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XIX. KÖTET. 1912 ÁPRILIS-MÁJUS 4-5. FÜZET.

Az Oryssus unicolor Latr. a magyar faunában.

Irta : Mocsáey Sándor.

1811-ben, tehát éppen száz évvel ezeltt, Latreille, a híres

franczia természetbúvár, Paris mellett a Bois de Boulogne-ban több

példányban egy fadarazsat talált, melyet az OLiviER-féle Encj^olopédie

Methodique VIII. kötetének 561. lapján Oryssus unicolor név alatt írt

le. Latreille halála után gyjteménybe széttagozódott s különféle

rovarászok kezébe került s nagyrészt tönkre is ment. Alkalmasint

ilyen sorsra jutottak az Oryssus példányai is. A franczia rovarászok

e fpjt úgy Paris környékén, mint egész Francziaországban a mai

napig mindhiába keresték s már azt lehetett hinni, hogy az egészen

kiveszett. Hiszen maga Edmond André is a levél- és fadarázsokról

írott nagy munkájában az Oryssus unicolor-ról csak jegyzet alakjában

emlékezik meg s azt kérdezi „vájjon az önálló faj-e (ez esetben

meglehetsen elégtelenül leírva) vagy csak egy barna, sötét válfaja

az Oryssus abietinus-uak ?" — Pedig ANORÉ-nak csaknem az összes

franczia hymenopterologusok gyjteménybe rendelkezésére állott.

Szerencsére azonban Latreh^le példányaiból egyet KLua-nak,

a berlini múzeum akkori igazgatójának és a levél- s fadarázsok ki-

váló mveljének, küldött ajándékba, mel}'" a berlini múzeum gyjte-
ményében a mai napig is meglehetsen jó állapotban van meg,

a mint azt Koxow Chalastogastra czím kitn munkájának 179. lap-

ján említi.

A mnlt nyáron Dr. Hensch Andor ny. ezredorvos és buzgó

rovarász Krapináról Horvátországban több más Hymenopterával

együtt egy Oryssus- íajt is küldött be hozzám két példányban, mely

kérdjellel Oryssus imicolor-nak volt jelezve. Az állatot megvizsgál-

ván s a Latreille féle leírással összehasonlítván, úgy találtam, hogy
az az adott leírással sokban nem eg.3'ezik. Visszaemlékezvén tehát

KoNow megjegyzésére, írtam Dr. Heymoxs berlini múzeumi rnek,
hogy ha lehetséges küldjék meg nekem megtekintés végett Latreille-

Rovartani Lapok. XIX, 4—5. (1912. V. 30).
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nek a múzeumban lev peldáuj^át. A múzeum igazgatósága kérése-

met ezúttal is szívesen teljesítette s így alkalmam volt azt Hexsch
2)éldányaival összehasonlítani. Már els tekintetre észrevettem, hogy
itt két egymástól lényegesen különböz, noha némileg hasonló fajjal

vau dolgom s azért mindkettt újólag összehasonlítóan leírtam és a

Magyar Nemzeti Múzeum folyóiratában (Annales Musei Xationalis

Hungarici. VIII, 1910, 162. 1.) közzé is tettem, a nagyobb, zömökebb
s egészen fekete fajt felfedezje nevérl Oryssus Hensdiii név

alatt Írván le.

Xeni régiben }vIerkl Edé ti vásárolt HA'menopterákat a gyüj-

teménj'be beosztani akarván, a legnagjT'obb meglepetésemre az apró-

ságok között egy Xémet-Bogsánon május 10-én gyjtött állatot talál-

tam, mely nem volt más mint a már száz év óta keresett Oryssus

unicolor Latr. újabb és második ismert példánya. A faj tehát nem
halt ki, hanem Francziaországou kívül hazánknak is lakója és mint

társai valószínleg ez is fenyvesekben, a fenyk fájában él. Ekként

tehát Európában és így hazánkban is három Oryssus-íai fordul el,

méhnek közül az Oryssus ahieiinus Scop. Közép- és Dél-Európa feu}^-

veseiben meglehetsen ritka, mig az Oryssus Henschii Mocs. eddig

csak hazánk kizárólagos sajátja.

A három faj átnézete a következ :

1 (2). A potroh vérpiros, els két szelvénye és a has vége fekete,

a hímek utolsó két szelvényén felül azonkívül középnagyságú

sárgás-fehér folt vau. Xag.y állat, hossza 13— 15 mm.
1. abietinns Scop.

2 (1). Csak 5—6 mm. nagyságú állatok egészen fekete potrohhal.

3 (4). Meglehetsen zömök test, a csápok és a lábak feketék és

csak utolsó izük és a lábfej vöröses-fehér, az elüls szárnj^ak

csaknem a szárnj^j egyig átlátszók, többi részük szennyessárga,

széles átlátszó szalag nélkül, 2. Henschii Mocs.

4 (3). Karcsú, hengeres test, csápjai rtbarnák, a csájDOstor a har-

madik íztl kezdve alul és a lábak fehérrel tarkázottak, az

elüls szárnyak a szárnyjegj^ alatt és a végük eltt kissé

szennyessárgák, a szárnyjegy fölött meglehets széles átlátszó

szalaggal. 3. unicolor Latr.
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A Lycaena Escheri Hb. elfordulása

Magyarországon.

Irta : Dr. Kertész Aba.

1911 június 20-án a budai hegyekben egy Lycaena Escheri cf

került hálómba. Tudomásom van róla, hogy Dr. Baudisz Antal szin-

tén részesült e szerencsében s így a budai hegyekben összesen 2 cf

esett zsákmányul. Érdemesnek tartom, hogy foglalkozzam ezzel az

esettel, annál is inkább, mert tudtommal Magyarországon eddig még

nem figyelték meg ezt a csillogó Lycaena t. Legalább ezirányú kuta-

tásaim eredménytelenek voltak, a mennyiben a Magyar Nemzeti

Múzeum magyarországi gyjteményében nincs meg, Aigner Lajos

„Magyarország Lepkéi" czím munkájában csak mint délfranczia-

országi fajt említi, „Magyarország pillangói"- ban (Rovartani Lapok.

XII, 1910, 133. 1.) pedig csak a var. clalmatica Spr.-I ismerteti

Dalmácziából.

Magj^arország faunájára ezek szerint mint új faj jönne

tekintetbe.

A Lycaena Escheri az Alpok déli lejtinek lakója^ elfordul

ezenkívül Dalmácziában és Herczegovinában is. Színe kissé lilás

árnyalatba hajló szép világoskék, úgy elüls mint hátsó szárnyainak

erezete pedig kissé világosabb. A rojtok töve barnás, széle azonban

fehér. A szárnyak fonákoldala hamvas, hátsó szárnyának töve pedig

zöldes behintés. Pettyezettsége a Lycaena icarus-éra, emlékeztet, az

egyes szemek azonban nagyobbak, erteljesebbek. Lényeges meg-

különböztet jele, hogy a L. Icarus elüls szárnya tövén lev két

szem a L. Escheri-né\ mindig hiányzik.

Egész megjelenésében általában a L. Icariis-\ioz áll legköze-

lebb, azonban nagyobb, erteljesebb és színezetében a kék az ural-

kodó és nem mint a L Icarus-nál a lilás.

A két faj megkülönböztetését legfeljebb az az eset nehezítené

meg, ha a L. Icarus ab. dara szárnytövi két szeme (az ab. icarinus

mintájára) hiánj^oznék. Azonban ebben az esetben is a szárnyak

színe útbaigazító lenne, mert az ab. dara színe a L. Bdlargus-éhoz

hasonló égszínkék, míg ellenben a Ij. Escheri színe megtartja jel-

lemz kissé lilás árnyalatát; csak a dalmácziai ab. clalmatica kékebb

mint a törzsfaj, de ez sem égszínkék.

A L. Bellargus-szal szintén nem téveszthet össze, mert ennek

rojtja feketével tarkázott, fonákja pedig teljesen elüt.

Ha feltevésem való, hogy ezen Lycaenát eddig Magyarorszá-

gon nem gyjtötték, az a kérdés merül fel, hogy hogyan került ide ?

Hogy egyes példányai a délvidéki szenderfélék módjára kerül-
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tek volna hozzánk, nem tehet fel, mert sem a faj testalkata, sem
szárnyerezetének alakulása kitartó és nagy " távolságokat átszel

repülésre nem képesíti. Kizártnak tartom ezen okból az esetleges

tömeges vándorlást is (mint pl. Pyrameis carcízw-nál), annál is inkább,

mert Lycaenáknál ilyent eddig még nem fiigyeitek meg. Vagy talán

már évek óta terjedne lassan fokról-fokra észak felé ez a faj ? Ez
feltehet, mert a mint látni fogjuk életfeltételei nálunk is megvan-
nak. De utóbbi esetben a budai hegylánczig közbees területen már
évek óta tenyésznie kellene abban az arányban a milyen mértékben

ész-ik felé terjeszkedik. Arról, hogy közbees területen gyjtötték

vob a nincs tudomásunk. Feltehet az is, hogy esetleg egy ersebb
légáramlat sodorhatott ide, ha nem is kifejldött lepkéket, de peté-

ket, a melyek itt elszórva tovább fejldtek.

