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10.

—

VIII. 8., ab. parvipnncta Fuchs csak a II. iv. között; Sehrus

B. r. V. 25.—VI. 28. és VII. 28—VIII. 15.; umiima Fssl. k.

V. 20—VI. 16. és Vll. 15—VI. 10., ab. simplex Aign. (alsószárny

alul szem nélkül) r. semiargus Rótt. VI. 6

—

VI. 30. ab. caeca

Fuchs r. cyllariis Rótt. gy. V. 8. -V. 30. és Vll. 28— VIU. 15.

Jolas 0. Hernádvölgy (Húsz)., Alcon F. gy. VII. 2— VII. 30.,

ah. alconides Dahlstr. gy. Vll. 12

—

VIII. 6., Eiiphemus Hb.

gy. V. 10—VI. 6. és Vll. 12—VIII. 4.; Árion L. gy. Vll. 2— Vili.

iC, var. obscura Christ. r. és ab. iinicolor Horm. r.; Arcas Rótt.

Húsz fogta.

Magyarország Endomychidái.

Irta Csiki Ern.

Az Endomychidae bogárcsaládnak ezideig mintegy 600 faját

ismerjük, ezek azonban leginkább a tropikus tájak lakói, hazánkban

és egyáltalában a paláarktikus régióban kevés a képviseljük. A
magyar bogárkatalógus szerint (Fauna Regni Hungáriáé, Coleoptera

1897.) hazánkban 26 faj és 3 fajvált(jzat fordul el; az ott felso-

roltak közül azonban a Myrmecoxenns genus 2 fajjal a Colydiidae,

Lithophilus genus 1 fajjal pedig a Coccinellidae családba tar-

tozik. A bogárkatalógus megjelenése óta faunánk 2 fajjal gyarapodott,

nevezetesen a Lycoperdina banatica Ganglb. és Alexia. tatrica Reitt.

(= Sphaerosoma punctattmi Reitt. var.) fajokkal. Alábbiakban mint

7
a faunánkra új ala-

kok legelször e nli-

tetnek : Sphaerosoma

Seidlitzi Reitt., Lyco-

perdina síiccincta Linn.

var. disca Gerst. és

Mycetina crnciata

Schall. var. Fiissi m.

(^nov. var.)

Ami az Endomychidák elfordulását illeti, azok leginkább

pöffetegekben Bovista, Lycoperdon), taplógombákban, korhadó fák

kérge alatt, lomb alatt és egy faj, a ritka Pleganophorns bispinosus

Hampe, öreg tölgyfák kérge és mohvánkosai alatt hangyák társa-

ságában élnek.

1. ábra. Mycetina cruciata Schall.; 2. ábra.
var. calabra Costa; 3. ábra. var. Fussi m-

(nov. var.)
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Táblázat az alcsaládok, tribusok és nemek
meghatározására:

1. A lábfejek álnégyízesek, azaz négy ízbl állók, de a 3.

izük kicsi, szorosan függ össze az utosó ízzel és a 2. íz

felületének barázdájában van elrejtve. Subfam. E n d m y-

chinae. ... . .. . . ... ... ... -- - 8.

— A lábfejek négyízesek (szabadon fekv 3 ízzel) vagy

háromízesek. ... ... .__ ... ... _.. ... .-. — . 2.

2. A csápok vastagok, négy ízbl állók, az utolsó íz igen

nagy. Subfam. Trochoideínae. Ide egy nem tartozik.

7. Pleganophorus Hampe
3. Az utómell elüls szöglete oldalt eléri a szárnyfedk

epipleuráit, a fels oldalszegylemeze elöfelé hegyes, hát-

rafelé szélesed. Subfam. Sphaerosominae. Ide

egy nem tartozik kis gömböly állatkákkal. I. Sphaerosoma Leach.

— Az utómell oldalt nem terjed az epipleurákig, mert az

ell széles és hátrafelé keskenyed fels oldalszegy-

lemezek elválasztják azoktól. Subfam. Mycetaeinae 4.

