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Abstract: The beetle family Carabidae so far lacking a comprehensive list of Hungarian vernacular names 
has a long history of names and naming efforts starting from the early XIX Century. The present work 
reviews these with at least a few characteristic examples each. The earliest names given were not compre-
hensive for our present fauna, others are unfortunate examples of our 1830s language reform, have not 
established and sound awkward today. With the trend that every Hungarian beetle should have a vernacu-
lar name especially in those groups with lots of protected species, it was necessary to finally reach a 
conclusion and decide between names from two competing but unpublished lists of recent years on a case 
by case basis. The Hungarian vernacular names of 547 species and subspecies of carabid beetles known to 
occur in Hungary are given. 
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Bevezetés 

A futóbogarak (Carabidae) az ormányosbogarak (Curculionidae) és a holyvák (Staphyli-
nidae) után a legnagyobb fajszámú hazai bogárcsalád. Természetvédelmi jelentőségüket mutat-
ja, hogy 50 védett és 5 fokozottan védett faj van köztük, számuk így meghaladja a cincérekét. 
A közösségi jelentőségű fajok (Natura 2000 jelölőfajok) száma 6. A magyarországi Vörös 
Könyv (VARGA et al. 1990) 16 fajukat említi. Az akkor kipusztultnak vagy eltűntnek tekintett  
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7 fajból 4-et időközben megtaláltak az országban. A futóbogarak és közösségeik monitorozása 
jól használható az élőhelyek minősítésében. Bár az utóbbi évtizedekben sok futóbogár magyar 
neve jelent meg különféle faunisztikai közleményekben, máig nincs olyan publikáció, amelyik 
minden hazai faj magyar nevét tartalmazná. 

Történeti áttekintés 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül időrendben áttekintjük azokat a műveket, amelyek 
magyar futóbogárneveket közöltek. Az egyik legkorábbi ilyen munka valószínűleg Földi János 
(1755−1801) „Természeti históriája” (FÖLDI 1801). A Linné rendszerét alapul vevő, átfogó állattani 
mű mindössze öt futóbogarat említ, a szerző ezeket a Linné-féle Cicindela és Carabus genuszokban 
tárgyalja. A fajok a következők: Cicindela campestris = Mezei Cingolány; Carabus coriaceus = 
Bőr Futrinka, Carabus auratus = Aranyos Futrinka, Carabus sycophanta (ma: Calosoma sycophan-
ta) = Bábpusztító Futrinka, Carabus crepitans (ma: Brachinus crepitans) = Lövő Futrinka. Földi 
magyar nevei csak kis mértékben térnek el a ma megszokottaktól, jól hangzanak, és egyértelműen 
utalnak az adott faj külső tulajdonságára vagy életmódjára. A könyvben szereplő 850 magyar állat-
névből 450-et Földi munkája tett mindmáig élő, hivatalos névvé (KÁDÁR 1978, KAPRONCZAY 
2015). Ilyen kifejezés többek között a futrinka is (BALÁS & SÁRINGER 1984).  

Frivaldszky Imre (1799−1870) munkáiban közel 170 olyan futóbogár szerepel, melyek-
nek van magyar neve. A neveket a szerző maga alkotta a reformkori nyelvújítás idején, az 
1830-as évektől kezdődően. A névadással az volt a célja, hogy az általa szervezett balkáni utak 
során begyűjtött növényeket és állatokat ismertethesse a Magyar Tudós Társaság évkönyvei-
ben, ahol csak magyar nyelvű közleményeket fogadtak el. Frivaldszky Imre elsősorban az 
általa leírt új fajoknak adott nevet, de több más, jellegzetes és ritka fajnak is (BÁLINT & 
ABADJIEV 2006, FRIVALDSZKY I. 1835, 1838, 1845). A magyar nyelvű munkáiban említett 
növény- és állatfajokat minden esetben magyarul is megnevezte, míg az idegen nyelvű közle-
ményeiben csak tudományos nevek szerepeltek. 

A magyar nevek létrehozására Frivaldszky Imre következetes módszert dolgozott ki, 
melynek előnye, hogy később viszonylag egyszerűen lehetett újabb nevekkel bővíteni a listát. 
A magyar név első tagját, a faji jelzőt a tudományos név lefordításával nyerte, illetve ha az 
tulajdonnév vagy mitológiai név volt, megtartotta. A generikus nevet maga alkotta a nyelvújí-
tás akkori (ma többnyire már nem elfogadott) szabályai szerint. Az így keletkezett magyar 
kifejezésnek mindenekelőtt rövidnek kellett lennie, többnyire egy, két, legfeljebb három szó-
tagból állt (BÁLINT 2016). A barangol igéből lett a „barang”, a sürgölődik-ből a „süröng”, a 
túr-ból a „turász”. Míg e szavak tökéletesen érthetők, ha nem is részei szókincsünknek, a 
„csár”, „ehő”, „gerend”, „nyéd”, „tekeny”és sok más hasonló kifejezés nemcsak jelentés nélkü-
li, hanem furcsa hangzású is. Igaz, sok állat- és növénynevünknek sincs egyéb jelentése az 
átlagember számára, gondoljunk csak a halak közül a balinra, a paducra, a gardára, a madarak 
közül a füzikére vagy a tengelicre – a fő különbség, hogy ezeket már ismerjük és megszoktuk, 
esetleg szépnek is találjuk. 

Lássunk néhányat a Frivaldszky Imre által adott futóbogárnévből: Acinopus ammophilus = 
vaskos szömörtop, Brachinus bipustulatus = kétpettyű pattogány, Brachinus psophia = perczegő 
pattogány, Chlaenius festivus = díszes szalang, Lebia humeralis = vállfoltos fölögy, Cymindis 
cingulata = övedzett gyorsod, Licinus Hoffmannseggii = Hoffmannsegg terepczéje, Masoreus 
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Wetterhallii = Wetterhall gödje, Pangus scaritides = turászdad szigárd. Frivaldszky Imre futóbo-
gárfajainak csaknem a fele (83) a mai Magyarországon is honos, ezek magyar nevét zömmel a 
„Jellemző adatok Magyarország faunájához” c. munkájában (FRIVALDSZKY I. 1865) közölte. A 
Bugát Pál és Hanák János nevével fémjelezett nyelvújítási mozgalomról, az akkor keletkezett 
sajátos hangzású nevek sorsáról Dudich Endre adott átekintést (DUDICH 1958). 

A trianoni egyezmény előtti Magyar Királyság futóbogarainak első rendszeres ismerteté-
se Frivaldszky János (1822–1895) „Magyarország téhelyröpüinek futonczféléi (Carabidae)” c. 
akadémiai székfoglalójában jelent meg (FRIVALDSZKY J. 1874). A magyar neveket zömében 
elődje, Frivaldszky Imre munkáiból vette át, illetve számos új nevet is alkotott a fenti módszer 
szerint. A szerző kereken 500 futóbogárfajt sorol fel, nem számítva a faj alatti kategóriákat. A 
genuszok nagy részének van magyar neve, sokszor a szubgenuszoknak is. Ugyanakkor a fajok 
jelentős részének, különösen a nagy fajszámú csoportoknál mint a Bembidion vagy a Harpalus, 
nem adott magyar nevet. Ebben a tekintetben Frivaldszky János tehát nem járt el annyira kö-
vetkezetesen, mint Frivaldszky Imre, aki minden általa említett taxont magyarul is megneve-
zett magyar nyelvű közleményeiben. Igaz, Frivaldszky Imre nem készített ilyen átfogó jegyzé-
ket egy adott bogárcsoportról. 

Frivaldszky János összesen 170 mai értelemben vett magyarországi fajnak és egy alfaj-
nak adott magyar nevet, ha viszont a faj feletti kategóriáit is beszámítjuk, 200 taxonról beszél-
hetünk. A szubgenuszok jó részét is elnevezte ugyan, de a fajok neveiben mindig a genusz, és 
nem a szubgenusz jelent meg, míg Frivaldszky Imre inkább a szubgenuszok neveit szerepeltet-
te (pl. a Pterostichus genusz fajainál). A Függelékben Frivaldszky János „Magyarország 
téhelyröpüinek futonczféléi (Carabidae)” c. munkájából a magyarul is megnevezett hazai 
elterjedésű fajokat soroltuk fel. 

Cserey Adolf (1851–1918) „Bogárhatározó”-ja (CSEREY 1901) az első olyan magyar 
nyelvű munka, amelyben a futóbogarak felsorolásán és ismertetésén túlmenően határozókulcs 
is van. A Magyar Királyság bogárfaunáját tárgyaló 200 oldalas, kisalakú könyvben 26 oldal 
esik a futóbogarakra. A felvett hazai fajok száma (166) alapján ez a mű biztosan adott némi 
támpontot a kezdőknek a fajok közötti eligazodásban. A magyar nevet viselő taxonok száma 
összesen 117, amelybe a jelenlegi határainkon belül is megtalálható fajok és néhány tribus 
értendő. Magyar neveiben Cserey szakított a Frivaldszky-féle hagyományokkal, és zömében új 
neveket alkotott, melyeket a későbbi szerzők is alapul vettek. A régies „czingolány” helyét a 
„homokbogár” foglalta el, a Calosoma nem „ékény” többé, hanem „bábrablóbogár”. A Nebria 
„gátfutó” lett a Frivaldszky János által használt „gödérből”, a Notiophilus pedig „lombfutó” a 
korábbi „nedél” helyett. Cserey már egyértelműen az adott faj tulajdonságait helyezte előtérbe 
és nem ragaszkodott a latin név lefordításához. Magyar nevei így mind hangzásukban, mind 
jelentésükben „emészthetőbbé” váltak. 

Brehm „Az állatok világá”-nak első magyar átdolgozása tízkötetes sorozatban látott nap-
világot 1901 és 1907 között, Méhely Lajos szerkesztésében (KORSÓS & SZÉL 2004). A sorozat 
9. kötetébe Lósy József (1874–1917) mindössze 14 magyarországi futóbogarat vett fel a legis-
mertebbek közül (BREHM 1906). A Cicindela campestris esetében több magyar nevet is meg-
adott, mint a homokfutó bogár, cicindéla, mezei cingolány, csillámbogár. A Cicindela hybrida 
„korcs cicindela”, az Elaphrus riparius „parti futrinka”. A Carabus violaceus „lila futonc”, a 
Brachinus „tüzérbogár”, míg a Brachinus crepitans-nak három nevét is közölte: pöfögő bogár, 
pufogó bogár, pattogó futrinka. A Scarites genusz „ujjasfutrinka”, a Zabrus tenebrioides neve 
– a maihoz hasonlóan – gabonafutrinka. 



58

A második magyar kiadás, a 18 kötetes Brehm-sorozat első 7 kötete 1929-ben, a többi 
pedig 1933-ban jelent meg (KORSÓS & SZÉL 2004). Ebben Csiki Ernő (1875–1954) szerkesz-
tette az ízeltlábúakról szóló 16. kötetet (BREHM 1933). A futóbogarakat bemutató részben 24 
magyarországi faj szerepel magyar névvel. Kisebb változtatást jelent, hogy a Cicindela hybrida 
neve korcs cicindela helyett öves cicindela, a Carabus violaceus ibolyakék futrinka a korábbi 
„lila futó” helyett. A maitól eltérő, de találó nevek a Carabus auronitens = fenyves futrinka, 
illetve a C. scheidleri = vonalkás futrinka. A fejezetben első ízben jelenik meg magyar nyelven 
a Duvalius hungaricus = magyar vakfutrinka, illetve az időközben leírt Duvalius Gebhardti = 
Gebhardt vakfutrinkája. Szintén Csikinek köszönhető az Ophonus pubescens (ma: Harpalus 
griseus) jó hangzású, találó elnevezése, a selymesfutrinka. 

