
Mezei poloska 
Stink Bug 

Stinkwanze

“Halyomorpha halys”

Ich mag stinken, aber ich tue dir nichts.
Solltest Du mich auf dem Fensterbrett oder in deinem Zimmer finden, 
nur keine Panik!
Da wird wirklich alles richtig sauber gehalten. Ich komme nicht für 
Lebensmittel oder ins Bett, ich will hier nur etwas Schutz finden. 
Und zum Protokoll: auf dem Bild bin ich wesentlich größer als im Leben.

I may stink but I wont’t hurt you.
If you find me on your window ledge or in your room, please don’t be alarmed.
They really DO keep it clean here. I’m not after your food or your bed,  
I just came in for some shelter.
And, for the record: this picure makes me look a lot bigger than I am.

Lehet, hogy nincs jó illatom, de nem bántalak.
Ha rám találnál az ablakpárkányon vagy a szobádban, kérlek ne ijedj meg.
Itt tényleg nagyon alaposan takarítanak. Nem az ágyadba vagy élelemért 
jöttem ide, csak egy kis menedéket keresek.
És csak a rend kedvéért: a képen sokkal nagyobb vagyok, mint a valóságban.



Gabonafutrinka 
Zabrus 

Getreidelaufkäfer

“Zabrus tenebrioides”

Elnézést kedves Vendég, de én a gabonafutrinka vagyok!

Nem, nem vagyok csótány, csak külsőleg hasonlítok rá. Nem bántok senkit, 
kérlek ne félj tőlem. Legtöbbször nyár végén és ősszel találkozhattok velem.
Itt tényleg nagyon alaposan takarítanak. És csak a rend kedvéért: a képen 
sokkal nagyobb vagyok, mint a valóságban.

Lieber Gast! Entschuldigung,  
aber ich bin ein Getreidelaufkäfer!

Ich bin einer Schabe nur änlich, also keine Angst von mir bitte! Da wird 
wirklich alles richtig sauber gehalten. Und zum Protokoll: auf dem Bild bin ich 
wesentlich größer als im Leben.

Dear Guests! Sorry, I am a zabrus.

No, I am not a cockroach, I am just looking like. I am not hurting anyone, 
please do not be afraid. Mostly you can meet me late summer and autumn. 
They really DO keep it clean here. And, for the record: this picture makes me 
look a lot bigger than I am.