4. A csápok szabadon a homlok elüls részén, a szemek

között vannak elhelyezve. — 1. Trib. Mycetaeini — 5.

— A csápok a szemek eltt, a homlok oldalszéle alatt

vannak elhelyezve — 2. Trib Liesthini. Egy nemmel:

6. Líesthes Redtb., Gangib.

5. A lábfejek 3 ízbl állanak, a test majdnem félgömb-

alakú, a szárnyfedk rendezetlenül pontozottak ... ... 6.

— A lábfejek 4 ízbl állanak, a test tojásdad alakú, a szárny-

fedk tübbé-kevésbbé sorokban pontozottak ... _- 7.

6. A csápok 10 ízbl állanak, az eltörn ívelt hosszbaráz-

dák nincsenek ... _ ... -. ... 2. Mychophilus Friv.

— A csápok 1 1 ízbl állanak; az eltörn kétoldalt az ol-

dalszéllel párhuzamosan haladó ívelt vonal van ...

3 Clemmys Hampe, Seidl.

7. Az eltörn oldalt egy a közepéig ér bemélyedés van,

a szárnyfedk varratvonala teljes, válldudorok vannak,

az utómell hosszabb mint az els hasiszelvény.

4. Symbiotes Redtb

— Az eltör mindegyik oldalán egy teljes, elfelé az oldal-

széltl távolodó barázda van, a szárnyfedkön válldu-

dorok és varratvonal nincsenek, az utómell rövidebb

mint az els hasiszelvény. --- --- — 5. Nlycetaea Steph.

8. Az elüls csipk érintkeznek, csak elül választja ket

egymástól el az elmellnek egy igen keskeny és hegyes

nyúlványa ; a potroh 5 szabadon fekv hasiszelvény-

bl áll
"

... .- ... — — — - - — — — ^^
9-

— Az elüls csipk között az elmell szabadon fekv

nyúlványa van, tehát nem érintkeznek ; az elmell nyúl-

ványa hátrafelé meghosszabbított és a közép mellig terjed;

a hasiszelvények száma hímeknél vagy nstényeknél is 6. 11.
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9. A test felülete durván pontozott, az els hasiszelvény

rövidebb mint a következ három szelve n\^ együttvéve;

a csápok vékonyabbak, 3. ízük hosszú, atöbhi valamivel

hosszabb mint széles __. ... ,_. ... 8. Dapsa Latr.

— A test telüleie finoman pontozott ; az els hasiszelvény

oly hosszú vagy hosszabb mint a következ három
együttvéve; a csápok vastagabbak, a 2 és 3. íz m^ijd-

nem egyenl hosszú, az 5— 8. oly hosszú mini széles

vagy szélesebb .__ __. .__ __ ._. ... ... .. ... 10.

10. A csápok bunkója lassankint vastagodó hírom ízbl
áll, az ízek alig hosszabbak mint szélesek. 9 Lycoperdina Latr.

— A csáook bunkója három harántos hosszánál sokkal

szélesebb ízbl áll ... .. ... .. ... 10. Hylaia Redtb.

11. Az alsó állkapcsi tapogatók utolsó íze kúpszeren hegyes,

az 1. és 2. lábfejíz egyenl széles. ... ... ||. Mycetina Muls.
— Az alsó állkapcsi tapogatók utolsó ize baltaform;), vége

felé szélesed, ferdén lemetszett ; a 2. lábfejíz szélesebb

mint az els ... ... .,. ... . 12. Éndomychus Panz.

Táblázat a fajok meghatározására:

l. Subfam. Sphaerosominae.
1- Sphaoi'osoma Leach.

(Alexia Steph., Hygrotophila Champ.)

1. Felül csupasz. Rövid tojásdad alakú, fekete, (ki nem
színezdött példányok barnásvörösek) a csápok, tapo-

gatók és lábak sárgásvörösek ; felül sí ina vagy csak
néhány igen finom póttal beszórva. Némelykor a fej es

az eltör finoman, a szárnyfedk ersen és srn pon-
tozottak (= var. glabrum Reitt.) Hossza 11— VQ m.-

m. — Nem ritka. /. globosum Stiirm.