A futóbogarak ma használatos magyar neveinek alapjait Dudich Endre (1895–1971) ve-
tette meg az 1950-ben megjelent, Móczár László által szerkesztett Állathatározóban (DUDICH 
in MÓCZÁR 1950). A futóbogarak közül 214 fajt vett fel, vagyis a ma Magyarországon élő 
fajok 40 százalékát és mindegyiknek adott is magyar nevet. Az akkor ismert genuszok zöme 
megtalálható benne, ami megkönnyítette az újabb nevek adását. Az Állathatározó további 
kiadásaiban Kaszab Zoltán (1915–1986) írta a bogarakról szóló fejezeteket (KASZAB in 
MÓCZÁR 1969 és 1984). Ezekbe az újabb kiadásokba felvett fajok (és ezzel a magyar nevek) 
száma – nyilván terjedelmi okokból – nagyjából a felére csökkent. A két újabb határozó között 
is van némi eltérés: az 1969-es kiadásban 105, míg az 1984-esben 109 futóbogárfaj található. 
A Kaszab Zoltán által használt és a korábbi, Dudich-féle nevek közötti eltérés minimális. Ilyen 
például a „cicindélák” helyett a „homokfutrinkák”.  

1979-ben jelent meg Gozmány László (1921–2006) Hétnyelvű szótára (GOZMÁNY et al. 
1979), mely 12 000 állattani nevet tartalmaz, ezek közül a hazai futóbogarakra 167 esik. A 
futóbogárnevek valószínűleg a korábbi irodalmi adatok átvételével születtek, új neveket a 
szerző ebben a csoportban nem alkotott. Többnyire egyetlen magyar nevet adott meg, míg 
néhány esetben többet. Ez utóbbira példa a Scarites terricola, melynek három elnevezését is 
megemlítette: nagy vájárfutrinka, pusztai ujjasfutrinka és vakondfutrinka. Gozmány Lászlónak 
köszönhető a magyar állatnevek helyesírási szabályairól szóló egyik legújabb közlemény 
(GOZMÁNY 1994) is. 

Szél Győző 2007-ben állította össze a magyarországi futóbogarak jegyzékét, melynek hi-
ányzó neveit Dudich Endre 214 faji és 51 generikus nevének figyelembe vételével készítette el. 
Dudich genusznevei, mint pl. a bűzfutó, gyászfutó, közfutó, pincefutó, vakondfutó az esetek 
zömében találóak, a fő nehézséget inkább a nagy fajszámú csoportok, mint az Amara, Bembi-
dion, Dyschirius, Harpalus, Pterostichus fajnevei jelentették. Dudich ugyanis az említett nagy 
genuszok fajainak csak a töredékét vette fel, a névadás logikája pedig így más, mintha az ös--
szes fajt elnevezte volna. 

Egyes genuszok két vagy több új genuszra bontásánál általában megmaradt a korábban 
használt magyar név, mint a Pterostichus és Poecilus esetében a gyászfutó (Dudichnál a mai 
Poecilus-ok még Pterostichus néven szerepeltek). Hasonlóképpen nem lett új generikus neve a 
Bembidion genuszból újabban kivált Sinechostichtus (korábban szubgenusz) 5, illetve a 
Pterostichus-ból kivált Pedius 2 fajának. A korábbi Tachys genuszból kivált Porotachys és 
Tachyura sem tette szükségessé újabb genusznév alkotását, maradt a találó martfutó név. A 
korábban egységes Dromius (kéregfutó) genuszból leválasztott Philorhizus genusznak viszont 
törekfutó lett az új neve, ami jól érzékelteti a két csoport eltérő élőhelyválasztását. A boros-
tyánfutó (korábban Epaphius secalis) neve borostyánszínű fürgefutoncra változott, mivel az 
Epaphius beolvadt a Trechus genuszba – e faj egyébként a régebbi irodalomban is így szere-

z
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pelt. A Trichocellus placidus (szőrösszemű futó) tudományos neve Dicheirotrichus placidus 
lett, így a magyar név pillásszemű szőrősfutóra változott, hogy a magyar generikus név azonos 
legyen a többi Dicheirotrichus nevével. 

Szél Győző futóbogarak magyar neveit tartalmazó összeállítása ugyan kiadatlan maradt, 
de a hazai szakemberekhez így is eljutott, megvitatásra került, és az évek során jelentős módo-
sulásokon esett át. A legtöbb módosító javaslatot Ködöböcz Viktor tette, aki néhány évvel 
később egy másik, a korábbitól számos ponton eltérő fajlistát készített, az általa jónak ítélt 
magyar nevekhez pedig magyarázatokat fűzött. Eddig még ez az összeállítás sem jelent meg, 
de az általa javasolt nevekből igen sokat mások is elfogadtak. Az elmúlt tíz-húsz évben a szer-
zők többnyire ezt a két listát használták munkáikban a magyar nevek megadásánál (így pl. 
KUTASI et al. 2012, KUTASI & NÉMETH 2014, MERKL et al. 2011, 2019, MERKL & VIG 2009, 
PODLUSSÁNY et al. 2014, SZÉL & KUTASI 2011, TALLÓSI 2012), miközben egyes nevek megtar-
tása és elvetése vitákat váltott ki. 

A nevek körüli nézetkülönbségre álljon itt két jellemző példa. Az egyik a Harpalus-
fajokat érinti. Dudich Endre annak idején összesen tíz hazai fajt vett fel az Állathatározóba 
(DUDICH in MÓCZÁR 1950), ezek a H. aeneus = közönséges fémfutó, H. anxius = fekete fémfu-
tó, H. dimidiatus = kék fémfutó, H. distinguendus = feketecombú fémfutó, H. latus = széles 
fémfutó, H. luteicornis = sárgacsápú fémfutó, H. rubripes = pontsoros fémfutó, H. serripes = 
sötét fémfutó, H. smaragdinus = smaragd fémfutó és H. tardus = lomha fémfutó (a fajnevek az 
Állathatározóban közölt formában szerepelnek). E fajoknak éppen a fele fémfényű zöld, kék, 
rezes, míg a többi matt fekete. A hazánkból jelenleg ismert 47 Harpalus-fajból viszont legfel-
jebb 15 (lehet) fémfényű, ami a fajoknak alig egyharmada, ezért a „fémfutó” helyett a „lomha-
futó” név látszott célszerűbbnek generikus névként. A Ködöböcz Viktor által javasolt név 
egyébként már a „Bogarak a pannon régióban” c. kötetben is megjelent (MERKL & VIG 2009). 
A Harpalus-fajok természetesen nem különösebben lomhák, de nem is tartoznak a legfürgébb 
futóbogarak közé. TRAUTNER (2017) baden-württembergi futóbogarakról szóló kötetében a 
Harpalus-fajok generikus neve ennek elenére „Schnellläufer”, ami gyorsfutót jelent. 

A másik vitatott név a mezei futrinka (Carabus granulatus) volt. Ez a faj ma a legtöbb 
könyvben, közleményben, jelentésben és nem utolsó sorban a jelenleg hatályos természetvé-
delmi törvényben (MAGYAR KÖZLÖNY 2012) is ezen a néven szerepel. A névváltoztatás ötlete 
azért merült fel, mivel e futrinka tipikus élőhelye nem a mező, hanem a füzes és égeres. A 
„szemcsés futrinka” név szerencsés választásnak tűnt, hiszen a fajnév egyúttal a latin granula-
tus fordítása. Ebben az esetben viszont azt kellett eldönteni, hogy érdemes-e a megszokott 
nevet egy szintén kifogásolható névvel felcserélni. A „granulatus” szó ugyanis olyan felületet 
jelent, amelyen kis, kerek kiemelkedések vannak (DADAY 1894). A C. granulatus szárnyfedő-
jének bordákból és láncokból álló, rendezett és szabályos mintázatát a „szemcsés” kifejezés 
nem igazán adja vissza. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy e faj gyakran található nedves 
réteken és nádasokban is, a „mezei” jelző már nem is annyira elvetendő. Érdemes még hozzá-
fűzni, hogy a mező szó ez esetben mindössze annyit jelent, hogy nem erdő. A füzes botanikai 
értelemben valóban nem „igazi erdő”, hanem liget. 

A magyar fajnevek alkotásánál az ismertebb és nyomtatásban is sokszor megjelent ma-
gyar néven csak akkor érdemes változtatni, ha a korábbi név egyértelműen helytelen, vagy az 
általunk adandó új név sokkal jobb vagy következetesebb a megelőzőnél. Fokozottan érvényes 
ez a védett és vöröskönyves fajokra. A magyarországi Vörös Könyvben szereplő fajok közül a 
szentendrei változófutrinka (Carabus scheidleri distinguendus Csiki, 1906) magyar neve azért 
változott meg, mert a típuspéldányok a budapesti „Rákos mezőről” származnak és nem a 
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Szentendrei-szigetről. A Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményében mind-
össze egyetlen Szentendrei-szigetről származó példány található, de az is az alfaj leírása után 
került elő. Az új név így rákosréti változófutrinka (C. scheidleri csikiellus Deuve, 2003) lett. 
(A tudományos név változtatását homonímia indokolta.) 

A közismert és jó hangzású futrinka nevet főleg a Carabus-fajok esetében használták, 
míg az egyéb, zömében kisebb termetű fajokra inkább a futó és futonc szavakból képeztek 
magyar nevet. Ennek ellenére több más faj magyar neve megőrizte a kifejezést összetett szó 
alakjában, mint aknásfutrinka (Acinopus), pöfögőfutrinka (Brachinus), vakfutrinka (Duvalius), 
ásófutrinka (Dyschirius), vájárfutrinka (Scarites terricola), gabonafutrinka (Zabrus te-
nebrioides). E a fajoknál a futrinka helyére egységesen a futó lépett (egy részük már így kezd 
átmenni a köztudatba). Korábban ismert nevüket zárójelben mindenhol feltüntettük. 

A Cicindelinae alcsalád fajait SZÉKESSY-nek (1958) a Magyarország Állatvilága (Fauna 
Hungariae) sorozatban megjelent füzete óta homokfutrinkáknak nevezték. A 2012 óta védett 
csoport fajai a természetvédelmi törvényekben is ezen a néven szerepelnek (MAGYAR 
KÖZLÖNY 2012). Bár a homokfutrinkák nem mindegyike kötődik homokterületekhez, a név 
ismertsége és jó hangzása miatt a megtartása mellett döntöttünk. Ködöböcz Viktor a cingolány 
nevet javasolta, ezt azonban már Gozmány László (GOZMÁNY et al. 1979) is régiesnek és kerü-
lendőnek tartotta (hasonlóan a Brachinus = pufogóbogár elnevezéshez). 

A hazai futóbogarak felsorolása a magyar nevekkel 

A jelen lista a neveket, a rendszertant és az alcsaládok sorrendjét illetően szinte teljesen a 
palearktikus katalógus új kiadását (LÖBL & LÖBL 2017) veszi alapul. A genuszok szintén rend-
szertanilag következnek, míg egy genuszon belül a fajok alfabetikus sorrendben. A szubgene-
rikus tagolás a jobb áttekinthetőség érdekében maradt el. A szubgenuszok ugyanis nem jelen-
nek meg a magyar nevekben, viszont a nagyobb fajszámú csoportoknál, mint a Bembidion, 
Harpalus, Pterostichus, megnehezítenék a keresést. A generikus nevek után zárójelben feltün-
tetett nevek nem minden esetben tényleges szinonimák. Részben olyan más, ma is érvényes 
genuszok nevei, ahová az adott fajokat régebben sorolták, és a határozókban, különféle régebbi 
szakkönyvekben vagy faunisztikai munkákban a zárójelben felsorolt genusznevekkel alkotott 
kombinációban használták őket. 

