt erd6lyi foly6 vizgyrljt6 te-
riilet6rSl nagy p6ld6nysz6mban tudtuk igazoini, mind a hegyi, mind a
dombvid6ki szakaszokon.

Hydroptila lotensis Mosely, 1930
Eur6pa-szerte sz6rvdnyosan el6fordul6 faj, Irdnb6l is ismerjtik.

Mindossze hdrom el6dordul6si adatot ismer a hazai szakirodalom [Ciu-
buc 1993). Saj6t gytijt6seink azt igazolt6k, hogy mindh6rom erd6lyi foly6
vizgy'6jt6 teriilet6n el6fordul, helyenk6nt 6s id6nk6nt nem ritka, p6lddul
tomegesen fogtuk a Szamos ment6n, Kolozsvdr folott. igy el6fordul6s6t a
Szamos dombvid6ki, a Maros h"gy- 6s dombvid6ki 6s a Korosok hegyvi-
d6ki szakasz6nis igazolni tudtuk.

Hydroptila simulans Mosely, 1920
Eur6p6ban sz6rv6nyosan, kelet fel6 eg6szen Afganisztdnig 6s PakisztS-

nig fordul el6. A spa.rso-csoport e nehezen eikiilonithet6 tagj6nak els6 ha-
zai p6ld6nyait Botogdneanu (1961) fogta Tusn6dfi.id6n, az Olt ment6n. Sa-
j6t gyiijt6seink sor6n a KeletiKdrpdtok egy6b tertilet6r6l is sikeriilt befogni,
igy a Maros foly6 heg5,wid6ki szakasz{nigazoltuk jelenl6t6t.

Hydroptila spzrcl Curtis, 1834
Az egyik legelterjedtebb nyugat-palearktikus faj, alacsonyabb vid6kek-

16l (alfoldi t6jakr6l) gyakran jelzik, kiv6ve az lszakj t6jakat. Magyarorsz6gon
gyakori, a nagy foly6k mentdn id6nk6nt tomegesen rajzik, a kisebb, legfel-
jebb m6rs6kelten szennyezett vizek mell6l is sok helyen el6keriilt (N6gr6di
et Uherkovich 2002). Ez6rt meglep6 a hazai igen kev6s el6fordul6si adat,
csak R6gen 6s Brdila mell6l gyujtott6k (Murgoci L953). Kutat6saink sor6n
egyetlen vizsg6lt foIy6 vizgyiijt6 teri.ilet6r6l sem kerult el6, de el6fordul6sa
varhat6, f6leg a foly6k alfoldi szakaszain.

Agraylea sexmaculato Curtis, 1834
Eur6pa-szerte elterjedt, kelet fel6 Ir6nig 6s Turkesztdnig. Hazai ada-

tai f6leg alfoldi eiterjed6s6t igazolj6k. Szikes 6ll6vizekben, de 6ital6ban
mindenf6le 6ll6vizben teny6szik, m6g az enyh6n eutrofiz6l6dott vizek-
ben is, halastavakban, kubikokban. Gyrijt6seink alapj6n a Maros dombvi-
d6ki szakasz6161 6s a Korosok alfoldi szakaszdr6l emlititik.
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Allotrichia pallicornis (Eaton, 1,87 3)
Eszak-Eur6pa kiv6tel6vel az eg6sz kontinensen, d6lkelet fel6 Ir6n

6szaki r6sz6ig elterjedt. Hazai el6fordul6s6r6l csak keveset tudunk, eddig
hirom lel6helye ismert, kett6 Herkulesftird6 korny6k6r6l, 

"gy 
Tusn6dfiir-

d6r6l (Botoqdneanu 1959, 1961). Az 6ltalunk vizsg6it erd6lyi foly6kviz-
gyiijt6 teriileteir6l els6k6nt emlitjiik.

3.L.4. Philopotamidae

Philopotamus montanus (Donovan, 18L3)
Eur6p6ban nemzets6ge legelterjedtebb faja, h"gy- 6s dombvid6ken

6ltal6nosan el6fordul. Az egyik legismertebb hazai hegy'vid6ki fajunk,
hegyi patakok ment6n gyakran gyiijthet6. Sz6mos irodalmi adata 6s sajdt
gyiijt6seink is a faj el6fordul6s6t mindh6rom erd6lyi foly6 hegyvid6ki
szakaszdr6l igazolta.

Philopotamus variegatus (Scopoli, 17 63)
Az eI6z6 fajhoz k6pest j6val kisebb teruleten 6l Eur6p6ban, hi6nyzik a

Brit-szigetekr6l 6s Skandin6vi6b6l, viszont megtalSlt6k Kis-Azsi6ban. Hazai
viszonylatban legaldbb annyira gyakori, mint az el6z6 faj, hegyvid6ken 5l-
tal6nosan elterjedt, az irodalmi adatok, de saj6t gyiijt6seink is a faj jelenl6-
t6t mindh6rom erd6lyi vizrendszer hegyvid6ki szakasz6r6l igazoltdk.

Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834)
Nyugat- 6s Koz6p-Eur6p6ban elterjedt, a Balk6non sokfel6 61, viszont

hi6nyzik Skandin6vi6b6i 6s a N6met-Lengyel- 6s Kelet-eur6pai-siks6gon.
Rom6nia terulet6n sz6mos lei6helyr6l jelezt6k el6fordul6sdt, f6leg h"gy-
6s dombvid6ken (Ciubuc 1993). A vizsg6lt ed6lyi foly6k vizgyiijt6 teriile-
t6nek h"gy- (Maros, Szamos, Korosok) 6s dombvid6ki szakaszdn (Maros)
is kimutattuk.

Wormaldia pulla (McLach).an, 1,87 B)
Koz6p-Eur6pa hegyvid6k6n elterjedt, f6leg a forr6spatakokat 6s ki-

sebb hegyi patakokat n6pesiti be. Hazai el6fordul6sa is a Kdrp6tokra kor-
ldtoz6dik, f6k6nt a KeletiK6rp6tok 6szaki r6sz6r6l6s a D6li-Karpdtokb6l
jelezt6k (Ciubuc 1993). Csup6n a Szamos 6s Maros hegyvid6ki szakaszd-
161 sikeriilt a fajt begyiijteni.

Wormaldia subnigra (Mclachlan, 1865)
Eur6pa-szerte elterjedt, f6leg a patakok 6s nagyobb foly6k ment6n

gyfjthet6. Hazai el6fordul6si adatai e16g bizonytalanok, a Domogl6d
egyes helyein sikeriilt kifejlett egyedeket is begyrijteni (Ciubuc 1993).
Emeilett Botogdneanu (1961) az Aranyos vizgy'6jt6 teriilet6r6l is kozol
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egyetlen adatot. Sajdt gyrijt6seink a faj jelenl6t6t a vizsg6lt vizgyiijtl te-
ri.ileteken nem igazoltdk.

3.L.5. Hydropsychidae

Hydropsyche angustipennls (Curtis, 1 834)
Eur6pa-szerte elterjedt 6s gyakori. Ugyancsak nagyon gyakori n6lunk

is, csaknem minden nagyobb foldrajzi t6rs6gbdl jelezt6k el6fordul6s6t.
Els6sorban dombvid6ki patakokban 61 6s a m6rs6kelten szennyezettvizel
is tiiri, kisebb patakok, csatorndk ment6n olykor nagy tomegben rajzanak
az imdg6k. Ritk6n nagyobb foly6kban is megtal6lhat6, de ott egy6b Hyd-
ropsyche-fajokn6l ritk6bb. Az erd6lyi foly6k eset6ben saj6t gyrijt6seink a
faj jelenl6t6t a Szamos dombvid6ki, a Maros h"gy- 6s dombvid6ki szaka-
sz6n, mig a Korosok vizgyfjt6 teriilet6nek alfoldi szakaszdn igazolt6k.

Hydropsyche botosaneanui Marinkovic, 1966
A Balkdn 6s K6rp6tok igen ritka endemikus faja, meiy a patakok 6s

kisebb foly6k ment6n fordul eI6 sz6rv6nyosan 6s nagyon ritk6n. Hazai
egyetlen el6fordul6sa a Szamos hegyvid6ki vizgyrijt6 tertilet6re esik, a
Keleti-K6rp6tok 6szaki r6sz6n (Ciubuc 1993). Sajdt adataink a faj hazai
el6fordul6s6t tekintve nincsenek.

Hydropsyche bulbifera Mclachlan, 1.87 B
Eur6pa-szerte elterjedt, a Brit-szigeteken 6s Skandin6vi6ban nem ta-

l6ltak, a mediterrdn vid6keken is elv6tve fordul eI6, viszont are6ja kelet
fele Irakig 6s Ir6nig terjed. Rom6ni6ban f6leg a Romdn-alfoldrSl vannak
irodalmi adataink, de saj6t gyrijt6seink sor6n a vizsg6lt erd6lyi foly6k
ment6n tobb helyr6l is el6keriilt, f6k6nt dombvid6ken, kiv6telesen hegy-
vid6ken (Maro s vizgyiijtl teriilet6n).

Hydropsyche bulgaromonorum Malicky, 1977
A k6t 6s f6l 6vtizede leirt faj eur6pai jelenl6te nem pontosan tiszt6-

zott, de val6szirii, hogy Koz6p- 6s D6l-Eur6p6ban 6ltaldnosan elterjedt 6s
igen gyakori. Ismerik Angli6b6l, s6t Finnorszdgb6I is. KorSbban a
Hydropsyche guttata-csoport fajait rendszeresen osszet6vesztett6k egy-
m6ssal, amint erre Malicky (1,977) is r6mutatott. Ennek megfelel6en a ro-
mdniai irodalmi adatok is megbizhatatlanok. A Rom6n-alfoldon miikod-
tetett f6nycsapda anyagdnak feldolgozdsa sor6n bizonyithatjuk, hogy ott
az egyik leggyakoribb Hydropsyche-faj. Val6szinfi., hogy nagy foiy6ink
ment6n mindenhol megtal6lhat6, gyakran kisebb vizfoly6sok ment6n is
gyrijtottuk, igy a Maros 6s Koroscik alfoldi szakasz6r6l bizonyit6 p6ld6-
nyaink vannak.
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Hydropsyche contubernoft's Mclachlan, 1 865
Eur6pai elterjed6se - 6ppen a rokon fajokkal tort6nt kor6bbi osszet6-

veszt6se miatt - nem megbizhat6an ismert, de val6szinii, hogy Eur6pa-szer-
te elterjed 6s gyakori, tal6n nyugaton 6s a leg6szakibb t6jakon hi6nyzik, vi-
szont Kis-Azsidban 6s Afganiszt6nban megtal6lt6k. Rom6ni6ban az egyik
legkozons6gesebb tegzesek egyike, f6leg a Bdns6gb6l emlitik, de minden na-
gyobb foldrajzi egys6gb61 jelezt6k vagy bizonyitottuk el6fordul5s6t. A vizs-
g6lt erd6lyi foly6k ment6n a hegyvid6ki szakaszokon kisebb sz6mban, a
domb- 6s alfoldi szakaszokon egyre tomegesebben fordul el6. Nagyobb,
szennyezettebb foly6kban is 6l itt az utols6 m6g fellelhet6 tegzes.

Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1 834)
Nyugat-palearktikus, de D6lnyugat- 6s Eszak-Eur6p6b6i nem ismert.

El6zetes sz6rvdnyos el6fordul6si adatai Romdni6b6l bizonytalanok, csu-
p6n 16rva 6s b6b jellegeken alapszanak, ilyenform6n romdniai elSfordu-
I6sa ez id6ig k6ts6ges volt (Ciubuc 1993). Bizonyit6 p6ld6nyaink a Maros
vizgy tjt6 teriilet6r6l, he gyvi d6kr 6l sz6r maznak, ahol kis ebb patakokb an
61. Ndlunk a ritk6bb fajok koz6 tartozik.

Hydropsyche instabilis [Curtis, 1 B 34)
Eur6pa 6szakkeleti r6,sz6n nem 61, kelet fel6 viszont Kis-Azsi6n ke-

resztiil eg6szen lr6nig megtal6lt6k. Rom6ni6ban hegy- 6s dombvid6ken
sokfei6 el6fordul, itteni elterjed6si adatai arra utalnak, hogy kisebb, ke-
v6ss6 szennyezett patakokban fejl5dik. Gyrijt6seink nem igazoit6k a Sza-
mos vizgyiijt6 teriilet6n val6 el6fordul6s6t, a Maros 6s Korosok hegy- 6s
dombvid6ki szakaszain azonban sz6mos p6ld6ny6t gyrljtottiik.

Hydropsyche modesta Navas, L925
Eur6pai elterjed6se hi6nyosan ismert, Botoqdneanu 6s Malicky

(1978) szerint Eszak-Eur6p6ban, valamint a N6met-Lengyel- 6s Kelet-
eur6pai-siks6gon nem fordul e16. Rom6niai el6fordul6si adatai teljesen
bizonytalanok, a Rom6n-alfold kiilonboz6 helyeir6l sz6rvdnyosan jelez-
t6k jelenl6t6t. Az erd6lyi foly6kon v6gzett kutat6saink arra engednek ko-
vetkeztetni, hogy a faj Erd6lyben nem ritka, a nagyobb foly6k kev6sb6
szennyezett szakasz6n gyakori, s6t tomeges is lehet, de a szennyez6dlst
nem triri olyan m6rt6kben, mint aH. contubernalis vagy a H. bulgaroma-
norum. Kisebb vizfoly6sok ment6n is gyakran gyrijtottiik. igy els6k6nt a
Szamos 6s Maros dombvid6ki szakaszai, illetve a Korosok hegyvid6ki
szakaszdba oml6 kisebb patakok ment6n.

Hydrosyche ornatula Mclachlan , 1.878
Ak6rcsak a guttata-csoport tobbi tagj66, ennek is hi6nyosan ismert

eur6pai elterjed6se, nyugatr6l 6s 6szakr61 nincsenek biztos adatai, viszont
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kelet fel6 megtaldlhat6 a Volga ment6n, a Kauk6zusban 6s Tiirkmenisztdn-
ban, Romdni6ban az alfoldi t6rs6gekb6l sz6rv6nyosan emlitik, igy irodal-
mi adatok alapjdn p6ld6ul a Maros dombvid6ki szakaszdr6l (Botogdneanu
1961). A faj romdniai elterjed6s6nek tisztdzdsa 6rdek6ben tov6bbi kutat6-
sok sziiks6gesek.

Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834)
Gyakori nyugat-palearktikus faj, els5sorban nagyobb foly6k m6rs6-

kelten szennyezett szakaszdn, valamint hegy- 6s dombvid6kek kisebb
vizfolySsai ment6n. Rom6nidban is sz6mos lel6helyi adata ismert, f6leg a
nagyobb foly6k h"gy- 6s domvid6ki szakaszdn. Saj6t gyrijt6seink az iro-
dalmi adatokat igazolt6k, igy az erd6lyi foly6k irdny6ban a hegy- 6s
dombvid6ken nagy sz6mban a foly6k, illetve a beleoml6 kisebb patakok
ment6n is fellelttik.

Hydrop syche saxonica Mclachlan,'l.BB4
Eur6pa nagy r6szein elterjedt, de Nyugat-Eur6pdban csak bizonyta-

lan adatai vannak. Rom6niai irodalmi adatai is el6g sz6rv5nyosak, a koz-
l6s helyenk6nt igen r6gi, ami a faj helyes beazonositds6t bizonytalann6
teszi. Az erd6lyi foly6kat illet6en csupdn a Szamos vizgyiijt6 tertilet6r6l
nem sikeriilt kimutatni, a Maros ment6n mind a hegyvid6ki, mind a
dombvid6ki szakaszokon elSfordult, kev6s p6ld6ny6t a Korosok hegyvi-
d6ki szakaszar6l is gyiijtottiik. Els6sorban kisebb, dombvid6ki, ritk6bban
hegyvid6ki patakok mell6l kertilt eI6.

Hydropsyche tabacarui Botoqdneanu, L960
Igen ritka tegzes, mely a Balk6nr6l6s a K5rp6tokb6l keriilt el6.Hazai

elSfordul6sa sz6rv6nyos, a K6rpdtok hegyvid6k6re korl6toz6dik, a Keleti-
K6rp6tokb6l csak saj6t gyiijt6seink r6v6n ismert. Az erd6lyi foly6k eset6-
ben mindossze a Maros 6s Korosok forr6sa kozel6ben omIS tiszta forr6s-
patakok ment6n gyrijtotti.ik, a szenrry ezdd6s ekre sz6ls 6 s 6 ge s en 6rz 6keny,
szigorrian v6dend6 tegzesfajunk.

Cheumatopsyche lepida (Pictet, L834)
Nyggat-palearktikus, eg6sz Eur6p6ban elterjedt, kelet fel6 Irdnig 6s

Koz6p-Azsi6ig hatol. Rom6ni6b6l f6leg a B6nsdgb6l 6s a KeletiK6rp6tok-
b6I keriilt el6, tobbnyire a foly6k fels6 szakasza mell6l, de hegyvid6ken
kisebb patakok ment6r6l is. Saj6t gyrljt6seink sor6n mindh6rom kutatott
foly6 vizgyiijt6 teri.ilet6r6l el6keriilt, mind h"gy- 6s dombvid6ken (Maros,
Korosok vizgyiijt6 teriilete), mind pedig domb- 6s alfoldi vid6keken (Sza-
mo s vizgyiij t6 teri.ilete) .
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3. L. 6. Polycentropodidae

Neureclipsis bimaculafa (Linn6, 1,7 58)
Holarktikus. Rom6ni6ban 6ltal6nosan elterjedt. Sz6les okol6giai tri-

r6shat6rir faj, szennyezett vizekben is 61, t6pl6lkoz6sm6dja miatt (h616-
6piI6) bizonyos helyeken tomegesen 6piti cs6 alakri fog6h6l6it, a kisebb
vizfolySsokat ezdltal fel tudja dtzzasztani. A Szamos 6s Maros domb- 6s
alfoldi szakaszai ment6n mi is gyiijtotttik.