— Felül szrös ___ ... „__ ._. __. ._ ._. ^^ _. 2.

2. A szrök rövidek, a testhez simulok ... __. ._. ... 3.

— A szrök hosszúak, ferdén állók vagy igen hosszúak
és elállók. ... . .. __. .._ ... ._. ... _.. __. 5.

3. A fej és az eltör igen finoman, a szárnyfedk vala-

mivel ersebben szétszórtan pontozottak. Hoszsza
\A— 1'5 mm. — Faunánkra új; a M. Nemz. Múzeum
gyjteménvében 2 Horvátországból származó példány
van (pilosum Reitt.) ^.. ... ___ ... .__ 2 Seidltízi Reitt.

— A fej és az eltör elég ersen, a szárnyfedk ersen és

srn pontozottak ... __. ... ... 1_ __. ._ ... 4.

4. Nagyobb. Hossza 17 mm. Fekete, hosszabb kissé a test-

hez simuló szrzettel fedett; a fej és az eltör finoman,
a szárnyfedk ersebben pontozottak, utóbbiak némely-
korsrn és erse i pontozottak (= var. tatricum Reitt.)
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— Magyarországon kívül Stájerország, Krajna és Szer-

biában, faj vált )zata a Magas Tátrában fordul el
3. punctattim Reitt.

— Kisebb. Hossza 1'3— r4 mm. Szrzeie megleheícs rövid,

testhez simuló ; fekete, a feje, eltora és a szárnyfedk
varratja gyakran barnásvörös. —• A Kárpátokban honos.

4, carpathiciim Reitt.

5. A szárnyfedk hosszú, ferdén álló szrzettel fedettek

;

félgömbszer, fekete, a csápok, tapogatók és lábak sár-

gásvörösek. Hossza 1*4— 17 mm. — Közép- és Dél

Európában honos, hazánkban nem ritka (piliferum Jaqu.

Duv., Reitt.; ignorans Reitt.) .._ _. ,. 5. pilosttm Panz.

— A szárnyfedk szrzete igen hosszú, felálló _ . ._. ... 6.

tí. Kisebb. Hossza 1

—

\ 'l mm. A fej és az eltör nagyon
tinoman, alig észreveheten, a szárnyfedk durván és

srn pontozottak ; barnás- vagy sárgasvörös, a csápok

tapogatók és lábak világosabbak. — Egész Európában
található, hazánkban eddig csak Horvátországban találták.

7. piliferum Reitt

— Nagyobb. Hossza 1*3— 15 mm. A fej és az eltör srn
(jól láthatóan), a szárnyfedk igen srn és nem nagyon
durván pontozottak. Fekete, a csápok, tapogatók és

lábak sárgásvörösek, némelykor a fej és az eltör vagy

az egész test barnásvörös. — Eddig csak hazánk dél-

keleti hegységeibl ismeretes (pilossima Reitt.) ^)

6. Reitteri Ormay.

II. Subfam. Mycetaeinae.

1. Trib. Mycetaeini.

S- iM^'ehophiliis F'riv.

Félgömb-alakú, domború, fertlén felálló elég hosszú szr-

zettel fedett, rtszín vagy barnássárga, a csápok és

lábak világosabb színek. Hossza 1 — r4 mm. — Ha-

zánkon (Budapest, Herkulesfürd, V.-Gorica) kívül

Szerbiában is megtalálták ... ..- -.. ... 1. minntns Friv.

3- Olemmj^s Heidll.

(Clemmus Hampe, Clemnus Redtb.)

