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színben attól különböz : meglehetsen egyszínén szürke, csak a

közeptér oldalain valamivel sötétebb.

Cidaria truncata ab. latefasciata m. A középtér igen szélesen

halvány-sárga vagy fehér. — C. salicata var. rufocinctaria Gn.

Fels szárnyán többé-kevésbbé srn elhintett sárgás vagy vöröses

pikkelyekkel. — C. montanata var. fuscomarginata Stgr. Mindkét

szárnyának külszegélye barna. — C. ferrugata ab. obsctira m. Fels-

szárnyának középtere sötét-vörös, töve és külszegélye sötét-sárga,

csaknem barna ; alsó szárnya sötét-szürke. — C. caesiata ab. anno-

sata Zett. A törzsalaknál valamivel sötétebb, feketébb középsáv-

val. — C. nibidata var. fumata Ev. A törzsalaknál valamivel

sötétebb.

Enpithecia scabiosata ab. aequisttigata Stgr. Szárnyai

fehéresek, barna sávokkal. — E. nanata ab. obscurata Stgr. A
törzsalaknál sötétebb, a fehér sáv csaknem teljesen hiányzik. — E.

satyrata ab. subatrata Stgr. Egyszínén sötét, csaknem fekete. —
E. distinctaria H.-S. Felsszárnya meglehetsen hegyes, barnás

hamuszín, a ketts sávok s a hullámvonal csak sötét, a mells-

szegélyen pettyszeren kiszélesed harántvonalak által jelezve, a

hullámvonal gyöngén csipkés, a középfolt egyformán széles vonal-

ból áll ; alsó szárnya ugyanoly szín. — E. silenata Stdfs. Fels

szárnya széles, hegyén lekerekítve, szürkésbarna fekete középfolttal,

a küls két ketts sáv homályos, a bels sáv tisztábban látható, a

mells szegély alatt meg nem törik, alsó fele szélesebb és fehére-

sebb, — a fehéres hullámvonal sren csipkés ; alsó szárnya vala-

mivel világosabb ketts sávval es hullámvonallal. — E. abbreviata.

Stph. Fels szárnya a mells-szegélyen nyújtott, sárgásszín, ki-

vált a 2. és 3. sejt csaknem a szegélyig barnássárga, csupán a

3. és 4. éren mutatkozik fekete vonal, a középfoltot fehéres alapon

finom fekete vonal helyettesíti; a bels ketts sáv a mells szegély

alatt t felé szöget alkot.

A magyarországi Cleridák.

Irta Csiki Emö.

Alábbiakban összeállítottam a Magyarországon elforduló

Cleridák meghatározására szolgáló táblázatot. Ezen családból a

magyar bogárkatalógus (Fauna Regni Hungáriáé. Coleoptera) szerint,

nem számítva az Elateroides és Lymexylon genusokat, melyek a

Lymexylonidae családba tartoznak, 23 faj és 1 fajváltozat van fel-
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sorolva. A felsoroltak között van kett, a mely a Nemzeti Múzeum

gyjteményében lev példányok szerint másnak bizonyult, neve-

zetesen az Opüo taeniatas Klng csak a var. frontalis Ring,

a Trichodes irkutensis Laxm. pedig var. humeralis Kr., a Cory-

netes ruficornis Sturm nem külön faj, hanem a C. coeruleus

De Geer synonymája. A bogárkatalógushoz írott I. pótlékomban

fRov. Lap. V. 1898. p. 116) felemlített Thanasimus formicarius

Linn. var. brevicollis Spin. és Allonyx 4-maculatus Schall.-en

kívül, alább mint hazánk faunájára újak a következk vannak

felsorolva : TilUis elongatus Linn. var. hyalinns Sturm, Thanasi-

mus rufipes Brahm. var. anstriacns Reitt., Trichodes apiarius

Linn. var. nnifasciatus Klug., Enoplinm (Lalr.) serraticorne Villers,

Necfobia rufipes De Geer var. aeneipennis ni. és Nccrobia pili-

fera Reitt.