Erre vonatkozólag Qgj nagyon is érdekes példát tudok fel-

hozni. A múlt század 90- es éveinek elején, július 4-én északról dél-

nek nagy vihar vonult el Budapest környékén. Néhány nappal

késbben azután egy a Jánoshegyre tett kirándulásom alkalmával,

annak északi oldalán, mely akkor fiatal vágás volt, virágokon a

Chrysoclius preiiosus F. nev díszes levélbogá? négy példányát gyj-
töttem. Másnap az elttem ismeretlen bogárral a Nemzeti Múzeumba
mentem, hogy nevét megtudhassam. Nagy volt a bogár látására a

múzeumban a meglepetés, mert az akkor még életben lév Fri-

VALDSZKY János és Pável János egybehangzóan állították, hogy ez

a Chrysomelida Budapest környékén nem fordul el és legdélibb

termhelye Budapest fölött a Mátra, itt megszakad és délen ismét

csak Mehádia környékén fordul el. Hogy a négy példányt új

termhelyére való tekintettel Frivaldszky azonnal a múzeumi gyj-
teménybe tzte az mellékes, de az elfordulást úgy magyarázta,

hogy a két nap eltti óriás szélvihar sodorhatta a Mátráról a János-

hegy északi oldalára, a hol a következ évben már számtalan pél-

dányát gyjthettem.

A Mátra és Budapest közötti távolság sokkal csekélyebb mint

a L. Escheri legközelebbi termhelye, t. i. Budapest és Dalmáczia

vagy Herczegovina között. Alig tehet fel, hogy a pillangó ily mó-

don vándorolt volna be, de hogy a petét esetleg valamely ers déli

áramlat sodorhatta ide kizártnak nem mondható.

Bármily módon is történt legyen a bevándorlás, tény az, hogy

két cf példány került hálóba és nem lehetetlen, hogy hegyvidékünk

állandó lakója marad.

Életfeltételeit megtalálja itten és bár Közép-Európa déli részé-

nek lakója a zord éghajlatot is eltri, mert magam is gyjtöttem e

lepkét nemcsak a Simplon olasz oldalán, hanem a Riffelbergen is

2600 m. magasságban, a hómezk szomszédságában is.
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Hernyója áprilisig' található Astragahis és Plantago-u.

Ezek után még csak arra kérem lepkésztársaimat, hogy figyel-

müket terjesszék ki a júniusban és júliusban repül kékesen csillogó

Lycaenákra, hátha sikerülne a lepkét másutt is megtalálni, hogy így

terjeszkedésérl és elterjedésérl tiszta képet nyerhessünk.

Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : De. Szilády Zoltán.

IT. Neuroptera et Fseiidoneuroptera.

Folyóiratunk 1908. évi XV. kötetében közöltem hasonló czím

alatt a Hemiriiera rendre vonatkozó adataimat. Akkori bevezet so-

raimra hivatkozva, most a reczésszárnyúak rendjeire térek át hasonló

formában.

Az idetartozó állatok gyjtésével már a „Magyar Birodalom

Állatvilága" czim katalógusunk megírása eltt foglalkoztam és a

retyezáti gj^üjtésem egy része Klapálek egyik akkoriban megjelent

dolgozatának^ megírásánál több új faj felállítására alapul szolgált.

Meggyzdtem arról, hogy mennyire érdékes ezzel az elhanyagolt

csoporttal foglalkozni és egyéb elfoglaltságom mellett, a mennjnre

irodalmi eszközeim megengedték, meghatározásokkal is próbálkoztam,

így jöttem rá többek közt a Ferla Selysi Pict. fajra, mely hazánk

faunájára új. Érdekes feladatnak látszott emellett egyes csoportokban

a folyórendszerekkel való esetleges összefüggés kérdésének tisztá-

sása a fajok elterjedésében. Ez ösztönzött arra, hogy az Alföldi Bi-

zottság munkafelosztásakor ezt az akkoriban még gazdátlan csopor-

tot magamra vállaltam. Azóta szép terveimnek búcsút mondtam, mert

az az örvendetes fordulat állott be, hogy a Alagyar Nemzeti Múzeum
állattári osztályának egy buzgó fiatal tisztviselje épen a rpczés-

szárnyúak tanulmányozását tzte ki czélul. Neki — Pongráoz Sándor
barátomnak — köszönhetem an3''agom jó részének meghatározását és

így azt iS; hogy az alábbi jegyzéket közölhetem.

Psocidae.

Ampligerontia variegata F. — Nagyenyed VI.

— fasciata F. — Nagyenyed VI. Eddig csak a Tátrából ismertük.

— contraHa Reut. — Detonáta VIII. Faunánkra új.

Psociis longicornis F. — Tusnád VIII.

1 F. Klapálek Bemerkungen über die Trichopteren- und Neuropteren-

Fauna Ungarn's. (Természetrajzi Füzetek. XXII, 1899, p. 429).
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Psocus bqmncíatus L. — Xagyenyed IX.

quaclrimaculaius Latr. — Igenpataka A'II.

Pierodela pedicularia L. — Nagyenj^ed VI, IX. 1902. évi szeptember

4-én nagy rajban szállongott az enyedi határhoz tartozó

csombordi berekben a Maros mellett. Eddig különben

csak Budapest vidékérl ismertük.

Caecilius flavidus Curt. — X^agyenyed VI.

Grapliopsocus cruciatus L. ^- Xagyenyed VI, IX--X.

Stenopsocus síigmaticus Imh. — Rákospalota VIII. Faunánkra új.

Perlidae.

Isogenus mihecula Xewm. — Xagyenyed V, Marosújvár V, Topánfalva

IV, Oláh-Lapád IV,'^ Retyezát VIII (1500—1900 m. ma-

gasságban), Radnai havasok VIII (1700 m. magasságig).

Perla maxiina Scop. — Xagyenyed V.

— marginata Paxz. — Aranyos-völgy : Alsó-Szolcsva VII, Re-

tyezát VIII (1650 m. magasságban).

— paliida GuÉR. — Igenpataka VIII.

— abdominalis Burm. — Gyilkos-tó VII, Fiuiiie VII, Sarajevo A'I.

Marshamea vitripennis Burm. — Igenpataka VII, Retyezát A^III.

— Selysi PiCT. — Xagyenyed III—VI. Faunánkra új.

Chloroperla grammatica Scop. — Xagyen^'ed VI, Igenpataka VI, Tus-

nád 'VII, Retyezát VII—VIII (1250—2000 m. magasság-

ban), Csepel VI.

— griseipennis Piot. — X^agj^enj^-ed VI.

— rivuloruin Pict. — Csorba-tó A^III. Faunánkra új.

Isopteryx torrentiiim Pict. — Igenpataka VI.

— apicalis Newm. — Budapest A^, Xagyenj^ed A^.

— fuscipennis Pict. — Csepel A"I. Faunánkra új.

Neplielopjteryx nehulosa L. — Xaayenj^ed III—lA", Oláh-Lápad III.

Taeniopteryx Risi AIort. — Xagyenyed lA^.

Capnia nigra Pict. — Xagyenyed III. A faunánkra új.

Leuctra geniciilata Steph. — Ruuk X. Faunánkra új. Hazája x\ngol-

ország.

Nemurella inconspicua Picx. — Ret3^ezát A'II (1150—2000 m. magas-
ságban).

Nemura laterális Pict. — Xagyenj^ed A", Retyezát A'II (1050 m. ma-

gasságban), Radnai havasok A^III (1300—1700 m.).

— variegata Oliv. — X'^agyenyed A^II-A^III, Retyezát A^III.

Protonemoura humeralis Pict. — Igenpataka A"II. Faunánkra új.

— fumosa Steph. — Igenpataka VII. Faunánkra új.
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EphenieHdae.

Palingenia longicauda Oliv. — Xag3^enyed VIT.

Oligoneura rlienana Imh. — Xagyenyed 1911. A^II. 27.-én rajban.

— pallida Hag. — Xagyenyed VII.

Folymitarcys virgo Oliv. — Nagyenyed IX.

Ephemera lineata Eat. — Xagyenyed YII.

— clanica Mull. — Ditró VII, Túr V, Havas Gáld VIII, Igen-

jDataka VI, Plitvicza VII.

— glaucops PiCT. — Xagyenyed VII. Faunánkra új.

Potamanthus luteus L. -- Budapest VI.

HahropMebia modesta Ha. — Xagyenyed, Igenpataka IV. Déleurópai

.faj; hazánk faunájára új.

Caenis lacteUa Eaton — Rákos IX.

Baetis Ehodani Picx. — Xag^^enyed V—VII.

Cloeon dipterum L. — Xagyenyed VI. 23, Rákos VII.

Rhitrogena germanica Eaton — Igenpataka VI.

Ecdyums forcipula Koll. — Xjármez IX.

— insignis Eat. — Xyírmez IX.

Odotiata.

Sympdnim vulgaium L. — Xagyenyed IX, Radnai havasok VIII

(1300 m.)

— striolaiiim Charp. — Xagyen3'ed VII, XI, Remete (Aisó-

Fehér vm.) VIII.

— meridionale Selys. — Xagyenyed VII.

— sanguinemn Mull. — Xagyenyed VII—VIII, Alagyar-Bagó VII.

Crocoiliemis erythraea Brullé — Xagyenyed VII.

Lihellula depressa L. — Xagyenyed V, VII, Igenpataka VI, Tövis VII.

