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A Carabus montivagus blandus szüntípusa és eredeti ábrája.


Syntype of Carabus montivagus blandus and original figure.

 
A fenti képeken látható a Frivaldszky Imre által leírt „Szerény Futoncz” (Carabus montivagus 
blandus) egyik típuspéldánya és eredeti ábrája a „Jellemző adatok Magyarország faunájához” 
c. 1865-ben megjelent munkából. A ma használt balkáni futrinka nevet Dudich Endre (1895–
1971) adta 1950-ben. Az eredeti leírásban az új alfaj lelőhelye a ma Szlovákiában található 
Szádelői-völgy és a Mátra-hegység. Feltételezzük, hogy a taxont Frivaldszky saját és a múzeumi 
gyűjteményben fellelhető példányok alapján különítette el. A sokáig egyetlen, Mátrában gyűjtött 
múzeumi példányt Metelka Ferenc (1814–1885), dabasi gyógyszerésztől 1862-ben vásárolta a 
múzeum. A Frivaldszky Imre gyűjteményéből származó öt szüntípus lelőhelye valószínűleg a 
Szádelői-völgy. Ezek az 1864-es évszámot viselő gyűjteményi katalógusban a 284-es sorszám alatt 
vannak feltüntetve. Bár Kaszab Zoltán (1915–1986) később holotípusként cédulázta fel a mátrai 
példányt, valójában szüntípusról van szó, hiszen a „típuskijelölés” kéziratban maradt.
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The figures above show one of the type specimens of the carabid bettele Carabus montivagus 
blandus described and named also in Hungarian by Imre Frivaldszky, and the original 
figure from his work “Characteristic data for the fauna of Hungary” published in 1865. The 
Hungarian vernacular name “balkáni futrinka” used today was given by Endre Dudich (1895–1971) 
in 1950. In the original description of Frivaldszky the type locality is given as the Szádelő Valley 
(today: Zadiel, Slovakia) and the Mátra Mountains. We assume that the taxon was diagnosed by 
Frivaldszky on the basis of his own specimens and those found in the museum collection. The only 
specimen collected in Mátra preserved in the museum for a long time was purchased in 1862 from 
Ferenc Metelka (1814–1885), a pharmacist from Dabas. The five syntypes from the collection of Imre 
Frivaldszky most probably were collected in the Szádelő Valley. These were listed under the entry 
number “284” in the catalogue of the Frivaldszky-collection compiled in 1864. Although Zoltán 
Kaszab (1915–1986) later labeled the Mátra specimen as a holotype, it remained as a synytype, as  
the “type designation” remained in manuscript.
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