Plectrocnemia brevis Mclachlan, 187 1,
Koz6p-Eur6p6ban 6s a Balk6non elterjedt, 6szakon ritk6bb (Brit-szige-

tek), Skandin6vi6b6l hi6nyzik. Rom6niai adatai sz6rv5nyosak, a Bdnsdgb6l
egyetlen lelShelyi adat ismert, emelett a Fogarast, a Csalh6t, az Aranyos
vizgyfjt1 teriilet6t emlitik az irodalomban (Ciubuc 1993). A gyrijt6seink
azt igazoltdk, hogy a faj kis egyedszdmban gyiijthet6, de j6val elterjedtebb
a Karp6tok hegyvid6k6n, a Maros forr6svid6k6n szS.mos p6ld6ny6t fogtuk.
Igen ritka, tiszta hegyi patakokat kedvel6 faj, fokozott v6delmet 6rdemel.

Plectrocnemia consperso (Curtis, 1834)
Eur6pa-szerte elterjedt. Rom6ni6ban a h"gy- 6s dombvid6ken 6ltal6-

nos, olykor a siks6gon is megtal6lhat6. Eg6szen kis vizfoly6sok, s6t viz-
sziv6rg6sok ment6n is 61. Sajdt gyiijt6seink csup6n a Maros 6s Korosok
hegyvid6ki szakaszain igazolt6k jelenl6t6t.

Plectrocnemia kisbelai Botoqdneanu, 1 9 76
A csup6n n6h6ny 6vtizede Romdnia terulet6r6l leirt tegzesfaj egyet-

len irodalmi adata a Szkerice-B6lavdr term6szetv6delmi teriileten tal6l-
hat6 forr6sok 6s vizsziv6rg6sok voltak. Eddig csak n6hdny p6ld5ny6t is-
mert6k. Igen 6rt6kes rij lel6helye saj6t gyiijt6seink eredm6nyek6ppen a

Jdravize helys6gen 6tfoly6 J6ra-patak fels6 szakasza, mely az Aranyos 6s
igy a Maro s vizgyiijt6 teriilet6n tal6lhat6. A korny6k nagyfokri leromldsa
kovetkezt6ben ez ut6bbi lel6heiye vesz6lyben van, 6l6helye szigorir v6-
delmet 6rdemelne.

Polycentropus excisus Klapalek, tao+
Koz6p-Eur6pa hegyvid6kein el6fordul6 ritka tegzesfaj. Rom6ni6b6l

eddig k6t helyr6l emlitik, egyik a B6ns6g (Mehedin[i), a m6sik az Ata-
nyos koz6ps6 szakasza. A Maros vizgyiljt6 teriilet6r6l mi is csak ebb6I az
egyetlen irodalmi adatb6l ismerjiik, erd6lyi el6fordul6s6nak tiszt6z6s6ra
tovdbbi kutatdsok sztks6gesek.

Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 18 34)
Palearktikus faj. Romdni6ban el6g gyakori, els6sorban hegyvid6ki pa-

takok ment6n gyrljtott6k, de irodalmi adataink vannak domb- 6s sikvid6ki
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el6fordul6sara is. Gyrijt6seink is az erd6lyi foly6k hegyvid6ki szakaszair6l
sz6rmaznak, kiv6ve a szamost, ahol a dombvid6ki szakaszon, Kolozsvar
el6tt keriilt el6 sz6mos p6ld6nya.

Polycentropus irroratus Curtis, 1g3b

Holocentropus lticicorms (Stephens, 1836)
Holarktikus faj, amely Eur6pa nagy r6sz6n is el6fordul. Rom6ni6ban

Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1g34)

3. f . i,, Psychomyiidcx :

Psychnntyia pusilla (Fhbricius, L7 81,)

Lype pfuteopo (Stephens, 18liti)



LStpe reducfo (Hagen, 1836)
Elterjed6si tertilete az er6z6 fajhoz hasonl6, ndlunk gyakoribb fajnak

bizonyul, mint az el6bbi, legink6bb hegyvid6ki patakok ment6n, forr6sok
koriil, de olykor a nagyobb foly6k tiszt6bb szakaszain is. Eddig csup6n a
Maros vizgyiijtl teriile t6r6l gyri j tottiik, dombvid6ki s zakasz on.

Tinodes kimminsi Sykora, 1962
A n6hdny 6vtizede leirt faj Eur6p6ban csup6n az Alpokb6l, a K6rp6-

tokb6l 6s a balk6ni hegyvid6kr6l kertilt el6. Tipikus forr6slak6, a m6szk6-
sziklSkon lefoly6 vizzer 6titatott mohap6rndkban 61. Rom6ni6b6l csupdn
Herkulesfurd6 korny6k6r6l 6s a Fogarasok n6h6ny pontj6r6l emlitik, az
Ar8es foly6 forr6svid6k6r6l. Erd6lyben fj tegzesfaj, mely gytljt6seink so-
r6n a Maros vizgyiijt1 teriilet6r6l, Torock6r6l keriilt el6. Fokozott v6del-
met 6rdemel.

Tinodes rostocki Mclachian , 'l,B7B

Koz6p- 6s D6l-Eur6p6b6i ismerjtik, 6szakon pedig Angli6b6l. Rom6ni-
ai elterjed6se f6leg a B6ns6gra 6s a D6li-K6rp6tokra vonatkozik, a Keleti-
Kdrp6tokb6I 6s az Erd6lyi-szigethegys6gb6l csak sz6rv6nyosan emlitik. sa-
j6t gyfjt6seink sor6n a szamos 6s Koroscik hegyvid6ki szakasz6r6I keriilt
el6. A Maros foly6 vizgyrijt6 teriilet616I ez id6ig ismeretlen.

3.1.8. Ecnomidae

Ecnomus tenellus (Rambur, 1,842)
A palearktikumban, m6g a leg6szakibb tertileteken is, 6s az orient6lis

, 3.1.9. Phryganeidae

Trichostegia minor (Curtis, 1834)
Eur6pa-szerte sz6rvdnyosan elterjedt, d6len nem 61.
Rom6ni6b6l minddssze h6rom lel6helyi adat ismert, KolozsvAr mel.

16l, Brass6 6s Prahova korny6k6r6l (ciubuc 1993). Az erd6lyi adatok m6g
Mocsdry (1900) kozl6s6b6l szdrmaznak, ez6rt felt6tientil revide6lasra
szorulnak. A lel6helyek koztil a kolozsv6rit kerestiik fel, ott jelenl6t6t
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nem tudtuk bizonyitani, az eredeti 6l6hely val6szinrileg mdr leromlott.
Egy6b adattal, romdniai elterjed6s6t tekintve, nem rendelkeziink. A
szomsz6dos orsz6gok (Magyarorsz6g) eset6ben j6val tobb az informdci-
6nk (N6grddi et Uherkovich 2002), ahol a D6i- 6s Nyugat-Dundntrilon el-
terjedt 6s tomeges. Els6sorban erdei l5pok, holtdgak korny6k6n lehet gya-
kori, ilyen 6l6helyeket felkeresve val6szinrinek tiinik, hogy az erd6lyi
foly6k v izgy :iiLjt6 teriilet6r6l kimutathat 6 Ie sz.

Agr5rynia pagetana Curtis, 1835
Holarktikus elterjed6sii, de Eur6pa d6lebbi t6jair6l hidnyzik. Rom6-

ni6ban hugy- 6s dombvid6ken sz6rv6nyosan fordul el6, rendszerint ritka
(Ciubuc L993). Gyiijt6seink sor6n csupdn a Szamos dombvid6ki szaka-
szdr6l keri.ilt el6 kis p6ld6nysz6mban.

Agrypnia vario (Fabricius, 1,793)
Nyugat-palearktikus faj, amely Ir6nig nyomul kelet fel6. Rom6niai

adatai azt bizonyitj6k, hogy n6lunk j6val gyakoribb az e\6z5 fajnll, bdr
tomegesen sehol sem teny6szik. Gyfijt6seink sordn csup6n a Maros h"gy-
6s dombvid6ki szakasz6r6l keriilt el6.

Phryganea bipunctata Retzius, 1783
A palearktikum 6szaki r6sz6n 6ltaldnosan elterjedt, d6len egyre rit-

kdbb. Rom6ni6b6i csak bizonytalan irodalmi adatok alapjdn ismerjtik. A j6
oxig6nell6totts6gir, siirri gyokerez6hinSr-t6rsuldsokkal boritott olyan m6-
Iyebb 6ll6vizeket kedveli, amelyeknek bizonyos m6rt6kri frissvfz-utdnp6t-
ldsa van (N6gr6di et Uherkovich 2OOZ). Egyetlen adat ismert Mocsdry
(1900)ut6n a Szamos vizgyiljt6 terulet6r6l, Kolozsvdr mell6l (Botogdneanu
1,957,1961; Ciubuc 1993). Ez larvahatArozSs alapjdn tort6nt, ez6rt erd6lyi
el6fordul6s6t tov6bbi kutat6sokkal kell igazolni.

Phryganea grandis Linn6, 1758
Nyugat-palearktikus faj, amelynek kozeli rokonai a palearktikumban

mindeniitt 6lnek.
Rom6niai el6fordulSsa sz6wdnyos, n6h6ny lel6hely csupdn a B6n-

s6gb6l, Erd6lyb6l, a Romdn-alfdidr6l 6s a Duna-delt6b6l ismeretes. Erd6-
lyi adatai m6g az'L9oO-az 6vek elej6r6l szdrmaznak, ez6rt felt6tlentil el-
len6rz6sre szorul, habdr hatalmas termete minden m6s hazai fajt6l j6l
elktiloniti. Bizonyithat6 p6ld6nyait nem sikeri.ilt begytljteni az erd6lyi fo-
ly6kon v6gzett kutatdsok sordn. Az 6II6vizeket kedveli, ahol az
eutrofiz6ci6 el6rehaladott. Nagy tomegben gyrljtcittiik a kutatott teri.ileten
kiviil es6 Gyilkos-t6 partj6n. Val6szinii el6fordul6sa a vizsg6lt erd6lyi
foly6k (Szamos, Maros, Korosok) vizgyiijt6 teriilet6n tal6lhat6 egy6b 6l-
l6vizek ment6n is.
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Oligotricha striata (Linn6, 1758)
Eur6pdban - kiv6ve a d6lnyugati t6jakat (Pireneusok 6s Apennini-

f6lsziget) - dltaldnosan elterjedt. Rom6ni6ban is hasonl6k6ppen, de ritka
tegzesfaj. Az erd6lyi foly6k vizgyiijt6 teriilet6r6l csak irodalmi adataink
vannak, ezek alapj6n a Szamos hegy- 6s dombvid6ki szakasz6n, a Maros
hegyvid6ki szakasz6n, a Korosok hegy- 6s alfoldi szakasz6r6l emlitik
(Mocsdry 1900; Botogdneanu 1961).

Oligostomis reticulata (Linn6, 1.7 61)
Eur6p6ban a d6li t6jak 6s a Brit-szigetek kiv6tel6vel elterjedt. Rom6-

ni6ban igen kev6s lelShelye ismert, k6t erd6lyi adata az 190O-as 6vek ele-
j6r6l sz6rmaz6 gyiijt6s (Maros dombvid6ki szakasza). Gyrijt6seink sor6n
nem kerult el6, igy erd6lyi el6fordul6s6t tov6bbi kutatdsok sor6n tiszt6z-
ni kell. Fcj el6fordul6si helyei kisebb, id6szakos vizii drkok, I6pr6tek
(N6gr.6di et Uherkovich 2ooz). Erd6lyben is hasonl6 helyeken v6rhat6
elrikeriil6se.

; i 10. Brachycentridae

IJntchtcettrus ntontanus Klapalek, 1Bg2
Koz6p-Eur6pa hegyvid6kein, el eg6szen a Balk6nig, elterjedt hegyvi-

d.ki tegzesfaj. Hazai adatai f6leg a B6ns6gra, a D6li-K6rp6tokra 6s az Er-
rlclr i-szigethegys6gre vonatkoznak, ahol sz6rv6nyosan fordul el6. csu-
[)ai rrodalmi adatok jelzik a Maros 6s Korosok vizgyfijto teriilet6nek
hegr vid6ki  szakasz6r6l  (Botogdneanu 1957, 1961).

llrachicentrus subnubilus Curtis, 1834
f irlearktikus faj, amely a nyugati t6jakr6l m6g nem kerult el6, keleten

viszorrt |ap6nban is 61. Rom6ni6ban meglehet6sen sz6rv6nyos, n6h6ny
nagyolrb foly6nk tiszt6bb, felsd szakasza, il letve olykor kisebb, oxig6n-
dirs vizrr patakok ment6n is megtalSlhat6. A Maros fels6 6s a Korosok al-
s6bb szaka sz6r6l gyii jtottuk.

Oligoplectrunt moculafum (Fourcroy, 1785)
Eurripa-szerte sz6rv6nyosan el6fordul6 faj, mely az 6szaki tdjakr6l

hi6nyzik
Romdrriai el6forduidsa f6k6nt a ts6ns6gra 6s a D6li-K6rpatokra korl6-

toz6dik. Errrelett n6h6ny erd6lyi 6s keleti-k6rp6toki el6fordul6sa ismert.
Gyiijt6seink sordn nem keriilt el6, a Szamos dombvid6ki szakasz6r6l 6s a
Maros hegy- 6s dombvid6ki szakaszair6r az adatok tobb 6vtizedesek
(J6szfalusi 1947 ; Boto$dneanu L 96 1), ez6rt ellen6rz,6sre szorulnak.
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Micrasema minimum Mclachlan, 1.876
Kriz6p-Eur6pa egyik jellegzetes, hegyvid6ki tegzese, mely a nagyobb,

tisztavtzii patakokt6l a kisebb foly6kig megtal6lhat6. Rom5niai el6fordul6-
s6t is szdmos irodalmi adat bizonyitja, az erd6lyi foly6k eset6ben a Maros 6s
Korcisok hegyvid6ki szakaszain sikeriilt a faj n6h6ny p6ldany6t begyiijteni.

3.1.11. Limnephilidae

Ironoquia dubia (Stephens, 1,837)
N5,.ugat-Eur6p6ban 6s a Balkdn nagyobb r6sz6n hi6nyzik, az Alpoknak

csak a perem6n fordul eI6,Koz6p-, Kelet- 6s Eszak-Eur6pdban elterjedt. Ro-
manidb6l egyetlen irodalmi adat n6h6ny larv6t kozol a Kiikiill6 vid6k6r6l
(Botogdneanu 1.957, L96L). Saj6t adatunk is a Maros vizgyiijtl teriilet6r6l
szSrmazik, a hegyvid6kekr6l, kisebb, enyh6n szennyezett patakok ment6r6i.

Apatania carpathica (Schmid, 1954)
Elterjed6si teriilete Bosznia 6s a K6rp6tok vonulata. Tipikus hegyvi

d6ki, forr6spatakok ment6n gyiijthet6 faj, mely igen 6rz6keny a foly6k
forrdsvid6k6nek bolygat6s6ra. Rom6niai irodalmi adatait f6leg a D6li-
Kdrp6tokb6l jelzik, de gyrijt6seink sordn a Keleti-K6rp5tokb6l is szdmos
p6ld6nya keriilt el6. Nem gyrijtotttik az emlitett foly6k vizgyiijt6 teri.ile-
t6n, irodalmi adatok a Szamos forr6svid6k6r6l jelzik n6h6ny p6ld6ny6t
(Botogdneanu 1961).

Drusus biguttatus (Pictet, 1834)
Koz6p-eur6pai faj, amely az Alpokban6s az azt korulvev6 hegyvid6ke-

ken, valamint a Balkdn-f6lszigeten 61. Rom6ni6b6l csup6n irodalmi adatait
ismerjiik, elSfordul6sa bizonytalan, hisz a hatarozdsok l6rva alapj6n tort6n-
tek (Ciubuc 1993), igy a Maros forr6svid6k6t is k6ts6ges lel6helynek tartjuk.

Drusus brunneus Klapalek, t8oa
A K6rpdtok vonulat6nak endemikus faja, mely a beerd6s5dott, maga-

sabb hegyvid6ket kedveli.
Romdniai b6s6ges irodalmi adatai szin6n a magasabb hegyvid6kr6l

szirmaznak (Ciubuc 1993). A vizsg6lt erd6lyi foly6k eset6ben sajdt gytij-
t6seink sordn a Szamos 6s Maros forr6svid6k6r6l kertiit el6, feny6erd6n
6tfoly6, hideg 6s tiszta patakok ment6n.

Drusus buscatensis Botogdneanu, 1960
A D6li- 6s Keleti-K6rpdtok igen 6rt6kes bennsziilott faja, mely 1000 m

felett a Szebeni-havasokb6l 6s a Nagyhavasr6l (Buscat-hegy) kertilt el5
(Botogdneanu L960, 1961), ez ut6bbi lel6hely a Maros vizgyiijt6 teriilet6-
re esik. Az6ta tov6bbi p6ld6nyait nem sikeriilt begyrijteni. Az 6l6helyek
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leroml6s6nak felgyorsullsa az ut6bbi 6vekben a hegyvid6ket is egyre er6-
teljesebben 6rinti (erd6irt6s, fokozott legeltet6s, szab6lyozatlan turizmus),
igy a faj el6fordul6sdt rijabb kutatdsokkal sziiks6ges igazolni.

