
Erdély bogár-faunájából.

Irta Maliász József.

„Erdély faunájára új bogarak" czím közleményemhez l
)

ezúttal folytatólagosan adom „Déva bogárvilága" czím dolgoza-

tom alapján a Déva faunáját jellemz bogarakat. Mint hazánk

erdélyrészi megyéinek legtöbbje, természettudományi szempontból

Hunyadmegye is az eléggé ismeretesek között foglal helyet.

E változatos, természeti szépségekben gazdag megye területe

már rég magára vonta a természet-barátok figyelmét, kik között

nem egy coleopterologus is akadt.

A 70-es évek elején Kenderessy Dénes Hunyadmegye szü-

löttje, a Hátszeg völgyét, a Retyezát havasait s a Pareng hegytö-

megét, a 80-as években pedig Ormay Sándor Nagyág és Gyógy

fürd környékét kutatta át.
2
)

Mindkettt azonban megelzleg Kominek János adóellenr

az 50-es években foglalkozott szabad idejében bogarak gyjtésével

Déván és környékén.

Anyagát barátja, Bielz Albert dolgozta föl. „Der Schlossberg

bei Déva in entomologischer Beziehung" 3
) czím dolgozatában.

Utóbb pedig „Die Erforschung der Kafer Siebenbürgens bis zum

Schlusse des Jahres 1886" 4
) czím munkájában közli Kominek-

nek a dévai termhelyre vonatkozó összes adatait, számra

nézve 129-et. 5
)

Ezen szám éveken át eszközölt gyjtéseim folytán 979-re

emelkedett, megjegyezvén azonban, hogy adataim csakis Déva és

legszkebb értelemben vett környékére vonatkoznak.

Cicindela chiloleuca F. A várhegy alatt elterül sáncz sós-

talaján, a régi kút környékén.

x
) >Rovartani Lapok« V. 43.

2
)
Kenderessy D. adatainak java részét Bielz E., ki kéziratainak má-

solatát a bukaresti Múzeumtól szerezte be, a 3. jegyzetben idézett munká-

jában dolgozta fel. — Ormay Sándor »Adatok Erdély bogár-faunájához* a

nagyszebeni áll. fgym. 1888. évi értesítjének melléklete.

3) Verh. u. Mitth. des sieb. Ver. für Naturw. 1851. Jhrg. II., 146.

4) Ugyanott. 1887. XXXVII., 39.
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Carabus montivagus Palid. v. blandus Friv. A C. monti-

vagus Palid, társaságában, korán tavaszszal a várhegyen kövek alatt.

Tachys scutellaris Steph. A sáncz sóstó menti részén.
* Platynus lugens Duft. A sáncz sóstalaján kövek alatt. *)

* Lagarus submetallescens Chaud. A várhegy keleti tain.
* Perostichus cophosioides Dej Ugyanott.

„ Etelkáé Ovmay. A Bezsán-nev erdrészlet patak

menti völgyében.

Amara rufipes Dej. A sáncz sóstalaján.

Daptus pictus Fisclt. v. Kominecki Bielz. A sáncz sóstalaján.

Az egykor oly gyakori állatot már csak nagy ritkán találhatni.

* Acupalpus elegáns Dej. A vár- és szárhegy-út mentén.

Coelambus enneagrammus Ahrs. A sáncz nagy sós tavában.

Gyrinus hnngaricus Seidl. A Zsebb (Pisketare) tavában.
* Philydrus marüimws Thoms. Ugyanott.

Cymbiodita marginella F. Sáncz és Dobay major (a Maros

egyik holt ágában.)
* Helophorus grannlaris L. A sós forrás melletti tóban.

Aleochara erythroptera Grav. A Cserna mentén.
*

„ Millert Kr, Dobay- féle major.

Atheta liturata Steph. Rézbánya.

* Philonthus nitidulus Grav. Bezsán erd.
* Lathrobium furcatum Czwal. A Maros két ága által alko-

tott Barcsay-féle szigeten.
* Achenium ephippium Er. A várhegy keleti részén.