Leptetrum quadrimaculaium L. — Xagyenyed VI, Marosújvár V, Tus-

nád VIII.

OrtJietrum coendescens F. — Xagyszeben VII.

— brunneum Fonsc. — Xagyenyed, Fogaras VII.

Diastaiomma Caecüia Fourcr. — Xagj'-enyed VI, Igenpataka VII.

Aesíma vidgatissima L, — Xagyenj^ed VI, IX.

— flavipes Charp. — Xagyenyed IX.

Aesclina juncea L. — Xagyenyed IV.

— colnbercula Harr. {niixta Latr.) — Xagyenyed VII,

— affinis LiND. — Xag^^enyed VII.

— cyanea Mull. — Xagyenyed VII—IX.

— isoceles Mull. (rufescens Lind.) — Xagyenyed V—Vü.
Brachytron Hafniense MtJLL. — Xagyenj^ed V.

Agrioii splendens Harr. — Xagyenyed VII, Maros- Szt. -Király VII.

— virgo L. — Szászalmás VII, Tusnád VII.
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Plaiycnemis pennipes Páll. — Nag'3''enyed VI—Vli, Nyírmez VII.

Micronymplia pumüio Charp. — Nagyenyed VII.

Coenagrion pulchellum Lind. — Nagyenyed VII, Maros új vár V.

— puella Lind. — Nagyenyed VII, Marosújvár V.

Lestes Dryas Kirby {nymplia Selys) — Nagyenyed VIII.

— sponsa Hans. — Nagyenyed VIII, Magyar-Bagó VII.

Anapetes virens Charp. — Szin VIII.

— barbára F. — Radnai havasok VII (1300 m.).

Sympycna fusca Lind. — Oláh-Lapád VI.

Phryganeidae.

Neuronia reticuláta L. — Torda IV.

Phryganea striaia L. — Torja VII.

Lhnnophilidae.

Limnopliiliis rlwmhicus L. — Gyilkos-tó VII, Baláiibánya VII.

LimnopMlus flavicornis F. — Oláh-Lapád III.

— vitidtus F. — Kisjoest X.

— griseus L — Nagyenyed VI, Tgenpataka VII, Topánfalva VI,

Radnai havasok VII (1000 m.).

— stigma Curt. — Igenpataka X.

— bipunctaius Curt. — Nagyenyed X.

— hirsutus PiCT. — Nagyenyed IX.

Stenophylax stellatus Curt. — Igenpataka VIII, Runk X.
— luctuosus PiLL. ET MiTERP. — Igenpataka VI.

— mülennii Klap. — Retj^ezát VII—VIII (1500 m.).

Micropierna testacea Gmel. — Igenpataka VIII.

— nycterobia Mc Lachl. — Vlasko polje VII.

Halesus tesselatus Ramb. — Topánfalva IX.

— nepos Mc Lachl. — Pareng-havas VjII (1900 m.), Retyezát

VII—VIII (900—2000 m.).

CatacUce tenella Klap. — Retyezát VIII (800 m.).

Drusus discolor Ramb. — Retyezát VIII (1250—1650 m.).

— brunneus Klap. — Retyezát VIII (1400—2250 m.).

Ecdisopteryx guttata Pict. — Retyezát VIII (1200—2000 m.).

Leptoceridae.

Leptocerus annuUcornis Steph. — Nagyenyed VI, IX,

Triaenodes conspersa Curt. — Nagyenyed VII.

Setodes tineiformis Curt. — Nagyenyed VI.

— pundata F. — Szob VI, Radnai havasok VIII.

— viridis FouRCR. — Apahida VII.
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HydropsycMdae.

HydropsycJie pelUicidula Curt. — Nagyenyed VIII, Plitvica VII.

— guitata Píct. — Nag-yen^^ed VI—IX, Gjálkostó VIII.

— instabiUs Curt. — Székelyiidvarhely VII.

Pliilox)otamus variegaius Scop. — Retyezát VIII (1200—2000 m.).

Pledrocnemia conspersa Curt. — Retyezát VIII (2000 m.).

PolycentrojjHS múltiguttatus Curt. — Gyilkos-tó VIII.

HhyacopJiilidae.

Eliyacopliüa Mocsáryi Klap. — Retyezát VIII (800 m.).

— polonica Mc Lachl. — Retyezát VIII (1050—2000 m.).

— tristis PicT, — Radnai havasok VII.

Agapetus delicatulus Mc Lachl. — Xagyenyed VI. A faunára új.

Sialidae.

Bhaphidia nointa F. — Xagyenj^ed VI, Retyezát VIII.

— major Burm. — Xag'3"en3'-ed VI.

— opMopsis L. — Xagyenyed V—VI, Balánbánya VII.

— favipes ScHNEiD. — Havas-G-yógy VI—A^II.

— xanthosiigma Schumm. — Miriszló V, Tasnád VII.

Sialis lutaria L. Xagyenyed V. Czelna V, Igenpataka VI, Torda IV.

Panoi'pidae.

Panorpa alpina Ramb. — Nagyenyed V—VIÍ, Igenpataka VI, Oláh-

Lapád V, Topánfalva VI, Torja VII, Retyezát VIII (600—

1990 m.), Senjsko bilo VH.
— communis L. — Xagyenyed IV—V, Magas Tátra VIII, Relj'-e-

zát A'II—VIII (600 m.j, Radnai havasok VIE (1400 m.),

Miriszló VIII, Alsó-Orbó VI, Tusnád VII.

— vulgáris Imh. — Torja VII, Balánbánya VII, Növi VI.

— germanica L. — Nyírmez IX, Igenpataka VI, Alsó-Orbó V,

Retyezát VII (900 m.).

Bittacus tipularius F. — Retyezát VIII (600 m.) ,
nedves réteken

Nabis-okvQ. vadászgatva.

^yrmeleonidae.

Palpares libelhdoides L. — Zengg VII.

Acanthaclisis occitanica Vill. — Örkényi tábor VII.

Formicaleo tetragrammicus F. — Plitvica VII.

Megistojms hipunctatus Hag. — Nagyenyed VI.

Myrmecaelurus trigrarnmus Paul. — Csepel VII.
^

Myrmeleon formicarius L. — Visegrád VI.

— europaeus ]\Ic Lachl. — Nagyenyed VII—VIII.
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Ascalaphidae.

AscalajjJius hungaricus Ramb. — Nagj^enyed VI, Kis-Ludas VI.

JETemerobiidae.

Micromiis apMdivorus Schrnk. — Nao'3^enyed VII.

— variegatus F. — Nagyenyed V—VII, Miriszló VIII, Mag'yar-

Bagó IX.

Hemerobius elegáns Steph. — Oláh-Lapád V.

— micans Oliv. — Nagyenyed VII—VIII, Nyírmez IV.

Megalomus hirtus L. — Nagyenyed VI, Verespatak VIII, Torja VII,

Alsó-Szolcsva VII, Toroczkó VIII, Tusnád VIII.

Drepanopieryx plialaenoides Linn. — Nagyenyed VI, VIII, Kolozsvár

V, Toi^ánfalva X.

Chrysopidae.

Chrysopa viilgnris Sohneid. — Nagyenyed (IV—IX zöld szín, IX—III

vöröses-sárga), Bág3^on VIII, Miriszló VII, Remete (Alsó

Fehér vra.) VII, IgenjDataka VII, Radnai havasok VIII

(1400 m.j.

— perla L — Nagyenyed V—IX, Havas-Gyógy VI, Nyírmez
X, Alamor VI, Topánfalva VIII-IX, Miriszló VIII, Fels-

Orbó V, Tusnád VII, Szin VIII.

— aspersa Wesm. — Nagyenyed V, VII.

— formosa Brau. — Nagyenyed VII—IX, Vízakna VI.

— septempunctaia Wesm. — Nagyenyed V—VI, Rákos VII.

— Xjlujllochroma Wesm. — Rákos VI, Budaörs VII.

Chrysopa abhreviata Curt. — Nagyenyed VII, Tölgyes VII.

— -fíava Scop. — Nagyenyed VIII, Renete (Alsó-Fehér vm.) VII.

— flavifrons Brau. — Nagyenyed VI, IX. Fannánkra új.

A fent felsorolt állatok közül a legérdekesebb példányokat a

a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtam át, gyjteményem pedig a

kolozsvári Ferencz József kir. Tudományegyetem birtokában van és

a legújabban gyjtöttek a nagyenyedi Bethlen- kollégium gyjtemé-
nyét gazdagították.

A II. nemzetközi rovartani kongresszus.

A második nemzetközi rovartani kongresszus, mely tudvalev-

leg f. évi augusztus hó 5— 10-ig ül össze Oxfordban, most küldötte

szét a részvételre való felhívást. Tekintettel a nagy érdekldésre itt

közöljük a felhívást h fordításban

:
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Az 1910. évben augusztus 1— 6-ig' Brüsszelben megtartott els

nemzetközi entomologiai kongresszus reiiiényen felül sikerült. Az

összes államok entomologusai, mind a teoretikusok, mind a prakti-

kusok, támogatták, nemkülönben több kormány és intézet is, melyek

ennek a tudománynak az orvosi tudományra és a mezgazdaságra

való nagy fontosságát végre kezdik belátni.

A tagok száma majdnem 400 volt és 300- on felül voltak azok,

kik az eladásokon hallgatókként vettek részt.