Drusus discolor (Rambur, 1,842)
Eur6p6ban fcjk6nt a nyugat-mediterrdneumb6l, az Alpokb6l, a Balk6n-

f6szigetr6l 6s a K6rpdtokb6l emlitik. Hegyvid6ki faj. RomSni6b6l irodalmi
adataink f6leg a D6li- 6s a KeletiK6rp6tokb6l sz6rmaznak. A Szamos 6s
Maros forr6svid6k6r6l mi is gyiijtotttik, nagyobb hegyi patakok ment6n.

Drusus romanicus Murgoci & Botoqdneanu, 1954
A D6li-K6rp6tokb6l, B6ns6gb6l 6s az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l ismert

n6hdny lel6helyi adata. Nagyon ritka bennszulott fajunk, mely a maga-
sabb hegyvid6ken, f6leg a Retyez6tban gyakori. A Korosok vizgyiijt1 te-
riilet6nek forr6svid6k6r6l vannak irodalmi adataink (Botogdneanu 1957,
1961). Saj6t gyrijt6seink sordn ezt a fajt a Maros, szint6n hegyvid6ki viz-
gyiijt6 tertilet6r6l ismerjiik.

Drusus tenellus (Klapaiek, lBgB)
Ritka hegyvid6ki faj, melyet eddig a Balk6n nyugati r6sz6r6l6s a K6rp6-

tokb6l gyrijtottek. Rom6niai adatai sz6rv6nyosak. Botoqdneanu (1957, 196L)
a Bdns6gb6l, D6liKarp6tokb6l 6s a Korosok hegyvid6ki szakasz6n emliti.
Saj6t gyujt6seink jelenl6t6t az erd6lyi foly6k fon6svid6k6n nem igazolt6k.

Drusus trifidus Mclachlan, 186B
Az Alpokban, a koz6p-eur6pai hegyvid6ken, tov6bb6 a K6rp6tokban

honos. Az Eszaki-K6rp6tok kozepes 6s magasabb r6gi6iban elterjedt 6s
helyenk6nt nem ritka. Rom6niai irodalmi adatai fdleg a D6li-K6rp6tok
eset6ben gyakoribbak, sz6rvdnyosan a Keleti-K6rp6tokb6l is el6kertilt. Az
irodalmi adatok a Maros vizgyiijtl teriilet6nek magasabb hegyvid6ki 16-
gi6ib6l emlitik (Botogdneanu 1957, L96L). Saj6t adataink a fajra vonatko-
z6an nincsenek.

Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati, 1 848
Koz6p- 6s 6szak-eur6pai faj, a Balk6non is megtal6lt6k. Rom6ni6ban

gyakori, hegyi patakok ment6n tomegesen jelentkezik (Ciubuc 1993). Sa-
j6t gyiijt6seink sor6n a faj mindh6rom erd6lyi foly6 hegyvid6ki szakaszin
gyakorinak bizonyult.

Ecclisopteryx madida (Mclachlan,'1.867)
Az Alpokban, a kornyezlhegyvid6keken 6s a Kdrp6t-medenc6ben 61.

Rom6niai irodalmi adatai szerint a faj l6rv6ja hegyi patakokban fejl6dik,
igy a hegyvid6k egyik jeilemz6 faja. Az erd6lyi foly6k vizgyiijt6 teri.ilet6n
hegyvid6ken mi is gyakran fogtuk, sz6rv6nyosan a Korosok vid6k6n,
dombvid6ki patakok ment6n is.
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Limnephilus affinis Curtis, 1834
Paleartikus faj, n6lunk orsz6gszerte elterjedt 6s gyakori (ciubuc

1993). Gyiijt6seink sor6n az erd6lyi foly6k vizgyiijt6 terulet6n v6ltoz6 in-
tenzitdssal fogtuk mind a h"gy- 6s dombvid6ken (Szamos, Maros), mind
az alfoldi szakaszok ment6n (Korosok).

Limnephilus auricula Curtis, 1834
Nyugat-paleartikus faj, kelet fel6 Turkesztdnig terjed. N6lunk csak-

nem olyan kozons6ges, mint rz er6z6 faj, 6s hasonl6 6l6helyeken 6s fo-
ly 6 szakaszok ment6n gyiijtottuk.

Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834
Eur6pa-szerte 6s Kis-Azsi6ban elterjedt. Rom6ni6ban is gyakori (ciu-

buc  1993) .
saj6t gyiijt6seink sor6n jelenl6te a szamos, Maros hegy- 6s dombvid6-

ki szakasz6n igazol6dott, 6s a Korosok eg6szvizgyrijt6 temlet6n gytijtottiik.
Limnephilus coenosus Curtis, 1834
Hegyvid6ki faj, mely Eur6pa-szerte eldfordul kis p6lddnysz6mban eg6-

szen Szib6ri6ig. Rom6niai adatai f6leg a hegyvid6k magasabb r6gi6ib6l
sz6rmaznak (ciubuc 1993). saj6t gyiijt6seink sor6n a faj jelenl6t6t a Maros
hegy- 6s dombvid6ki szakaszdnak vizgyrijt6 terulet6r6l sikerult igazolni.

Limnephilus decipiens (Kolenati, 1B48)
Nyugat-palearktikus faj, amely d6lnyugaton (pireneusi-f6lsziget) hi-

lnyzik, viszony Nyugat-szib6ri6ban 61. N6lunk h"gy- 6s dombvid6ken el-
terjedt, igen gyakori (Ciubuc 1993).

Limnephilus ex.tricatus Mclachlan, 1 865
Eur6p6ban elterjedt faj. N6lunk f6leg a h"gy- 6s dombvid6ken, de rit-

k6bb mint az el6bbi faj (ciubuc 1993). Gyakran gyiijtottuk a vizsg6lt fo-
Iyok vizgytijt6 terulet6n a hegy- 6s dombvid6ken.

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1T Bg)
Paleartikus faj, melynek are6ja Eszak-Afrik6ba is lenyrilik (Egyip-

tom). N6lunk is igen elterjedt, ink6bb az alfoldi teruletekLn gyiijthet6,
mindenf6le 6i16 6s lassan foly6 vizben el6fordul, sz6rv6nyosan a hegyvi-
d6kre is feljut. Ezt igazoljdk saj6t gyiijt6seink is, mely sor6n a fajt mind-
h6rom erd6lyi foly6 eset6ben, nagyobb p6ld6rrysz6mban a rlombvid6ken
6s a foly6k als6 szakasz6n fogtuk be. A szamos hegyvid6ki szakasz6r6l
sz1rmaz6 p6ld6nyaink a tegzesnek nem a szdrmazdsi hely6t bizonyitja,
hisz a faj olykor nagyobb tdvols6gokra is elv6ndorol.

Limnephilus flavospinosus (Stein, 187 4)
Eur6pa-szerte megtal6lhat6, elterjed6si terulete eg6szerr a Kauk6zusig

6s Kis-Azsi6ig terjed. N6lunk f6[eg az alfoldi teruleteken 6s a DLrna-delt6ban
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gyakori, de sz6rv6nyosan a domb- 6s hegyvid6kr6l is emlitik, itt
val6sziniileg v6ndorl6 p6ld6nyokr6l van sz6. Ilyen p6ld6nyokat sikertilt fog-
ni a Maros hegyvid6ki szakasziin. A faj erd6lyi foly6k menti 6l6hely6nek fel-
derit6se c6ljdb6l tovdbbi kutat6sok sziiks6gesek.

Limnephilus fuscicornis Rambur, LB42
Eszak-palearktikus elterjed6sii, Eur6pa nyugati 6s d6li r6,sz6n (pirene-

usi- 6s Appennini-f6lsziget) nem fordul el6, a Kauk6zusban viszont igen.
sz6rv6nyos hazai elSfordul6s6ra vonatkoz6 adatok az erd6lyi foly6k
vizgyfjt6 tertilet6t is 6rintik (a Szamos 6s'a Maros dombvid6ki szakasza,
a Korosok alfoldi szakasza). saj6t gyiijt6seink sordn azonban rljabb ada-
tokkal nem sikeriilt igazolni a faj erd6lyi el6fordul6s6t.

Limnephilus griseus (Linn6, lZSg)
A palearktikumban 6ltaldnos, sdt m6g Gronlandon is 6l (Botogdnea-

nu et Malicky 197s). Rom6ni6ban, igy Erd6lyben is mindenutt el6fordul,
h"gy- 6s dombvid6ken 6ppen rigy, mint az alfoldeken. Az 6ltalunk
vizsg6lt erd6lyi foly6k eg6sz vizgyrijt6 teriilet6n, a magas hegyvid6ket le-
sz6mitva, mindenhol gyakori.

Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834)
Eur6p6ban (az 6szakitdjak kiv6tel6vel) 6s Kis-Azsidban elterjedt. Ha-

zai adatai f6leg a Rom6n-alfoldr6l sz6rmaznak, csupdn sz6rv6nyosan em-
litik a B6ns6gb6l, eg6szen sz6rv6nyos irodalmi adatai vannak Erd6lyb6l
6s a D6li-K6rp6tokb6l (Ciubuc 1993). Ennek ellentmond az a t6ny, hogy
saidt gyrijt6seink eredm6nyek6ppen a Keleti-K6rp6tok sz6.mos pontj6r6l
el6kerult mdr, 6s a vizsg6lt erd6lyi foly6k ment6n sem ritka, a Maros 6s
Korosok h"gy- 6s dombvid6ki szakaszdn. A szamos vizgyiljt6 teriilet6r6l
ez iddig ismeretlen.

Limnephilus ignavus Mclachlan, 1865
A nyugat-palearktikumban Turkesztdnig elterjedt faj. Ndlunk hugy-

6s dombvid6ken gyakori. Kutatdsaink a faj jelenl6t6t csupdn a Maros
hegyvid6ki szakasz6nak vizgyiijt6 teri.ilet6r6l igazolt6k.

Limnephilus rncisus Curtis, 1834
Palearktikus, de D6lnyugat-Eur6p6ban (Appennini- 6s pireneusi-f6i-

sziget) 6s Eszak-Afrik6ban nem tal6itdk. Rom6niai el6forduldsa sz6rv6-
nyos, gyakoribb a Romdn-alfoldon. Erd6lyben a Maros fels6 szakasz6n el-
s6k6nt emlitiiik.

Limnephilus lunatus Curtis, 1834
A nyugat-palearktikumban 6ltal6nosan elterjedt, keiet fel6 Kis-Azsi6-

ban 6s Irrinban is 61. N6lunk is minden fcildrajzi t6rs6gb6l ismert. Az erd6-
lyi foly6k ment6n sem ritka, f6leg a hegy- 6s dombvid6ki szakaszokon.
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Limnephilus rhombicus (Linn6, 1,7 58)
Holarktikus. Hazai viszonylatban is elterjedt, 6l6helyei igen vdltoza-

tosak, mindenf6le tipusri 6ll6vizben megtal6lhat6, n6ha lassan foly6
vizekben is. Az erd6lyi foly6k h"gy- 6s dombvid6ki szakasz6n nem ritka.

Limnephilus spo.rsus Curtis, 1834
Palearktikus faj. Rom5nia teriilet6r6l sz6w6nyosan tobb helyr6l is je-

lezt6k, gyakrabban a D6li 6s Keleti-K6rpdtokb6l. Saj6t gytljt6seink azt
igazoljdk, hogy a Szamos 6s Maros hegyvid6ki szakasz6n nem ritka, a
Szamos eset6ben dombvid6ki el6fordul6s6t is igazoituk. A tov6bbi kuta-
t6sok a Korosok ment6n is igazolni fogj6k a faj jelenl6t6t.

Limnephilus stigma Curtis, 1834
Holarktikus faj, Eur6pa d6lebbi 6s nyugati r6szeir6l hi6nyzik. Rom6-

ni6ban n6h6ny lel6helyi adata ismert a Bucsecs-, TrascS.u-hegys6gb6l. A
faj hazai viszonylatban j6val gyakoribb, ezt igazoljdk gyrijt6seink a Kele-
ti-K6rp6tokban, ahol szdmos p6ld6ny6t fogtuk. fgy els6k6nt emlitjiik az
6ltalunk vizsgdlt erd6lyi foly6k eset6ben a Szamos dombvid6ki 6s a Ma-
ros hegyvid6ki szakasz6r6l.

Limnephilus vittatus (Fabricius, 1.7 98)
A palearktikum nagy r6sz6n elterjedt. Eur6pdban szinte mindenttt

61. Romdni6ban is elterjedt 6s gyakori a hegyvid6kt6l eg6szen a Duna-del-
t6ig. Az erd6lyi foly6k eset6ben csup6n a Korosok ment6n nem tudtuk
igazolni jelenl6t6t. '

Limnephilus xanthodes Mclachlan, 1834
Koz6p- 6s Eszak-Eur6pdban, Kis -Azsi6ban, D61- Oros zor sz6gb an fordul

el6, a sikvid6kek lak6ja. Hazai adatai sz6rv6nyosak, az erd6lyi adatok bi-
zonytalanok (Mocsary 1900; Pongrdcz L9L4), melyek a Korosok alfoldi sza-
kaszSra vonatkoznak. Sajdt gyrijt6seink a faj jelenl6t6t nem igazoit6k, to-
v6bbi kutatdsok sztiks6gesek. Magyarorszilgon alacsonyabb teriileteken,
ktilonosen nagyobb tavak kori.il gyakori (N6gr6di et Uherkovich 2OO2).

Gr a mm otau liu s ni gropu nctatu s (Retzius, 1, 7 83)
Eur6p6ban sz6les korben elterjedt palearktikus faj, n6lunk is min-

denhol megtaldlhat6, az imdg6k a vizektdl nagyobb t6vols6gra is elk6bo-
roinak. Romdni6ban szinte minden nagyobb foldrajzi t6rs6gb6l jelezt6k
el6fordu16s6t. Az erd6lyi foly6k ment6n igen gyakori, a foly6k vizgyiijt1
teriilet6n mindenhonnan gyiijthet6. A Szamos 6s Korosok alfoldi szaka-
sza ment6n m6g nem mutattuk ki.

Grammotaulius nitidus (Muller 1,7 64)
A nyugat-palearktikum koz6ps6 s6vjdban, eg6szen Ir6nig 6s Szib6ri-

6ig 6I, viszont Nyugat-Eur6pdban, a nyugati 6s d6li Balkdnon, valamint
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Skandin6vi6ban nem tal6lt6k. Ndlunk kifejezetten ritka, mindossze n6-
h6ny irodalmi adata ismert Dobrudzs6b6l, Erd6lyb6l 6s az alfoldi vid6-
kekr61, igy a Szamos domb- 6s alfoldi szakasz6r6l is (Mocs6ry 1900;
Pongrdcz 1,s14). Tekintve a kozel egy lvszdzados adatot, a faj erd6lyi el-
terjed6s6t tov6bbi kutat6sokkal kell tisztlzn| Val6sziniileg a nagyobb sik-
vid6ki 6ll6vizekben teny6szik (N6gr6di-Uherkovich 2OO2).

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 17 83)
Csaknem eg6sz Eur6p6ban (kiv6ve a Pireneusi-f6lszigetet) elterjedt,

Nyugat-Szib6ridban is 61. Hazai adataink zome a Keleti-K6rp6tok 6szaki
ftsz6r6I szlrlrrazik, csak sz6rv6nyos adatokkal rendeikezi.ink a faj b6ns6-
gi, erd6lyi 6s alfoldi elterjed6s6t il let6en, igy pl, a Szamos dombvid6ki, a
Maros hegyvid6ki 6s a Korosok alfoldi elterjed6s6r6l. Saj6t gyrijt6seinkkel
azonban nem sikeriilt igazolni a faj erd6lyi el6fordul6s6t.

Anabolia brevipennis (Curtis, 1 B 34)
Eszak-palearktikus faj, amely ennek megfelel6en Eur6pa d6lebbi t6-

jain nem 61. Rom6nia teriilet6r6l alig rendelkezunk irodalmi adatokkal. A
Bucsecsb6l, Poiana StampeirSl6s a Szamos ment6n, Kolozsv6r korny6k6-
16l emlitik [Botoqdneanu 1961). Saj6t gyiijt6seink sor6n a Keleti-K6rp5tok
n6hdny hely6r6l el6keriilt mdr, de az erd6lyi foly6k vizgyitjt6 teriileteir6l
eddig nem gy(ijtottiik, Megfigyel6seink aztbizonyitj6k, hogy a l6pok kor-
ny6k6n fordul el6, teh6t a savanyri k6mhatds(r l6pvizek lak6ja lehet.

Anabolia furcata Brauer, LBS7
Nyugat-palearktikus faj, amely Eur6pa d6lebbi t6jain, de ugyan(rgy

6szakon (Skandin6via, Brit-szigetek) sem 61. Hazai viszonylatban 16 vo-
natkoz6 irodalmi adatok csup6n a Keleti-K6rp6tok 6szaki r6sz6r6lvannak
6s egy bizonytalan adat Szeben mel]6l is ismeretes (Ciubuc 1993). Sajdt
gyrijt6seink ugyanakkor azt igazolt6k, hogy h"By- 6s dombvid6ken kis 6s
nagyobb foly6k ment6n is el6fordul, helyenk6nt kozons6ges. Els6k6nt
gyrijtottuk a Maros hegyvid6ki szakaszln, a tov6bbi k6t erd6lyi foly6 ese-
t6ben el6forduldsi adataink nincsenek.

