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Cartodere filum Aub. — Aubé franczia rovarász 1850-ben

a párisi entomologiai társulat évkönyvében Lathridius filum név

alatt egy alig IV4 m^- hosszú parányi kis bogarat irt le, amelyet

Guér in-Méne ville egy Algírból származó gombában fedezett

fel, de a melyre azóta már magában Francziaországban is reá

akadtak. E fajt Reitter Edmund 1875-ben az európai Lathridii-

dákról szóló jeles dolgozatában magyarországi példányok nyomán,

de a termhely közelebbi megjelölése nélkül ismertette, s egyszers-

mind a svéd Thomson által felállított Cartodere-nembe helyezte.

A rozsdasárga kis bogár eddig általában mindenütt csak gyéren

észleltetett. A múlt év nyarán azonban Dr. Staub Mór tanár

úrnak alkalma nyílt, belle nagyobb mennyiséget gyjthetni és

evvel egyúttal e rovarfajnak magyar polgárjogát is egészen biz-

tosan megállapíthatni. St?ub úr ugyanis észrevette, hogy Lin-

h a r t-féle magyarországi gombagyjteményében bizonyos gomba-

fajoknak (Cystopus candidus, Ustilago Vaillaiitii, panici-miliacei,

segetum stb.) spóráit valami parányi bogarak eszik és rongálják.

A kis kártevkbl számos példányt adott át nekem meghatározás

végett ; s a tüzetes vizsgálat kiderítette, hogy azok mind a Car-

todere filum Aub. fajhoz tartoznak.

A Cartodere-nem fajai közöl hazánkban eddig a következk

fedeztettek fel : Cartodere elongata Gyllh., ruficollis Marsh., fili-

jornús Gyllh., filum Aub. ós a legújabban Pécs melll is leirt Árgus

Beüt. Mindezeket a következ táblázat segélyével lehet egymástól

megkülönböztetni :

A) A mellkas ell, a szárnyfedknél szembetnen kes-

kenyebb.

a) A szárnyfedk rovátkái között fekv terecskék

közöl az 5-ik egész hosszában, a 4 ik pedig

els részében emelkedett élonguta Gyllh.

b) A szárnyfedk rovátkái között fekv terecskék

mind egyenlek ruficollis Marsh.

B) A mellkas ell körülbelül olyan széles, mint a szárny-

fedk.

a) A mellkas háta közepén gödröcske nélkül.

«) A szemek igen kicsinyek és hátrafelé nem érnek

a mellkas elszéléig filiformis GijUli

fi) A szemek nagyok, hátrafelé egész a mellkas

elszéléig érnek Árgus Reitt

b) A mellkas hátának közepén egy szembetn göd-

röcske foglal helyet filum Aub.

Frivaldszky János.