Hosszúkás gömböly, hátul csúcsos, szrzete hosszú,

rtszín vagy barnássárga, a csápok és lábak sárgásvö-

1) Ide sorolja Kuthy D. (Fauna Rcgni Hungária. Coleopt. 1897. 88.)

synonymákként még a pilosissima Friv. és pubescens Friv. fajokat is, de ez nem

helyes, mert azok jó fajok, — Trökországban és Kis-Azsiában fordulnak elö.
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rösek. Hossza TS—2 mm. — Termhelyei: I. Hagy-

mádfalva; IV. Nagyszeben; VI. Német-Bogsán Mehádia;

VII. Zupanje, V.-Gorica. .__ . _. 1. troglodytes Hampe.

^. Symbiotes Redtb.

1. Hossza 1-5— rS mm. Tojásdad, rozsdavörös vagy sárgás

vörös, fén^^I, az eltör igen finoman pontozott, a szárny-

fedk szrösek, a varratvonal elül kifelé hajlik és a

szárnyfedk tövének közepéig terjed. — Termhelyei :

I. Budapest, Kalocsa, Szombatság; II. Fels-Löv; III.

K.-Kálna ; V. Nagyszeben ; VI. Mehádia. Ritka faj

(pygmaeus Hampe) ... ._. ... .-. 1. gihberosns Lucas.

— Hossza 23 mm. Tojásdad, rozsdavörös vagy sárgás-

vörös, fényl, az eltör ersebben pontozott, a scutel-

lum harántos, igen keskeny; a szárnyfedk 4. rovátkája

nem függ össze a varratvonallal a szárnyfedk tövén.

— Egyetlen példánya ismeretes, melyet Zágráb mellett

gyjtöttek. ... .__ ... ... _._ ... __. 2. armatus Reitt.

5. IVJLycetaea Steph-

Hosszúkás ovális, szrös^ a szárnyfedkön a szrök so-

rokban vannak elhelyezve, rozsdavörös, fényes, a csápok,

tapogatók és lábak világosabb rozsdasárgák. Hossza
r5— r9 mm. — Pinczékben penészes hordókon gya-

kori ... ._. ... ... ... ... ... ... ... 1. hirta Marsh.

2. Trib. Liesthini.

6. Liesthes Grangflb.

(Leiestes Redtb.)

Hosszúkás, vörös, fényes, a szárnyfedk, a közép és

utómell és a potroh fekete, ki nem színezdött példá-

nyoknál a szárnyfedk csúcsa és a mell barnásvörös

vagy az egész állat ságásvörös. Hossza VQ— 3'4 mm.
— Korhadt fák kérge alatt él ; ritka. Hazánkban eddig

csak a délkeleti hegyvidékben találták 1. seminigva Gyllh.

III. Subfam. Trochoideinae.

"T. í^legfanophoruis Hampe.

A csápok négy ízbl állanak, a 4. íz igen nagy, a 3. íz

a 4. ízbe ékelt. Rozsdabarna, rövid és finom szrzettel

borított, a fej igen finoman, az eltör finoman és

srn, a szárnyfedk valamivel durvábban pontozottak.

Hossza 3 '5—3'8 mm. — Öreg tölgyfák vastag kérge
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vagy mohvánkosai alatt a Lasius alienus Först. vagy L.

brunneus Latr. társaságában él; hogy myrmekophil állat,

azt már a csápok szerkezete is bizonyítja. Termhelyei:
V. Nagyszeben; VI. Mehádiá; Görögországban is gyj-
tötték. Igen ritka ... ... ... ... 1. bispinosus Hampe.

IV. Subfam. Endomychinae.
8- Dapsa Latr.

1. Az eltör oldalai az elüls szögletek eltt mélyen kimet-
szettek, a szögletek ennélfogva kampószeren kiállók. —
Subgen. Dapsa s. sir., Mtils.

Rozsdavörös vagy sárga, gyéren szorzott, min-

degyik szárnyfed közepén egy nagyobb folt

és egy hossziikás varratmenti folt az utolsó har-

madban fekete, némelykor e foltok összefüggk.
Ritkán a fej, az eltör, a mell és a potroh töve is

fekete (^^ var. nigricollis Gerst.) Hossza 4—45
mm. — Hazánkban elég gyakori, fajváltozata ritka,

ennek termhelyei: VI. Herkulesfürd és Korniaréva.