A tanácskozások eredménj^e két nagy nyolczadrét nag^^ságú

kötetben látott napvilágot, melyek közül az els az eladásokat és a

vitákat tartalmazza, a másikat pedig sok kiváló szakember értékes,

változatos tárgyú, részint tisztán entomologiai, részint mezgazdasági

irányú dolgozata tölti meg. A dolgozatokat tartalmazó kötet (515 lap,

27 tábla) most látott napvilágot s a tagok kezében vau. Az eladá-

sokat magában foglaló kötet rövidesen szintén meg fog jelenni.

Az els kongresszus határozata értelmében a második kon-

gresszus 1912-ben fog összeülni, a következk pedig ettl számított

minden harmadik évben, úgy, hogy a jövben a nemzetközi entomo-

logiai kongresszus a nemzetközi zoológiai kongresszus eltt egy

évvel lesz.

A II. kongresszus 1912 augusztus 5— 10-ig Oxfordban ülése-

zik Dr. E. B. Poulton tanár elnöklete alatt.

A fogadó bizottság tagjai a következk :

Dr. F. a. Dixey, elnök,

G. C. BouRNE, a zoológia tanára,

Dr. H. L. Bowman, az egyetemi múzeum kiküldötteinek titkára,

Dr. E. B. Poulton, a második kongresszus elnöke,

Geoffrey W. Smith, a Xew College tagja,

J. J. Walker, a londoni Entomologiai Társaság titkára,

H. Eltrixgham és

G. H. Grosvenor, titkárok.

Remélhet, hogy a fogadó bizottság az iskolákban (Colleges)

mérsékelt áron bocsáthat szobákat a kongresszus tagjainak rendel-

kezésére, de ezeket csak férfiak vehek igénybe.

A szállodák és az ajánlható lakások jegyzékét az árakéval

együtt, késbben küldjük meg.

A rendezés megkönnyítése céljából kívánatos, hogy a hölgyek

és urak, kik a kongresszuson résztvenni szándékoznak, ebbeli szán-

dékukat a végrehajtó bizottság ftitkárával lehetleg korán tudassák,

aki szívesen szolgál bvebb felvilágosítással.

A rendes tagok tagsági dija 1 font (25 korona) s ezért meg-

kapják az összes kiadványokat. A tagok családtagjai, hölgyek és

gyermekek, személyenként 10 sillinget (12 K 50 f) fizetnek s ezért
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ugyanazokban a kedvezményekben részesülnek, mint a rendes tagok,

csak a kiadványokat nem kapják meg.

Alapító tagok, kik egyszer s mindenkorra 10 fontot (250 koro-

nát) fizetnek be, a kongresszus kiadványait élethossziglan kapják.

Az alapítványok el nem költhetk-, csak a kamatok állanak a

végrehajtó bizottság rendelkezésére. Az alapítványok kezelését Hon.

N. Charles Rothschild és Dr. DA^lIBL Morris urak voltak szívesek

elvállalni.

Azokat, kik a kongresszuson résztvenni vagy dolgozataikat

elterjeszteni szándékoznak, felkérjük, hogy a mellékelt szelvényeket

töltsék ki, Írják alá s küldjék el a végrehajtó bizottság ftitkárának

a következ czimre :

Dr. Malcolm Burr, c/o Entomological Society of London,

11, Chandos Street, Cavendish Square, London, W.
A IL nemzetközi entomologiai kongresszus jDrogrammját kora

tavasszal fogjuk szétküldeni s azt hiszszük, hogy érdekességével sok

entomologust s az entomologiának sok barátját fogja Oxfordba von-

zani, kiket szinte örömmel fogunk itt üdvözölni.

A bizottság nevében

E. B. PoüLTON, elnök.

Malcolm Burr, ftitkár.

Adatok Simontornya bogárfaunájához.

Közli : PiLLicn Ferencz.

A millenniumi faunakatalógusban Simontornyáról még csak

1 bogárról történik említés, a Gnaptor spinimatms PALL-ról. E folyó-

irat XVII. és XVIII. kötetébeni felsorolt 715 faj és néhány fajvál-

tozat azonban már némi betekintést enged e nagyközség gazdag

bogárvilágába. Midn e közleményemben felsorolt bogarakkal a köz-

ség közelebbi határában immár 1168 fajt, 18 változatot és 15 eltérést

ismerünk és így Simontornya a bogarászatilag elég jól átkutatott

magyarországi községek számát szaporítja — ez Dr. Kaufmann
Ern úrnak köszönhet. Az útmutatásai révén gyjtöttem ugyanis

itt behatóbban a lefolyt két évben ; a küldött bogarak meghatározá-

sára, de fként a nagymennyiség rostált anyag tüzetes átvizsgálá-

1 Helyreigazítás : A XVII. kötet 157. oldalán alulról a 17. sorban

kimarad: „pulicaria F. IV 25". — A XVIII. köt. 8. old. kimarad: „Micras-

pis sedecimpunctata L. II "
; ebbl u. i. csak a v. 12-punctata fordul itt el. —

A XVIII. köt. 24. old. alulról a 6. sorban kimarad : „hieroglyphicus Laich. ab."^ —
A 25. oldalon pedig a alulról a 13. sorban „scutellaris" elé teend : „Phyl-

lobius".
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sara és az apróságok preparálására Dr. Kaufmaxx úr temérdek idt
szentelt. Az általa meghatározott bogarak névsora a következ

:

Carabidae. Lei s tus rufomargiuatus Duft. — Notioplii-
1 11 s rufipes CuET. — E 1 a p h r n s riparius L. — Dyschirius
chalceus Er., Bonellii Putz. — Bembidion lampros Hbst. v.

properans Stph., dentellum Thbg., ustulatum L., minimum F., octo-

maculatum Goeze. — Amblystomus metailescens Dej. —
p h n u s brevicollis Sérv. — Harpalus atratus Latr., hirtipes

Paxz., serripes Quens var. subchalybaeus Reitt. nov. var. — S t e n o-

1 p h u s teutonus Schrxk. — Acupalpus dorsalis ab. macula-

tus ScHAr.M. — Anthracus longicornis Schaum, conspulus Duft. —
Bradj'cellus barpalinus Sérv. — A m a r a plebaja Gyllh., simi-

lata Gyllh., consnlaris Duft. — A b a x ater Vill. — P t e r o s-

ticlius coerulescens L., interstinctus Sturm. — Platy ders
rufus Duft. — Calathus melanocej^halus L. — Olisthopus
Sturmi Duft. — Agonum impressum Panz., Thoreyi Dej. v. puel-

lum Dej. — L e b i a cj^anocepbala L., crux minor L., humeralis

Dej. — M i c r 1 e s t e r plagiatus Duft v. escorialensis Bris. —
Dromius agilis F. quadrimaculatus L., nigriventris Thoms.

Dytisciílae. H 3" p h y d r u s ovatus L. — II y b i u s ater Deg.,

obscurus Marsh. — R h a n t u s punetatus Geoffr., exoletus For-

ster. — Hj'daticus grammicus Grm.

Staphylinidae. Acrolocha striata Grav. — PhjMlo-
drepa floralis Payk. — Lathrimaeum atroceplialum Gyll. —
Oxytelus insecetus Grav., Saulc}^ Paxd. — Plat3''stethus
cornutus Grav. v. alutaceus Thoms. — B 1 e d i u s fracticornis Payk.,

dissimilis Er. — S t e n u s biguttatus L., stigmula Er., bupbthal-

mu3 Grav., formicetorum AIaxxh., latifrons Er, solutus Er., palli-

tarsis Steph. — Euaesthetus ruficapillus Lac. — Astenus
filiformis Latr , bimaculatus Er., angustatus Payk. — Paederus
limnopbilus Er. — M e d n ferrugineus Er. — Lathrobium
seutellare Nordm., brunnipes F., filiforme Grav., longulum Grav. —
D 1 i c a n biguttulus Lac. — Xautholinus tricolor F., dis-'

tans Rey. — Actobius cinerascens Grav. — Philonthus
aeneus Rossi, chalceus Steph., atratus Grav., concinnus Grav., mi-

cans Grav., fulvipes F., pullus Nordm. — Staphylinus mus

Brull., globulifer Geoffr. — Q u e d i u s ochripennis Mén., fuligi-

nosus Grav., dubius Heer, limbatus Heer. — Heterothops
dissimilis Grav. — M y c e t j) r u s longicornis ]SLLkl., splendidus

Grav., forticornis Fauv., splendens Marsh. — Tachyporus solu-

tus Er. — H y p c y p t u s seminulum Er. — H y g r n m a

dimidiata Grav. — Oligota pusillima Grav. — Brachida
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exigua Heer. — GjM^ophaena laevipennis Kr. -- Falagria
nigra Grav. — T a c h y u s a coarctata Er. — A t h e t a luteipes Er.,

vilis Er., angiistula Gyll., inquinula Grav., sordidula Er., pygmaea
Grav., parva Sahlb., fungi Grav. v. orbata Er., fuscipes Heer,

exilis Er. — Zyras Haworthi Steph., funestus Grav., linibatus

Payk. — Phloeopora corticalis Grav. — Gálodéra aethiops

Gravh. — 1 1 y o c a r a rubens Er. — c 3^ u s a procidiia Er, —
Oxj'poda lividipennis Maxxh., vicina Kr., haemorrhoa Maxxh.,

filiformis Redpb. — Stichoglossa semirufa Er. — Crataraea
suturalis Manxh. — Aleochara sparsa Heer, inconspicua Atjbé.