Rhadicoleptus alpestris (Kolenati, 1B4B)
Nyugat-palearktikus, D6lnyugat-Eur6p6ban hi6nyzik, de a Balk6non

e16fordul
Hegyvid6ki faj, n6lunk a K6rp6tok t6rs6g6ben sz6rvS.nyosan

gyrljthet6. Saj6t adataink a faj jelenl6t6t a Szamos, Kiikiill6k 6s Maros fel-
s6 szakaszlnak vizgyiijt6 teriilet6n igazolta, ahol heiyenk6nt tomeges raj-
z5s6t 6szleltiik. A hegyvid6k b6vizfi 6s tiszta foly6vizeit n6pesiti be.
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Potamophylax cingulatus (Stephens, 183 7)
Eur6pai faj, 6ltaldnosan elterjedt.
Rom6niai adatai el6g bizonytalanok, a kor6bbi Potamophylax latipennis

Curt. alatt kozolt adatok egy r6sze is erre a fajra vonatkozik. A k6t egym6s-
hozkdzelSll6, de biztosan kiilon6ll6 fajt a legut6bbi id6kig grakran ossze-
kevert6k, igy az irodalmi adatokra alig, csupdn sajdt hatSroz6sainkra hivat-
kozhatunk. A gyiijt6sek sor6n, az erd6lyi foly6k eset6ben, azok hegyvid6ki
szakasz6nak vizgyiijtl tertilet6r6l mutattuk ki, hegyi patakokb6l.

Potamophylax jungi Mey, 1976
A n6h6ny 6vtizede ieirt, hazai endemikus tegzesfaj rom6niai elterje-

d6se a mai napig bizonytalan. A lefr6skor csup6n a Dreg6n volgy6b6l 6s
Szeben mell6l begytijtott n6h6ny him p6lddnya volt ismeretes. A Keleti-
Kdrpdtokban foly6 tobb 6ves kutat6saink sor6n (Ujv6rosi-N6gr6di, 1999)
egyre tobb p6lddny6t sikertilt begyrijteni hegyi patakok melldl 6s azono-
sitani, illetve leirni a n6st6nyt is. A Maros forr6svid6k6n, a Szen6ta mel-
letti Fenek-r6tl6pb6l tobb p6ld5nya is el6kerult (himek 6s n6st6nyek),16r-
va alakja a mai napig nem ismert.

Potamophylax latipennL's Curtis, 1 B 34
A nyugat-palearktikumban 6ltal6nosan elterjedt. A P cingulatus ese-

t6ben megjegyzettek itt is 6rv6nyesek. A rom6niai adatok sok esetben bi-
zonytalanok. Sajdt gyiijt6seink aztbizonyitjdk, hogy a fajhegyvid6ken to-
megesen teny6szik hegyi patakokban, a dombvid6ken is sz6rv6nyosan
el6fordulhat. Az erd6lyi foly6k eset6ben fdleg hegyvid6ki adatokkal ren-
delkeztink, a Korosok alfoldi szakaszdr6l kozolt irodalmi adat val6szinri-
Ieg t6ves hat6roz6s (Botogdneanu 1961).

Potam o p hyl ax Iu ctu o s us ( Piller-Mitterp acher, 1.7 I 3)
Az Aipokban 6s a kornyez6 hegyvid6ken, a Balk6non, a N6met-Len-

gyel-siks6gon, valamint a Kauk6zusban 6s Kis-Azsidban honos. N6lunk
hegyvid6ken dltal6nosan elterjedt 6s gyakori, olykor tomegesen rajzik he-
gyi patakok ment6n, sz6rvdnyosan a dombvid6ken is el6fordul. Saj6t
gyrijt6seink a faj jelenl1tet, az erd6lyi foly6k ment6n a hegyvid6ki
vizgyiijt6 teriileteken mutatt6k ki.

Potamophylax milleni (Klapalek, lBgB)
A Kdrp6tok endemikus faja, nagy gyakorisdggal a D6li-K6rp6tokban

6s a B6ns6gban gytijthet1. Az erd6lyi foly6k eset6ben csup5n irodalmi
adatokkal rendelkeziink (Botoqdneanu 1957, 1961), a Maros 6s Korosok
hegyvid6ki szakasz6nak vizgyiijt6 teri.ilet6r6l emlitik. Tekintve, hogy az
adatok tobb 6vtizedesek, a tov6bbi kutat6sok a faj jelenlegi st6tus6r6i egy
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pontosabb k6pet adhatnak. Val6sziniileg egy igen 6rz6keny, tiszta vizet
kedvel6 tegzesr6l van sz6, mely fokozott v6delmet 6rdemel.

Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834)
Eur6p6ban dltaldnosan elterjedt (kiv6ve a Brit-szigeteket), kelet fel6

a Urdlig terjed. N6lunk a hegyvid6ken 6ltal6nos 6s gyakori, a forr6spata-
kokt6l eg6szen a foly6k hegyvid6ki szakaszdig (Ciubuc 1993). Gyrijt6se-
ink az erd6lyi foly6k vizgyiijt6 teriilet6n, a Szamost kiv6ve, szint6n a faj
hegyvid6ki jelleg6t hangsirlyozza.

Potamophylax pallidus (Kiapalek, 1 900)
A Balk6nr6l 6s a K6rp6tok t6rs6g6b6l emlitik, az Alpokb6i csupdn

sz6rv6nyos adattal rendelkeztink (Botogdneanu et Malicky LS7B). Rom6-
ni6b6l f6leg a B6nsdgb61 6s a D61i-K6rpdtokb6l ismert, sz6rv6nyos adatai
az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l is. Az erd6lyi foly6k eset6ben az irodalmi
adatok csup6n a Korcisok hegyvid6ki szakasz6n emlitik, saj6t gyiijt6seink
a Maros vizgyfjt6 teriilet6r6l, szint6n hegyvid6kr6l, a Keleti-K6rpdtokb6l
sz6rmaznak, ahol a Kis-Kiikiill6 ment6n tomeges rujzlsdt 6szleltiik.

Chionophylax mindszenfyl Schmid, 1 95 1
A romSniai K6rpStok endemikus tegzese. F6leg a D6li-K6rpdtokban

gyakori hegyvid6ki faj, emellett el6fordul a B6ns6gban, az Erd6lyi-Sziget-
hegys6gben 6s a Keleti-K6rpdtok 6szaki r6sz6n. Az irodalmi adatok
szerint sz6rvdnyosan a Maros, Szamos 6s Korosok forr6svid6k6n is meg-
tal6lhat6, k6s6 6szi, magas hegys6gi faj. Saj6t gyiijt6seink a faj rijabbi el6-
forduldsdt nem igazolt6k, tov6bbi kutat6sok sziiks6gesek jelenlegi hazai
el6fordul6s6nak tiszt6 zdsdr a.

Halesus digitatus (Schrank, 17 81,)
Eg6sz Eur6p6ban 61, kelet fel6 a Kauk6zusig 6s Eszak-Ir6nig.
Rom6niai adatai sz6rvdnyosak, a D6li-K6rp6tokb61 6s a B6ns6gb6l

gyakrabban emlitik. 6szi faj, val6sziniileg gyakoribb, mint azt az irodal-
mi adatok ti.ikrozik, hisz okol6giailag nem ig6nyes. Saj6t gyrijt6seink a faj
el6fordul6s6t a Szamos fels6 szakaszilr6l, a Maros fels6, hegyvid6ki 6s al-
s6bb, alfoldi szakasz6r6l is bizonyitottdk.

Halesus tesselatus (Rambur, 1.842)
Nyugat-palearktikus faj, de a d6li r6szeken (Pireneusi- 6s Appennini-

f6lsziget) 6s a Brit-szigeteken hi6nyzik. Rom6niai adatai sz6rv6nyosak,
csupdn n6hdny lel6helyr6l ismert a Bdns6gb6l, Erd6lyb6l, az Erd6lyi-Szi-
gethegys6gb6l 6s a Keleti-Kdrpdtokb6l. El6fordul6s6t a Szamos dombvi-
d6ki 6s a Maros hegyvid6ki szakasz6n tudtuk igazolni.
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Melampophylox nepos triangulifero Botogdneanu, 1 95 7
Egy igen ritka kdrpdti endemikus alfaj, kifejezetten hegyvid6ki 6s romd-

niai adatai igen sz6rvdnyosak. A retyez6ti 6s Paring-hegrs6gi el6forduldsi
adatai kozel egy 6vszdzadosak, k6s6bbi adatai a D6li- (Botogdneant, 1.957,
1961) 6s Keleti-Kdrp6tokb6l (Ujvdrosi 2oo2) szarmaznak. A Maros vizgyftjt6
teriilet6n, magasabb hegyvid6kr6l, csupdn irodalmi adataink vannak
(MocsSry 1900; Pongr6cz 1914), melyeket irjabb kutat6sokkal igazolni kell.

Melampophylax polonicus gutinicus BotoEdneanu, j. 994
Egy irjabb 6rt6kes, bennsziilott tegzes taxonunk, a gO-es 6vekben irtdk

le a Keleti-Kdrpdtok 6szaki ftsz6b6l, magas hegys6gi patakok ment6n,
melyek a szamos vizgyiijt1 terulet6hez tartoznak. A leir6s r6gebbi, 60-as
6vekb6l szarmaz6 p6ld6nyok alapj6n tort6nt, ilyenformdn a faj rijabb ada-
tai a k6sSbbi kutat6sokt6l v5rhat6k. Ezt a fajt mi nem gytijtottiik.

Isogamus aequalis (Klapalek, 1,907)
A K6rpStok endemikus tegzese. Rom6nia teriilet6n tomegesen fordul

el6 a D6li-Kdrp6tokban, de a B6ns6gb6l 6s a Keleti-K6rp6tokb6l is ismert
n6h6ny lel6helye. Magas hegys6gi faj, mely a forr6spatakokat, kisebb pa-
takokat n6pesiti be. csup6n irodalmi adatok alapj6n ismerjiik, a szamos
forrdsvid6k6r6i.

Parachiona picicornis (Pictet, 1834)
Eur6pa koz6ps6 6s 6szaki r6szein elterjedt, a Balkdnon a Rila-hegy-

s6gben 6l (Kumanski 19BB). Rom6nia teriilet6n a hegyvid6ken sz6rv6nyo-
san jelzik, igy a vizsg6lt erd6lyi foly6k vizgyiijtI tertilet6r6l is (ciubuc
1993). sajdt adataink is ezt igazoljlk, a hegyvid6ken kis vizsziv6rg6sok
mellett, gyakran nagy tomegben gyrijtottiik.

Stenophylax permistus Mclachlan, 1895
Eur6pdban 6s Kis-Azsi6ban elterjedt.
Rom6ni6ban egyik igen gyakori fajunk, h"gy- 6s dombvid6ken nem

ritka. Kutatdsaink sor6n a szamos h"gy- 6s dombvid6ki szakaszdn, a Ma-
ros 6s Korosok hegyvid6ki szakaszain gyrijtotttik. A Korosok alfoldi sza-
kasz6n fogott kifejlett egyedek val6szinfleg a dombvid6kr6l elk6borolt
p6lddnyok voltak.

Stenophylax vibex (Curtis, 1834)
Nyugat-Eur6p6ban, az Alpok vid6k6n 6s a Brit-szigeteken 61. Rom6-

niSban f6leg az Erd6lyi-szigethegys6gb6l emlitik, ahol nem ritka. saj6t
gyiijt6seink sordn mindh6rom erd6lyi foly6 forr6svid6k6r6l el6keriilt.

Micropterna nycterobia Mclachlan, L875
A nyugat-palearktikum d6li r6sz6n Turkesztdnig elterjedt, viszont

nem 6l a Brit-szigeteken 6s skandin6vi6ban. R.omSni6ban a hegyvid6ken
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nem ritka, de dombvid6ki adatai is ismertek. Saj6t gyrijt6seink sor6n a
szamos 6s Maros hegy- 6s dombvid6ki szakaszdr6l, valamint a Kcirosok
hegyvid6ki szakasz6r6l sikeriilt kimutatni. Pataklak6.

Micropterno sequox Mclachlan, 1.878
Eur6pai 6s Kis-Azsiai faj. Rom6ni6ban a hegyvid6ken gyakori. Ezt

igazoljdk gyrijt6seink is, mindh6rom vizsg6lt erd6lyi foly6 hegyvid6ki
szakaszdr 6I el6kerult.

Micropterna testacea (Gmeiin, 1.7 SB)
Koz6p-, Nyugat- 6s D6l-Eur6p6ban elterjedt.
Rom6niai adatai f6leg az Erd6lyi-szigethegys6gb6l szlrmaznak, emelett

sz6rv6nyosan a B6ns6gb6l 6s a D6liKarpdtokb6l is ismert (ciubuc 1993).
saj6t gyrijt6seink azt igazoljr{k, hogy mindh6rom vizsgdlt foly6 hegyvid6ki
szakaszSn el6fordul, de nem gyakori.

Allogamus auricollis (Pictet, 1834)
Eur6pdban a nyugat-mediterr6neumb6l, az Alpok vid6k6r6l, az eur6-

pai Koz6phegys6gb6l, sz6rv6nyosan a Balk6nr6l emlitik. Rom6ni6ban csu-
p6n n6h6ny elterjed6si adata ismert a D6li-Karp6tokb6l (Retyez6t 6s
Fogarasi-havasok) 6s az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l (Bihari-hegys6g). Hegyi
patakok ment6n k6s6 6sszel rajzik, teh6t gyrljt6se neh6zkes. Tobbek kozott
ezzelmagyar6zn:.k a faj sz6rv6nyos jelz6s6t, a k6s6bbi kutat6sok val6szi-
nrileg j6val tobb lel6helyr6l igazoljdk majd jelenl6t6t. saj6t gyiijt6seink is
ezt bizonyftjdk, a Szamos-bazar korny6k6n (szamos forr6svid6ke) nagy
mennyis6gben gyiijtottuk, emeliett a Maros forrdsvid6k6r6l is el6kerult.

Allogamus dacicus Schmid, lgst
A romdniai K6rp6tok egyik igen ritka bennsztilott faja, magas h"gy-

s6gekben forr6spatakok 6s kisebb hegyi patakok ment6n gyrijthet6 k6sd
6sszel. Irodalmi adatok csup6n a D6li-K6rpdtokb6l emlitik (BotoEdneanu
1957, 1961; Botoqdneanu et Schneider 1g7B). Els6k6nt sikertilt gytljte-
niink a Keleti-Kdrp6tokb6l is, a Maros vizgyil)t6 teriilet6nek hegyvid6ki
szakasz616l.

Allogamus uncotus (Brauer, 1,BST)
Koz6p-Eur6pa hegyvid6kein a magasabb hegyvid6k patakjainak lak6-

ja, a kifejlett egyedek k6s6 6sszel rajzanak. Az Alpokbarr, az eur6pai Ko-
z6phegys6gben 6s a K6rp6tokban gyakori. Romdni6ban a K6rp6tokb6l
gyiijtott6k nem nagy sz6mban. Kutat6saink sordn a faj jelenl6t6t mindh6-
rom erd6lyi foly6 gytljt6teriilet6n, a hegyvid6ken sikertilt igazolni.

Hydatophylax infumatus Mclachlan, t 865
Eur6p6ban dltal6nosan elterjedt. Az Aipokbdl, Nyugat-Balk6nr6l, a

Koz6phegys6gb6l 6s a K6rp6tokb6l, a N6met-Lengyel- 6s Kelet-eur6pai-
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siks6gr6l, a Brit-szigetekr6l 6s a Skandin6v-f6lszigetr6l vannak irodalmi
adatok (Botogdneanu et Malicky X9TB). A hideg 6s tiszta patakokat, ki-
sebb foly6kat kedveli. Rom6ni6ban a fajr6l eddig egyetlen biztos adat
sem l6tezett. J6szfalusi (1,9a7) a Maros 6s mell6kpatakjain v6gzett teg-
zesl6rva gyrijt6seket Go demeste rh6za kcizel6ben (Keleti-Kdrpdtok), 6s ek-
kor emliti a Zebr6k-patakb6l. Ciubuc (1993) ezt az adatot nem vette ko-
molyan 6s a faj nev6t torolte a hazai tegzesfajok list6jdr6l. 2002-ben a
Maros forr6svid6k6t m6rti.ik fel, kiilonos tekintettel a Maros ment6n eite-
riil6, Vasl6b hat6rdban fekv6 6sl6p 6l6vil6g6ra (Fenek-r6tl6p), amikor is
tobb tiz m6s tegzesfajjal kozosen ezt a fajt is sikeriilt f6nnyel gyrijteni. Ez
az els6 olyan adat, mely a faj jelenl6t6t a Maros fels6 szakasz6n bizonyit-
ja. A faj szigorir v6delmet ig6nyel, ugyanis csak az igen tiszta, oxig6nben
gazdag, nagyobb foly6vizekben k6pes meglenni.