A Carabus-fajok és -alfajok tárgyalásánál a következő két művet vettük figyelembe: 
RETEZÁR (2018) és SZÉL et al. (2007). E munkákban helyenként eltérés van a katalógus felfo-
gásához képest. A legjelentősebb különbségek: 

1) A Morphocarabus szubgenuszba tartozó három hazai taxon, a C. scheidleri Panzer, 
1799, C. zawadzkii Kraatz, 1854 és C. hampei Küster, 1846 önálló fajok, míg a katalógus csak 
a scheidleri-t fogadja el fajként, a másik kettőt alfajnak tekinti (C. scheidleri zawadzkii és C. 
kollari hampei). 

2) A Carabus variolosus Fabricius, 1787 és C. nodulosus Creutzer, 1799 önálló fajok, 
míg a katalógus szerint csak a variolosus az, a nodulosus alfaj (C. variolosus nodulosus). 

3. A C. violaceus Linnaeus, 1758 és C. germarii Sturm, 1815 önálló fajok, míg a kataló-
gus szerint csak a violaceus minősül fajnak, a germarii alfaj (C. violaceus germarii) (LÖBL & 
LÖBL 2017). 



61

Az új palearktikus katalógus rendszere jelentősen módosult a korábbi kiadáshoz (LÖBL & 
SMETANA 2003) és a legtöbb ma használatos szakkönyvhöz képest. A változások érintik az 
alcsaládok számát, sorrendjét, összetételét, de a genuszokban is történtek változások: egyesek-
ből szubgenuszok lettek, míg más csoportokban szubgenuszok emelkedtek genusz rangra. Az 
új rendszer összességében lényegesen eltér a sokak által ismert és forgatott „Die Käfer Mitte-
leuropas” futóbogaras kötetének rendszerétől (MÜLLER-MOTZFELD 2004). 

 
Carabidae Latreille, 1802– Futóbogárfélék 

 

1. alcsalád: Nebriinae Laporte, 1834 
Leistus Frölich, 1799 

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – rozsdás avarfutó 
Leistus piceus piceus Frölich, 1799 (= L. kaszabi Horvatovich, 1972) – szurkos avarfutó 
Leistus terminatus (Panzer, 1793) (= L. rufescens (Fabricius, 1775)) – feketevégű avarfutó 
Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) – karimás avarfutó 

Nebria Latreille, 1802 
Nebria gyllenhali gyllenhali Schönherr, 1806 (= N. rufescens (Strøm, 1768)) – fekete partfutó 
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) – rövidnyakú partfutó 
Nebria livida livida (Linnaeus, 1758) – szegélyes partfutó 

Notiophilus Duméril, 1806 
Notiophilus aestuans (Dejean, 1826) (= N. pusillus Waterhouse, 1833) – feketelábú szemesfutó 
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) – kétfoltos szemesfutó 
Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 (= N. hypocrita Curtis, 1829) – recés szemesfutó 
Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 – sziki szemesfutó 
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – mocsári szemesfutó 
Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – vöröslábú szemesfutó 
Notiophilus substriatus Waterhouse, 1833 – folyóparti szemesfutó  

2. alcsalád: Carabinae Latreille, 1802 
Calosoma Weber, 1801 

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – kis bábrabló 
Calosoma maderae maderae Fabricius, 1775 (= C. auropunctatum (Herbst, 1784)) – arany-

pettyes bábrabló 
Calosoma reticulatum (Fabricius, 1787) – smaragd-bábrabló 
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – aranyos bábrabló 

Carabus Linnaeus, 1758 
Carabus arvensis arvensis Herbst, 1784 (= C. arvensis austriae Sokolař, 1907) – nyugati 

sokszínű futrinka 
Carabus arvensis carpathus Born, 1902 (= C. arvensis csikensis Csiki, 1942; C. arvensis 

eremita Fischer von Waldheim, 1823) – kárpáti sokszínű futrinka 
Carabus auratus Linnaeus, 1760 – aranyos futrinka  
Carabus auronitens vindobonensis Kubik, 1901 (= C. auronitens kraussi Vacher de Lapou-

ge, 1898) – feketebordás aranyfutrinka 
Carabus cancellatus adeptus Kolbe, 1913 – kis ragyás futrinka 
Carabus cancellatus budensis Csiki, 1926 – budai ragyás futrinka 
Carabus cancellatus durus Reitter, 1896 – északi ragyás futrinka 

europas” futóbogaras kötetének rendszerétől (MÜLLER-MOTZFELD 2004). 
Mittel-
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Carabus cancellatus maximus Haury, 1880 – nagy ragyás futrinka 
Carabus cancellatus subgraniger Reitter, 1896 (= C. cancellatus muehlfeldi Géhin, 1885) – 

bihari ragyás futrinka 
Carabus cancellatus soproniensis Dejean, 1826 – soproni ragyás futrinka 
Carabus cancellatus tibiscinus Csiki, 1906 – alföldi ragyás futrinka 
Carabus cancellatus ungensis Csiki, 1906 – felvidéki ragyás futrinka 
Carabus clathratus auraniensis J. Müller, 1903 – szárnyas futrinka 
Carabus convexus convexus Fabricius, 1775 – kis selymes futrinka 
Carabus convexus kiskunensis Ádám & Merkl, 1986 – kiskunsági selymes futrinka 
Carabus convexus simplicipennis Dejean, 1826 – kárpáti selymes futrinka 
Carabus coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 – közönséges bőrfutrinka 
Carabus coriaceus praeillyricus Szél, 1993 – illír bőrfutrinka 
Carabus coriaceus pseudorugifer Sokolář, 1906 – nagy bőrfutrinka 
Carabus coriaceus rugifer Kraatz, 1877 – ráncos bőrfutrinka 
Carabus germarii exasperatus (Duftschmid, 1812) – dunántúli kékfutrinka 
Carabus glabratus glabratus Paykull, 1790 – domború futrinka 
Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 – mezei futrinka 
Carabus hampei ormayi Reitter, 1896 – beregi sokbordás futrinka 
Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 – aranypettyes futrinka 
Carabus hungaricus hungaricus Fabricius, 1792 – magyar futrinka 
Carabus intricatus intricatus Linnaeus, 1760 – kék laposfutrinka 
Carabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 (= C. irregularis cephalotes Sokolař, 1909) 

– alhavasi futrinka 
Carabus linnei linnei Duftschmid, 1812 – kárpáti Linné-futrinka 
Carabus linnei folgariacus Born, 1913 (= Carabus linnei transdanubialis Kenyery, 1983 – 

alpesi Linné-futrinka 
Carabus marginalis Fabricius, 1794 – szegélyes futrinka 
Carabus montivagus blandus I. Frivaldszky, 1865 – balkáni futrinka 
Carabus nemoralis nemoralis O. F. Müller, 1764 – ligeti futrinka 
Carabus nodulosus Creutzer, 1799 – dunántúli vízifutrinka 
Carabus obsoletus obsoletus Sturm, 1815 – pompás futrinka 
Carabus problematicus holdhausi Born, 1911 – kis láncos futrinka 
Carabus problematicus problematicus Herbst, 1786 – nagy láncos futrinka 
Carabus scabriusculus lippii Dejean, 1826 – nagy érdes futrinka 
Carabus scabriusculus scabriusculus Olivier, 1795 – kis érdes futrinka 
Carabus scheidleri baderlei Mandl, 1965 – mosoni változó futrinka 
Carabus scheidleri csikiellus Deuve, 2003 (= C. scheidleri distinguendus Csiki, 1906) – rá-

kosréti változó futrinka 
Carabus scheidleri gebhardti Bodemeyer, 1927 – zselici változó futrinka 
Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1892 – nyitrai változó futrinka 
Carabus scheidleri jucundus Csiki, 1906 – pompás változó futrinka 
Carabus scheidleri pannonicus Csiki, 1906 – pannon változó futrinka 
Carabus scheidleri praescheidleri Mandl, 1965 – mecseki változó futrinka 
Carabus scheidleri pseudojucundus Retezár, 1974 – gerecsei változó futrinka 
Carabus scheidleri pseudopreyssleri Breuning, 1932 – simahátú változó futrinka 
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Carabus scheidleri pseudoscheidleri Mandl, 1964 (= C. scheidleri scheidleri Panzer, 1799) – 
nyugati változó futrinka 

Carabus scheidleri subparvulus Mandl, 1965 – kis változó futrinka 
Carabus scheidleri vertesensis Retezár, 1974 – vértesi változó futrinka 
Carabus ulrichii baranyensis Sokolař, 1908 – baranyai rezes futrinka 
Carabus ulrichii intercessor Sokolař, 1912 – nagy rezes futrinka 
Carabus ulrichii planitiae Csiki, 1929 – alföldi rezes futrinka 
Carabus ulrichii sokolari Born, 1904 (= C. ulrichii parvus Géhin, 1885) – kis rezes futrinka 
Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824 – közönséges rezes futrinka 
Carabus variolosus Fabricius, 1787 – kárpáti vízifutrinka 
Carabus violaceus betuliae Csiki, 1940 – nyírségi kékfutrinka 
Carabus violaceus pseudoviolaceus Kraatz, 1886 – hegyi kékfutrinka 
Carabus violaceus rakosiensis Csiki, 1906 – rákosi kékfutrinka 
Carabus zawadzkii dissimilis Csiki, 1906 – keleti zempléni futrinka 
Carabus zawadzkii ronayi Csiki, 1906 – nyugati zempléni futrinka 

Cychrus Fabricius, 1794 
Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) – sárgalábú cirpelőfutó 
Cychrus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758) (= C. rostratus (Linnaeus, 1760)) – fe-

ketelábú cirpelőfutó 

3. alcsalád: Cicindelinae Latreille, 1802 
Calomera Motschulsky, 1862 (Cicindela Linnaeus, 1758; Lophyridia Jeannel, 1946) 

Calomera littoralis nemoralis (Olivier, 1790) (= Calomera lunulata nemoralis (Olivier, 
1790) – sziki homokfutrinka 

Cicindela Linnaeus, 1758 
Cicindela campestris campestris Linnaeus, 1758 – mezei homokfutrinka 
Cicindela hybrida hybrida Linnaeus, 1758 – öves homokfutrinka 
Cicindela soluta pannonica Mandl, 1936 – pannon homokfutrinka 
Cicindela sylvicola Dejean, 1822 – erdei homokfutrinka 
Cicindela transversalis Dejean, 1822 – nyugati homokfutrinka 

Cylindera Westwood, 1831 (Cicindela Linnaeus, 1758) 
Cylindera arenaria viennensis (Schrank, 1781) – parti homokfutrinka 
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) – parlagi homokfutrinka 

4. alcsalád: Loricerinae Bonelli, 1810 
Loricera Latreille, 1802 

Loricera pilicornis pilicornis (Fabricius, 1775) – pilláscsápú futó 

5. alcsalád: Elaphrinae Latreille, 1802 
Blethisa Bonelli, 1810 

Blethisa multipunctata multipunctata (Linnaeus, 1758) – gödrös pocsolyafutó 
Elaphrus Fabricius, 1775 

Elaphrus aureus aureus P. W. J. Müller, 1821 – aranyos iszapfutó 
Elaphrus ullrichii W.Redtenbacher, 1842 – smaragdzöld iszapfutó 
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) – közönséges iszapfutó 
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 – rezes iszapfutó 
Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 – mocsári iszapfutó 
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6. alcsalád: Omophroninae Bonelli, 1810 
Omophron Latreille, 1802 

Omophron limbatum (Fabricius, 1777) – gömböcfutó 

7. alcsalád: Scaritinae Bonelli, 1810 
Clivina Latreille, 1802 

Clivina collaris (Herbst, 1784) (= C.contracta (Geoffroy, 1785)) – kétszínű vakondfutó 
Clivina fossor fossor (Linnaeus, 1758) – egyszínű vakondfutó 
Clivina ypsilon Dejean, 1830 – sziki vakondfutó 

