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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Adatok az erds kárpátok bogárfaunájához. Több í/btn

nyári hónapokban bejártam Magyarország észak-keleti részét, a hol

fleg Zemplén, Bereg, Ung és Máramaros megyékben gyjtöttem

bogarakat. És daczára, hogy e terjedelmes vidék legnagyobb részét

Dr. C h y z e r Kornél, Frivaldszky János, P á v e 1 János, B i r ó

Lajos stb. átkutatták és felette érdekes adataikat közzé is tették*)

mégis sikerült több olyan fajt találnom, a melyek nemcsak a nevezett

megyék, hanem még Magyarország faunájára nézve is újak. így

különösen a zemplén- megyei Mez-Laborcz vidékén gyjtöttem olyan

fajokat, a melyek uj adatokul szolgálnak. A többi közt felemlít-

hetem a következ fajokat : Agnathus decoratus Grm.-t, a mely

hazánkban eddig csak Arad megyébl volt ismeretes egy példányban

és ez a nemzeti múzeum birtoka. Itt elég nagy számban található. —
lihizophagiis aeneus Riclder csak Erdélybl volt ismeretes, itt az

elbbivel fatörzsökön ól. Agathidium rubicundiim R. lehullott fenyfa

levelei közt fordul el szszel.

Hasonlóan szitálva a következ Stttphylinidakat találtam, a

melyek részben Dr. Chyzer jeles munkáiban már Zemplén megye

más helyeirl fel vannak említve; Homalota sodalis Er. és hasi-

cornis Rey., - H. aeqiiata Er., — palustris Kiew., — vicina Steph., —
coriaria Kr., — inlicornis Thon., — liturata Er , — celata Er., —
és incognata Sharp.

Hasonlóan ujjak Zemplén megye faunájára nézve : Tachyusa

constricta Er. és coarctata Er. ; Chilopora riibicimda Er ; Gyrophaena

Poiveri Crats. ; Trogophloens arcuatus Steph. és Homalium pusülum

Grav. fajok is.

A Laborcz folyóban Orectochilus villostis Mull. nev ritka

bogarat is megtaláltam. — BoUtochara Mulsanti Reg a beregme-

gyei Beszkiden bükkfa gombáján él. — Serrojiulpiis harhatiis Shall.

Hukliván (Bereg m.), Otiorrhgnchus replectus Boh. és Laeiia Reitteri

Weis. Huszton (Máramaros m.) fordultak el.

*) Dr. Chyzer Kornél : Ujabb adatok Zemplénmegye bogárfauuájához

(Rovartani lapok; lí. köt.) — Biró Lajos; Adatok Zemplénmegye természet-

rajzi ismeretéhez — Fríválszlcy János : Adatok Máramaros megye faunájához

és Jellemz adatok Magyarország Téhelyröpüinek faunájához. — Mo<sdrij

Sándor : Adatok Zemplén és Uogmegye faunájához. — Július Weise : Coleopto-

rologische Ergelouisse einer Bereisung der Cernahora. stb.
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A magas Tátrában a moha alól a következ fajokat szitáltam :

Homalota cauía Er., — caijifruns Gíjll , — ini/rniecobia Kr.,

Qiiedius cincticollis Kr., — attenuatns Gyll., — incipennis Sr.

;

Tachynus marcjinatus Gyll. és Meyarthrus sinuatocollis Er.

Polinszky Emil.

Egy kevésbé ismert méhellenségröl. — A »Rovartani Lapok*

8. és 9-ik füzetében a fontosabb méhellenségeket ismertettem meg
röviden, — jelen alkalommal pedig vagyok bátor pótlólag még
egy állítólagos méhellenségröl megemlékezni, a melynek ugy rend-

szertani állása, mint biológiai s fejlö'dési viszonyai még igen sokban

hézagosak sot ismeretlenek. Maga Trapp is,*) ki ezen állatot felfe-

dezte, csak annyit mond, hogy mint a Braula coeca Nitz, a méh
testén él és az Acaridae családba sorolva Dermodedus n2i'k

nevezte. A méhnek feje, a melyen találta, ugy nézett ki, mintha

ki lett volna rágva s a kirágott mélyedésben 50—60 fehér pont

látszott. Mikroskoppal nézve azonban, minden egyes fehér pont

Ggy-egy él atkának bizonyult. — B e n e n d e**) a kérdéses

állatkát a Gamasidae családba sorolván nem teljesen kifejldött,

hanem átalakulásban lév Ízeltlábúnak hiszi. Dr. Hesz***) Benende

nézete ellenében kimondja, hogy a kérdéses atka nem álcza, s

nem is tartozik a Gamasidae családba, mert e család fjelleme az

öttagú csáp hiányzik nála.

Ennyit tudunk összesen ezen új, állítólagos méhellenségröl.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem azonos a többi atkákkal,

a melyeket észleltek a méh testén, mint a Hypoims alicola Duj.,

a melyet Dujardin a méh szárnyán talált, s a melyrl késbb
kitnt — mint Dr. Haller bebizonyítá— hogy a Tyroglypha sajátságos

fiatalkori álczájánál nem egyéb és Dr. H e s z által a méh testén

felfedezett sárgás fehér szín Gamasus coleojJterormn iv.-nál.

Hasonlóan különbözik azon atkától is, melyet T a n o s Pál, az orsz.

méhészeti egyesület titkára felfedezett, a mely állatok egy anyátlan

méhcsaládot megleptek és tönkre tettek. Mindezeket pedig azért

említem fel, hogy tisztelt olvasóinkat, kik közül bizonyára számosan

foglalkoznak méhészettel — egész tisztelettel felkérjem, — miszerint,

ha netán a méheken ilynem atkákat észlelnének, azokat szíves-

*) Bulletin de la société d'agriculture d'Alsace - Loraine, — Sept. Nov.

füzet 1884.

**) Benende: Schlesische Bienenzeitung 1884. 12. szám.
***) Dr. Hesz: Die Feinde der Bieue 1887.