Chaetopteryx biloba Botogdneanu, 1960
Igen ritka k6rp6ti endemikus tegzesfaj, melyet eddig csak Romdnia

teriilet6r6l mutattak ki. Ak6rcsak a nemzets6g tobbi tagja, gyenge ropk6-
pess6gii, vagy kifejezetten ropk6ptelen dllatok, sz6rnyuk er6teljesen kiti-
niz6lt, vastag 6s igen hosszri sz6rok boritjdk. Az im5g6k 6sszel kelnek,
aktivitdsuk decemberben, s6t olykor janu6r elej6ig tafi. Ezzel magyar6z-
hat6 a hazai Chaetoptery<-fajok hidnyos kutat6sa 6s sz6rv6nyos adatai,
annak ellen6re, hogy nagyon sok koziiltik bennsztilott faj, mely csupdn
egyetlen foldrajzi t6jra jellemz6.Ellzetes adatai az Erd6lyi-Szigethegys6g
n6hdny hely6re, a D6li-K6rp6tokban a Fogaras 6s Bucsecs hegys6gekre,
kiv6telesen a B6nsdg 6s a Gorb6 volgy6re (Kolozsvdr mellett) korl6toz6d-
nak. Saj6t gyiijt6seink sor6n a fajt a Szamos 6s Maros forr6svid6k6n sike-
riilt befognunk. A tiszta hegyi patakokban teny6szik.

C haetopte ry< b o sniac a c is sylvanico Boto gdneanu, L 9 9 4
A fent elmdndottak itt is 6rv6nyesek. Rom6ni6n kiviil csak a Balk6n-

16l ismert. A faj rom6niai elterjed6se m6g kev6ss6 tisztdzott. A B6nsdg
tobb pontj6r6l is gyiijtott6k, 6s csak sz6rv6nyosan a D6li- 6s Keleti-K6rp6-
tokb6l (BotoEdneanu L957, 1961). Gyrijt6seink sor6n a Szamos 6s Maros
hegyvid6ki szakasz6r6l, valamint a Korosok dombvid6ki szakasz6r6l ke-
rtilt el6. Pataklak6.

Chaetopteryx polonica Dziedzielewich, lBBg
Igen ritka faj, mely a Kdrp6tokb6l 6s a Koz6phegys6gb6l ismert. For-

r6spatakok, hegyi patakok ment6n jelenik meg k6s6 6sszel. Romdniai
adatai sz6rv6nyosak. Eddig a D6li- 6s Keleti-Kdrp6tok 6szaki fel6b6l gyiij-
tott6k (Botogflneanu 1957, 1961). Saj6t adataink a faj hazai elterjed6s6vel
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kapcsolatosan nincsenek, irodalmi adatok emlitik a Szamos forr6svid6-
k6r6l  (Ciubuc 1993).

Chaetopterln< sahlbergi Mclachlan, 187 6
Eur6p6ban a K6rp6tokban 6s a Skandin6v-f6lszigeten 61. Mig a d6-

lebb r6szeken sz6rv6nyos 6s f6leg a hegyvid6k hideg patakjait n6pesiti
be, 6szakon a nagyobb foly6k ment6n is megtal6lhat6, de akdr 6ll6vizek
ment6n is. Feltehet6en egy j6gkori reliktumfajr6l van sz6, mely 6szakr6l
terjedt el Eur6p6ban, k6s6bb az eljegesed6st kovetd melegebb peri6du-
sokban eur6pai popul6ci6i a hidegebb hegyi patakokban tal6ltak mene-
d6ket. Rom6niai adatai sz6rv6nyosak, a K6rp6t-kanyarban 6s a Keleti-
K6rp6tok n6h6ny pontj6n 6l (Gyilkos-t6 korny6ke). Egyetlen adat emlfti a
Korosok alfoldi szakasz{r6l (Pongrdcz 191.4), de tekintve, hogy egy hideg-
kedvel6 fajr6l van sz6, ez az adat val6szinrileg t6ves. Gyiijt6seink sor6n a
faj jelenl6t6t csupdn az Olt foly6 felsd szakasza ment6n sikeri.ilt igazolni,
ami a jelenleg kutatott teruleten kiviil esik.

Psiloptery< curviclavata Botoqdneanu, 1 95 7
Az egyik igen 6rt6kes, csak az Erd6lyi-Szigethegys6gben 616 ende-

mikus Trichopterdnk. B6s6ges irodalmi adata nenr l6pi tril a fent emlitett
foldrajzi egys6get. Irodalmi adatai a Bihari-hegys6gb6l 6s az Aranyos for-
r6svid6k6r5l sz6rmazik. Ujabban aYlegyitsz(tr6l is szdmos p6ld6ny6t fog-
tuk. Az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l ered6 mindhdrom erd6lyi foly6 6g6nak
forr6svid6k6n kimutattuk. A kipusztulds vesz6lye a fajt egyel6re nern fe-
nyegeti, hisz nagy egyedsz6mban figyelhet6 rneg k6s6 6sszel hegyi pata-
kok ment6n, de a korl6tlan erdciirt6s sordn valosziniileg 6llom6nya roha-
mosan csokkenni fog.

Psiloptery< psorcsa carpathica Schnid, 1952
Romdrria teriilet6n a nevez6ktani torzsalak nem fordul el6, adatai

csak az eur6pai Koz6phegys6gb6l vannak 6s a K6rp6tok Rom6ni6n kivtil
es6 teruleteir6l. N6lunk + alfal 61, a fent emlitett carpathica, tov6bb6 a P
p. gutinensis, P. p. retezotica 6s a P p. transsylvanica. K6s6 6szi hegyvid6-
ki tegzes taxonjaink, rnelyek csokkent ropk6pess6giik folyt6n csupdn
sziikebb foldrajzi egys6geket n6pesitenek be, ez6rt fokozott v6delmet 6r-
dernelnek. Magasabb hegyvid6keken hegyi patakok lak6ja. Csak irodalmi
adat6t ismerjiik a Szamos 6szaki-k6rp6tokbeli 6g6nak forr6svid6k6r6l
(Mey et Botoqdneanu 1985).

Psilopteryx psorosa gutinensis Mey & Botoqdneanu, 1gB5
Schmid vizsg6latai alapjdn 6s a romSniai magasabb hegyvid6k alapo-

sabb felm6r6st' sor6n Mey 6s Botoqdneanu (1985) biometriai m6r6seket v6g-
eztek a K6rp6tok egy6b hegyvid6kein is, a kapott adatokat statisztikailag
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6rtelmezt6k 6s kimutattdk, hogy a rom6niai Kdrp6tokban minden sziikebb
foldrajzi egys6gben egy morfol6giailag is j6l elkiilonithet6 faj 61. Csak a
Gutinban 6l a fent emlitett alfaj, melyet az emitett szerz6k a Szamos
vizgyiijt6 tertilet6r6l emlitenek. Saj6t adattal nem rendelkezi.ink.

Psilopteryx psorcso retezatica Mey & Botogdneanu, 1985
Az el6bb emlitettek itt is 6rv6nyesek. Ez az alfaj csak a Retyezdtban 61,

noha a Maros vizgyiijt6 teriilet6r6l is ismerji.ik (Mey et Botogdneanu 1985).
Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1,87 4
Eur6p6ban korl6tolt elterjed6sf. Az Alpokb6l, a Balk6n 6szaki r6sz6r6I,

a Koz6phegys6gb6l, a K6rpdtokb6l 6s a Kelet-eur6pai-siks6g 6szaki r6sz6r6l
ismerik. N6lunk hegyvid6ki faj, melyet f6leg a Keleti-Karp6tok 6szaki fel6-
bdl gyrljtottek, emellett csup6n a B6k6si-szorosb6l6s Biharfuredr6l jelezt6k.
Csak irodalmi adatok is emlitik a Korosok forr6svid6k6r6l fCiubuc 1993).

Annite Lla lateroproducfa (Botogdneanu 1,552)
K6rp6ti endemizmus, mely a hegyvid6ken f6leg a D6li-K6rpdtokban

fordul el6 nagyobb szdmban, m6shol csak sz6rv6nyosan, Saj6t gyiijt6se-
ink sor6n mindh6rom erd6lyi foly6 hegyvid6ki szakasz6n kimutattuk.

Annitella obscurata (Mclachlan, 1,876)
A nyugat-palearktikum 6szaki 6s koz6ps6 r6sz6nek nagy teriilet6n el-

terjedt, eg6szen Szib6ri6ig. A hegyvid6keken kdzons6ges, irgy ndlunk is
mindenfele gyiijtott6k (Ciubuc 1993). Meglep6, hogy az el6bb emlitett fo-
ly6k hegyvid6ki szakasz6r6l eddig nem jelezt6k. Saj6t gyiijt6seink azt iga-
zoljdk, hogy a Maros hegyvid6ki vizgytjt6 terulet6n kozons6ges.

Goeridae
Goera pilosa (Fabricius, 1,775)
Eg6sz Egr6p6ban 6ltal6nosan elterjedt, kelet fel6 a Kauk6zusig 6s az

Ur6lig, Kis-Azsidban is. Hegy- 6s dombvid6ken nagyobb vizfoly6sok men-
t6n ndlunk is gyakori, ezt f6leg saj6t megfigyel6seink igazolj6k, hisz iro-
dalmi adata sz6rvSnyos, csup6n a B6ns6g egy r6sz6r6l gyiijtott6k nagyobb
sz6mban (Botogdneanu 1957, 1961). Sajdt gyrijt6seink sor6n a faj a Maros
6s Koroscik hegyvid6ki, a Szamos dombvid6ki szakasziir6l keriilt el6.

Lithax niger (Hagen, 1859)
Az Alpokban, a K6rpdtokban 6s a Balk6non 61. Rom6ni6ban f6leg a

D6li-K6rp6tokban 6s a Keleti-KdrpStok 6szaki r1szdn l6v6 hegyi patakok-
ban teny6szik, de el6fordulSsi adatai vannak a B6ns6gb6l 6s az Erd6lyi-
Szigethegys6gb6l is. Sajdt gyiijt6seink a faj jelenl6t6t"a Szamos 6s Maros
hegyvid6ki szakaszfir 6l igazolta.
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Lithax obscurus (Hagen, 1859)
Koz6p-Eur6p6ban, a N6met-Lengyel- 6s Kelet-eur6pai-siksdgon 6s a Ke-

let-Balk6non elterjedt, de az Alpokban m6g nem tal6lt6k. Hazai irodalmi
adatok a fajt a Romdn-alfoldr6l emlitik, a B6nsdgb6l 6s Erd6lyb6l csup6n
egyetlen lei6helye van (Ciubuc 1993). saj6t gyfjt6seink els6k6nt igazoltdk a
faj jelenl6t6t a Maros vizgyiijt6 teriilet6nek hegyvid6ki szakasz6n.

Silo graellsr Pictet, 1865
Hegyvid6ki faj, mely a nyugat-mediterr6neum hegyvid6k6n, a K6rp6-

tokban 6s a Balk6non fordul el6. Hazai viszonylatban az egyik leggyako-
ribb hegywid6ki fajunk, b6s6ges irodalmi adattal rendelkezunk mindhdrom
dltalunk vizsg6lt erd6lyi foIy6 vizgyiijt6 teriilet6nek hegyvid6ki szakasz6-
16l (Ciubuc 1993). Saj6t gyiijt6seink ezt a meg6llapit6st meger6sitik.

Silo pallipes (Fabricius,'1.781.)
Eur6pa-szerte 6ltaldnosan elterjedt. Ndlunk fcileg a B6ns6gb6l ismert,

sz6rvdnyosan a Keleti- 6s D6li-K6rp5tokb6l. Saj6t gytijt6seink a faj jelen-
l6t6t a Maros hegyvid6ki szakasz6r6l igazolt6k.

Silo piceus (Brauer, 'J.857)

Eur6p6ban - Skandin6via kiv6tel6vel - elterjedt.
N6lunk a B6ns6gban elterjedt 6s gyakori, de a D6li- 6s KeletiKarp6tok-

b6l 6s az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l is gyiijtott6k m6r (Botogd.neanu 1957,
1959, 1961). Saj6t gyiijt6seink sor6n az erd6lyi foly6k eset6ben a Maros 6s
Korosok vizgyiijt6 teriilet6nek hegyvid6ki szakasz6r6l, a szamos dombvi-
d6ki szakaszar6l, a Korosok alfoldi szakaszdr6l hat6roztuk meg p6ld6nyait.

Lepidostomatidae
Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1.7 7 S)
A T6vol-Kelet kiv6tel6vel az eg6sz palearktikumban elterjedt. Rom6-

ni6ban csak sz6rv6nyos adataink vannak elterjed6s6t illet6en, a Keleti-
K6rp6tokb6l gyakrabban, a B6ns6gb6l, az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l, Bu-
karest 6s szov6ta korny6k6r6l emlitik (ciubuc 1993). saj6t gytijt6seink
azt igazolj|k, hogy ez a faj a hegyvid6ken gyakori, igy a vizsg6lt foly6k
vizgyiijt6 teriilet6nek hegyvid6ki (Maros, Korosok) 6s dombvid6ki (Koro-
sok) szakaszdr6l is sikeriilt kimutatni.

Crunoecia monospina Botogdneanu, 1 g60

Eur6p6ban eddig mindossze a Balkdn nyugati fel6r6l 6s a K6rpdtok-
b6l emlitik. Igen ritka forr6s- 6s pataklak6 faj, mely nSlunk is sz6rv6nyos
el6fordul6sf. Eddig a B6nsdgb6l, a D6li-K5rp6tokb6l6s az Erd6lyi-sziget-
hegys6gb6l gyiijtott6k (BotoEdneanu 1901; Botogdneanu et T[bdcaru



1963). Igy a Maros vizgyiijt6 teriilet6r6l, az Aranyos forr6svid6k6rdl is
emlitik (Botogdneanu 1961). Saj6t adataink nincsenek.

Lasiocephala basalis (Kolenati, 1B48)
Eur6p6ban - Skandin6via kiv6tel6vei - elterjedt.
Rom6ni6ban ritk6n gyrijott6k, b6s6gesebb adatokat a B6ns6gb6l 6s a

D6li-Kdrpdtokb6l tai6lunk, emlitik az Erd6lyi-Szigethegys6gb6l, a K6rpa.
tok 6szaki r6sz6r6l, Szov6ta, Szeben 6s Borosjen6 korny6k6r6l is (Botoqa-
neanu '1,957, 1,961,; BotoEdneanu et Schneider 1978; Mocs6ry 1900:
Pongrdcz 1514). Sajdt gyrijt6seink azt igazoljdk, hogy a Maros vizgyirjt(i
teri.ilet6n, f6leg a hegy- 6s dombvid6k tal6lkoz6s6n6l gyakori, Parajd nrel-
Iett tobb sz6z rajz6 p6ld6ny6t sz6moltuk.

Leptoceridae
Athripsodes albifrons (Linn6, 1758)
Eur6pa-szerte sz6les korben elterjedt. Rom6ni6ban meglehet6sen

sz6rvdnyos elterjed6sri. Ny6ron rajzo, foly6vizifaj, igy a kozel egy 6vsz6-
zados hivatkoz6sok a Maros 6s Korosok alfdldi szakasz6ra (Mocs6ry
1900; Pongrf,cz L91,4), tekintettel az az6ta bekovetkezett foly6viz-min6-
s69 roml6sra, val6szinrileg rneger6sit6st kovetelnek. Saj6t gyfjt6seink so-
r6n a faj nenr kerult el6.

Athripsodes bilineatus (Linn6, 1 758)
Eur6p6ban dltaldnosarr r,lterjedt fSkandin6vi6ban nem 6l). kelet fele

Kis-Azsi6ig es Tirrkeszt6nig elciforrlul. Romdni6ban fSleg a Biirrsagb6l es
a Keleti-Kiirp6tokbol gyiiitott6k, de enrlitik Petrozs6ny, Funrlu Moldovei
kijrrrv'6k6rcjl es az Aran-vos volgy6bcil is (tsotogdneanu 1961). Sajdt gyrij-
t6serrrk sor'6.n a Maros felsci-, hegy- tis dombvid6ki szakasz6r'ol kertilt el6,
kiselrb h"gy- 6s dombvid6ki patakokban helyenk6nt gyakori.

Athripsodes cinereus (Curtis, 1834)
A palearktikum nagyobb r6sz6n 61, Koz6p-Azsi6ban is. Eur6p6ban 6l-

taldr in elterjedt. Romdni6ban eddig rnindossze h6rom lel6helyi adatot
ismr' .,r rrk a Beszterce ment6n, Kolrlz-sv6r 6s Torock6 korny6k6n, ezek
tobbrr" rre egy 6vszlzadosak (Pongla' z 1-9L4), igy a faj el6fordul6s6t a Ma-
ros vizgyiijt6 tertilet6n tov6bbi kutatdsokkal kell igazolni. Ehhez k6pest
viszonylag rijabb kozl6snek kell tekinteni a fajnak a Rom6n-alfoldr6l
szirmaz6 adat6t (Botoqdneanu 196L), mely azonban jelen kutat6si teriile-
ti.inkon kivul esik. Saj6t adataink is csup6n az Olt fels6 szakasz1r6I szdr-
mazrrirk. A Szamos, Maros, Korosok vizgy$jt6 teriilet6rcjl teh6t biztos
adir laink nincsenek,
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Athrip so de s c o mmutatus (Rostock, 1,87 4)
A nyugat-palearktikum 6szaki r6sz6n 6ltaldnosan elterjedt. Rom6ni-

ai tertilet6r6I az el6z6 fajn6l megjegyzettek 6rv6nyesek. saj6t adatunk
nincs. A r6gebbi adatok ma m6r a nagyobb foly6kban teny6sz6 tegzesek-
re nem 6rv6nyesek, vagy felt6tlentil igazolni kell jelenl6ttiket, hisz a na-
gyobb foly6vizek tegzesfaun6ja az ut6bbi 6vekben bekovetkezett er6tel-
jes szennyez6s kovetkeztlben Erd6lyben is nagym6rt6kben 5talakult,

Ceraclea annulicornis (Stephens, 1 836)
Holarktikus faj, amely Eur6pa nyugati 6s d6li r6szein (pireneusi- 6s

Appennini-f6lsziget, a Balkdn nagyobb r6sze) nem 61. N6lunk mindossze
n6gy lel6helyi adata ismert a Duna mell6l, orsov6n6l, a vorostoronyi-
szorosban, Beszterce mell6l 6s a Szamos mellett Kolozsv6ron (Botogd-
neanu 1961). Saj6t adataink a fajra vonatkoz6an nincsenek.