Dyschirius Bonelli, 1810 
Dyschirius aeneus aeneus (Dejean, 1825) – közönséges ásófutó (= közönséges ásófutrinka) 
Dyschirius agnatus Motschulsky, 1844 (= D. benedikti Bulirsh, 1995; D. lucidus Putzeys, 

1867; D. makolskii J. Müller, 1934; D. obenbergeri Mařan, 1935) – csillogó ásófutó (= 
csillogó ásófutrinka) 

Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) – keskeny ásófutó (= keskeny ásófutrinka) 
Dyschirius bonellii Putzeys, 1846 – sárgacsápú ásófutó (= sárgacsápú ásófutrinka)) 
Dyschirius chalceus Erichson, 1837 – nagy ásófutó (= nagy ásófutrinka) 
Dyschirius chalybeus gibbifrons Apfelbeck, 1899 – púposhomlokú ásófutó (= púposhomlokú 

ásófutrinka) 
Dyschirius digitatus (Dejean, 1825) – háromfogú ásófutó (= háromfogú ásófutrinka) 
Dyschirius extensus Putzeys, 1846 – nyurga ásófutó (= nyurga ásófutrinka) 
Dyschirius globosus (Herbst, 1784) – apró ásófutó (= apró ásófutrinka) 
Dyschirius gracilis gracilis (Heer, 1837) (= D.lafertei Putzeys, 1846) – tömzsi ásófutó (= 

tömzsi ásófutrinka) 
Dyschirius intermedius Putzeys, 1846 – érces ásófutó (= érces ásófutrinka) 
Dyschirius laeviusculus Putzeys, 1846 – iszaplakó ásófutó (= iszaplakó ásófutrinka) 
Dyschirius latipennis Seidlitz, 1867 – déli ásófutó (= déli ásófutrinka) 
Dyschirius luticola luticola Chaudoir, 1850 – sziklakó ásófutó (= sziklakó ásófutrinka) 
Dyschirius nitidus nitidus (Dejean, 1825) – fövenylakó ásófutó (= fövenylakó ásófutrinka) 
Dyschirius obscurus (Dejean, 1825) – recés ásófutó (recés ásófutrinka) 
Dyschirius parallelus ruficornis Putzeys, 1846 – karcsú ásófutó (karcsú ásófutrinka) 
Dyschirius politus politus (Dejean, 1825) – fényes ásófutó (fényes ásófutrinka) 
Dyschirius pusillus (Dejean, 1825) – hengeres ásófutó (= hengeres ásófutrinka) 
Dyschirius rufipes (Dejean, 1825) – vöröslábú ásófutó (= vöröslábú ásófutrinka) 
Dyschirius salinus striatopunctatus Putzeys, 1846 – sziki ásófutó (= sziki ásófutrinka) 
Dyschirius strumosus Erichson, 1837 – termetes ásófutó (= termetes ásófutrinka) 
Dyschirius substriatus priscus J. Müller, 1922 – parti ásófutó (= parti ásófutrinka) 
Dyschirius thoracicus P. Rossi, 1790 (= D. arenosus Stephens, 1827) – homoki ásófutó (= 

homoki ásófutrinka) 
Dyschirius tristis Stephens, 1827 – ékhomlokú ásófutó (= ékhomlokú ásófutrinka) 

Scarites Fabricius, 1775 
Scarites terricola terricola Bonelli, 1813 – vájárfutó (= vájárfutrinka) 

8. alcsalád: Broscinae Hope, 1838 
Broscus Panzer, 1813 

Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) – busafutó 
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9. alcsalád: Trechinae Bonelli, 1810 
Asaphidion Gozis, 1886 (= Tachypus Dejean, 1821) 

Asaphidion austriacum Schweiger, 1975 – nyugati sárfutó 
Asaphidion caraboides caraboides (Schrank, 1781) – nagy sárfutó 
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1760) – közönséges sárfutó 
Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – sárgalábú sárfutó 

Bembidion Latreille, 1802 
Bembidion argenteolum Ahrens, 1812 – ezüstjegyes gyorsfutó 
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – öves gyorsfutó 
Bembidion assimile (Gyllenhal, 1810) – kis gyorsfutó 
Bembidion axillare occiduum Marggi & Huber, 2001 (= B. rivulare Dejean, 1810) – déli gyorsfutó 
Bembidion azurescens azurescens (Dalla Torre, 1877) – ékhomlokú gyorsfutó 
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – kétfoltos gyorsfutó 
Bembidion bualei bualei (Jacquelin du Val, 1852) (= B. andreae (Fabricius, 1787); B. buale-

iveselyi Fassati, 1958; B.cruciatum Schiødte) – hegyi gyorsfutó 
Bembidion dalmatinum dalmatinum (Dejean, 1831) – dalmát gyorsfutó 
Bembidion decorum decorum (Panzer, 1799) – díszes gyorsfutó 
Bembidion deletum deletum Audinet-Serville, 1821 (= B. nitidulum Marsham, 1802) – kis 

gyorsfutó 
Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) – sárgaszalagos gyorsfutó 
Bembidion doris (Panzer, 1796) – mocsári gyorsfutó 
Bembidion ephippium (Marsham, 1802) – széki gyorsfutó 
Bembidion fasciolatum (Duftschmid, 1812) – szurkos gyorsfutó 
Bembidion femoratum femoratum (Sturm, 1825) – fövenylakó gyorsfutó 
Bembidion fluviatile fluviatile (Dejean, 1831) – folyami gyorsfutó 
Bembidion foraminosum (Sturm, 1825) – gödörkés gyorsfutó 
Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) – csíkos gyorsfutó 
Bembidion genei illigeri Netolitzky, 1914– sárgafoltos gyorsfutó 
Bembidion geniculatum geniculatum Heer, 1837 (= B. redtenbacheri K. Daniel, 1902) – zöl-

des gyorsfutó 
Bembidion gilvipes (Sturm, 1825) – ligeti gyorsfutó 
Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – foltosvégű gyorsfutó 
Bembidion inoptatum (Schaum, 1857) – kereknyakú gyorsfutó 
Bembidion lampros (Herbst, 1784) – erdei gyorsfutó 
Bembidion laticolle (Duftschmid, 1812) – szélesnyakú gyorsfutó 
Bembidion latiplaga latiplaga (Chaudoir, 1850) – fakóvállú gyorsfutó 
Bembidion litorale (Olivier, 1790) – parti gyorsfutó 
Bembidion lunatum (Duftschmid, 1812) – holdfoltos gyorsfutó 
Bembidion lunulatum (Geoffroy, 1785) – füstös gyorsfutó 
Bembidion mannerheimii (C. R. Sahlberg, 1827) (= B. unicolor Chaudoir, 1850) – egyszínű 

gyorsfutó 
Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – fekete gyorsfutó 
Bembidion modestum (Fabricius, 1801) – pirosöves gyorsfutó 
Bembidion monticola monticola (Sturm, 1825) – kövi gyorsfutó 
Bembidion neresheimeri neresheimeri J. Müller, 1929 – Neresheimer-gyorsfutó 
Bembidion obliquum (Sturm, 1825) – sötétszárnyú gyorsfutó 
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Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821 – tompaszögletű gyorsfutó 
Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – nyolcfoltos gyorsfutó 
Bembidion prasinum (Duftschmid, 1812) – sötét gyorsfutó 
Bembidion properans (Stephens, 1828) – parlagi gyorsfutó 
Bembidion punctulatum punctulatum Drapiez, 1820 – pontozott gyorsfutó 
Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) – bronzfényű gyorsfutó 
Bembidion quadrimaculatum quadrimaculatum (Linnaeus, 1760) – négyfoltos gyorsfutó 
Bembidion quadripustulatum quadripustulatum Audinet-Serville, 1821 (= antiquorum 

Crotch, 1871) – négypettyes gyorsfutó 
Bembidion schueppelii (Dejean, 1831) – zömök gyorsfutó 
Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) (= B. adustum Schaum, 1860) – címeres gyorsfutó 
Bembidion splendidum splendidum Sturm, 1825 – rézfényű gyorsfutó 
Bembidion starkii (Schaum, 1860) – sötétszalagos gyorsfutó 
Bembidion stephensii stephensii (Crotch, 1866) – recés gyorsfutó 
Bembidion striatum (Fabricius, 1792) – iszapjáró gyorsfutó 
Bembidion subcostatum vau Netolitzky, 1913 (= B. subcostaum javurkovae Fassati, 1944) – 

rövidszárnyú gyorsfutó 
Bembidion tenellum tenellum (Erichson, 1837) – gyöngyházfényű gyorsfutó 
Bembidion testaceum testaceum (Duftschmid, 1812) – barnaszárnyú gyorsfutó 
Bembidion tetracolum tetracolum Say, 1823 (= B. ustulatum Linnaeus, 1758) – keresztfoltú 

gyorsfutó 
Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) – patakparti gyorsfutó 
Bembidion varium (Olivier, 1795) – rajzos gyorsfutó 
Bembidion velox (Linnaeus, 1760) – homokparti gyorsfutó 

Sinechostictus Motschulsky, 1864 
Sinechostictus doderoi (Ganglbauer, 1891) – hegyi gyorsfutó 
Sinechostictus decoratum (Duftschmid, 1812) – csermely-gyorsfutó 
Sinechostictus elongatum (Dejean, 1831) – nyúlánk gyorsfutó 
Sinechostictus ruficornis (Sturm, 1825) – kékfényű gyorsfutó 
Sinechostictus stomoides stomoides (Dejean, 1831) – nyurga gyorsfutó 

Lymnastis Motschulsky, 1862 
Lymnastis dieneri dieneri (Székessy, 1938) – budai fürgefutonc 
Lymnastis galilaeus (Piochard de la Brûlerie, 1876) – déli fürgefutonc 

Porotachys Netolitzky, 1914 (= Tachys Dejean, 1821) 
Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) – zömök martfutó 

Tachys Dejean, 1821 (Paratachys Casey, 1918) 
Tachys bistriatus bistriatus (Duftschmid, 1812) – közönséges martfutó 
Tachys fulvicollis (Dejean, 1831) – szalagos martfutó 
Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828) – kis martfutó 
Tachys scutellaris Stephens, 1828 – sziki martfutó 
Tachys turkestanicus Csiki, 1928 – keleti martfutó 

Tachyta Kirby, 1837 
Tachyta nana nana (Gyllenhal, 1810) – nyárfa-kéregfutó 

Tachyura Motschulsky, 1862 (Elaphropus Motschulsky, 1839; Tachys Dejean, 1821) 
Tachyura diabrachys (Kolenati, 1845) (= T. bisbimaculata (Chevrolat, 1860); T. inaequalis 

Kolenati, 1845) – hatsávos martfutó 
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Tachyura haemorrhoidalis (Ponza, 1805) – vörösvégű martfutó 
Tachyura parvula (Dejean, 1831) – apró martfutó 
Tachyura quadrisignata quadrisignata (Duftschmid, 1812) – nyolcsávos martfutó 
Tachyura thoracicus (Kolenati, 1845) – barna martfutó 

Pogonus Dejean, 1821 
Pogonus luridipennis (Germar, 1822) – pompás székifutonc 
Pogonus peisonis Ganglbauer, 1891 (= P. transfuga Chaudoir, 1871; P. persicus Apfelbeck, 

1904) – karcsú székifutonc 
Perileptus Schaum, 1860 

Perileptus areolatus areolatus (Creutzer, 1799) – apró fövenyfutonc 
Blemus Dejean, 1821 (= Lasiotrechus Ganglbauer, 1891) 

Blemus discus discus (Fabricius, 1792) – szalagos fürgefutonc 
Duvalius Delarouzée, 1859 