Táblázat a nemek meghatározására:

1. Az eltör oldalai kerekítettek, oldalszél vagy karima

nélkül. — Subfam. Clerinae ___ ._. — — — 2.

— Az eltör oldalszéle karimás. — Subf, Corynetinae. 9.

2. Az eltör hátul (a tövén) igen finoman szegélyezett 3.

— Az eltör hátul egy széles haránt barázdával. — 3. Trib.

Clerini ... ... — ... — — — 5

3. A szárnyfedk rövidítettek, úgy hogy három háti szel-

vényt nem takarnak be (roszul konzervált példányokon

a potroh összeszáradása folytán néha csak az utolsó

szelvény látszik szabadon). A halánték hosszú, a sze-

mek ennélfogva az eltör mells szélétl távol vannak. —
1. Trib. Cylidrini. — Ide egy nem tartozik, melynek

eltora sokkal hosszabb, mint széles, a csápok az 5.

íztl kezdve befelé fürészesen szélesbedettek. I. Denops Fisch.

— A szárnyfedk nem rövidebbek és csak nagyon ritkán

nagyják a pygidiumot szaDadon ; a halánték rövid,

ennélfogva a sze.r.ek közel vannak az eltör mells
széléhez. - - 2. Trib. Tillini. ... ... ... ... ..: — 4.

4. A csápok a 3., 4. vagy az 5. íztl kezdve fürészesen

szélesbedettek, a hátsó tarsusok öt ízbl állók. 2 Tillus Oliv

— A csápok egyszerek, nem fürészesek, csak az utolsó

három íz széíesbedett. A hátsó tarsusok látszólag három
ízbl állók, mert az 1. és 4 igen apró. 3. Tarsostenus Spin.

5. Az alsó ajak- és alsó állkapcsi tapogatók utolsó íze széles

és nagy, baltaformájú ; a szemek nagyok, ersen kiállók,

reczézetük durva, a fels állkapcsok egyszerek. A szárny-

fedkön arovátkás pontok a közepén túl terjednek. 4 QpÜO Latr.

— Csak az alsó ajaktapogatók utolsó íze baltaformájú, az

alsó állkapcsi tapogatóké egyszer, hosszúkás ; a szemek
nem kiállók, finoman reczézettek
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6. A csápok végük' felé folytonosan szélesbednek vagy 3

laz ín összefügg ízbl álló bunkóval végzdnek ; a

szárnyfedk hátul varratrovátkával. ... ... .__ ___ 7.

— A csápok nagy, kifelé fordult kúpalakú bunkóval végzd-
nek, melynek ízei szorosan összefüggk és folytono-

san szélesbedk , a szárnyfedk hátulsó részében

varratrovátka nincsen. ... ... __. 8 Trichodes Herbst.

7. A szemek laposak, elül elhelyezettek, a homlokon egy-

máshoz közel állók, egymástól való távolságuk megfelel

egy szem átmérjének. ... ._. ._. ... 5. Clerus GeofFr.

— A szemek domborúak, oldalt állók, távolságuk egymástól

több mint átmérjük ___ ... __. ... — — — 8.

8. A szemek alul egészen kimetszettek. A szárnyfedk eleje

vörös, ezenkívül homályos fekete molyhos szalagokkal

díszítettek, a vörös mezben durva pontsorokkal. Az
utolsó eltti lábfejízek karélyosak. ... 6. Thanasimus Duv.

— A szemek alul alig kimetszettek. Á szárnyfedk molyhos

fekete szalagok nélkül, pontsoraik a csúcsig terjednek.

Az utolsó lábfejízek egyszerek, nem karélyosak. 7. Allonyx Duv.

9. A potroh 6 hasi szelvénybl áll ; a csápok három ízbl

álló, hosszú csak befelé fürészes bunkóval. A test hen-

gerded, a négyszög eltör hátul szegélyezett. — 4. Trib.

Énopliini — — ... — — — — — — — 10 -

— A potroh 5 hasi szelvénybl áll ; a csápok bunkója rö-

vid ; a test nem hengeres, az eltör hátul némelykor

igen finoman szegélyezett. — 5. Trib. Corynetini — 11.