Ceroclea dissimilis (stephens, 1836)
Eur6pai faj, a legd6libb t6jak kiv6tel6vel 6ltal6nosan elterjedt. Megle-

p6en keves irodalmi adat l6tezik a faj rom6niai elterjed6s6t illet6en, ed-
dig a B6ns6gbol, Bukarest mell6l 6s Ny6r6dszereda korny6k6r6l emlitet-
t6k (ciubuc 1993). A Keleti-Krirpdtokban folyatott gyrijt6seink sor6n
hegy- 6s dombvid6ki patakok ment6n meglehet6sen elterjedt 6s gyakori.
Els6k6nt igazoltuk elSfordul6s6t a Korosok hegyvid6ki 6s a Maros domb-
vid6ki szakaszern

Ceraclea 7fu 1vo (Rarnbur, 1842)
A nyugat-palearktikum koz6ps6 6s 6szaki r6sz6n (a pireneusi-

f6lszigeten hi6n,vzik l, Nvugat-szib6ridig terjed. Rom6ni6b6l nagyon sz6r-
vdnyosan emlitik a Duna-delteb6l, Brdila mell6l 6s Erd6lyben szamos-
rijvdr korny6k6riit; crd6lyi adata tobb mint sz6z6ves (Mocs6ry 1900).
Val6szinri 6ll6vizi fai, melyet eddig m6g nem gyiijtotttink.

Ceraclea seniii,s {Burmeister, 1839)
A palearktikurn naev r,6szdn 6l (viszont a pireneusi- 6s az Appenni-

ni-f6lszigetr6l nenr isrnerik), Nyugat-Szib6ridig 6s Eszak-Ir6nig elterjedt.
Ndlunk a hegyvidekrcil teljesen hi6nyzik, dombvid6ken csak sz6rv6nyo-
san lehet gyiijteni. 'fipikusan 

alfoldi faj, a Rom6n-alfoldr6l 6s a Duna-del-
t6b61 tobbfele is gyriitritt6k. A Maros vizgyiijt6 terulet6nek domvid6ki
szakaszdr6l ernliti Botoq,lneanu (1952, 1961). Saj6t adataink nincsenek.

Mystacides ( t zLrre( t ( Linn6, 1,7 61,)
Palearktikus faj. Etldig nSlunk igen kev6s helyr6l gyiijtott6k, az ada-

tok gyakran 6vsz6zadosak. Tekintve, hogy a kornyez6 orsz6gokban ez a
faj g,vakori, kis sz6mir jerz6s1t Rom6nia teriilet6r6l azzal magyarilzzuk,
hogy rnig a hcgyvid6k 6s a dombvid6k tegzes faundja meglehet6sen
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ismert, a nagyobb foly6k alfoldi szakasza igen kis m6rt6kben vagy egydl-
tal6n nem kutatott, igy m6g sz6mos olyan foly6vizi tegzesfaj el6kerul6se
v6rhat6, melyet m6g hazai teriiletekr6l rrern, vagy csak sz6rv6nyosan is-
meriink. Saj6t gyiijt6seink a faj je1enl6t6t a Szamos hegyvid6ki 6s a Ma-
ros hegy- 6s dombvid6ki szakasz6n igazolt6k.

Mystacides longicornis (Linn6, 17 61)
Eur6p6ban sz6les korben elterjedt, de p6ld6ul a Kelet-Balk6non m6g

nem tal6lt6k (Kumanski, 19BBJ. Rom6ni6ban az alfoldi t6jakon gyakori,
ahol a nov6nyzettel drisan benStt 6116- 6s lassan foly6 vizekben egyar5nt
megtal6lhat6 (Ciubuc 1993). Erd6lyi adatai bizonytalanok, a Maros 6s a
Szamos dombvid6ki szakasz6r6l emlitik (Mocs6ry 1900; Pongrdcz 1-9L4;
Boga 1943), mi viszont ezt a fajt gyiijt6seink sor6n nem tai6ltuk.

Mystacides nr'gra (Linn6, 17 61,)
Paiearktikus, Eur6p6ban sz6les korben elterjedt.
Rom6ni6ban gyakoribb, mint az el6z6 k6t faj, nemcsak az alfoldon,

hanem a domb- 6s hegyvid6ken is, a nov6nyzettel gazdagon ben6tt, las-
san foly6 patakok ment6n megtal5lhat6 (Ciubuc 1993). Saj6t gyiijt6seink
azt igazoltdk, hogy a Maros hegyvid6ki 6s a Szamos dombvid6ki szaka-
sz6n is gyakori.

Yhodes kawraiskii (Martynov, 1 909)
Eur6pa koz6ps6 s6vj6n, valamint kelet fel6 a Kaukdzusban, Ir6nban

6s Afganiszt6nban 61, Rom6niai adatai bizonytalanok, igy a Maros h"gy-
vid6ki 6s a Szamos dombvid6ki szakasz6r6l sem elfogadhat6ak, hisz ezek
az adatok tobb mint egy lvszlzadosak (Mocs6ry 1900; Pongrdcz L9L4), a
r6gebbi Y. conspersus meghat6roz6sokat ma haz6nkban Y kawraiskiik6nt
tartjuk sz6mon (Botoqdneanu 1994). Saj6t gyrijt6seink sor5.n az emlitett
foly6k vizgyiijt6 terulet6r6l nem sikeriilt kimutatni. Megbizhat6 adataink
sajtht gyrljt6seink r6v6n csak a KSszoni-medenc6b6l vannak, ami viszont
nem esik a vizsgdlt teriiletre.

Oecetis furva (Rambur, 1842)
Palearktikus, d6len 6s nyugaton megritkul6 faj [a Pireneusi-f6lsziget-

r6i nem ismerjuk). Alfdtdi elterjed6stl, melyet n6lunk a Rom5.n-alfoldrSl
6s a Duna-delt6b6l ismeriink. Eddig az erd6lyi foly6k vizgyii)t6 tertilet6n
els6k6nt fogtuk a Szamos dombvid6ki szakasz6n, a foly6t kis6r6 mester-
s6ges halastavak 6s vizelvezet6 csatorn6k meil5l.

Oecetis lacustris (Pictet, 1834)
Palearktikus, d6len 6s nyugaton sz6rvdnyosan fordul el6 (q Pireneusi-

f6lszigeten 6s a D6l-Ba1k6non nem 6l). Az el6bb emlitett f.ajhozhasonl6 ha-
zai elterjed6sf, azonban j6val gyakoribb a dombvid6ken. Saj6t gyiljt6seink
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is ezt igazolt6k, dombvid6ki 6ll6vizek ment6n olykor tomegesen jelentke-
zik, p6ld6ul a Szamos dombvid6ki szakasza 6ll6vizeinek partj6n.

Oecetis notata (Rambur, 1842)
A nyugat-palearktikum eg6sz tertrlet6n, Szib6ri6ig elterjedt. A rom6n

faundra elsdk6nt jeieztuk a Korosok hegyvid6ki szakasza ment6n (Ujvarosi
1996), rijabb p6ld6nya az6ta sem kerult el6. A kornyez6 orsz6gok nagyobb
foly6vizei ment6n igen gyakori (N6gr6di et Uherkovich 2002),

Oecetis ochracea (Curtis, 1,825)
Holarktikus. Rom6ni6ban az alfoldon egyik legelterjedtebb 6s leggya-

koribb faj, csaknem minden tipusri Sll6vizben megtal6ljuk, az alfoldi,
enyh6n szikes tavakban 6ppen rigy, mint a nov6nyzettel ben6tt vizri holt-
6gakban, s nagyon gyakori a halastavakban is. Saj6t gytlt6seink is ezt iga-
zoljdk a Szamos dombvid6ki szakasz6n, valamint a Korosok alfoldi sza-
kasz6n hasonl6 jellegri 6l6helyek ment6n gyiijtottuk.

Oecetis testacea (Curtis, 1834)
Eur6pa nagy r6sz6n sz6rv6.nyosan elterjedt.
Rom6ni6b6l egyetlen bizonytalan adat ismert Dobrudzs6b6l (Kemp-

ny 1905). A Korosok vid6k6n v6gzett felm6r6seink sor6n, egyetlen alka-
lommal a Korosok egyik mell6kpatakjSb6l, a hegyvid6ken k6t p6ld6nya
kertilt el6 (Ujv6rosi 1996). Fokozott v6delmet 6rdeml6, a kipusztul6s sz6-
l6n 6116 faj, avizszabdlyozdst nehezen viseli.

Oecetis tripunctata (Fabricius, 17 93)
A nyugat-palearktikumban, Szib6ri6ig sz6rvdnyosan megtalSlhat6.
A Maros dombvid6ki szakasz6r6l csup6n irodalmi adatok alapj6n is-

merjuk (Botogdneanu et Schneider 1978), emellett csak Lugos mellcjl em-
litik (Mocs6ry 1900). A faj rom6niai elterjed6se a k6s6bbi kutat6sok so-
r5.n v5.r tisztdzlsra.

Setodes punctatus (Fabricius, L7 93)
A palearktikumnak csaknem eg6sz teriilet6n elcjfordul.
Rom6ni6ban csak sz6rv6nyosan gyrijtott6k, melyek kozul az erd6iyi

adatok igen r6giek (Pongr6cz 1.914). Saj6t gyrljt6seinknek a Szamos
dombvid6ki, a Maros hegyi 6s alfoldi, a Korosok alfdldi szakaszdr6l sike-
rult kimutatni. Nagyobb foly6k jeliemz6 faja, de olykor oxig6ndris
6ll6vizekben is gyakori lehet (halastavak ment6n).

Setodes viridis (Fourcroy, 1785)
A nyugat-palearktikum nagyobb r6,sz6,n (kiv6ve a Fireneusi-f6lszige-

tet 6s Eszak-Eur6p6t), eg6szen Ir6nig 6s Izraelig elterjedt faj. Rom6niai el-
terjed6se k6rd6ses, amennyiben egyetlen hazai el6fordul6s6t Pongr6cz
(1914) emliti Apahida korny6k6r6l, mely a Szamos vizgyii)t6 terulet6nek
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dombvid6ki szakaszdra esik. sajdt gyrijt6seink nem igazolt6k rom6niai
e16fordul6s6t.

Leptocerus interruptus (Fabricius, 17 7 E)
Sz6rv6nyos elterjed6sti eur6pai faj, amely d6len 6s 6szakon (Skandi-

n6v-f6lsziget) tobbfel6 hiSnyzik. Rom6niai elterjed6se sz6rvdnyos, a B6n-
s6gb6l 6s a Rom6n-alfoldr6l vannak 6jabb adataink (Botogdneanu 1961).
Erd6lyi adata bizonytalan, Pongrdcz (1914) a Korosok alfoldi szakaszdr6l
emliti. Saj6t adataink nincsenek.

Leptocerus tineifornis Curtis, 1834
Eur6p6ban az 4szaki 6s iegnyugatibb t6jak (Pireneusi-f6isziget) kiv6-

tel6vel mindeniitt 6ltal6nosan elterjedt. Romdnidban f6leg az alfoldr6l 6s
a Duna-deltdb6l sz6rmaznak adatok, egy6b t6jakr6l csak sz6rvdnyosan je-
Iezt6k (Ciubuc 1993). Gyrijt6seink aztigazolt6k, hogy a Szamos 6s Maros
dombvid6k6n gyakori 6s kozons6ges, strii vegetdci6jri holtdgak, oreg ha-
iastavak ment6n tomeges.

Adicella filicornis (Pictet, 1834)
Eur6pa nagy r6sz6n, kiv6ve az 1szaki t6jakat, elterjedt. N6lunk f6leg

a B6ns6gban 6,s az Erd6lyi-Szigethegys6gben gyakori, de a D6li-K6rp6tok-
b6l is tcibb helyr6l gyrijtott6k (ciubuc 1993). A Keleti-K6rp6tokban 6s a
Romdn-alfoldon el6fordul6sa sz6rv6nyos. Irodalmi adatok alapj6n a Ma-
ros 6s Korosok hegyvid6ki szakasz6r6l ismert.

Sericostomatidae
Notidobia ciliaris (Linn6, 1.7 61.)
Eg6sz Eur6pdban 6ltal6nosan elterjedt, de D6l- 6s Kelet-Balk6nr6l

nem ismerik. Rom6ni6ban f6leg a Keleti-K6rp6tok 6szaki r6sz6n gyakori,
de dombvid6ken 6s alfoldi t6jakon is emlitik, igaz, csak sz6rv6nyosan. Sa-
j6t gyfjt6seink a Szamos hegy- 6s dombvid6ki szakasz6r6l szarmaznak.

Oecismus monedula (Hagen, 1859)
Koz6p-Eur6p6ban, a Balk6non 6s Kis-Azsi6ban 61.
N6lunk a hegyvid6ken mindenhol gyiijtott6k, heiyenk6nt gyakori.

Saj6t gyrljt6seink sor6n jelenl6t6t mindh6rom erd6lyi foly6 hegyvid6ki
szakasz6n igazolni tudtuk.

Sericostoma flavicorne Kolenati, 1B4B
D6l- 6s Nyugat-Eur6p6ban elterjedt, emellett Kis-Azsi6b6l 6s Liba-

nonb6l is ismerik. Rom6ni6ban a hegyvid6ken elterjedt 6s gyakori, olykor
tomegesen jelentkezik. Az irodalmi adatok kozi.il a Korosok alfoldi szaka-
sz6ra vonatkoz6 kozl6st (Pongr6cz 1,91,4) nem fogadhatjuk el. A Szamos
6s Maros vizgytijt6 teriilet6nek hegyvid6ki szakasz6n gyakori.
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Sericostoma personatum (Kirby et Spence, L826)
Eur6p6ban Sltal6nosan elterjedt, de p6ld6ul a Kelet-Balk6non m6g

nem tal6lt6k (Kumanski 19BB). Hazai el6fordul6sa sz6wdnyos 6s el6g bi-
zonytalan, f6leg ami a Szalonta mell6l szdrmaz6 6vsz1zados adatot illeti
(Pongr6cz 19'1,4), tov6bbi irodalmi adata a Szamos 6s Maros hegyvid6ki
szakasz1r6l szdrmazik (Boto gdneanu 1 96 1 ). A Keleti-Kdrpdtokban bizto-
san 61, ezt gyiijtlseinkkel is igazoltuk.

Bereidae
Beraea pullata (Curtis, 1834)
Eg6sz Eur6p6ban 6s Kis-Azsi6ban sz6les korben ismert.
Rom6ni6ban igen elterjedt 6s mindeniitt megtaldlhat6 a sz6m6ra al-

kalmas 6l6helyeken, kisebb vizerek, hegyi patakok, forr6sok korul (Ciu-
buc 1993). A Szamos 6s Maros vizgyiijt6 teriilet6nek h"gy- 6s dombvid6-
ki szakasz6n, de a Korosok alfoldi szakasz6n, kis vizfolv6sok ment6n
mindenhol gyakori.

Beraeodes minutus (Linn6, 1,761,)
Eur6pa nagy r6sz6r6l ismert. Rom6ni6b6l gyakrabban a D6Ii-K6rp6-

tokb6l emlitik, Szeben 6s Szalonta mell6li adatai revidedl6sra szorulnak.
Kisebb vizfoly6sok ment6n, 6gerligetekben olykor tomeges, el6fordul
id6szakos kisvizfolydsok ment6n is. Csak irodalmi forrdsok alapjdn a Ma-
r o s vizgy'frjt6 terulet6nek hegyvid6ki szakas z616l ismert.

Ernodes articularis (Pictet, 1834)
Eur6pa nagy r6sz6r6l- az 6szaki t6jak (Skandin6via) kiv6tel6vel - is-

mert. N6lunk elterjedt 6s gyakori, mi is fogtuk a Szamos 6s Maros
vizgyfjt1 teriilet6nek hegyvid6ki szakasz6n.

Odontoceridae
Odontocerum albicorne (Scopoli, 1.7 63)
Eur6pa sok t6jdn megtal6lhat6, tdbb helyen viszont hi6nyzik. Rom6-

nia teriilet6n el6g gyakori, elterjed6s6r6l pontos adataink nincsenek, hisz
a r6gebben O. albicronenek meghatdrozott p6ld6nyok egy rdsze az igen
hasonl6 O. hellenicumnak bizonyult. igy csak saj6t adatainkra hivatkoz-
hatunk, A Szamos 6s a Maros vizgyiijt6 teri.ilet6n hegyi patakok ment6n
tomeges.

Odontocerum hellenicum Malicky, 1.97 2
Eur6pai elterjed6s6t Malicky (1.572) rijra6rt6kelte. Ez ut6bbi faj a

Balkdnon mindeniitt gyakori, de a Kdrp6tokban is eg6szen a Maros for-
r6svid6k6ig felhatol, val6sziniileg itt van a faj elterjed6s6nek leg6szakibb
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hatSra. Irodami adatokra itt sem hivatkozhatunk a sok bizonytalans6g 6s
f6lrehatdroz6s miatt. A keleti-k6rpdtoki elterjed6s6t nemr6g tisztdztuk
(Ujv6rosi, 2oo2). Gyrijtotttik a Maros 6s a Kdrosok vizgyiijt6 tertilet6nek
hegyvid6ki szakasz6n is.