* Bryaxis Helferi Schmidt. Várhegy.
* Cryptophagns scanicus v. hirtulus Kr. Bezsán erd.
* Dermestes atomarins Er. Dobay-féle major Cserna menti

részén.
* Homaloplia marginata Füssl. Kardina szlhegy.
* Anomala v. cyanicollis Villa. Cserna völgy.

Anthaxia aurnlenta F. A Cseng-patak völgye.

Elater sinuatus Germ. Várhegy, Szárhegy.

Cardiophorns nigerrimns Er. Bezsán erd.

Ludius castanens L. Szárhegy forrás lefolyása.

Danacaea marginata Küst. Kbánya déli részén.

* Tribolium madens Chaip. A szárhegy délkeleti oldalán

(Decebal.)

Helops picipes Küst. Várhegy és Bezsán erd.
* Omophlus dilatatus Fald. v. longxcomis Berth. A rézbányá-

ból ered patak völgyében.
* Mordella fasciata F. v. coronata Costa. A Tinyikura erd

részlet egyes helyein.

Mordellistena brevicauda Boh. Rézbánya.

Sitaris mnralis Forst. Augusztus hóban igen közönséges.

Sparedrus testaceus And. Cseng völgy.

Phyllobius aurifer Boh. Dobay-féle major.

l
) Az ell csillaggal jejölt állatok erdélyi term helye eddig csak Déva.



14 Variáló lepkék Eperjes vidékérl.

Alophus Kaufmanni Stierl. Ugyanott a Cserna mentén.
* Mononychus salviae Germ. Cserna völgy.

Rhinoncus scapularis Gyll. Cseng völgy, Román-féle bánya.

Gymnetron v. plagiellum Gyll. Várhegy keleti részén.

Gymnetron antirrhini Gzrm. Ugyanott és Rézbányán.
* Miaras scutellaris Bris. A várhegy déli oldalán.

* Cionus piilverosus Gyll. A sáncz vármenti részén.

Apion snlcifrons Hbst. A Tinyikura erd részben.

Bruchus (L.) tristicula Fahrs. Várhegy és Bezsán erd.
Aegosoma scabricorne Scop. Rézbánya.

Cerambyx miles Bon. Ugyanott.

Cryptocephalus 14- maailalns Schneid v. Pilleri Schrank
Várhegy, Dobay major.

Crypíocephaliis elongatns Germ. Várhegy.

„ jrenatus Laich. v. callifer Suffr. A Kbánya
felé vezet szlkben (Sólyom szl.)

Luperus saxonicus Gwiel. A Cserna patak mentén.

* Adimonia circnmdata Dujt. Várhegy és Kbánya-út mentén.

„ „ „ v. selandica Boh. Ugyanott.

Calcoides Foudr. v. fulchella Stefih. A Várhegy északi

részein.

Cynegetis v. palustris Redt. Sólyom féle major.

Adonia v. ustulata Ws. A Barcsay sziget északi részén.

Halyzia 14-punctata L. Várhegy, Rézbánya.

Variáló lepkék Eperjes vidékérl.

Irta Dahlström Gyula.

I.

Acherontia Atropos L. A burgonya szüretnél némely évben

nagy számban talált bábokból, ha folyton melegen és nedvesen

tartjuk, még október-novemberben kel ki a lepkék két harmada

;

eltérések is, pl. olyan, melynek alsó szárnyán a fekete középsáv

teljesen hiányzik, valamint olyan is, melynél ez a sáv a külsze-

gélyével egybefolyik. A fels szárny szabábyos.

Sphinx pinastri L. Olykor található oly példány, melynél a

fels szárny közepén lev három hosszanti vonal hiányzik.

Deilephila eaphorbiae L. Sötét eltérése, szinte olyan mint a

D. Dahlii H. G., csak hogy ennek tora fehér szrzet által el van

választva, fels szárnyának erei fehéresek és potrohán harmadik

fehér petty is mutatkozik, a mely ez eltérésnél nincsen meg.