10. A szárnyfedk egyenes szegélyvonallal, mely a torpaizsot

nem veszi körül ; a karmok egyszerek. 8. Enoplium Latr.

— A szárnyfedk ívelt szegélyvonallal, mely a torpaizsot is

körülveszi; a karmok belül egy nagy foggal 9. Orthopleura Spin.

1 1

.

A szárnyfedk a torpaizs körül finoman szegélyzettek ;

a fej a szemekkel együtt olyan széles mint az eltor

háta ; a szárnyfedk els harmadában haránt benyo-

mattal. ... ... ... — — — — 10. Corynetes Herbst.

— A szárnyfedk a torpaizs kürül szegélyvonal nélkül;

a fej a szemekkel együtt keskenyebb mint az eltör

háta ; a szárnyfedk az els harmadban harántbenyo-

mat nélkül. ... .__ ... — — — — - - — 12.

12. Az eltör hátul szegélyezett. ... ... ._. II. Necrobia Latr.

— Az eltör háta hátul szegélyvonal nélkül. 12. Opetiopalpus Spin.

Táblázat a fajok meghatározására.

I. Subfam. C I e r i n a e.

1. Trib. Cyiidrini.

1. Denops Fiscli.

Hosszúkás, hengerded, gyéren finom sárgásfehéien szrös,

vörös, a szárnyfedk, a közép- és utómell és a potroh
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egészen, az elmell részben fekete. A szárnyfedk kö-

zepe eltt egy egyenes sárgásfehér harántcsíkkal. A fej

mells része, a csápok (az elüls ízek kivételével) és a

lábak (tarsusok vörösek) feketék ; némelykor a fej és

a szárnyfedk mells széle is vörös. Hossza 45—7 mm.
Hazánkban eddig a következ helyeken gyjtötték: I.

Peszér ; III. Jobbágyi; V. Nagyszeben, Szent-Erzsébet,

Nagy- Csr. — (personata Arragon., Spin.)

/. a/bojasciata Charp.

2. Trib. Tillini

2. Tillus Oliv.

1 . A szárnyfedk elül rovátkásan pontozottak ... ... ... 2.

— A szárnyfedk elül is rendetlenül pontozottak. Fekete,

szárnyfedi egyszín sár ák, vékony fekete szrökkel
fedettek, Hossza 8—10 mm. - - Hazánk jellemz faja;

ismert termhelyei : V. Nagy-Sínk, Alsó-Szombat, Se-

gesvár, Csíkmegyei hegyek és VII. Horvátország

3. pallidipennis Bielz.

1. A szárnyfedk pontsorai majdnem a csúcsig érnek
Fényes fekete, a ÍS eltora fekete, a ??-é vörös; a szárny-

fedk feketék, némelykor azonban két sárga folt Jép fel

a középen (= var. bimaculatus Donou.) vagy e két

sárga folt egy hasonló szín közép- és egy oldalszél

Melletti vonallal öss e van kötve a vállal (= var.

liyalinus Strm.) Hossza (3— 10 mm. — Egész Európá-
ban és a Kaukázusban honos, hazánbban is közönséges.
Változatai közül eddig csak a var. hyalinus t találták

meg Magyarországon, egy példányt Frivaldszky Imre
gyjteményébl ismerek közelebbi termhely nélkül,

egyet pedig magam gyjtöttem a Vöröstoronyi szoros
melletti „Vurfu plesa" nev havason. — (ambuláns Fabr.

í, ruficollis Herbst £, rugulosus D. Trre abnorm.)

1. elongatus Livim.
—- A szárnyfedk pontsorai csak a sárga harántcsíkig ter-

jednek. Fekete, a szárnyfedknek valamivel több mint
els harmada vörös, a többi fekete, ennek els harma-
dában egy keskeny sárgás-fehér harántcsíkkal. Van egy
változata (melyet nálunk még nem találtak), ennél a

szárnyfedk vörös színezdése a sárgás fehér harántcsikig

terjed (= var. tricolor Spin.) Hossza 4— 7. mm. Kö-
zönséges. 2. unifasciatus Fabr.