1. denticollis Germ.
— Az eltör oldalai az egyszer elüls szögletek eltt ki

nem metszettek. — Subgen. Phylira Mnls.

A D. denticollis-hoz hasonló színezdés, de a

szárnyfedk közepén lev folt inkább hosszúkás,

egyébként az eltör egyszer elüls szögletei alap-

ján attól könnyen megkülönböztethet. Hossza
4

—

A'ö mm. — Déleuiópai faj, melyet hazánkban
egyszer a krassó-szörény-megyei Ferenczfalva

mellett találtak. _.. ... ... 2. trimacnlata Motsch.

Q Lycoperclina L^atr.

1. A szárnyfedk varratvonala elül ersebb és mélyebb,

mint hátul ; az elüls lábszárak egyszerek. — Subgen.

Lycoperdina s. str. ... ... ._ . ..- ... ... -. 2.

-- A szárnyfedk varratvonala elül igen finom vagy telje-

sen elenyészett; az elüls lábszárak hímeknél tüskeszer

ers foggal vannak felfegyverkezve, nstényeknél kissé

szélesedettek. — Subgen. Golgia Mnls. ._. ... ... 3.

2. A szárnyfedkön a vállon belül egy rövid mélyedés van,

a varrat elül ersen bemélyedt. Fekete, fényes, a fej

(némelykor), a szárnyfedk csúcsa, a csápok és lábak

barnásvörösek. Hossza 4—o mm. — Ritka. Termhelyei

:

III. Trencsén (K.-Kubra); IV. Czéke; V. Nagyszeben.

1. Bovistae Fabr.

— A szárnyfedkön a vállon belül bemélyedés nincs, a

varrat elül kevésbbé vagy annyira bemélyedt, mint há-

tul. A csápok rövidebbek, ersebbek, az 5— 10. íz ha-
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lantos; az eltör oldalt finomabban szegélyezett. Hossza
4—5 mm. — Termhelye : Herkulesfürd. ... ...

2. banatica Ganglb^

3. A csápok vastagok, hosszabbak, a 2. íz hosszabb mint

széles, a 3. hosszabb mint a 2., a 4. kissé, az 5. alig szé-

lesebb mint hosszú, a 9. hosszabb ts szélesebb minta
8., de kisebb mint a 10. Az eltör szívforma, oldalai

hátul párhuzamosak. Rozsdavörös, a szárnyfedk egy

szeles fekete harártsávv'al, az utómell és a potroh fekete

vagy barna. Némelykor az eltör közepe is fekete vagy

barnás (=-- var. disca Gerst ) Hossza 4—4'5 mm. — A
törzsalak Magyarország egész területén fordul el ; faj-

változata a faunára új termhelyei : I. Debreczen (Bíró;;

III. Beszterczebánya (PáveU; V Nagyszeben (Csíki.)

3. sticciucta Linn,

— A csápok vastagabbak, rövidek, a 2. íz kissé szélesebb

mint hosszú, a 3. oly hosszú mint széles, a 4—8. íz

kissé, a 9— 10. sokkal szélesebb mint hosszú, utóbbi két

íz befelé fogszeren szélesbedett ; az eltör közepétl
hátrafelé gyengén keskenyedik, a czombok és lábszárak

vastagok. Egyebekben a L. succinctával azonos. Hosz-

sza 4 5 mm. — V. Fels-Kerecz. _.. 4. crassicornis Reitt.

10. Hjylaia Kedtb.

(Ceramis Gerst.)