Pselaphidae. T r i m i u m brevicorne Reichb. — Euplectus
Karsteni Reichb. — B i b 1 p 1 e c t u s ambigaus Reichb., tenebrosus

Reitt. — A m a u r n y X Maerkeli Aab. — Batrisus formicarius

AuB. — B y t h i n u s biilbifer Reichb , macropalpus Aub., puncti-

collis Dexxy. — Pselaphus dresdensis Hbst. — Ctenistes
palpalis Reichb.

Scydmaenidae. E u t h i a scj^dmaenoides Stph. — C e p h e n-

11 i u m carpatliicum Saulcy, v. delicatulum Reitt. — X e u r a p h e s

geticus Saulcy. — S t e n i c h n u s pusillus Mull. — E u c n n u s

Wetterhalli Gyll., rutilipennis Mull.

Silphidae. N a r g u s brunneus Sturm. — C a t p s AVatsoni

Spexce, fuliginopus Er — Colon angulare Er. — P h s p h u g a

atrata L.

Liodidae. C 1 e 11 i s immuuda Sturm. — A m p h i c y 1 1 i s

glóbus F. — A g a t h i d i u Dl laevigatum Er.

Trichopterygidae. Nossidium pilosellum Marsh. — P t i-

lium minutissimum Web., caesum Er., exaralum Allib.

Histeridae. H i s t e r carbonarius Hoffm., cj[uadrJnotatus

ScRiBA. — Sajírinus semistriatus Scrica v. asphaltinus Hochh. —
A c r i t u s minutus Hbst.

HydropTiiUdae. Helophoras aqaaticus L., brevipalpis

H }'• d r a e n a palustris Er. — Spercheus ernarginatus Schall. —
Berosus spinosus Stet., signaticollis Charp. — Philydrus
'4-puuctatu3 Hbst., bicolor F. — C y m b i d y t a marginella F. —

Coelostoma orbiculare F. — S p h a e r i d i 11 m bipustulatum F.

V. marginatum F. — e r c 3^ n ustulatus Pkeyssl., p3'-gmaeus

III. — Megasternum boletophagum ]\L\rsh.

Cantharidae. C a n t h a r i s haemorrhoidalis F. — R a g 0-

n y c h a clongata Fall., atra L. — D r i 1 u s concolor Ahr. —
Axinotarsus ruficollis Ol. — Dasytes niger L., aeneiventris

KüsT. — Danacaea marginata Klst.

CleHdae. Tillus unifasciatus F. — Xecrobia violacea L.

Byturidae. Sátor istyea ]SIescliniggi Reitt.
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Kitidulidae. m o s i t a discoidea F. — X i t i d u 1 a carnaria Ij.

Cryptophagidae. T e 1 m a t o i3 h i 1 u s sparg'anii Ahr., brevi-

collis AüB. — A t m a r i a gutta Steph., atricapiUa Steph., peltata

Kr., fuscipes Gyll., ruficoriiis Marsh. — Ephistemus globulus

Patk. V. dimidiatus Sturm.

Erotylidae. D a c n e bipustulata Thnbg.

Phalacridae. Phalacrus fimetarius F., v. Humberti Ryl. —
Stilbus testaceus Paxz.

Lathridiidae. L a t h r i d i u s angusticoUis Gyll. — E n i c-

m u s rugosus Hbst. — Cartodere ruficollis jVIarsh. — M e 1 a n-

p b t h a 1 ni a transversalis Gyll., fuscula Gyll., trnncatella Maxxh.

Mycetophagidae Mj^cetophagus quadripustnlatus L.,

quadriguttatus Mull. — Lit árgus connexus Geoffr.

Sphindidae. A s p i d i jo h o r u s orbiculatus Gyll.

Cisidae. C i s setiger Mell., micans F., hispidus Gyll. —
E n n e a r t h r n affine Gyll.

Colydiidae. C 1 3^ d i u m elongatum F. — C I b i c 11 s mar-

ginatus Latr.. — Diodesma siibterranea Dup.

Coccinellidae. Auisosticta 19-punctata L. — H a 1 y z i a

sedecimguttata L. — Cbilocorus bipustulatus L. — P u 1 1 11 s

haemonhoidalis Hbst. — Stethorus punctillum Ws. — R b i z 0-

b i n s litura F. — C c c i d u 1 a' rufa Hbst.

Dryopidae. Dryops pilosellus Er.

Heteroceridae. Heterooerus fenestratus Thxbg.

Dermestidae. DeriQ estes tessellatus Ek. — A 1 1 a g e n u s

piceus Ol.

Byrrhidae. B jmt h u s pustulatns Forst. — Syncalypta
spinosa Rossi.

Elateridae. B r a c b y 1 a c n murinus L. — Selatosomus
bipustulatus L., depressus Germ. — S y n a p t u s filiformis F. —
Adrastus rachifer Geoffr. — Cardiophorus rufipes Geoffr.,

nigerrimus Er. — Melauotus teuebrosus Er. v. cinerascens

KüST. — E 1 a t e r cinnabarinus Esch. — L i m n i u s minutus L.,

parvulus Paxz.

Encneniidae. T r i x a g u s elateroides Heer. — Drapetes
biguttatus PiLL.

Buprestidae. Antbaxia cichorii Ol., inculta Germ. --

A c m a e d e r a ílavofasciaía Pill. — Coraebus lampsanae Box.

— Agrilus angustulus Fll., laticornis III., byperici Crtz. — C y-

1 i n d r m r p b u s sububformis Maxmh. — T r a c h y s troglodytes

Gyll.

Ptinidae. P t i u u s coarcticolbs Sturm, brumieus Dltt., per-

plexus Rey, Edmuudi Ab., pilosus ^íüll.
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Anobiidae. H e d o b i a imperialis L. — A n o b i u m strlatum

Ol. — Oligomerus Reyi Bris. — Xyletinus ater Panz.

Oedemeridae. Sparedrus testaoeus Andersoh. — I s c h n o-

m e r a coerulea L. — Oedemera flavescens L,, virescens L.,

liirida Marsh.

Pythidae. Rhinosimus planirostris F.

HylopMUdae. Hylophilus populneus Panz., pruinosus Ksw.

3Ieloidae. e n a s crassicornis Fl,l.

3Iordellidae. M o r d e 1 1 a fasciata F., aculeata L. — Mordéi-
1 i s t e n a laterális Oliv., parvula Gyll.

AUecuUdae. H y m e n a 1 i a rufipes F. — Gonodera murina

L. — Mycetochara lineáris III. — Ctoniopus sulphuripes Germ.

Tenebrionidae. P 1 a t y d e m a violacea F.

Cerambycidae. Lep túra livida F., erratica Dalm., melanura

L. — Stenopterus ílavicornis Küst. — Cerambyx Scopolii

FüssL. -- Purpuricenus Kaehleri L. — Plagionotus ar-

cuatus L.. floralis Páll. — Clytanthus figuratus Se. — A n a-

g 1 y p t u.s mysticus L. — D o r c a d i o n aethiops Scop. — H a p 1 o-

c 11 e m i a nebulosa L. — Agapanthia villosoviridescens Deg.,

violacea F. — P h y t o e c i a rufimana Schrank, epliippium F., cy-

lindrica L.

ChrysomeUdae. D o n a c i a simplex F. — Orsodacne
lineola Panz. — L e m a lichenis Voet. — GyEandrophthalma
cyanea ¥., affinis Hblw., xanthaspis Germ. — Cryptocephalus
bipunctatus L., Scbáfferi Schrank, flavipes F. — P a c h n e p h o r u s

pilosus Rossi — Chrysomela polita L. — Prasocuris
phellandrii L

,
junci Brahm. — Phaedon pyritosus Rossi, cochlea-

riae F. — Phyllobrotica adusta Crbutz. — L u p e r u s niger

GoEZE. — Lochniaea crataegi Forst. — G a 1 e r u c e 1 la calma-

riensis L. — Chalcoides fuívicornis F. — Ohaetocnema
conducta Motsch , meridionalis Foudr., confusa Boh., Mannerheimi

Gyll. — Psylliodes napi F. — Phyllotreta ochripes Curt.,

undulata Kutsoh. — Aphtliona cyparissiae Koch, pygmaea
KuTSOH. — Longitarsus obliteratus Rosh., pratensis Panz.,

exoletus L. — Dibolia Försteri Bach. — Sphaeroderma
rubiduni Graells. — Hispella atra L. — Cassida viridis L.,

sanguinolenta Mull., vibex L.

Lariidae. L a r i a rufimana Boh., nubila Boh. — B r u c h i-

dius marginalis F., imbricornis Panz., cisti F.

Anthribidae. U r o d o n suturalis F., rufipes Oliv. — T r o p i-

deres niveirostris F.