3. Tíirsostenns Spiuola.

Fekete, sárga szrökkel fedett, a csápok, lábszárak és

lábfejek barnás vörösek. A fej körülbelül olyan széles

mint az eltör háta, mindkett elég durván pontozott.

A szárnyfedk feketés barnák, a közepük mögött egy
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keskeny fehér harántcsíkkal. Hossza 3.5—6 mm. Dél-

Európa és a Kaukázuson kivül Afrikában és Észak-
Amerikában is fordul el ; nálunk : V, Szent-Erzsébet,

Szászrégen és VI. Herkulesfürdn találták.

1. univittatus Rossi.

3 Trib. Clerini.

4. Opilo Latr.

1. A szárnyfedk barnák vagy sárgák, ritkán egyszínek,
rendesen egy világosabb harántsávval. .._ ._. ___ ... 2.

— A szárnyfedk mells fele vörös, hátrafelé fekete, a fe-

kete alapon egy sárgásfehér harántcsíkkal. A feje és

eltora fekete, némelykor az eltör is vörös (=== var.

frontalis Klug.) Hossza 6—9 mm. — Különösen a Bal-

kánfélszigeten és Kis-Ázsiában, továbbá a Kaukázusban
fordul el, Magyarországon Kalocsa és Hajós mellett

találták. A Nemzeti Múzeumban lev példányok mind
a var. frontalis-hoz tartoznak. 4 taeniatus Klug.

2. A szárnyfedk barnák, világosabb csíkok és foltokkal

;

a lábak sárgák, a czombok vége sötét. .__ .__ ... 3.

— A szárnyfedk és lábak egyszín sárgák, némelykor a

szárnyfedk közepén a varrat mellett egy sötétebb el-

mosódott folttal. Hossza 8— 10 mm. — Közép- és Dél-

Európában honos, nálunk a következ helyeken gyj-
tötték : I. Budapest, Dabas, Kalocsa ; II. Pécs ; VI. Ulma
Grebenácz, Herkulesfürd. ... .„ ... 3. pallidns Oliv.

3. A szárnyfedk rovátkásan pontozottak és e pontsorok a

szárnyfedcsúcsi foltig érnek. Barna, a szárnyfedkön
egy nagy vállfolt, szárnyfed csúcsi folt és egy középs
haránt-csík világosabb sárgásbarna. Hossza 8— 12 mm.
Elfordul Közép- és Dél-Európában ; Magyarországon a

következ helyeken találták : I. Budapest ; III. Besztercze-

bánya, Hermánd, V. Fogaras, Brassó, Keresztényhavas,

Hosszúfalu. Magam csak egy hazai példányt ismerek,

melyet Pável János Kszegnél gyjtött Vasmegyében.
1. domesticns Strm.

— A szárnyfedk pontsorai már a középen túl elenyésznek.

Sötét barna, a csápok, a lábak (a czombok sötét végé-

nek kivételével) és a szárnyfedkön egy ferde, rendesen

a varratig terjed vállfolt, a középs harántcsík és a

szárnyfed csúcsi folt világos barnás- sárgák. Hossza
9— 14 mm. — Egész Európában van elterjedve, nálunk

is közönséges __ — __. ~_ 2. mollis Linn.

15. Clerus Creoffr.

Fekete, a szárnyfedk elsó negyede és a potroh vörös.

A vállbütyök fekete. A fej, az eltör és a szárnyfedk

vörös negyede fehér szrös ; a szárnyfedk többi része
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bársonyszeren fekete szrös, elül egy fehér folttal a

varrat körül és fehér haránt csíkkal az utolsó negyed

eltt. Hossza 11—15 mm. — Közép-és Dél-Európában

honos, hazánkban elég gyakori. ... ... /. mutillarius Fabr.