7. t6bl6zat
Foly6vizrendszerek: s - Szamos vizgnijt6 teriilete, M - Maros vizffijt1 terijlete,
K.- Korosdkvizgliijt1 terfiIete, H - hegruiddk, D - dombvidek, A- alfutdi szakasz.
Okoldgiai kateg6ria: E, 1 - legkiilonboz1bb foly1vizekben 616 fajok, 2 - tavak 6s
lassan foly6 vizekben 616k, 3 - eldnyben rdszesitik a foly6vizeket, 4 - kizdr6lag
foly6vizekben 6lnek.
Az adat eredete: * - csak szemdlyes gyiijtds, " - csak irodalmi hivatkozds, . - az
illet6 folyovizi szakaszr6l eddig nem keriilt eI6, + - jeleztdk, - - hidnyzik.
veszdlyeztetettsdg: 0 - ismeretlen, nem kiellgitden ismert; 1 - elpusztult vagy e|-
t i int ;2-kozvet lent lvesz6lyeztetett ;3-vesz1lyeztetett ;4-sdr i l l1keny;n-
j e lenle g ne m ve s z6 lye ztetett.

lidae

aquitanica (McLACHLAN, 1879
iafa (HAGEN, 1859)

ila furcifera (KLAPALEK, 1e04)'
loerzrs (PICTET, 1834)

ALEK, 1B9B
ila motasi (BOTO$ANEANU, 1957)
ila nubila RSTEDT. 1B4O)

obliterata (McLACHLAN, 1863
idani

potamoides (McLACHLAN, 1B7gJ'
ica (McLACHI-A,N, 1879)

tonentium IPICTET, 1834
fristus IPICTET. 1834

Glossosomatidae

Glossosoma boltoni ICURTIS, 1834
Glossosoma con (NEBOISS, 1e63)
Glossosoma d KL{PALEK, 1902]
Glossosoma intermedium IKIAPALEK. 1 Bg2

armatus (McLACHLAN, 1 879)"
iridipennis (McLACHLAN, 1

ULMER.1938

E

Agapetus delicatulus (McLACHLAN, 1 BB4)
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H I D I A D I A I K D I A
1834) '

(PICTET, 1834
ochri cuRTIS, 1834)
rcct ANnaNu, rosz1.
idae

Stactobia maclachlani IKIMMIS, 1949]"
Orthoftichia a

ira flavicornis (PICTET, 1334)
Iamellaris (EATON, 1S73)

forc (EAION, 1873
lotensis (MOSELX 1930)
simulans (MOSELX 1920)

IS,  1834) '
sexmaculata (CURTIS. 1834

Allotrichia pallicornis (EATON, 1873) *

Philopotamidae

Phi mus montanus (DONOVAN, 1813
Philopotamus vari SCOPOLI,  1763)
Wormaldia itolis (PICTET, 1B3a
Wormaldia McLACHLAN,1B7B)
Wormaldiq subnigra (McLACHLAN, 1865).
Hvd

CURTIS, 1834)
botosaneanui (MARINKOVIC, 1 966)"

H (McLACHLAN, 1B78)
Hvd norum (MALICKY, 1977)

contubernalis (McI,ACHLAN, 1865)
Hvd rpes (CURTIS, 1834)

instabilis (CURTIS, 1834)
modesta (NAVAS, 1925)
ornatula (McLACHLAN, 1B7B)'

cuRTIS, 1834)
saxonica (McLACHLAN, 1BB4)

e tabacarui (BOTO$ANEANU, 1960
Cheuma (PICTET, 1834)

bimaculata (LINNE, 1758)
Plectrocnemia brevis ,  1871

Pol

Plectrocnemia consperca (CURTIS, 1834)
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E

PoI
Plectrocnemia kisbelai ( 1-976

us excisus (KL{PALEK, 1894)'
lotus (PICTET, 1B3a)

Polycentropus irroratus (CURTIS, 1835)
Holocent: icornis (STEPHENS, 1836)"

'nus trimaculafus (CURTIS, 1834
iidae

:yio pusilla (FABRICIUS, 1781
(STEPHENS, 1836)'

Lype reducta (HAGEN, 1868)
Tinodes kimminsi (SYKORA, 1962)*
Tinodes rcstocki IMcLACHLAN. 18 7B)'
Ecnomidae

Ecnomus tenellus (RAMBUR, 1S42J
neidae

Tri ia minor (CURTIS, 1834)"
(cuRTIS, 1835)

'1rynia vafia (FABRICIUS, 1 793)
ipunctata (RETZIUS, 1 783)'

rs (LINNE, 1758
s/riofo (LINNfl, vsal"

is reticulata (LINNE, 1,761.)"
tridae

Brachicentrus montanus (KLAPALEK, 1Bg2)"
Brachicentrus subnubilus (CURTIS, 1834)

m maculatum (FOURCROX 17S5)'
Micrasema minimum (McLACHLAN, 1876

ilidae

Ironoquia dubio (STEPHENS, 1837)
scHMID, 1e54)'

Drusus fus (PICTEI LB3a)"
Drusus brunneus IKLAPALEK, lSgB
Drusus buscatensis ( ,  1960

Drusus discolor IRAMBUR, 1342
Drusus tomanicus
Drusus tenellus (KLAPALEK, lSgB)
Drusus (MctACHLAN, lBoB

dalecarlica (KOLENATI, 1 B4B)
Ecclysopteryx madida (McLACHLAN, 186 7)
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Limnephilus CURTIS, 1.834
Lim Ius auricula (CURTIS, 1834)
Lim lus bipunctatus (CURTIS, 1B3 )
Litnnephilus coenosus (CURTIS, 1834)
Um lus decipiens (KOLENATI, 1B4B)
Limnephilus ertricatus (Mct ACHLAN, 1B6s
Lim flavicornis (FABRICIUS, 1 7Bs)
Limnephilus STEIN, 1874)*
Limnephilus fuscicornis (RAMBUR, 1842)'
Lim Ius (LI 1,759)

Lim lus hirsutus (PICTET, 1834)
Lim lus ignatus (McLACHLAN, 1865
Lim incisus (CURTIS, 1834)*
Limnephilus lunatus (CURTIS, 1834)

rhombicus (LINNE, 175S)
Limnephilus sporsus (CURTIS, 1834)
Limnephilus stigma (CURTIS, 1834)

ilus vittatus (FABRICIUS, 1798
Limnephilus xanlhodes (MctACHLAN. 1834)'
Grammotaulius nigropunctalus (RETZIUS, 1 783
Grammotaulius nitidus (MULLER, 1 764)'

lus idus fRETZIUS. 1783
Anabolia rs (CURTIS, 1834)"
Anabolia rcata BRAUER, 1.857)*

Pota s (STEPHENS, 1837)
Pota jungi (MEY,1976)

Pota latipennis (CURTIS, 1834)
Pota Iuctuosus (PILL. & MITT., 1793)
Pota milleni (KIAPALEK, lBeB)'
Potamophylax nigricornis (PICTET, 1834)

ax pallidus IKIAPALEK, 1900
lax minds (scHMID, 1e51)'

Halesus di SCHRANK, 1781
Halesus tesselatus IRAMBUR. 1842]
Mela (BOTO$.,  1e57)
Melam nicus (

Isos.amus KLAPALEKT 1907I"
Parachiona picicornis (PICTET 1834)

1 qo4 lo



202 UryAROSI LUIZA

nycterobia (McLACHLAN, 1875
(McLACHLAN,'t875)'

testacea (GMELIN, 1790)
t"A,N, 1895)

rzibex (CURTIS, 1834)

AIIo us auricollis (PICTET, 1834)
us dacicus (SCHMID, 1951)

AIIo us uncatus IBRAUER, 1857)
motus (McLACHLAN, 1865)*

biloba
bosniaca cissylvanica

I ca (DZIEDZIELEWICZ, lBB g)'

sah (McLACHLAN, 1876

curvic Lavata (BOTO$ANEANU, 1 I 5 7)

carpathica (SCHMID, 1952

inensis (ME . ,  198)

retezatica (BOTO$.&SCHN., 19

maclachlani 1.874)"

,1 .e52)

1960)'

Annitella
Annitella obscurata McI,ACHLAN,

Goeridae

Goera pilosa (FABRICIUS, 1775

Lithax niser (HAGEN, 1859)

Lithax obscurus (HAGEN, 1859)*
bllo

SiIo (FABRICIUS, 1781)

Silo 1,857)

tidae

hirtum (FABRICIUS, 1775)

basalis (KOLENATI, 1B4B

Crunoecia n a {

175B) '
bilineatus ILINNE. 1758

clnercus IS,  1834) '

commutatus (ROSTOCK, 1874

Ceraclea annulicornis (STEPHENS, 1

Ceraclea dissimilis (STEPHENS, 1836)

Ceraclea fulva (RAMBUR, 1842)"
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Ceraclea senrls (BURMEISTER, 1839
ides azurca (LINNE, 1761)

Mystacides

nigro (LINNE, L76L)

Yodes kawraiskii (MARTYNOV 1909)'
Oecetis furva
Oecetis lacustris IPICTET 1834
Oecetis notata (RAMBUR, 1.842)*
Oecetis ochracea (CURTIS, 1825
Oecetis testacea (CURTIS, 1834)*
Oecetis tripunctata (FABRICIUS, 1 7931'
Setodes punctatus (FABRICIUS, 1793)
Setodes vind's (FOURCROX 1785

(FABRTCIUS, 1775J'
Leptoceri s tineiformi s (CURTIS, 1834
Adicella filicornis (PICTET, 1834)"
Sericostomatidae

Notidobia ciliaris {
Oecismus monedula (HAGEN, 1859)

Sericostoma flavicorne (KOLENATI. 1B4B
Sericostoma um (KIRBY & SPENCE. 1826
Bereidae
Beraea pullata (CURTIS, 1S34)
Beroeodes minutus (LINNE, 1761

Ernodes articularis (PICTET 1834J
Odontoceridae

Odontocerum albicorne (SCOPOLI, 1763)
Odontocerum hellenicum (MALICKY, 1972)

Az erd6lyi foly6k vizgytljtl tertilet6r6l ismert tegzesek szdma 190,
rnelyb6l 133 fajt az ut6bbi h6t 6v gyiijt6sei sor6n nektink is sikeriilt iga-
zolni. Ez ahazai tegzesfaunaT'1.,1,6%o-a, illetve 49,81.o/o-a. A 133 faj koziil
l1 fajt els6k6nt emlitiink a fent emlitett foly6k ment6n, ezek a kovetke-
t,6k: Nlotrichia pallicornis, Glossosoma boltoni, Tinodes kimminsi,
Limnephilus flavospinosus, Limnephilus incisus, Anabolia furcata,
I lydatophylax infumatus, Annitella obscurata, Lithax obscurus, oecetis
trolata, oe. testaceo. Koziiluk a Hydatophylax infumatus Rom6nia faun6-
j;ilran irj faj, mig a Tinodes kimminsit 6s az oecetis testaceat ez id6ig
l'ilrlrilyb6l nem ismertek. sr fajt, melyet az emlitett foly6k vizgyiijt6

+ +
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teri.ilet6r6l irodalmi adatok emlitenek, a h6t6ves felm6r6s sor6n nekiink
nem sikeriilt gyiijteni. Ezek a kovetkez6k: Rhyacophila furcifera, Rh.
p hilo p otam o i de s, Slmagap etu s a rmatu s, S. iri dip e nnis, Agap etu s fu s cip e s,
A. rectigonopoda, Stactobia maclachlani, Ortotrichia angustella,
Hydroptila sparsa, Wormaldia subnigra, Hydropsyche botosaneanui, H.
bulgaromanorum, H. ornatula, H. tabacarui, Polycentropus excisus,
Holocentropus picicornis, Lype phaeopa, Tinodes rostocki, Tiichostegia
minor, Phryganea bipunctata, P. grandis, Oligotricha striata, Oligostomis
reticulata, Brachicentrus montanus, Oligoplectrum maculatum, Apatania
carpathica, Drusus biguttatus, D. buscathensis, D. trifidus, Limnephilus
binotatus, L. fuscicornis, Grammotaulius nitidus, Glphotaelius pellucidus,
Anabolia brevipennis, Potamophylax milleni, Chionophylox mindszentyi,
Melampophylax polonicus gutinicus, Isogamus aequalis, Anisogamus
difformis, Micropterno sequox, Chaetopteryx polonica, Ch. sahlbergi,
Psylopteryx psorosa carpathica, P p. gutinensis, P p. retezatica, Chaetopety-
gopsis maclachlani, Lithox niger, Crunoecia monospina, Athripsodes albi-

frons, A. cinereus, Ceraclea annulicornis, C. fulva, C. senilis, Ylides kawrai-
skii, Y simulans, Oecetis furva, Oe. tripunctata, Setodes viridis, Leptocerus
interruptus, Adicellafilicornis, Sericostoma personatum, Beraeodes minutus.
A fajok koziil figyelemre m6lt6 a foly6k als6 szakaszln 6I6k nagy sz6ma,
melyeket az emlitett foly6k ment6n kozel egy 6vsz6zada vagy j6 n6h5ny
6vtizede nem gyiijtottek. Ez a t6ny mindenk6ppen a foly6k als6bb szaka-
szdn a vizmin6s6g drasztikus 6s folyamatos leroml6s6t tiikrozi.

Az erdlIyi foly6k vizgyiijt6 tertilet6n kimutatott tegzesfajok el6for-
dul6s6t, okol6giai min6sit6siiket 6s veszllyeztetetts6gtiket az'1,. tdbllzat
mutatja.

A fenti tdbl6zatb6l meg6llapfthat6; hogy a vizsgdlt erd6lyi foly6k ese-
t6ben a fels6 6s als6 szakaszok tegzesegyiittesei nagy elt6r6st mutattak. A
hegyvid6ki vizgyiijt1 teriiletek, mindh6rom foly6 eset6ben, igen gazdag
tegzesfaundval rendelkeznek, a fajszdm 71,-t6L (Szamos eset6ben) a141"-
ig vdltozott (Maros eset6ben). Ezen a szakaszon mindh6rom foly6n6l a
ritka 6s bennsztilott fajok magas sz6ma f6leg a forr6svid6keken tapasztal-
hat6. A bennsziilott fajok koztil n6h6ny csak egy vagy k6t foly6 forrdspa-
takjaiban, hegyi patakjaiban teny6szik, mig m6sok hugy- 6s dombvid6ki
tiszt6bb patakok, foly6szakaszok ment6n mutathat6k ki. Ezek a kovetke-
z6k: Rhyacophila aquitanica, Rh. Iaevis, Rh. motasi, Rh. orghidani;
Wormaldia pulla, Hydropsyche tabacarui, Plectrocnemia brevis, P
kisbelai, Tinodes kimminsi, Micrasema minimum, Drusus buscathensis,
D. romanicus, Rhadicoleptus alpestris, Potamophylax jungi, P pallidum,
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Allo gamus d acicus, Hydatophylox infumatus, C haetopte ryx biloba, Lithax
obscurus, Oecetis testacea.

A foly6k domb- 6s alfoldi szakaszain a tegzesfauna diverzit6sa roha-
mosan csokken, egyhangriv6 vdlik, a ritka 6s 6rz6keny fajok eltrinnek,
csup6n n6h6ny sz6les okol6giai tiir6shat6rral rendelkez6 faj marad meg.
igy a Maros als6 szakasz6n a kovetkez6 tegzeseket gyiijtottnk: Hydi-
psyche bulgaromanorum, Grammotauliu s nigropunctatus, Hale sus digita-
tus, setodes punctatus. A szamos eset6ben az al6bbi fajokkal jellemezhe-
t6 az als6bb szakasz: Hydropsyche contubernalis, Cheumatopsyche
lepida, Ecnomus tenellus, Limnephilus griseus, Leptocerus tineifurmis,
Notidobia ciliafis. A Korosok ment6n az eddig jelzett tegzesek sz6ma l6t-
sz6lag magas (33), ez a val6s6gban j6val kisebb, hisz az adatok nagy 16-
sze tobb 6vtizedes irodalmi hivatkoz6s.

A val6s helyzet felm6r6s6re, a foly6k als6 szakasz6nak hosszir t6vri
monitoroz6s6ra van sziiks6g.

Az egyes foly6k szakaszait osszehasonlitva azt l6tjuk, hogy a legv6l-
tozatosabb tegzesegyiittes a Marosban teny6szik, a teljes vizgyrijt6 terii-
leten 164 tegzesfajr6l van adatunk, a legtobb a hegyvid6ki szakaszon ta-
l6lhat6 (1,41.), a dombvid6ken, az er6teljes mez6gazdas6gi 6s ipari
szennyez6d6s a fajszdm zuhands5val 6rz6keltethet6, itt mindossze 57
tegzesfaj el6fordul6sdr6i tudunk. Az als6 szakasz csup6n 5 tegzesfaja azt
mutatja, hogy a foly6 term6szetes tegzesegyiittese teljes m6rt6kben meg-
vdltozott, a foly6 denaturdl6dott.