Duvalius gebhardti (Bokor, 1926) – Gebhardt-vakfutó (= Gebhardt-vakfutrinka) 
Duvalius hungaricus (Csiki, 1903) – magyar vakfutó (= magyar vakfutrinka) 

Trechoblemus Ganglbauer, 1891 
Trechoblemus micros (Herbst, 1784) – szőrös fürgefutonc 

Trechus Clairville, 1806 (Epaphius Leach, 1819) 
Trechus austriacus Dejean, 1831 – osztrák fürgefutonc 
Trechus obtusus obtusus Erichson, 1837 – zömök fürgefutonc 
Trechus pilisensis pilisensis Csiki, 1918 (= T. cardioderus Putzeys, 1870) – pilisi fürgefutonc 
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – közönséges fürgefutonc 
Trechus secalis secalis (Paykull, 1790) – borostyánszínű fürgefutonc 

Thalassophilus Wollaston, 1854 
Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) – hosszúcsápú fürgefutonc 

10. alcsalád: Patrobinae Kirby, 1837 
Patrobus Dejean, 1821 

Patrobus atrorufus (Strøm, 1768) (= P. excavatus Paykull, 1790) – szurkos ligetfutó 
Patrobus styriacus Chaudoir, 1871 (= P. austriacus Reitter, 1908) – alhavasi ligetfutó 

11. alcsalád: Psydrinae LeConte, 1853 
Nomius Laporte, 1834 

Nomius pygmaeus (Dejean, 1831) – barna hengeresfutó 

12. alcsalád: Brachininae 
Aptinus Bonelli, 1810 

Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – tüzérfutó (tüzérbogár) 
Brachinus Weber, 1801 

Brachinus bipustulatus Quensel, 1806 – kétfoltos pöfögőfutó (= kétfoltos pöfögőfutrinka) 
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – nagy pöfögőfutó (= nagy pöfögőfutrinka) 
Brachinus ejaculans Fischer von Waldheim, 1828 – bordás pöfögőfutó (= bordás pöfögőfutrin-

ka) 
Brachinus elegans Chaudoir, 1842 (= B. ganglbaueri Apfelbeck, 1904) – mezei pöfögőfutó 

(= mezei pöfögőfutrinka) 
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – kis pöfögőfutó (= kis pöfögőfutrinka) 
Brachinus nigricornis Gebler, 1829 – feketelábú pöfögőfutó (= feketelábú pöfögőfutrinka) 

Chrysopogono Caricetum humilis
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Brachinus plagiatus Reiche, 1868 – pajzsfoltos pöfögőfutó (= pajzsfoltos pöfögőfutrinka) 
Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 – pompás pöfögőfutó (= pompás pöfögőfutrinka) 

13. alcsalád: Harpalinae Bonelli, 1810 
Callistus Bonelli, 1810 

Callistus lunatus lunatus (Fabricius, 1775) – díszfutó 
Chlaenius Bonelli, 1810 (= Dinodes Bonelli, 1810) 

Chlaenius decipiens (L. Dufour, 1820) – azúrkék bűzfutó 
Chlaenius dejeanii (Dejean, 1831) – Dejean-bűzfutó 
Chlaenius festivus festivus (Panzer, 1796) – díszes bűzfutó 
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – sötétcsápú bűzfutó 
Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) – közönséges bűzfutó 
Chlaenius spoliatus spoliatus (P. Rossi, 1792) – csupasz bűzfutó 
Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798) – szomorú bűzfutó 
Chlaenius terminatus Dejean, 1826 – kis bűzfutó 
Chlaenius tibialis Dejean, 1826 – feketelábú bűzfutó 
Chlaenius tristis tristis (Schaller, 1783) – fekete bűzfutó 
Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) – sárgavégű bűzfutó 

Drypta Latreille, 1796 
Drypta dentata (P. Rossi, 1790) – atlaszfutó 

Amblystomus Erichson, 1837 
Amblystomus niger (Heer, 1841) – fekete árvafutonc 

Anisodactylus Dejean, 1829 
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – mocsári homlokjegyesfutó 
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) – ligeti homlokjegyesfutó 
Anisodactylus poeciloides poeciloides (Stephens, 1828) – sziki homlokjegyesfutó 
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796) – nagy homlokjegyesfutó 

Diachromus Erichson, 1837 
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – német tarkafutó 

Gynandromorphus Dejean, 1829 
Gynandromorphus etruscus (Quensel, 1806) (= G. rossii (Ponza, 1805)) – etruszk tarkafutó 

Carterus Dejean, 1830 
Carterus angustipennis lutshniki Zamotajlov, 1988 (= C. ignoratus Stichel, 1923) – balkáni 

sztyeppfutó  
Dixus Billberg, 1820 (Ditomus Bonelli, 1810) 

Dixus clypeatus (P. Rossi, 1790) – pajzsosnyakú futó 
Acinopus Dejean, 1821 (Osimus Fischer von Waldheim, 1829) 

Acinopus picipes (Olivier, 1795) – kis aknásfutó (= kis aknásfutrinka) 
Acinopus ammophilus Dejean, 1829 – nagy aknásfutó (= nagy aknásfutrinka) 

Harpalus Latreille, 1802 (Cephalophonus Ganglbauer, 1891; Pseudoophonus Motschulsky, 
1844; Semiophonus Schauberger, 1933) 
Harpalus affinis (Schrank, 1781) (= H. aeneus Fabricius, 1775) – szőrösszárnyú lomhafutó 
Harpalus albanicus Reitter, 1900 – albán lomhafutó 
Harpalus angulatus scytha Tschitschérine, 1899 – piroslábú lomhafutó 
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) – parlagi lomhafutó 
Harpalus atratus Latreille, 1804 – erdei lomhafutó 
Harpalus attenuatus Stephens, 1828 – pusztai lomhafutó 
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Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812) – gödörkés lomhafutó 
Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812) – csupasz selymesfutó 
Harpalus caspius (Steven, 1806) (= H. roubali Schauberger, 1928) – keleti lomhafutó 
Harpalus cephalotes cephalotes (Fairmaire & Laboulbène, 1854) – busafejű selymesfutó 
Harpalus cupreus fastuosus Faldermann, 1836 – rezes lomhafutó 
Harpalus dimidiatus (P. Rossi, 1790) – nyugati lomhafutó 
Harpalus distinguendus distinguendus (Duftschmid, 1812) (= H. psittaceus (Geoffroy, 

1785)) – mezei lomhafutó 
Harpalus flavescens (Piller & Mitterpacher, 1783) – rozsdás lomhafutó 
Harpalus flavicornis flavicornis Dejean, 1829 – sárgacsápú lomhafutó 
Harpalus froelichii Sturm, 1818 – tömzsi lomhafutó 
Harpalus fuscicornis Ménétriés, 1832 – sötétcsápú lomhafutó 
Harpalus fuscipalpis Sturm, 1818 – füstöscsápú lomhafutó 
Harpalus griseus (Panzer, 1796) – kis selymesfutó (= kis selymesfutrinka) 
Harpalus hirtipes (Panzer, 1796) – sarkantyús lomhafutó 
Harpalus honestus (Duftschmid, 1812) – azúrkék lomhafutó 
Harpalus hospes hospes (Sturm, 1818) – változékony lomhafutó 
Harpalus inexspectatus Kataev, 1989 – pontusi lomhafutó 
Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828 (= H. quadripunctatus Dejean, 1829) – négypontos lomhafutó  
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – szélesfejű lomhafutó 
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) – fénytelen lomhafutó 
Harpalus marginellus Gyllenhal, 1827 – nagyfejű selymesfutó 
Harpalus melancholicus melancholicus Dejean, 1829 – sötét lomhafutó 
Harpalus modestus Dejean, 1829 – szélesnyakú lomhafutó 
Harpalus oblitus oblitus Dejean, 1829 – gyepi lomhafutó 
Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) – apró lomhafutó 
Harpalus progrediens Schauberger, 1922 – réti lomhafutó 
Harpalus pumilus Sturm, 1818 (= H. vernalis Fabricius, 1801) – törpe lomhafutó 
Harpalus pygmaeus Dejean, 1829 – kis lomhafutó 
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) – vöröslábú lomhafutó 
Harpalus rufipalpis rufipalpis Sturm, 1818 (= H. rufitarsis (Duftschmid, 1812)) – hegyi 

lomhafutó 
Harpalus rufipes (De Geer, 1774) (= H. pubescens O. F. Müller, 1776) – nagy selymesfutó 

(= nagy selymesfutrinka) 
Harpalus saxicola Dejean, 1829 – kéklő lomhafutó 
Harpalus serripes serripes (Quensel, 1806) – fekete lomhafutó  
Harpalus servus (Duftschmid, 1812) – homoki lomhafutó 
Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) – szőrös lomhafutó 
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) – smaragd-lomhafutó 
Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 – keskeny lomhafutó 
Harpalus tardus (Panzer, 1796) – ligeti lomhafutó 
Harpalus tenebrosus tenebrosus Dejean, 1829 (= H. tenebrosus centralis Schauberger, 1929) 

– gyászos lomhafutó 
Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923 – sárgalábú lomhafutó 
Harpalus zabroides Dejean, 1829 – óriás lomhafutó 
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Ophonus Dejean, 1821 (Harpalus Latreille, 1802) 
Ophonus ardosiacus (Lutshnik, 1922) – kereknyakú bársonyfutó 
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – azúrkék bársonyfutó 
Ophonus cordatus (Duftschmid, 1812) – szívnyakú bársonyfutó 
Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) – fekete bársonyfutó 
Ophonus diffinis (Dejean, 1829) – mocsári bársonyfutó 
Ophonus gammeli (Schauberger, 1932) – kéklő bársonyfutó 
Ophonus laticollis (Mannerheim, 1825) (= O. nitidulus Stephens, 1828; O. punctatulus 

(Duftschmid, 1812)) – erdei bársonyfutó 
Ophonus melletii melletii (Heer, 1837) – parlagi bársonyfutó 
Ophonus parallelus (Dejean, 1829) – kis bársonyfutó 
Ophonus puncticeps (Stephens, 1828) – mezei bársonyfutó 
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) – szívesnyakú bársonyfutó 
Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) (= O. brevicollis Audinet-Serville, 1821) – közönséges 

bársonyfutó 
Ophonus rupicola (Sturm, 1818) (= O. zigzag A. Costa, 1882) – kétszínű bársonyfutó 
Ophonus sabulicola (Panzer, 1796) – dombvidéki bársonyfutó 
Ophonus schaubergerianus (Puel, 1937) (= O. rufibarbis (Fabricius, 1792)) – Schauberger-

bársonyfutó 
Ophonus stictus (Stephens, 1828) (= O. obscurus (Fabricius, 1792)) – sötétszőrű bársonyfutó 
Ophonus subsinuatus Rey, 1886 – karcsú bársonyfutó 

Pangus Dejean, 1821 (Harpalus Latreille, 1802; Microderes Faldermann, 1836) 
Pangus scaritides (Sturm, 1818) – nagyfejű tömzsifutó 

Parophonus Ganglbauer, 1891 (Trichotichnus A. Morawitz, 1863) 
Parophonus dejeani (Csiki, 1932) (= P. complanatus (Dejean, 1829)) – feketésmolyhosfutó 
Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829) – nagy molyhosfutó 
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) – kis molyhosfutó 
Parophonus mendax (P. Rossi, 1790) – kétszínű molyhosfutó 

Trichotichnus A. Morawitz, 1863 
Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812) (= T.carpathicus Schauberger, 1936) – kárpáti 

simafutó 
Acupalpus Latreille, 1829 (Stenolophus Dejean, 1821) 

Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) – fakó törpefutonc 
Acupalpus elegans (Dejean, 1829) – pompás törpefutonc 
Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – fekete törpefutonc 
Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) – vörösnyakú törpefutonc 
Acupalpus interstitialis Reitter, 1884 – fényes törpefutonc 
Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – barna törpefutonc 
Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) – vállfoltos törpefutonc 
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1760) – feketenyakú törpefutonc 
Acupalpus notatus Mulsant & Rey, 1861 – sziki törpefutonc 
Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) (= A. dorsalis (Fabricius, 1787)) – sárganyakú törpefutonc 
Acupalpus suturalis Dejean, 1829 – sárgavarratú törpefutonc 

Anthracus Motschulsky, 1850 
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) – nyerges kisdedfutó 
Anthracus longicornis (Schaum, 1857) – karcsú kisdedfutó 
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Anthracus transversalis (Schaum, 1862) – szélesnyakú kisdedfutó 
Bradycellus Erichson, 1837 (Acupalpus Latreille, 1829) 

Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) (= B. collaris (Paykull, 1798)) – szárnyatlan rétfutonc 
Bradycellus csikii Laczó, 1912 – Csiki-rétfutonc 
Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821) – szárnyas rétfutonc 
Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) – szélesnyakú rétfutonc 

Dicheirotrichus Jacquelin du Val, 1857 (Bradycellus Erichson, 1837; Trichocellus Ganglbau-
er, 1891) 
Dicheirotrichus gustavii (Crotch, 1871) (= D. pubescens (Paykull, 1790)) – mocsári 

szőrösfutó  
Dicheirotrichus lacustris (L. Redtenbacher, 1858) (= D. obsoletus (Dejean, 1829)) – tavi 

szőrösfutó  
Dicheirotrichus placidus (Gyllenhal, 1827) – pillásszemű szőrösfutó 
Dicheirotrichus rufithorax (C. R. Sahlberg, 1827) – közönséges szőrösfutó 

Stenolophus Dejean, 1821 
Stenolophus abdominalis persicus Mannerheim, 1844 – sárgahasú turzásfutó 
Stenolophus discophorus Fischer von Waldheim, 1823 – kisfoltos turzásfutó 
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – közönséges turzásfutó 
Stenolophus proximus Dejean, 1829 – déli turzásfutó 
Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828 – sárgásvörös turzásfutó 
Stenolophus steveni Krynicki, 1832 – Steven- turzásfutó 
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) – nagyfoltos turzásfutó 

Cymindis Latreille, 1806 
Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 – zömök laposfutó 
Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794) – fényes laposfutó 
Cymindis budensis Csiki, 1908 – budai laposfutó 
Cymindis cingulata Dejean, 1825 – kárpáti laposfutó 
Cymindis humeralis (Geoffroy, 1785) – vállfoltos laposfutó 
Cymindis lineata (Quensel, 1806) (= C. dorsalis Fischer von Waldheim, 1820) – szegélyes 

laposfutó  
Cymindis miliaris (Fabricius, 1801) (= C. variolosa (Fabricius, 1794)) – kék laposfutó  
Cymindis scapularis Schaum, 1857 – pusztai laposfutó 

Demetrias Bonelli, 1810 
Demetrias imperialis (Germar, 1824) – háromfoltos nádfutó 
Demetriasatricapillus (Linnaeus, 1758) – buzogányfoltos nádfutó 
Demetrias monostigma Samouelle, 1819 (= D. unipunctatus (Germar, 1824)) – csupaszvállú 

nádfutó 
Apristus Chaudoir, 1846 

Apristus subaeneus Chaudoir, 1846 – apró kövifutó 
Calodromius Reitter, 1905 (Dromius Bonelli, 1810) 

Calodromius spilotus (Illiger, 1798) (= C. quadrinotatus (Panzer, 1799)) – vállfoltos 
kéregfutó 

Dromius Bonelli, 1810 
Dromius agilis (Fabricius, 1787) – fürge kéregfutó 
Dromius angustus angustus Brullé, 1834 – keskeny kéregfutó 
Dromius fenestratus (Fabricius, 1794) – kétfoltos kéregfutó 
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Dromius quadraticollis A. Morawitz, 1862 (= D. longulus J. Frivaldszky, 1884) – szélesnya-
kú kéregfutó 

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – négyfoltos kéregfutó 
Dromius schneideri Crotch, 1871 (= D. marginellus (Fabricius, 1794)) – szegélyes kéregfutó 

Lionychus Wissmann, 1846 
Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) – négyfoltos fövenyfutonc 

Microlestes Schmidt-Göbel, 1846 (Blechrus Motschulsky, 1847) 
Microlestes corticalis (L. Dufour, 1820) (= M. corticalis escorialensis (Brisout de Barnevil-

le, 1885)) – sziki parányfutó 
Microlestes fissuralis (Reitter, 1901) – vörhenyes parányfutó 
Microlestes fulvibasis (Reitter, 1901) – alföldi parányfutó 
Microlestes maurus maurus (Sturm, 1827) – mór parányfutó 
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) – közönséges parányfutó 
Microlestes negrita negrita (Wollaston, 1854) – déli parányfutó 
Microlestes plagiatus (Duftschmid, 1812) – sárgafoltos parányfutó 
Microlestes schroederi Holdhaus, 1912 – Schröder-parányfutó 

Paradromius Fowler, 1887 (Dromius Bonelli, 1810) 
Paradromius linearis linearis (Olivier, 1795) – karcsú kéregfutó 
Paradromius longiceps (Dejean, 1826) – hosszúfejű kéregfutó 

Philorhizus Hope, 1838 (Dromius Bonelli, 1810) 
Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825) – sötétfejű törekfutó 
Philorhizus notatus (Stephens, 1827) (= P. nigriventris C. G. Thomson, 1857) – sárgavállú 

törekfutó 
Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) – foltos törekfutó 
Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790) – szalagos törekfutó 

Syntomus Hope, 1838 (Metabletus Schmidt-Göbel, 1846) 
Syntomus foveatus (Geoffroy, 1785) – bronzszínű gyökérfutó 
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – négyfoltos gyökérfutó 
Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – sárgalábú gyökérfutó 
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1760) – fekete gyökérfutó 

Lebia Latreille, 1802 
Lebia chlorocephala (J. J. Hoffmann, 1803) – díszes cserjefutó 
Lebia cruxminor cruxminor (Linnaeus, 1758) – keresztes cserjefutó 
Lebia cyanocephala cyanocephala (Linnaeus, 1758) – pompás cserjefutó 
Lebia humeralis Dejean, 1825 – vállfoltos cserjefutó 
Lebia marginata (Geoffroy, 1785) (= L. haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)) – szegélyes 

cserjefutó 
Lebia scapularis scapularis (Geoffroy, 1785) – foltos cserjefutó 
Lebia trimaculata (Villers, 1789) – hárompettyes cserjefutó 

Badister Clairville, 1806 
Badister bullatus (Schrank, 1798) (= B. bipustulatus (Fabricius, 1792)) – kis posványfutonc 
Badister collaris Motschulsky, 1844 (= B. anomalus Perris, 1866) – barna posványfutonc 
Badister dilatatus Chaudoir, 1837 – fekete posványfutonc 
Badister dorsiger (Duftschmid, 1812) – busafejű posványfutonc 
Badister lacertosus lacertosus Sturm, 1815 – erdei posványfutonc 
Badister meridionalis Puel, 1925 – közönséges posványfutonc 
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Badister peltatus peltatus (Panzer, 1796) – szárnyatlan posványfutonc 
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – sárgavállú posványfutonc 
Badister unipustulatus Bonelli, 1813 – nagy posványfutonc 

Licinus Latreille, 1802 
Licinus cassideus cassideus (Fabricius, 1792) – nagy pajzsosfutonc 
Licinus depressus (Paykull, 1790) – kis pajzsosfutonc 
Licinus hoffmannseggii (Panzer, 1803) – erdei pajzsosfutonc 

Masoreus Dejean, 1821 
Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813) – fürge homokfutó 

Odacantha Paykull, 1798 (Colliuris De Geer, 1774) 
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) – ingoványfutó 

Oodes Bonelli, 1810 
Oodes gracilis A. Villa & G. B. Villa, 1833 – karcsú merülőfutó 
Oodes helopioides helopioides (Fabricius, 1792) – széles merülőfutó 

Panagaeus Latreille, 1802 
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) – kis keresztesfutó (= kis keresztesfutrinka) 
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) – nagy keresztesfutó (= nagy keresztesfutrinka) 

Perigona Laporte, 1835 (Trechicus LeConte, 1853) 
Perigona nigriceps (Dejean, 1831) – feketefejű komposztfutó 

Agonum Bonelli, 1810 (Anchomenus Bonelli, 1810; Platynus Bonelli, 1810) 
Agonum angustatum Dejean, 1828 (= A. gisellae Csiki, 1931) – keskenyhátú kisfutó 
Agonum antennarium (Duftschmid, 1812) – kékes kisfutó 
Agonum duftschmidi J. Schmidt, 1994 (= A. moestum (Duftschmid, 1812) – széleshátú kisfutó 
Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) (= A. afrum (Duftschmid, 1812); A. moestum 

(Duftschmid, 1812)) – közönséges kisfutó  
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) – füstös kisfutó 
Agonum gracile Sturm, 1824 – karcsú kisfutó 
Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – kecses kisfutó 
Agonum hypocrita (Apfelbeck, 1904) – lápi kisfutó 
Agonum impressum (Panzer, 1796) – gödörkés kisfutó 
Agonum longicorne Chaudoir, 1845 (= A. holdhausi Apfelbeck, 1904) – berki kisfutó 
Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – mocsári kisfutó 
Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) – szegélyes kisfutó 
Agonum micans (Nicolai, 1822) – ligeti kisfutó 
Agonum monachum monachum (Duftschmid, 1812) (= A. atratum (Duftschmid, 1812)) – 

sziki kisfutó  
Agonum muelleri (Herbst, 1784) – Müller-kisfutó 
Agonum permoestum Puel, 1938 (=A. moestum (Duftschmid, 1812) – nyurga kisfutó 
Agonum piceum (Linnaeus, 1758) – szurkos kisfutó 
Agonum scitulum Dejean, 1828 (= A. consimile Gyllenhal, 1810) – nyugati kisfutó 
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – pompás kisfutó 
Agonum thoreyi Dejean, 1828 (= A. pelidnum (Paykull, 1792)) – hosszúnyakú kisfutó 
Agonum versutum Sturm, 1824 – szélesnyakú kisfutó 
Agonum viduum (Panzer, 1796) – érces kisfutó 
Agonum viridicupreum viridicupreum (Goeze, 1777) – rezeszöld kisfutó 
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Anchomenus Bonelli, 1810 (Agonum Bonelli, 1810; Platynus Bonelli, 1810) 
Anchomenus dorsalis dorsalis (Pontoppidan, 1763) – hátfoltos kisfutó 

Limodromus Motschulsky, 1864 (Agonum Bonelli, 1810; Platynus Bonelli, 1810) 
Limodromus assimilis (Paykull, 1790) – vöröslábú kisfutó 
Limodromus krynickii (Sperk, 1835) – feketelábú kisfutó 
Limodromus longiventris (Mannerheim, 1825) – termetes kisfutó 

Olisthopus Dejean, 1828 
Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1798) – nagy simakarmúfutó 
Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812) – kis simakarmúfutó 

Oxypselaphus Chaudoir, 1843 (Agonum Bonelli, 1810; Platynus Bonelli, 1810) 
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) – barnás kisfutó 

Paranchus Lindroth, 1974 (Platynus Bonelli, 1810) 
Paranchus albipes (Fabricius, 1796) (= P. ruficornis (Goeze, 1777)) – sárgalábú kisfutó 

Platynus Bonelli, 1810 
Platynus livens (Gyllenhal, 1810) – homlokfoltos kisfutó 
Platynus scrobiculatus scrobiculatus (Fabricius, 1801) – alpesi kisfutó 