Hosszúkás ovális alakú, rövid szrzettel fedett, rozsda-

vörös, a szárnyfedk, a közép és utómell es az els
négy hasiszelvény feketék, némelykor a szárnyfedk
epipleurái elül, a váll alait szinten rozsdavörösek, ki nem
színezdött példányok egészen -argásvörösek. Hossza
2'8—3 mm. — Termhelyei: VI. Herkulesfürd, Uj-

Moldova .._ ... ... ___ ... ___ -_- 1. riibricollis Germ

11. IM^ycetina 31iils-

Oválís, fényes, vörös, a szárnyfedkön keresztalaku fekete

rajzolattal (1. ábra), a csápok és lábak, a közép- és

utómell és a potroh töve fekete. Némelykor a középs
harántsáv megvan szakítva úgy, hogy csak a varratszél

és egy kerek folt mindegyik szárnyfedn (2. ábra)

marad fekete (=^ var. calabra Costa), vagy egészen

vörös, a varrat és egy közös varratfolt a csúcs eltt

(3. ábra) fekete {= var. Fiissi m. nov. var.) Hossza
3 8—4'5 mm. — A törzsalak és a var. calabra egész

Magyarországon található, de elég ritka; a másik faj-
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változat, melyet gyjtje boldogult Fuss Károly emlé-
kére var. Fussi névvel jelöltem, a Feleki-hegyekbl
(Szeben vm.) származik. ') .__ ... ... ;. crticiata SchalL

1^ Endoiiijv^clius í*anz.

Hosszúkás ovális, skárlátpiios (elfakult példányok sár-

gásvörösek), a fej, egy középs hosszanti sáv az el-
törn es négy folt a szárnyfedkön feketék, a csápok
és lábak feketék. Némelykor a fej és az eltör egeszén
vörösek (=- var. Bielvi Reiit./ Hossza 4—6 mm. —
Hegyvidékeinkben elég gyakori ; fajváltozata Zemplén
megyében és Erdélyben fordul el. ... 1. coccineiis Liiin.

Szélesen, ovális, skárlátvörös, a fej, az egész eltör és

négy íolt a szárnyfedkön fekete, kissé ibolyásan fényl,
ritkán az eltör sötét barnásvörös. Hossza 5—6 mm.
— Az erdélyi és krassó-szörény-megyei havasokon fordul el.

2. thoraciats Chaip.

Küloníélék.

Állattani szakosztály. A Kir. M. Természettudományi Társulat

állattani szakosztályának i. évi feb. íl-én tartott ülésén D r.

Horváth Géza bemutatott egy kis tölgyfaágat a Pterocliloi ns

longipes DítJ nev levéltetünek tömegesen letojt petéivel. Az ujjnyi

vastagságú ágacska melyet Pável János 189ÍI. novemberben
a budai kamaraerdbl hozott, mintegy 20 cm. hosszúságban

teljesen borítva volt az apró fényes fekete petékkel; ezeknek

száma, az eladó becslése szerint, valami 1600-ra rúgott. A márc.

2-án tartott ülésen Aigner Lajos „Az Acherontia Atropos

hangja" czímen tartott eladást, melyhez érdekes megjegyzéseket

fzött K r i c k Jen lévai tanár és mások. Utána Dr. Kertész
Kálmán bemutatta az általa összeállított „Catalogus Tabanida-

rum"-ot, mely hézagpótló munka az egész földkerekségrl eddig

leírt bögölyfélék jegyzéke, majd „A magyarországi Notacanthák-

ról" értekezett, mely dolgozat az új folyóiratban, az „Állattani

Közlemények" ben fog megjelenni. Mocsary Sándor meg-

tartotta „Á legnagyobb nappali pillangók" czím eladását, mely

múlt havi számunkban jelent meg. Az április 6-iki ülésen C s i k i

Ern bemutatta „Magyarország Cicindela-féléi" czím eladása

mellett az eddig hazánkból ismeretes Cicindélákat. M a 1 1 á s z

József a Loxocarabns alnembe tartozó Carabus obsoletits és

varietásairl kritikus tanulmányt írt, melyet az illet állatok bemu-

1; E^y másik érdekes fajváltozatot nem régiben írtam le (Természet-

lajzi Füzetík XXIII. 1900. 401.) a Balkán íelszisetröl i'a>-. baUanica név alatt,

ennek szárnyf-idöi egészen feketék, csak az cpipieurák vörösek.