6. Thanasimus Duval.

1. Vörös, a közép-és utómell fekete, úgyszintén a feje, az

eltör mells széle és szárnyfedi is feketék, utóbbiak

eleje vörös, a fekete mezn egy keskeny elüls és egy

szélesebb hátulsó fehér harántcsíkkal. Ha a mells fehér

esik a vörös és fekete mez között foglal helyet és a

csápok és lábak vörösek: a törzsfajjal van dolgunk, mely

különösen Németországban található, de igen ritka, ná-

lunk még nem figyelték meg. Olyan mint a törzsfaj, de

de lábai feketék a var. austriacus Reitt.-nek, mely Alsó-

Ausztriából lett leírva, de Pável János a mármarosme-
gyei Zsihovecz hegyen is találta. A var. jemoralis Zeit.

fpectoralis FussJ-nal a mells fehér csík már a fekete

mezben fekszik, tehát közte és a vörös mez között

fekete. Ez utóbbi változat Mánnarosmegyében és a ,

Cibin- és Kerczi hegységben fordul el. Hossza 6—8 mm.
1. rufipes Brakm.

— Teste alul egészen vörös, feje fekete, az eltör háta és

a szárnyfedk eleje vörös, utóbbiak különben feketék,

elül egy keskenyebb és hátul egy széles fehér csíkkal

;

a lábak feketék. Némelykor az elüls fehér csík a szárny-

fedkön olyan széles mi it a hátulsó (= var. brevicollis

Spin.) Hossza 7— 10 mm. Mindenfelé közönséges; faj-

változata nálunk is elfordul. ... ... 2. forwiicarius Linn.

7". Allonyx Duval.

Fekete, a csápok eleje, az eltör háta és a lábak, a rész-

ben fekete ezombok kivételével, vörösek ; a szárnyfed-
kön egy nagyobb sárgásfehér folttal az els harmadban
és egy kisebb a csúcs eltt. Hossza 5—6 mm- — Közép-

és Dél-Európában fordul el, nálunk a magyar tenger-

part vidékén találták. ... ... __. 1. quadrimaciilatus Schall.

8. Trichodes Herbst.

1. Az eltör háta finoman pontozott .... ... ... ... ... 2.

— Az eltör háta durván pontozott. Sötét ibolyakék vagy
néha zöldeskék, felül fekete, alul szürkés-sárga szrzettel,

a szárnyfedkön egy-egy vörös vállfolttal és egy középs
és csúcs eltti vörös harántcsíkkal. Hossza 8— 18 mm.
Hazánk több helyérl ismerjük, de általában véve elég

ritka. ... ... ... ... ... ... ... ... 3. favarins Iliig.

2. A szárnyfedk alapszíne vörös, két sötét-ibolyakék haránt-

csíkkal és szárnyfedcsúcsi folttal. Némelykor az elüls
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kék harántcsík 2—3 foltra oszlik (= var. siibtrifasciatus

Klug.). máskor teljesen hiányzik (= var. wnifasciatus
Klug.) Hossza 9— 15 mm. — Mindenfelé közönséges

;

a var. subtrifasciatus ismeretes: I. Rákos- Keresztúr,

Péczel, Peszér. VI. Grebenácz és Herkulesfürdrl, a

var. unifasciatus Szászsebesrl (Coll. Fuss.) /. apiarius Livin.

A szárnyfedk alapszíne kék, két vörös harántcsíkkal,

egy a középen és egy a csúcs eltt ; némelykor a váll-

bütyök vöröses (= var humeralis Kr.). Hossza 8—12
mm. — A Kárpátokban és Szibériában fordul el; ritka.

A változatot a Rodnai havasokból (Coll. Fuss) és a

mármarosmegyei Zsihovecz hegyrl (Pável) ismerem.

2. irkutensis Laxm.

11. Subfam. Corynetinae.

4. Trib. Enoplüni.

9. Enoplium Líitr*.

Fekete, a csápok töve és a tarsusok barnák, a szárnyfe-

fedk sárgás-barnák, felül sárga szrzettel. Hossza
4—7 mm. — Dél-Európában honos, hazánkból csak

néhány Frivaldszky Imrétl származó példányt ismerek

közelebbi termhely nélkül. ... ... 1. serraticorne Villers.

ÍO. Ortlioplenra Spinola.