Abax Bonelli, 1810 
Abax carinatus carinatus (Duftschmid, 1812) – bordás szélesfutó 
Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – kerek szélesfutó 
Abax parallelepipedus parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) (= A. ater (Villers, 

1789) – félbordás szélesfutó 
Abax parallelus parallelus (Duftschmid, 1812) – karcsú szélesfutó 
Abax schueppeli rendschmidtii Germar, 1839 – kárpáti szélesfutó 

Molops Bonelli, 1810 
Molops elatus elatus (Fabricius, 1801) – nagy zömökfutó 
Molops piceus austriacus Ganglbauer, 1889 – nyugati zömökfutó 
Molops piceus piceus (Panzer, 1793) – erdei zömökfutó 

Pedius Motschulsky, 1850 (Feronia Latreille, 1816; Platysma Panzer, 1813; Pterostichus 
Bonelli, 1810) 
Pedius inquinatus (Sturm, 1824) – karcsú gyászfutó 
Pedius longicollis (Duftschmid, 1812) (= P. inaequalis Marsham, 1802) – csinos gyászfutó 

Poecilus Bonelli, 1810 (Pterostichus Bonelli, 1810) 
Poecilus cupreus cupreus (Linnaeus, 1758) – rezes gyászfutó 
Poecilus kekesiensis Nyilas, 1993 – hortobágyi gyászfutó 
Poecilus koyi koyi Germar, 1823 (= P. marginalis Dejean, 1828; P. sericeus Fischer von 

Waldheim, 1824) – szegélyes gyászfutó 
Poecilus lepidus lepidus (Leske, 1785) (= P. virens (O. F. Müller, 1776)) – díszes gyászfutó 
Poecilus puncticollis (Dejean, 1828) – sziki gyászfutó 
Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) – pusztai gyászfutó 
Poecilus striatopunctatus (Duftschmid, 1812) (= P. subcoeruleus (Quensel, 1806)) – parti 

gyászfutó 
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) (= P. coerulescens (Linnaeus, 1758) – smaragd-gyászfutó 

Pterostichus Bonelli, 1810 
Pterostichus aethiops (Panzer, 1796) – felföldi gyászfutó 
Pterostichus anthracinus anthracinus (Illiger, 1798) – fekete gyászfutó 
Pterostichus aterrimus aterrimus (Herbst, 1784) – mocsári gyászfutó 
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Pterostichus burmeisteri burmeisteri (Heer, 1838) (= P. metallicus (Fabricius, 1792)) – fémes 
gyászfutó 

Pterostichus calvitarsis Breit, 1912 – bihari gyászfutó 
Pterostichus cursor (Dejean, 1828) – színjátszó gyászfutó 
Pterostichus cylindricus (Herbst, 1784) (= P. filiformis Dejean, 1828) – hengeres gyászfutó 
Pterostichus chameleon (Motschulsky, 1866) – barázdás gyászfutó 
Pterostichus diligens Sturm, 1824 – réti gyászfutó 
Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812) – nyúlánk gyászfutó 
Pterostichus fasciatopunctatus fasciatopunctatus (Creutzer, 1799) – pompás gyászfutó 
Pterostichus foveolatus (Duftschmid, 1812) – pontsoros gyászfutó 
Pterostichus gracilis gracilis (Dejean, 1828) (= P. guentheri (Sturm, 1824)) – kecses gyászfutó 
Pterostichus hungaricus (Dejean, 1828) – magyar gyászfutó 
Pterostichus incommodus (Schaum, 1858) – kereknyakú gyászfutó 
Pterostichus latoricaensis Pulpán, 1965 (= P. piceolus (Chaudoir, 1850)) – latorcai gyászfutó 
Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904 – piroslábú gyászfutó 
Pterostichus macer macer (Marsham, 1802) – lapos gyászfutó 
Pterostichus melanarius melanarius (Illiger, 1798) (= P. vulgaris (Linnaeus, 1758)) – közön-

séges gyászfutó 
Pterostichus melas melas (Creutzer, 1799) – fényes gyászfutó 
Pterostichus minor minor (Gyllenhal, 1827) (= P. brunneus (Sturm, 1824)) – kis gyászfutó 
Pterostichus niger niger (Schaller, 1783) – komor gyászfutó 
Pterostichus nigrita nigrita (Paykull, 1790) – sötét gyászfutó 
Pterostichus oblongopunctatus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – gödörkés gyászfutó 
Pterostichus ovoideus ovoideus (Sturm, 1824) (= P. interstinctus (Sturm, 1824)) – 

laposszemű gyászfutó 
Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 – hegyvidéki gyászfutó 
Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) – gombszemű gyászfutó 
Pterostichus subsinuatus (Dejean, 1828) – alhavasi gyászfutó 
Pterostichus taksonyis Csiki, 1930 (= P. tarsalis Apfelbeck, 1904) – csupaszlábú gyászfutó 
Pterostichus transversalis transversalis (Duftschmid, 1812) – széles gyászfutó 
Pterostichus unctulatus (Duftschmid, 1812) – szurokbarna gyászfutó 
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – ligeti gyászfutó 

Stomis Clairville, 1806 
Stomis pumicatus pumicatus (Panzer, 1796) – kaszásfutó 

Platyderus Stephens, 1827 (Platyderes Stephens, 1827) 
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) – lapos rőtfutó 

Calathus Bonelli, 1810 
Calathus ambiguus ambiguus (Paykull, 1790) – homoki tarfutó 
Calathus cinctus Motschulsky, 1850 (= C. erythroderus Gemminger & Harold, 1868; C. 

mollis Marsham, 1802; C. ochropterus (Duftschmid, 1812)) – parlagi tarfutó 
Calathus erratus erratus (C. R. Sahlberg, 1827) – pusztai tarfutó 
Calathus fuscipes fuscipes (Goeze, 1777) – sokpontos tarfutó 
Calathus melanocephalus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – vörösnyakú tarfutó 

Dolichus Latreille, 1816 
Dolichus halensis (Schaller, 1783) – hantfutó 
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Laemostenus Bonelli, 1810 (Pristonychus Dejean, 1828) 
Laemostenus terricola terricola (Herbst, 1784) – kék pincefutó 

Sphodrus Clairville, 1806 
Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758) – fekete pincefutó 

Synuchus Gyllenhal, 1810 
Synuchus vivalis vivalis (Illiger, 1798) (= S. nivalis (Panzer, 1796)) – fésűskarmú futó 

Amara Bonelli, 1810 
Amara aenea (De Geer, 1774) – érces közfutó 
Amara anthobia A. Villa & G. B. Villa, 1833 – réti közfutó 
Amara apricaria (Paykull, 1790) – rozsdás közfutó 
Amara aulica (Panzer, 1796) – fekete óriásközfutó  
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – homoki közfutó 
Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) – kereknyakú közfutó 
Amara chaudoiri incognita Fassati, 1946 – piroslábú tüskésközfutó 
Amara communis (Panzer, 1797) – mezei közfutó 
Amara concinna C. Zimmermann, 1832 – simanyakú közfutó 
Amara consularis (Duftschmid, 1812) – szélesnyakú közfutó 
Amara convexior Stephens, 1828 – erdei közfutó 
Amara convexiuscula (Marsham, 1802) – sziki óriásközfutó 
Amara crenata Dejean, 1828 – keskeny közfutó 
Amara cursitans C. Zimmermann, 1832 – barna közfutó 
Amara curta Dejean, 1828 – hegyi közfutó 
Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812) – vastagszegélyű közfutó 
Amara eurynota (Panzer, 1796) – termetes közfutó 
Amara famelica C. Zimmermann, 1832 – sötétcsápú közfutó 
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – kerti közfutó 
Amara fulva (O. F. Müller, 1776) – sápadt közfutó 
Amara fulvipes (Audinet-Serville, 1821) – nagy tüskésközfutó 
Amara gebleri Dejean, 1831 (= A. helleri Gredler, 1868) – Gebler-óriásközfutó 
Amara ingenua (Duftschmid, 1812) – parlagi közfutó 
Amara littorea C. G. Thomson, 1857 – berki közfutó 
Amara lucida (Duftschmid, 1812) – fénylő közfutó 
Amara lunicollis Schiødte, 1837 – sarkantyús közfutó 
Amara majuscula (Chaudoir, 1850) – bronzos közfutó 
Amara montivaga Sturm, 1825 – szélesnyakú közfutó 
Amara municipalis (Duftschmid, 1812) – ligeti közfutó 
Amara nitida Sturm, 1825 – zömök közfutó 
Amara ovata (Fabricius, 1792) – ovális közfutó 
Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) – sárgalábú tüskésközfutó 
Amara praetermissa C. R. Sahlberg, 1827 – homoklakó közfutó 
Amara proxima Putzeys, 1866 (= A. pindica Apfelbeck, 1904) – sötétlábú közfutó 
Amara sabulosa (Audinet-Serville, 1821) – nádi közfutó 
Amara saginata saginata (Ménétriés, 1848) – pusztai közfutó 
Amara saphyrea Dejean, 1828 – azúrkék közfutó 
Amara similata (Gyllenhal, 1810) – gyakori közfutó 
Amara sollicita Pantel, 1888 (= A. rektoriki Kult, 1954) – déli közfutó 
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Amara spreta Dejean, 1831 – barnás közfutó 
Amara strandi Lutshnik, 1933 (= A. pseudostrenua Kult, 1946) – sziki tüskésközfutó 
Amara tibialis (Paykull, 1798) – apró közfutó 
Amara tricuspidata Dejean, 1831 – mezei tüskésközfutó 

Zabrus Clairville, 1806 
Zabrus spinipes spinipes (Fabricius, 1798) – zömök futó (= zömök futrinka) 
Zabrus tenebrioides tenebrioides (Goeze, 1777) (= Z. gibbus (Fabricius, 1794)) – gabonafutó 

(= gabonafutrinka) 
Parazuphium Jeannel, 1942 (Zuphium Latreille, 1806) 

Parazuphium chevrolatii praepannonicum (Endrődy-Younga, 1958) – pannon laposfutó 
Polistichus Bonelli, 1810 

Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) – barna sutafutó 
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Függelék 

Magyar nevek Frivaldszky János (1874): Magyarország téhelyröpűinek  
futoncféléi (Carabidae) c. munkájából 

 
A függelék a mai határainkon belül honos fajok nevei közül azokat tartalmazza, ame-

lyeknek van magyar nevük. A felsorolásnál megtartottuk az eredeti írásmódot és sorrendet. (Ez 
a könnyebb megtalálás miatt volt célszerű, ugyanis a kötet nem tartalmaz alfabetikus névmuta-
tót.) A ma érvényes tudományos nevet (zárójelben) akkor tüntettük fel, ha a régi és az új név 
eltérő. A generikus és szubgenerikus neveket akkor tüntettük fel, ha az odatartozó faj(ok)nak 
nem volt magyar neve (ezért nem kerültek e felsorolásba), így akkor e nevek kimaradtak volna. 
A Calathus genusz esetében a szerző – szokatlan módon – 3 különböző magyar nevet is meg-
adott, ezért szerepeltettük. A szubgenuszneveket – a kötet írásmódjának megfelelően – zárójel-
be tettük, hogy megkülönböztessük a genuszok neveitől. 