Curculonidae. t i o r r h y n c h u s fullo Schrank. — P h y 1-

1 b i u s incanus Gyll,. pomonae Ol. — Polydrosus sericeus
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ScHALL., cervinus L., tereticoUis Deg., picus F., pterygomalis Boh.,

viridicinctus Gyll. — Sciaphobiis squalidus Gyll. — S c i a-

p h i 1 u s asperatus Bonsd. — Brachysomus hirtus Boh., echi-

natus Bonsd. — Barypithes Chevrolati Boh. — S t r o p h o s o-

m u s melanogrammus Forst. — S i t o n a puncticollis Steph., hispi-

dulus Hbst. — Trachyphloeus ventricosus Germ. — L i x u s

elong-atus Gobze. — L a r i n u s obtusus Gyll. — Alophus trigut-

tatus F. V, Vau Schrank — Phytonomus punctatus F., adsper-

sus F., plantaginis Deg. — Erirrhinus festucae Hbst. — D o-

rytomus flavipes Panz., affinis Payk., melanophthalmus Payk. —
Sraicronyx jungermanniae Reich. — B a g- o u s Frivaldszkyi

TouRN., clandicans Boh., arg'illaceus Gyll. — Echinocnemus
efferus Faust. — Acalles echinatus Germ. — Stenocarus
cardui Hbst., fuliginosus Marsh. — Cidnorrhinus 4-maculatus

L. — Coeliastes lamii F. — Homorosoma Speiseri Frtv. —
A m a 1 u s haemorrhous Hbst. — Rhinoncus bruchoides Hbst. —
Phytobius comari Hbst., granatus Gyll. — C e u t o r r h y n c h i-

d i u s troglodytes F. — C e u t o r r h y n o h u s posthumus Germ.,

austriacus Bris., arquatus Hbst., albovittatus Germ., punctiger Gyll.,

obsoletus Germ., faeculentus Gyll., napi Gyll., syrites Germ., assi-

milis Payk., nanus Gyll,, quadridens Panz., picitarsis Gyll., sulci-

collis Payk., scapularis Gyll. — Poophagus sisymbrii F. —
B a r i s atramentaria Boh., timida Rossi, angusta Brull., janthina

Boh., lepidii Germ., chlorizans Germ. — Balaninus venosus Grav.,

glandium Marsh. — Balanobius crux F., salicivorus Payk, —
Anthonomus pedicularius L. — T y c h i u s flavicollis Steph.,

haematopus Gyll., junceus Reich., meliloti Steph., picirostris F.,

cuprifer Panz. S i b i n i a sodalis Germ. — Orchestes avellanae

DoNOV., pratensis Germ., stigma Germ. — M e c i n u s janthinus Germ.

— Gymnetron Schwarzi Letzn., labile Hbst., pascuorum Gyll.

V. bicolor Gyll., rostellum Hbst. v. stimulosum Germ., melanarium

Germ., villosulum Gyll., tetrum F. v. subrotundatum Reitt. —
. M i a r u s fuscopubens Reitt., campanulae L. — C i o n u s hortula-

nus Geoffr., ungulatus Germ, — Nanophyes marmoratus Goeze.

M a g d a 1 i s cerasi L. — A p i o n corniculatum Germ., pomonae F,,

craccae L,, ourvirostre Gyll., dispar Germ., rufirostre F., seniculus

Kirb,, nigritarse Kirb., malvae F., violaceum Kirb., Curtisi Steph.,

tenue Kirb., loti Kirb, — Rhynchites cavifrons Gyll,, aeneo-

virens Mrsh., auratus So. — Byctiscus betulae L. — Attela-
b u s nitens Se.

Nemonychidae. N e m o n y x lepturoides F.

Ipidae, Pteleobius vittatus F. — Xylocleptes bispinus

DuFT. — Xyleborus monographus F.
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Scarábaeidae. Trox hispidus Laich. — Oxyomus silves-

tris Se. — Aphodius plagiatus L. ab. immaculatus Trre, mer-

darius F., punctatosulcatus Sturm, luridus F. — Onthophagus
taurus V. capra F., fracticornis Preyssl. — H o m a 1 o p 1 i a ruricola

F. — A n i s p 1 i a cj'athigera Se. — C e t o n i a aurata L. ab. pi-

lio^era Muls.

Az esztergomi ürgefészkek bogárvilága.

Irta : Bokor Eleméé.

Esztergom város déli szélét kis terjedelm szántóföldek, homo-

kos szlk, nedves legelk övezik, melyeket minduntalan a Pilis-

hegyek kifutóiból a Duna felé húzódó \dzerek s részint magas gátak

közé szorított patakok hasítanak keresztül. A nedves, mocsaras föl-

deket kivéve mindenütt tanyázik itt az ürge. Földalatti lakása építé-

sére leginkább olyan helyeket választ, a hol nem igen háborítja t
a földmvel gazda. Ilyenek a szántóföldek szélei, a legelök és fleg

a töltések falai, valamint a vízgátak küls oldalai. Itt tökéletes biz-

tonságban érzi az ürge magát s ezért legsrbben is éjjíti földbe

vájt lakását.

Lakába két út vezet. Az egjdk ferdén lefelé, mintegy másfél

vagy két méternyi hosszúságban, a másik meg csaknem merlege-

sen. Az elbbin át rendes viszonyok közt jár-kel az ürge, az utóbbit

fenyeget veszély esetén használja. A két út között, de a merleges
lyukhoz közelebb, kb. egj m. mélységben, egy tágabb üregben ta-

lálható az ürge fészke. Yaczkát fbl, szalmából, vagy finom kóróból

készíti, a mi építanyag éppen útjába akad. Egy alkalommal hosszú.

sápadt szíklevelekre kicsirázott fmagot is találtam az egyik fészek-

ben. Az összefonnyadt, puha fj)árna nemcsak kellemes nyughelyet

ad az ürgének, hanem eg\'szersmind tanyát és táplálékot nagyszámú
rovarhadnak, melyek mindig oda sereglenek, a hol b az eleség és

nem kell érte sokat fáradni.

Xem minden fészek bogárvilága egyforma, gj nem a fajok-

ban, mint mennyiségben sem. Vannak ürgevaczkok, melyekben atká-

kon kivül mit sem lehet találni, másokban csaknem hemzsegnek a

bogarak. Sok függ a fészek nagyságától, az építanyag minségétl,
a talajviszonyoktól, fleg azonban a talaj nedvességétl. A hol az

ürgebolha nagy számmal él, ott úgy tnt fel nekem, nnntha igen

gyér lett volna a bogárélet, persze, hogy ezt megállapíthassuk, még
számos megfigyelésre lesz szükségünk. Vannak fajok, melj^ek az

egyik fészekben nagy számmal laknak, a többiekben pedig csak

egyes példányokban találhatók vagy egyáltalában hiányoznak. Az
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sz második felén számos oly bogár, melynek az ürgevaczokban

különben nincs mit keresnie, húzódik meg itt télre. Innen magya-

rázható, miért e tarka sokaság s hogy a kirostált fajoknak miért

több mint a fele csak egyes példányokban kapható.

A múlt év szén kell számú mnnkás állott rendelkezésemre s

így mintegy három tuczat fészket tudtunk kirostálni. Ha a két be-

járattól kiindulva egymás ellen ásunk, rá kell a fészekre bukkannunk,

mely aztán az ásó segítségével az alatta lev földdel együtt kiemelve

a rostába jut. A ki egyedül dolgozik, kezdje meg a merleges lyuk-

nál az ásást, talán kevesebbet fárad s ha nehéz munkája után fé-

szekre még sem akadna, úgy próbáljon a bogárgyüjt ernyedetlen

szorgalmával egy új ürgelyuknál szerencsét.

Az alábbiakban a múlt év szén az esztergomi ürgefészkekbl

rostált bogárfajokat szándékozom felsorolni. A fajok megnevezését

Csíki Ern, Bernhauer Max és Breit József urak eszközölték.

Carahidae :

Tachys bistriatus Duft.

Harpalus distinguendus Dupt.

Acupalpus meridianus L,

Calathus erratus Sahlb.

— mollis Marsh.

Brachynus crepitans L.

— explodens Duft..

Stapliylinidae :

Acrolocha striata Grav.

Omalium rivulare Payk.

— caesum Grav.

Oxytelus rugifrons Hochh.

— Saulcyi Pand.

Platystethus cornutus Grav.

Stenus Erichsoni Ryb.

Ast«nus filiformis Latr.

Paederus Baudii Fairm.

Stilicus orbiculatus Payk.

Medon melanocephalus F.

Leptacinus batychrus Gyll.

Xantholinus punctulatus Payk.

— angustatus Steph.

Neobisnius procerulus Grav.

Philonthus concinnus Grav.

— debilis Grav.

— longicornis Steph.

— sordidus Grav.

— spermophili Ganglb.

— Scribae Fauv.
•— ventralis Grav.

— vernalis Grav.

— nigritulus Grav.

Quedius ochripennis Mén.

Heterothops nigra Kr,

— dissimilis Grav.

Conosoma pubescens Grav.

Tachynus coliaris Grav.

Oligota pusillima GrAv.

Falagria sulcata Payk.

— nigra Grav.

— obscura Grav,

Atheta melanocera Thöms.

— angusticollis Thoms.

— amicula Steph.

— paradoxa Rey.

~ sordida Marsh.
— analis Grav.

Astilbus canaliculatus F.

Oxypoda filiforrais Redt.

Aleochara sparsa Heer.

Pselaphidae :

Eu23lectus sanguineus Denny,

— sig'natus Reiohb.
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Scydmaenidae :

Euconnus fimetarius Chaud.

— pubicoUis MüLL.

Scydmaenus tarsatus Mull.