A helyzet a Szamos foly6 vizgyrijt6 teriilet6n is hasonl6, az eg6sz viz-
gyttjtl teruletr6l 113 tegzesfaj keriilt el5, a hegyvid6ken a tegzesfajok sz6-
ma7'1.. A Szamos eset6ben a dombvid6ki szakasz is meglehet6sen magas
tegzesfajsz6mmal bir (61), de az als6bb szakasz itt is mindossze 7, okol6-
giailag sz6les tiir6shat6rral rendelkez6 fajnak ad mened6ket.

A Korosok eset6ben a teljes vizgyiijt1 teruletr6l kimutatott tegzesfa-
jok sz6ma 103, ezek nagy r6sze a hegyvid6ken (is) fejl6dik (82). A Koro-
sok eset6ben a dombvid6k fajsz6ma igen szeg6nyes (11), addig az als6bb
szakaszok eset6ben az el6bbi foly6khoz k6pest j6val gazdagabb
tegzesfauna teny6szik.

3.2. Az erd6lyi foly6k tegzeseinek kategoriz6l6sa,
vesz6lyeztetetts6giik alapj 6n

Amint azt az 1. tdbl6zatban kovetni lehet, az erd6lyi foly6k vizgyfij-
t6 teriilet6n igen sok, valamilyen szinten vesz6ryeztetett faj 61. Ennek
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ellen6re, a mai napig egyetlen faj sem r6szesiil torv6nyes v6delqmben, 6s
a romdniai tegzesek voros list6ja a mai napig nem k6sztilt el. Bfu elvileg
a nemzeti parkokban, t6jv6delmi k6rzetekben, melyek kozul n6h6ny az
emlitett foly6k vizgytijt6 terulet6re esik, a teriileti v6delmet minden 616-
l6ny elm6letileg megkapja, ez- kulonosen afory6vizi fajok eset6ben - na-
gyon labilis v6delem. Egyetlen nemzeti park sem tudja kiv6deni a teri.ile-
t6re 6rkez6 vizszennyez6st, pedig az a vizi 6letkozoss6gekben olykor
helyrehozhatatlan k6rokat okoz. De nem mentesiilnek ez al6l egy6b vizi
biot6pok sem, p6ld6ul hegyvid6ken a fakitermel6 s, vizszenny ez6s, a viz-
ad6 r6tegek s6rul6se teszi tonkre avizforyasokat, igy az ott 616 fajok po-
pul6ci6i srilyosan s6riilhetnek.

A h6t 6ve foly6 kutatdsaink sor5n szdmos esetben egy faj nem, vagy
csak nagyon elv6tve kerult el6, a tobbszori megism6telt gyrijt6s ellen6re is.

Jelen ismereteink szerint az egyes veszllyeztetetts6gi kateg6ri6ba a
kovetkezd fajok tartoznak:

Ismerctlen vagy nem kiel1gitden ismert. Az erd6lyi foly6k vizgyiijtl
tertilet6r6l nagyszdmt tegzesfaj ide sorolhat6, hisz az ut6bbi 2o-30 6v-
ben a tegzeskutat6sok hazai viszonylatban sztineteltek, egy-k6t
faunisztikai munka az erd6lyi foly6kra n6zve tobbletinform6ci6val nem
szolgdlt. A h6t6ves kutat6munk6nk nem el6gs6ges mindh6rom fory6 azo-
nos szintri megismer6s6re, igy egyes fajok st6tusdt a jov6ben ellen6rizni
kell, ez hangsrilyosan a dombi 6s alfcildi faundra vonatkozik. A szamos
eset6ben 40, a Maros eset6ben 46, a Korosok eset6ben 65 fai ebbe a kate-
g6ri6ba sorolhat6 (1. tdbl6zat).

fogadjuk, hogy a r6gebbi kozl6sek mindegyike 6rv6nyes hat6roz6son
alapszik. A l6pok 6s holt6gak, pl. a Kolozsvdr korny6ki igen 6rt6kes ter-
mdszetv6delmi teruletek ma mdr igen leromiott dllapotban vannak, igy
az innen jelzett, Eur6pa-szerte igen ritka, l6plak6 Trichostegia minor va-
I6sziniileg az6ta m6r kipusztult. Ide sorolhatunk a szamos eset6ben 11,
a Maros eset6ben 16, a Korosok eset6ben L1 tegzesfajt (1. tdbl6zat).
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Kozvetleniil veszdlyeztetett. A kutatott teriileten az ide sorolhat6 fajok-
nak csak n6hdny elszigetelt popul6ci6ja van, igen alacsony abundencidval.
A kedvez6 lok6lis felt6teleknek koszonhet6en az illet6 fajok egyedsz6ma
m6g magas lehet. A kutatott teriileten el6fordul6 osszes bennsztilott, relik-
tum jellegf vagy ritka fajunk ebbe a kateg6ri6ba sorolhat6, melynek popu-
l6ci6i Eur6pa-szerte csokken6 tendenci6t mutatnak. A Szamos 6s Korosok
eset6ben 4-4, a Maros eset6ben 16 faj tartozik ide (1. tdbldzat).

Veszdlyezteteff. Felm6r6seink sor6n az irodalmi adatokhoz k6pest
egyre kisebb popul6ci6t mutat6 tegzesfajok tartoznak ide, vagy bizonyos
fajok elterjed6si teriilete az ut6bbi 6vekben bekovetkezett 6l6helylerom-
I5s kovetkeztlben osszeszfikiilt. A szamos eset6ben B, a Maros eset6ben
21, mig a Korrisok eset6ben 2 faj ilyen (1. t6bl6zat).

S4rill€kdny. |elenleg m6g er6teljes popul6ci6it tal6ljuk az emlitett fo-
ly6kvizgyiijt6 teriilet6n, de a kozeljov6ben, a szennyez6d6s fokozds6val,
ezek a popul6ci6k s6riilhetnek vagy teljesen el is tiinhetnek. A Szamos-
b6l22, a Marosb6l 39, a Korosdkb6l 10 tegzesfajt felt6tleniil ebbe a kate-
g6ri6ba kell sorolnunk (r. t6bl6zat).

/elenleg nem veszllyeztetett. A fennmarad6 fajokat foglalj6k magukba,
melyek j6 alkalmazkod6k6pess6giik folyt6n elviselik 6l6helyeik egyre
fokoz6d6 szennyez6s6t. Azonban az egyes fajok reakci6i ktildnbozl szeny-
nyez6si forr6sra m6s 6s m6s, igy a kozeljov6ben az egyes fajok toleranciaha-
tar6t a kiilonf6le szennyez6sre tisztilzni kell. A szamos eset6ben 30, a Ma-
ros eset6ben 29, a Korosok eset6ben 11 fajt sorolhatunk ide (1. t6bl6zat).

3.3. Monitoroz6:s 6s a rehabilitdci6 lehet6s6gei

Hat6kony v6delem, legyen sz6 b6rmilyen 616l6nyrdl, csakis az 6l6he-
lyek 6llapot6nak fenntartdsAvai oldhat6 meg. A vizi 6l6I6nyek kulonosen
ki vannak t6ve a v6ltoz6 hat6soknak, kozoss6geik folyton vdltoz6 ossze-
t6tellel kovetik nyomon ezeket a v6ltoz6sokat, igy az egyiittesek 6rz6ke-
nyebb (sztenok) elemei rdvid id6n belirl kipusztulnak.

Az erd6lyi foly6k eset6ben a tegzes-fajdiverzit6s kisebb-nagyobb m6r-
t6kri csokken6se, el eg6szen a csupdn n6h6ny hipereuriocikus faj tril6l6s6t
biztosit6 er6sen szennyezett vizekig, sz6mos okra vezethet6 vissza.

Az egyik legfontosabb a nagyar6nyri foly6szab6lyozds. A nagyobb ka-
nyarokat 6tv6gt6k, a medret, tobbnyire csak egy viszonylag keskeny 6rte-
ret hagyva, gdtak koz6 szoritott6k. Az 6rtereken marad ugyan egy-egy 16-
gebbi holt6g-maradvdny, vagy a szabillyozils sor6n v6gtak Ie bizonyos
mederr6szeket, kanyarokat, melyeket a gyors eutrofiz6ci6 hamarosan
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gyokeresen 6talakitott. A term6szetes vagy ahhoz kozeli 6llapotot ma m5r
csak kev6s foly6nk eset6ben tanulm6nyozhatjuk, 6,s ez szinte kiz6r6lag
csak a foly6k hegyvid6ki szakaszaira vonatkozik. Az alfoldi szakaszokon
a nagyobb foly6k bizonyos jellemz1 fajai kozui kerulnek ki azok, ame-
lyek id6legesen vagy v6glegesen eltrintek a vizsgdlt foly6k vizgyiijt6 teri.i-
Ieteir6l (pl. Athripsodes commutatus, Setodes viridis).

A szennyez6s sokszor m6g a mederszabilIyozilsnitl is nagyobb kdrt
okoz a tegzesek eset6ben. V6geredm6nyben csak 2-3 olyan faj van, amely
a sirlyos szennyez6st elviseli, vagy kifejezetten ilyen vizekben 6l hatal-
mas mennyis6gekben (Hydropsyche contubernalis, Neureclipsis bimacu-
lata, Oecetis ochraceo). Foly6vizeinken id5r6l id6re v6ratlan 6s er6s
szennyezlshull6mok vonulnak le, mint p6lddul a legut6bbi hirhedt cia-
nid-, majd neh6zf6mion-szennyez6s, a k6rosit6 hat6sok osszead6d6s6b6l
a foly6 m6r nem keriilhet ki gy6ztesen, 6l6vildga denatur6l6dott, ontisz-
tuldsi k6pess6ge megszilnt (pl. a Szamos als6 szakasza).

A foly6vizek 6l6vil6g6nak egyik el nem hanyagolhat6 zavar6 t6nyez6je
a vizier6mri-6pit6s. Ilyenkor drasztikusan megvdltoznak a foly6 hidrol6giai
viszonyai. A tarcz6tlrben lelassul a viz 6raml6sa, csokken az oxig6ntarta-
Iom, a szennyez6sek leboml6sa ez6ltal lassul, kdros vizk6miai folyamatok
indulhatnak meg. Mindenk6ppen hdtt6rbe szorulnak a gyors foly6st 6s ter-
m6szetes mederviszonyokat kiv6n6 kozoss6gek. A kisebb vizfoly6sok, mint
a domb- 6s sikvid6ki patakok szabillyozdsa ugyancsak sz6les kortl, ilyen jel-
legri term6szetes 6llapotri foly6vizet ma m6r csak ritk6n tal6lunk.

A medersz abdlyoz{s mellett srilyos teher e vizek mez6gazdas6gi ere-
detil szennyez1se (miitr6gya 6s nov6nyv6d6 szer bemos6ddsok). Kifeje-
zetten kultrirtertileteken, ahol dlland6 szennyviz, vegyszer 6s mritr6gya
hat6sdnak vannak kit6ve a vizek, csak kev6s faj lehet gyakori.

Sok mocs6r, l6p szdradt ki, tObbs6guk ugyancsak emberi beavatkozds
hat6sdra. A meglev6k is egyre rosszabb 6llapotba kerulnek, mint azt tobb
helyen magunk is megfigyeltiik. A foly6vizek ment6n, pl. a Maros fels6
szakasz6n, igen 6rt6kes r6tl6pok vannak, melyeket csak 6rint6legesen ku-
tatott szakember (leszdmitva a florisztikai kutatdsokat). Saj6t gyiijt6seink
sor6n sz5.mos, a hazai faun6ra rij 6s bennsziilott taxon keriilt el6 (pl.
Potamophylax jung| Hydatophylax infumatus), melyek igen 6rt6kes kom-
ponensei a hazai faundnak.

A hegyi patakok tobbs6g6t ugyan nem szabS.lyozzitk, azonban itt is
szdmos k6rosit6 t6nyez6l6phet fel. Tobbek kozott avizad6 r6tegeket (pl.
karsztviz-medenc6t) teheti tonkre a b6ny6szat, m6skor a tarra v6gott er-
d66llom6ny okoz jelent6s mikroklimatikus v6ltoz6sokat.
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Az erd6lyi foly6k hosszri t6vri monitorozdsa 6s a szennyezett szaka-
szok rehabilit6ci6ja term6szetesen csak a fent ismertetett okok azonnali
6s hat6kony megsztintet6s6vel lehets6ges. Ha a hegyvid6ken a foly6k
vizgytijt6 teriilet6n szdmos, m6g 6rintetlen, referencia 6rt6kri 6l6hely 16-
tezik, mint kiv6l6 refrigiumteriiletek, a szennyezett szakaszok 6lland6 rij-
ran6pesi.il6s6t biztosftj6k. igy a hegyvid6ken a foly6 felsS szakasz6nak j6
es6lye van a szennyez6si forrdsok megsziin6s6vel a term6szet kozeli 6lia-
pot el6r6s6re, hisz a b6vebb hegyi patakok hasonl6 faunak6pet mutatnak.
A dombvid6ken 6s f6Ieg az alfoldi szakaszokon ez nem vai6sithat6 meg.
A sikvid6k kisebb vizfoly6sai teljesen m5s okol6giai ig6nyri fajoknak ad-
nak otthont, mint a nagyobb foly6k, igy faunacsere csak a sz6les okol6gi
ai trir6shat6rral rendelkez6 fajokeset6ben lehets6ges. A tegzeskozoss6gek
visszafordithatatlanul k6rosodtak, 6s m6g ha a szennyez6forr6sok meg is
sziinn6nek, a term6szetes 6llapot nem 6llhat vissza. Ez6rt a foiy6k als6bb
szakaszainak rehabilitdci6ja csak olyan referencia 6rt6kri foly6szakaszok
hosszri t6vir kutat6sdval val6sithat6 meg, mely solan a term6szet kozeli
6llapot megdrizhet6. A foly6k alfoldi szakasz6nak legtobb tegzesfaja igen
j6 repiil6, igy ezen term6szetes foly6szakaszok t)lvirn refirgiumtertiletek-
k6 v6lnak, ahonnan a szennyezettebb foly6szakas:rok. a szennyezetts6gi
szint csokken6s6vel ternr6szetesen is rnegirjulhatirll. A tov6bbi kutat6-
sok 6ppen ez6rt ezen refererrcia 6rt6kil Ioly6szaka,;;4Lrk pontos megjelol6-
s6nek 6s egy hat6kony v6delen: rnegszervez6s6nck ilanydba kell mutat-
niuk. A Korosok als6bb szakasza, erti6lyi viszorrr l itlrarr rnindenk6pperr
nagy figyelmet 6rdemel.

4. Osszetbglal6s

|elen dolg'rzatrurk elsokrint fbglalja osszc a;,. r:r'rl, l_r'i ioir,' ik (Marrrs;. Sza-
mos, KorosokJ tegzcstirurtiri,it, A tobb mint h6t dr r l ' 'rlr',i tlgzeskutat;i ' irripk
eredm6nyek6pperr az crtrlrielt. frily'6kra vonatkoz.(r.rrlr lt:grilabb eretllr,.rrrve-
inket osszegeztuk. Sajrit vizs,grilntainkat 1996-200: kozr)tl vegeztiik. l.czrict-
ben csak kifejlett ptiltliunrokat E;viijtottiink, k6sribtr. a korszerribb hirt;ilozok
megjelen6s6vel, tegzesldrvilkat is begyfjtottiink. Ez ido alatt tob[' rnint
20 000 tegzesim6g6t 6s leqaldbb ennyi tegzesldrvdt dolgoztunk fel. rrrintii in-
kat jegyz6konyvezt ti k. m a j <l sz6mit6g6pes adatb6zisban rogzitettri k.

A dolgozatban 190, az erd6lyi foly6k vizgyii)to teriilet6r6l erklig jel-
zett tegzesfajt mutatunk be, melyeknek adatait osszevetjiik a saj6t
gyrijt6seinkb6l szdnnaz6 adatokkal, tanulmdnyozzuk a legfontusabb
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6l6helyeket 6s azok tegzesdllom6nyait. igy az emlitett foly6kon az elmrilt
6vtizedek folyam6n bekovetkezett v6toz6sokat pontosabban nyomon
tudtuk kovetni, az egyes foly6szakaszokat foly6nk6nt ossze tudtuk ha-
soniitani. Term6szetv6delmi k6rd6seket is tdrgyalunk, az erd6lyi foly6k
tegzeseit veszllyeztetetts6giik alapj6n kategorizdljuk, kihangsrilyozva az
6l6helyeket legink6bb k6rosit6 hatdsokat 6s ennek megfelel6en az erd6-
lyi viszonylatban legink6bb v e sz6ly eztetett tegze sfajokat felsoroljuk.

|elen dolgozatunkat olyan el6tanulmdnynak sz6ntuk, mely egy gaz-
dag adatbdzisra tdmaszkodva, kiindul6pontja iehet az erd6lyi foly6kat
6rint6 k6s6bbi term6szetv6delmi kutat6soknak. A foly6k vizgyiijt6 terii-
let6n a referencia 6rt6ktl lel6helyek vagy foly6szakaszok tov6bbi kutat6-
sdval 6s a szennyezett szakaszokkal val6 6lland6 osszehasonlit6s6val az
erd6lyi foly6k kutat6s6nak egy rijabb, modernebb megszervez6s6t indit-
juk el, mely a tegzesekct, mint bioindik6tor szervezeteket haszn6lja az
egyes foly6szakaszok 6s kisebb vizfoly6sok min6sit6s6re 6s oszt6lyoz6s6-
ra. Ez osszhangban varl az Eur6pai Uni6 foiy6vizeket 6rint6 legirjabb
aj6nl6s6val 6s az eur6pai viztartal6kok minds6ge pontosabb felrn6r6s6-
nek lehet6s696t adja.
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