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Gyriosomus hopei
Gray, 1832

hím



A Gyriosomus hopei Chile bennszülött 

(endemikus) bogárfaja.

A nőstény nagyjából akkora, mint egy 

tízforintos.

nőstény



A Gyriosomus genusz tagjai száraz területeken 

élő, röpképtelen gyászbogarak.

Eddig 37 fajuk ismert.



Gyriosomus reedi

Kulzer, 1954

A Gyriosomus-fajok szárnyfedőit világos foltok, 

vonalak, sávok díszítik.

A fehéres vagy sárgás színt nem festék vagy szőrzet 

adja, hanem a különleges szerkezetű felület.

nőstény

hím

hím



Gyriosomus luczotii Laporte, 1840

A Gyriosomus-fajok tarka 

mintázatának szerepe 

ismeretlen...

... de a test körvonalainak 

elmosódása talán megnehezíti, 

hogy a ragadozók észrevegyék 

e bogarakat.

hímnőstény



A Gyriosomus-fajok a Chilei Arid Zóna 

lakói. Ez a hűvös parti sivatag az afrikai 

Namíb Dél-amerikai megfelelője.

A csapadék szinte kizárólag a tenger felől 

érkező hajnali ködből áll.

Gyriosomus freyi

Gebien, 1944

hím

nőstény



Átlagosan 5 évenként  az El Niño-jelenség 

következtében jóval több csapadék hull a sivatagra.

Ilyenkor a táj kivirul, és a Gyriosomus-fajok hatalmas 

tömegben szaporodhatnak el.

Gyriosomus elongatus 

Waterhouse, 1843

hímnőstény



Ugyanaz a terület 

egy átlagos 

csapadékú évben…

… és az

El Niño évében



A gyakori Gyriosomus-fajok 

számos gerinces állat 

(íbiszek, sirályok, gyíkok, 

emlősök) fontos 

táplálékforrásai a sivatagban.

Ilyen állat például

a Culpeo-pamparóka

(Lycalopex culpaeus)



Gyriosomus marmoratus

Waterhouse, 1843

A Magyar Természettudományi 

Múzeum Gyriosomus-anyagának 

legnagyobb részét  az 1965. évi 

talajzoológiai expedíció résztvevői 

gyűjtötték.

hím

nőstény



Miért kedvelem 

ezeket a 

gyászbogarakat?

Már a gyűjteményi munkám 

kezdetén megtetszett a 

Gyriosomus-fajok mintázata, amely 

a szépen rendezett dobozokban 

különösen érdekes látványt nyújtott.

Kulzer (1959) dolgozata 

segítségével könnyen 

azonosíthatók, ezért sikerélményt 

jelentett a meghatározásuk.
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