 
Cicindela Campestris = mezei czingolány 
Cicindela hybrida = korcs czingolány 
Cicindela sylvicola = erdei czingolány 
Cicindela soluta = oldott czingolány 
Cicindela littoralis = parti czingolány  

(ma: Calomera littoralis nemoralis) 
Cicindela Germanica = német czingolány 
Omophron limbatus = szegélyelt hupár  

(ma: Omophron limbatum) 
Notiophilus palustris = mocsári nedél 
Notiophilus rufipes = vöröslábú nedél 
Notiophilus biguttatus = kétpontu nedél 
Notiophilus punctulatus = pontocskás nedél  

(ma: Notiophilus substriatus) 
Elaphrus uliginosus = ingoványi könyedőcz 
Elaphrus cupreus = rézszínű könyedőcz 
Elaphrus riparius = parti könyedőcz 
Elaphrus aureus = aranyos könyedőcz 
Blethisa multipunctata = sokpontu vetke 

Cychrus rostratus = ormányos lapátnok  
(ma: Cychrus caraboides) 

Cychrus attenuatus = karcsú lapátnok 
Carabus coriaceus = kérges döfők 
Carabus nodulosus = bötkős futrinka 
Carabus intricatus = kuszált futrinka 
Carabus irregularis = szabálytalan futrinka 
Carabus auratus = aranyozott futrinka 
Carabus auronitens = aranyzöld futrinka 
Carabus clathratus = rácsozott futrinka 
Carabus cancellatus = rostélyozott futrinka 
Carabus granulatus = szemercsézett futrinka 
Carabus arvensis = törpe futrinka 
Carabus obsoletus = változatos futrinka 
Carabus montivagus = kóbor futrinka  
Carabus montivagus blandus = szerény válfaj 
Carabus nemoralis = berki futrinka 
Carabus convexus = domború futrinka  
Carabus hortensis = kerti futrinka 
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Carabus glabratus = simított futrinka 
Carabus marginalis = szegélyelt futrinka 
Carabus violaceus = ibolyaszínű futrinka 
Carabus Hungaricus = magyar futrinka 
Calosoma inquisitor = fürkésző ékény 
Calosoma sycophanta = hernyózó ékény 
Nebria livida = halványsárga gödér 
Nebria brevicollis = rövidtorjú gödér 
Leistus rufomarginatus = rőtszegélyű  

barkócz  
Leistus ferrugineus = rozsdabarna barkócz 
Leistus piceus = szurokfekete barkócz 
Scarites arenarius = homoki turász  

(ma: S. terricola) 
Clivina fossor = ásó álczány 
Dyschirius rufipes = rőtlábú csár 
Dyschirius Salinus = szik csár 
Nomius graecus = görög alacs  

(ma: Nomius pygmaeus) 
Aptinus = Püfögény 
Brachinus bipustulatus = kétpettyű pattogány 
Brachinus psophia = perczegő pattogány 
Brachinus crepitans = püfögő pattogány 
Brachinus explodens = poszogó pattogány 
Drypta = Kede 
Polystichus vittatus = sávolt Övér  

(ma: Polistichus connexus) 
Odacantha = Nyakócz 
Aëtophorus = Hajloncz (ma: Demetrias) 

(ide tartoznak: D. imperialis, D. mo-
nostigma) 

Demetrias = Aglár (ide tartozik: D. atri-
capillus) 

Dromius = Futkár 
Blechrus glabratus = simított farócz  

(ma: Microlestes minutulus) 
Blechrus maurus = mór farócz  

(ma: Microlestes maurus) 
Blechrus plagiatus = terelyes farócz  

(ma: Microlestes plagiatus) 
Amblystomus = Lotkár 
Lebia cyanocephala = kékfejű fölögy 
Lebia cyathigera = serleges fölögy  

(ma: Lebia trimaculata) 
Lebia turcica = török fölögy  

(ma: Lebia scapularis) 

Lebia humeralis = vállfoltú fölögy 
Cymindis humeralis = vállfoltú gyorsód 
Cymindis cingulata = övedzett gyorsód 
Cymindis scapularis = vállapfoltú gyorsód 
Cymindis angularis = szögletes gyorsód 
Masoreus = Göd 
Loricera = Szőrcsáp 
Panagaeus crux major = keresztes jegyer  

(ma: Panagaeus cruxmajor) 
Callistus lunatus = holdas deline 
Chlaenius festivus = díszes szalang 
Chlaenius spoliatus = szerény szalang 
(Dinodes = körtorj) 
Chlaenius azureus = lazúrkék szalang  

(ma: Chlaenius decipiens) 
Oodes helopioides = bujnokdad tekér 
Licinus = Terepcze 
Badister = Futka 
Broscus = Fejend 
Pogonus luridipennis = füstös fémeg 
Pogonus riparius = parti fémeg  

(ma: Pogonus peisonis) 
Patrobus = Horva 
Sphodrus = Jécz 
Sphodrus punctatus = pontozott Jécz  

(ma: Laemostenus terricola punctatus) 
Calathus = Tekeny, Garaboly, Küssü 
Calathus cisteloides = derencsded tekeny  

(ma: C. fuscipes) 
Calathus ambiguus = barna tekeny 
Taphria nivalis = havasi nyík  

(ma: Synuchus vivalis) 
Dolichus flavicornis = sárgacsápú Vadóc 

(ma: D. halensis) 
(Platynus = Lapócsa) 
Anchomenus scrobiculatus = gödörcsés 

fojta (ma: Platynus scrobiculatus) 
Anchomenus longiventris = nyúltpotrohú 

fojta (ma: Limodromus longiventris) 
Anchomenus prasinus = zöldellő fojta  

(ma: A. dorsalis) 
Anchomenus albipes = fehérlábú fojta  

(ma: Paranchus albipes) 
(Agonum = Sürge) 
Anchomenus sexpunctatus = hatpontu fojta  

(ma: Agonum sexpunctatum) 
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Anchomenus parumpunctatus = kevéspontú 
fojta (ma: Agonum muelleri) 

Anchomenus austriacus = osztrák fojta  
(ma: Agonum viridicupreum) 

Anchomenus viduus = árva fojta  
(ma: Agonum viduum) 

Anchomenus antennarius = érczfényű fojta  
(ma: Agonum antennarium) 

Anchomenus atratus = fekete fojta  
(ma: Agonum atratum) 

Olisthopus = Sinkász 
Stomis = Szájcsa 
Platyderus rufus = rőt lapka 
Feronia cuprea = rézfényű lótoncz  

(ma: Poecilus cupreus) 
Feronia lepida = hülye lótoncz  

(ma: Poecilus lepidus) 
Feronia subcoerulea = kékellő lótoncz  

(ma: Poecilus striatopunctatus) 
Feronia picimana = vöröslábú lótoncz  

(ma: Pterostichus macer) 
Feronia vernalis = hornyolt lótoncz  

(ma: Pterostichus vernalis) 
(Lyperus = Zakánd (ma: Melanius)) 
Feronia aterrima = fénylő lótoncz  

(ma: Pterostichus aterrimus) 
Feronia elongata = nyulánk lótoncz  

(ma: Pterostichus elongatus) 
Feronia nigra = fekete lótoncz  

(ma: Pterostichus niger) 
Feronia vulgaris = közönséges lótoncz  

(ma: Pterostichus melanarius) 
Feronia Anthracina = gyászos lótoncz  

(ma: Pterostichus anthracinus) 
Feronia gracilis = karcsu lótoncz  

(ma: Pterostichus gracilis) 
Feronia minor = kisebb lótoncz  

(ma: Pterostichus minor) 
(Argutor = Pád) 
(Steropus = Nyéd) 
Feronia cylindrica = hengerű lótoncz  

(ma: Pterostichus cylindricus) 
(Pterostichus = Röpér) 
Feronia melas = fekete lótoncz  

(ma: Pterostichus melas) 

Feronia foveolata = üregcsés lótoncz  
(ma: Pterostichus foveolatus) 

(Haptoderus = Peczők) 
Feronia subsinuatua = ívelded lótoncz  

(ma: Pterostichus subsinuatus) 
(Abax = Gernye) 
(Molops = Hódarcz) 
Amara striatopunctata = csíkosan pontozott 

süröng (ma: Amara fulvipes) 
Amara tricuspidata = háromtövisü süröng 
Amara saphyrea = kékelő süröng 
Amara nitida = fényes süröng 
Amara communis = közönséges süröng 
Amara curta = rövid süröng 
Amara trivialis = mezei süröng  

(ma: Amara aenea) 
Amara proxima = közeli süröng 
Amara familiaris = társaságos süröng 
Amara lucida = fénylő süröng 
Amara crenata = hornyolt süröng 
Amara sabulosa = homoki süröng 
Amara fulva = szepe süröng 
Amara apricaria = sötkérező süröng 
Zabrus gibbus = púpos ehő  

(ma: Zabrus tenebrioides) 
Pelor blaptoides = büzgeidomú dombó  

(ma: Zabrus spinipes) 
Ditomini = Tagonczok (megjegyzés: ma 

ilyen tribus nincs) 
Aristus clypeatus = hornyolt bangó  

(ma: Dixus clypeatus) 
Acinopus ammophilus = vaskos szömörtop 
Pangus scaritides = turászdad szigárd 
Diachromus germanus = német müköcs 
Dichirotrichus lacustris = mocsári ticze  

(ma: Dicheirotrichus lacustris) 
Anisodactylus signatus = jegyes limpó 
Anisodactylus binotatus = kétjegyű limpó 
(Ophonus = Likadék)  

(megjegyzés: ma genusz) 
Harpalus diffinis = eltérő barang  

(ma: Ophonus diffinis) 
Harpalus brevicollis = rövidtorjú barang  

(ma: Ophonus rufibarbis) 
Harpalus mendax = kétszínű barang  

(ma: Parophonus mendax) 
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(Harpalus = Barang) 
Harpalus hospes = vendég barang 
Harpalus pubescens (H. ruficornis) = rőt-

csápú barang (ma: Harpalus rufipes) 
Harpalus griseus = deres barang 
Harpalus calceatus = tüskéslábú barang 
Harpalus ferrugineus (H. rufus) = rozsda-

barna barang (ma: Harpalus flavescens) 
Harpalus laevicollis = simatorjú barang  

(ma: Trichotichnus laevicollis) 
Harpalus pygmaeus = törpe barang 
Harpalus distingvendus = különböző ba-

rang (ma: Harpalus distinguendus) 
Harpalus aeneus = érczfényű barang  

(ma: Harpalus affinis) 
Harpalus cupreus = rézszínű barang 
Harpalus rubripes = vöröslábú barang 
Harpalus latus = széles barang 
Harpalus quadripunctatus = négypontú 

barang 
Harpalus flavicornis = sárgacsápú barang 
Harpalus serripes = fogacsoltlábú barang 
Harpalus hirtipes = borzaslábú barang 
Harpalus servus = pór barang 
Harpalus anxius = félénk barang 
Stenolophus Teutonus = német sietér 
Stenolophus discophorus = korongfoltu 

sietér 

Acupalpus flavicollis = sárgatorjú sietér 
Acupalpus meridianus = déli sietér 
Bradycellus = Csirmely 
Trechus latus = széles fürgöncz 
Tachys = Gyoros 
(Lopha = Pezsgér) (megjegyzés: ma Bembi-

dion s. str.) 
Bembidium quadrimaculatum = négyfoltú 

böszkér (ma: Bembidion quadrimacu-
latum)  

Bembidium quadripustulatum = négy-
höpörcsű böszkér (ma: Bembidion quad-
ripustulatum) 

(Leja = Könye) (megjegyzés: ma Metal-
lina) 

Bembidium articulatum = izelt böszkér 
(ma: Bembidion articulatum) 

(Notaphus = Czikász) 
Bembidium adustum = pergelz böszkér 

(ma: Bembidion semipunctatum) 
Bembidium ephippium = nyeregfoltú bösz-

kér (Bembidion ephippium) 
Bembidium laticolle = szélestorju böszkér 

(ma: Bembidion laticolle) 
Tachypus pallipes = halványlábú frise 

(ma: Asaphidion pallipes) 
Tachypus flavipes = sárgalábú frise 

(ma: Asaphidion flavipes) 