SüpMdae :

Catops fuliginosus Er.

— chrysomeloides Panz.

Ptomaphagus sericatus Chaud.

Clamhidae

:

Clambus punctulum Beck.

Corylophidae :

Sacium brunneum Bris.

Arthrolips piceus Comolll

Sericoderus laterális Gyll.

Tridiopterygidae :

Ptenidium myrmecophilum
MOTSCH.

Nephaiies Titán Newm.
Trichopteryx Montandoni Allib

— atomaria üeg.

— sericans Heer.

Histeridae :

Hister purpurascens Hbst.

— neglectus Germ.

— carbonarius Hoffm,

— corvinns Germ.

Acritus minutus Hbst.

Nüidulidae :

Meligethes brassicae Rbitt.

Cucujidae

:

Monotoma quadrifoveolata Aüb.

— brevicoUis Aub.

— bicolor Villa.

Cryptophagidae

:

Cryptophagus Schmidti Sturm.

Atomaria ruficornis Marsh.
— analis Er.

Lathridiidae :

Cartodere eloiigata Curtis.

Melanophthialma truncatella

Mannh.

Mycetophagidae :

Typhaea fumata L.

Cisidae :

Ennearthron affine Gyll.

Endomychidae

:

Sphaerosoma punctatum Reitt.

GoecinelUdae :

Coccinella 10-punctata ab. 10-

pustulata L.

Propylaea 14-punctata ab. tet-

ragonata Laioh.

— — ab. conglobata

Elateridae :

Drasterius bimaculatus ab. fenes-

tratus KüsT.

Anthicidae :

. Formicomus pedestris Rossl

Anthicus floralis L.

— hispidus Rossi.

— antherinus L,

— bifasciatus Rossl

Tenehrionidae

:

Opatrum sabulosum L.

Chrysomelidae :

Aphthona cyanolla Redtb,

Hypocassida subferruginea

SCHRANK.

CurcuUonidae :

Sitona crinita Hbst.

Thylacites pilosus F.

Phytonomus nigrirostris F.

Ceutorrhynchus pleurostigma

Marsh.

Tychius picirostris F.

Scarabaeidae :

Oxyomus silvestris Scop.

Aphodius inquinatus Hbst.

Összesen 102 faj!
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Bogarászati kaland Horvátországban.

Ii'ta BiEó Lajos.

Úgy 1893 táján sokat kalandoztam Horvátország- félrees vidé-

kein, odalent Lika-Krbava megyében, abban a zugban, a mi oda van

ékelve a tenger, Dalmáczia és Herczegovina közzé. A szakadékos

Velebit hegyi erdit és barlangjait bújtam. Xem tudta még akkor

senki, mert még nem szóltam róla teremtett léleknek, hogy én csak

testileg járkáltam idehaza, a lelkem, minden gondolatom a Föld túlsó

oldalán járt, az serdkben, más világtájon. Akkor még nem is gon-

doltam Ujguineára, Közép-Amerika volt akkor az ideálom. Mikor

megyek oda, hogj" jutok oda, azt még nem is sejtettem, de hogy
oda eljutok, abban bizton hittem. Készültem is hozzá ersen. Nem
azon aggódtam, ami az én helyzetemben a legnagyobb akadály volt.

hogy pénzem egy csepp sincs, hanem attól féltem, hogy nem lesz

oda elég bátorságom és hogy nem tudom majd eléggé elbírni a nél-

külözéseket. Már meglaktam magánosan jó egy hétre a Tátrában a

bélai Vöröstó és Kéktó szikláit, ahol a pásztorok azt a hírt terjesz-

tették el rólam, hogy ott bujkál egy bolond angol, a ki ott akar ok-

vetlenül pisztrángot fogni. De hát itt még volt magammal ennivalóm,

a próba tehát könnj^ volt. Azután a Retyezát rengetegeibe vontam
meg májamat, ide már ennivalót se vittem, számítottam a borókára,

meg az én extra-vadembereimre, a pásztorokra : de a borókára nagy
konkurrenciát csaptak a rigók, a pásztorok pedig, szeptember lévén,

már levonultak a nyájakkal, így hát a próbahetet a bükkmakkon
húztam ki, az igaz, hogy oh^an eredménynyel, hogy lejövet, Buda
Ádám vendégszeretete mentett meg az éhenhalástól. Azonban az

erdkben nem tudtam félni megtanulni. Úgy voltam, mint az egy-

szeri jogász, aki a világot csak jogalanyoknak és jogtárgj'aknák
tekintette, én pedig a rengetegben nem félelmetest láttam, hanem
csak jó vagy nem jó bogárgyjthel3"eket.

Ha már nincsen semmi ijeszt a föld felett, úgy gondoltam,

majd találok a föld alatt. Odalent a Velebitben sok a karsztlj^uk, a

búvópatak, barlang, majd az lesz a bátorságom próbája ! Aztán meg-
találom ott a vadembereket is, horvát testvéreinket, akik ellenségei

a magyarnak, tán még emberevk is, sülve vagy fzve megesznek
mindennap egy pár mag^^art !

Szegény jó horvát testvéreink I Ö beunök is bizony nagyot
csalódtam ! Hiszen nem mondom én, hogy azok, akik újságot olvas-

nak és politizálnak, nagyon szeretnek bennünket. De a nép, az isten-

adta nép, az bizony nem igen olvas és épen nem gylölködik. Se-

hogy se akartak beválni vadembereknek, ahogy pedig én jobb sze-
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retteni volna, — akkor. Inkább még k nézhettek engem annak,

mikor estenden szívesen hívtak házukba, hogy ott aludjam, ne a

szabadban. De hát k nem állottak a hel3"zet magaslatán, nem tud-

ták, hogy én Amerikát játszottam és nélkülözni tanulok. Megtöltöt-

tem a hálómat illatos zsályával, az volt a vánkosom a Paliurus bok-

rok közt s álmodtam rajta exotikus tájakról és felfedezend új

bogarakról. Olyan illatos ágya csak nagyon nagy úrnak és nagj^on

szegény embernek lehet.

Xem tudom én már, hány napig mentém Carlopágótól Goszpicsig,

olyan távolságra, hogy egy nap alatt kénj^elmesen oda gyalogolhattam

volna. Mert az egy fol^'tonos g3áíjt kirándulás volt. Rostáltam és ott

mindjárt ki is válogattam, azzal pedig jól el lehet tölteni az idt.

Arrafelé bizon}'- nem igen járt turista, a gyalogoló nadrágos

embert a falukban a házakból sokszor elkiabálják azzal a hívással:

„Csekájte májszter?" Vándorló mesterembernek nézik. Próbáltam én

megmagyarázni az én horvát tudományommal, mely abból az egy

szóból állt : Zbogom. Internaczionális kifejezéssel is igyekeztem fel-

világosítani, hogy holmi professzorféle volnék. Ez volt a vesztem.

Arrafelé professzornak a vándor óráslegények tituláltatják magukat.

Xem is kérdeztek azután, hanem csoportosan hozták ki nekem az

órák fajait, hogy megigazítsam. Megadtam magamat sorsomnak, lettem

órás. Nagyító üvegem és csipeszem volt hozzá. Itt kisrófoltam, ott

besrófoltam s végül jelnyelven tudattam, hogy ol^^an rossz, hogy
nem lehet rajta segíteni. Akadt otyan bolond óra is, hogy járni indult

a piszkálgatásra, azért fizettek is egy pohár bort. Sohse tudtam addig,

hogy olj^an könny az órásmesterség !

Goszpicsban két hivatásos bogarász is lakott akkor, az egyikre

már nem emlékezném, ha nem emlegette volna annjüt a róla elneve-

zett Otiorrliynclms Seqaensiit, az dicsségét. A másik Dóbiás Ferexcz,

azóta is régi jó barátom. Hiszen szívesen fogadtak k, adtak is szí-

vesen mindegyik ottan honos jellemz fajból, amirl mondtam, hogy
nekem még nincsen. El is vezettek az u. n. jó bogarászhelj'ekre, de

tudja isten miért, azok a kirándulások mindig igen szegényesen

ütöttek ki ! Hiában, Goszpics környéke nSigyon szegényes, a jó fajok

távolabbi helyeken élnek

!

Nem ismerném a magam fajtáját, a bogarászokat, ha még ezen

se tudnék segíteni. Egyik reggel hárman együttes kirándulást ter-

veztünk, de az utolsó pillanatban ürügyet kerestem, hogy vissza-

maradjak. Magától értetdik, hogy messzirl utánuk mentem. Oldalt

egy kopár hegyoldalról beláttam a Lika-folyó partján azt a bokros

helyet, a merre eltntek, s láthattam, mikor jöttek haza. Ezután aztán

egyszerre gazdagabb lett Goszpics bogárfaunája, de k se titkolóztak

tovább. Ámbár csak most vallom meg, hogy meglestem ket.
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Goszpicstól befelé a Lika jobb partján lev heg-ységben több

barlang van, a melyeket már átkutattak Dóbiásék. Különösen arra a

barlangra pályáztam, a meljakben a ritka ÁnopMlialmus Eurydice tar-

tózkodik, mert ebbl addig csak két darab került el. Dóbiás meg is

magyarázta, hogy a barlang vége táján, ahol a víz lefolyik, azon a

tájon él. Magyarázata után a barlangot vezet nélkül is megtaláltam.