Fekete, eltora és potroha vörös, a szárnyfedk sötét-

kék színek, a csápok töve és a tarsusok sárgás vörö-

sek, szrzete fekete, az eltör szrzete némelykor sárga.

Hossza 7— 9 mm. — Egész Európában fordul el,

hazánkban is már több helyen gyjtötték, de azért ritka.

1. sanguinicollis Fabr.

5. Trib. Corynetini.

11. Corjnetes Herbst.,

Kék, a csápok feketék, némelykor a csápok töve és a

tarsusok sárgásbarnák. Hossza 3"5—6*5 mm. — Egész

Európában és a Kaukázusban fordul el, hazánkban

nem rit<a. (ruíicornis Sturm.) ... ... 1. coeruleus De Geer.

12. TVecr»ot>ia Latr.

Vörös, a fej, a csápok és a hasa fekete, a szárnyfedk

a vörös tövük kivételével kék vagy zöldeskék színek.

Hossza 4— 6 mm. — Közép- és Dél-Európában honos,

nálunk is elfordul, de ritka : I. Budapest ; III. Budatin

;

V. Erdély ; VIII. Carlopago. ... ... ... 1. rnficollis Fabr.

Kék, zöldeskék vagy bronzszín ... ... .._ ... ... 2

A csápok és lábak feketék ; a szárnyfedk a hátrafelé
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elenyész rovátkos pontjaik között is durván pontozottak.

Hossza 4—4'5 mm. — Elfordul egész Európában,
nálunk közönséges. ... ... ... ... ... 2. violacea Linné.

— A csápok töve és a lábak vörösek ... ... ... ... 3.

3. A csápok a bunkóig, a lábak egészen vörösek. Az eltör
háta és a szárnyfedk srn pontozottak ... ... ... 4.

— Az els csápíz és a lábak vörösek, a csápok többi része

és a tarsusok feketék ; az eltör háta kevésbbé ersen
pontozott, a szárnyfedk srn szemcsézettek. Hossza
5—7 mm. — Fiúméból lett leírva, valószín, hogy ezen
faj hajóval importált exotikus állat ___ 5. Konowi Hoffm.

4. A szárnyfedk rövid odasimuló szürkés vagy sárgás szürke
szrökkel fedettek. Némelykor az állat felül nem kék
vagy zöldeskék, hanem sötét bronzszín (.4= var. aenei-

pennis m.) Hossza 4—5 mm. — Egész Európában for-

dul el, nálunk közönséges, az új fajváltozatot Pável

János gyjtötte .... __. ... ... 3. rufipes De Geer.
— A szárnyfedk szrzete fekete és az odasimuló szrökön

kívül, elszórtan hosszabb felálló szrök is vannak.
Hossza 4—5 mm. — Kozmopolita Eddig elbbi fajtól

nem különböztették meg, a magyarországi anyag között

a következ helyekrl származó példányokat találtam

:

I. Budapest ; V. Szász-Sebes ; VI. Oravicza, Herkules-

fürd, Rumunyest ... ... ... ... ... 4. pilifera Reitt.

lí$. Opetiopalpus Spinola.
A fej, az eltör, torpaizs, lábak és csápok vörösek ; a
szárnyfedk kék vagy zöld-színek, ersen pontozottak

;

az utómell és potroh fekete. Hossza 2—3*5 mm. —
Közép-Európában fordul el ; hazánkban nem ritka.

1. scutellaris Panz.

Az Acherontia Atropos története

Irta A. Aigne Lajos.

II.

Az utóbb említett kimutatás után azt hihettük volna, hogy a

vitás kérdés egyszersmindenkorra el van intézve. De nem ! Idrl-
idre újra akadnak nem kevésbbé jeles lepkészek, kik eldeik

kutatásait .és feljegyzéseit nem ismerve, vagy tekintetbe nem véve,

a régi balhiedelmet ismét hirdetgetik.

Ilyenek különösen Rössler, Pabst és Rühl. Rössler
(i. h.) csak feltételes híve a régi tannak. S:ennte az Atropos alkal-

masínt Afrikából vagy Indiából vándorolt be, még pedig a burgo-