A barlang nem nagy, egyszer, hosszú pinczeszer folyosó, oldalain

látszik, hogy a küls es mindenütt belefolyik, de akkor épen száraz

volt. A vége felé volt egy méternyi forma mélyedés, a melyben ned-

vesség volt, még gondolkoztam, hogy ne ugorjak-e bele, hogy ott

keressem. De mégse akartam besározni magamat, hát nem ugrottam

bele. Bizony nagy szerencsém volt, hogy nem tettem. Pár hét múlva

a hegyekrl visszajövet, újra idejöttem, akkor már ezen a helyen

mély karsztlyuk tátongott, mert egy zivatar vize lemosta a beduga-

szoló ágakat és a rárakodó iszapot. Meglehet, hogy engem se bírt

volna el és odavesztem volna. Bizony megborzadtam, mert borzasztó

sírból menekültem meg. De azért jó helyre jöttem, a föld alatt meg-
tanultam félni. Többé nem hivalkodom bátorságommal.

Jó, hogy ezt csak visszafelé jövet vettem észre, mert lehet,

hogy elvette volna a kedvemet több más barlang meglátogatásától.

Pedig némelyik körülményesen ment. Egyikbe a falu elöljárója nem
akarta megengedni a bemenést, mert abba veszélyes fojtó gáz van,

nem is mer bemenni senki. Hiába bizonyítgattam, hogy mészkbar-
langokban nem lehet fojtó gáz, de meg boton letartott gyertyával

meg is lehet errl bizonyosodni, de hát még sem engedett. Annyit

megengedett, hogy a nyílását megnézzem. Az ellenkez végén hagy-

tam el a falut, azután megkerültem, estére mégis odajutottam s benne

meg is háltam. Szép és nagy barlang, volt is benne vak bogár, de

csak olyan, mint többi másban.

Innen a Velebit legmagasabb hegyeire, a Monté Santora és

Vaganski Vrhre mentem fel, melyeknek gerincze képezi Dalmáczia

fell az ország határát. Azalatt a 8—10 nap alatt, míg ott idztem,

bizony sok zápor áztatott, de jó meleg ágyat vetettem a lehullott

lombokból, melyek a takarót is szolgáltatták. Eleinte rosszul esett a

nedves ágy, de késbb hozzászoktam, még az alám folyó esvíz se

rontotta el az álmomat.

Visszajövet, Goszpicsban útitársamul szegdött Dóbiás Ferencz

barátom is, hogy együtt járjuk be a Perusicz falu határában lev
barlangokat, hármat vagy négyet. Természetesen gyalogszerrel róttuk

az odáig vezet utat. Most aztán nekem volt alkalmam mulatni Dó-
BiÁsoN, visszaadni neki azt a kölcsönt, hogy sokszor kinevetett engem
az én órásmesterségemmel. Minden szembejöv paraszt azzal a kér-

déssel szólított meg : Csekájte májszter ? Még nagyobb volt az elég-
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tételem, hogy haragudott érte, hogj'- nem látják meg benne az

urat és összeveszett velük, lévén neki a horvát második anyanyelve.

A szegény paraszt pedig nézett, mint aki nem érti, hogy miért lehet

ezért neheztelni. Elttem meg azzal mentegette magát, hogy fenn

kell tartani a paraszt eltt a respektust. Én meg még jobban izgat-

tam avval, hogy ha jött egy horvát, elre kiáltottam, hogy vigyázzon

a respektusra

!

Perusicz tipikus balkáni építés falu, néhány kilométernyi

hosszú, egymástól messze es házakkal, mint az alföldi tanyákon.

Útitársamat is megvigasztalta a vendégls, hogy délre nj^árson sült

malaczpecsenj^e lesz. Ez sokat ígér annak, a ki kóstolta már, hogy

milyen pompásan esik a nyárson egészben sült bárányhús, a hogy

arrafelé készítik. Délig meg is jártunk egy barlangot, melyben ros-

táltunk is, mert abban valimi barlanglakó Homaloia nagy számban

él. Jó távol a vendégltl állott egy árnyas csr, a hol a rostált

anyagot szemelgettük. Látunk egy úrformát a vendéglhöz jönni,

kevés id múlva a vendégl eltt állani. Majd jön a vendégls alá-

zatosan, be-szél valamit horvátul, mire Ferexcz barátom boszúsan

pattogva felel, a vendégls újra lemegy és visszajön, mire még mér-

gesebb válaszszal tér vissza üzenetküldjéhez. Talán megint a res-

pektus forog veszedelemben ? Xem, hanem a jegyz jött ide hús-

^dzsgálatra és azt üzente fel, hogy menjünk le hozzá, meg akarja

kérdezni, hogy kik vagyunk és mit csinálunk itt ? Hát azt a választ

kapta kétszer is, hogy onnan ép annyi az út, mint innen oda ! Szó-

val a respektus megmaradt.

A barlang sötétjében észre se vettük délután, hog}^ már estefelé

jár az id, minket is a szorgalmas keresésbl csak a malaczpecsenye

második felvonása bíztatott arra, hogy már hazamenni tanácsos. Jó

magam még egy kicsit visszamaradtam, mikor egyszerre barátom

aggódó kiabálása hívja többszörösen nevemet. Xagy igyekezetemben

egy mellékkijáróba tévedtem, ahonnan alig tudtam kibontakozni a

hokisok közül, a folyton hangzó hívószó után. Megnyugvással látom

barátomat egy pár békességesen áUó emberrel izgatottan beszélni.

Tán megint a respektus ? Persze, hogy az, de most már igazán ve-

szedelemben, mert két csendr állott feltzött szuronynj^al, hogy
minket azonnal a községházához kísérjen.

DóBiÁs barátom dühös volt, én meg örültem, mert képzeletem-

ben már láttam a nevemet a fvárosi lapok hasábjain, mint a hazafiság

mártírját, a kit a vad horvátok magyar voltáért megkínoztak, vagy

„hivatalos hatalommal való visszaélés" útján bántottak. íme, itt a

dicsség útja, néhány nap múlva a két magyar hazában hangoztatják

nevemet ! Tudom én, láttam én, hogy így szerzik a hírnevet

!

Hát mentünk, mert menni kellett. Útközben azonban arra igye-
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keztem rábeszélni barátomat, hogy most már a jeg3'^zvel engem
hagyjon beszélni, mert , amilyen „temperamentumos", még bajba

kever bennünket.

Aztán jött a hivatalos kihallgatás. Kik vagyunk ? Csak boga-

rakat fogunk és nem tördeljük a cseppköveket ? Nem keresünk el-

rejtett kincseket s nem forgatjuk fel a barlangokat ? Tudományos
czélból kutatnak ? Akkor legyen szerencsém egy kis vacsorára, ha

már nem akartak hozzám jönni másképen !

Kinyílt a szomszéd ajtó, látszott a terített asztal s mellette a

mosolygó háziasszony.

És most mindenki azt gondolja, hogy ez a kaland mulatságo-

san végzdött és nincs benne tragikum. Dehogy nincs. Oda lett az

én hazafiúi mártíromságom és vele kiérdemelt dicsséges hírnevem !

Nincs a teremtésben vesztes, csak én !

Különfélék.

3Iennyi bogarat írnak le éveiiként ? — Érdekes tudni, hogy
az egész földkerekségen milyen munkát végeznek a bogarászok, a

mirl az újabb évi jelentésekbl, az angol „Zoological Record" és a

német „Archív für Naturgeschichte"-bl elég tiszta képet nyerhe-

tünk. A német jelentésben, melybl legutoljára az 1909-rl szóló

jelent meg, Seidlitz egy kis statisztikával is szolgál. Ebbl a sta-

tisztikából megtudjuk, hogy 1909-ben 37 önállóan megjelent munká-
ban és 176 folyóiratban (ezekbl 42 rovartani és 4 tisztán bogará-

szati folyóirat) 516 szerztl 1106 dolgozat jelent meg, melyekben

173 új nemet, 74 új alnémet, 2716 új fajt és 474 új fajváltozatot

írtak le. A legtöbb új fajt az ormányos bogarak szolgáltatták,

ugyanis 542 fajt, utánuk következnek a Scarabaeidák 344, a Cantha-

ridák 270, a Chrysomelidák 256, a Buprestidák 174, a Staphylini-

dák 148, a Coccinellidák 107 és a Tenebrionidák 104 új fajjal, míg
a többi családok mind száz fajon alul maradtak. Csíki.

mövénygazdasági Lapok. — Ezzel a czímmel új szaklap in-

dult meg Liptai Albert, a „Borászati Lapok" és a „Gazdasági

Tanácsadó" társszerkesztjének vezetésével. Ez a lap, a mely

munkatársai közé az ország els mezgazdasági tudományos inté-

zeteit és szaktekintélyeit számítja, fként a növényvédelmet
és a növénykísérleteket öleli fel. Tartalmas és megbízható

voltának legfbb garancziája az, hogy csak szaktudósok és gyakor-

lati szakemberek közleményeit adja, laikus e lapban szóhoz nem
juthat, így a gazdák mindenképen megállapodott, bátran követhet
tanácsokat kapnak a szlészet, gyümölcsészet, mez- és erdgazda-
ság, konyha- és díszkertészet kérdéseiben. A lap egész évi elfize-
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tési díja 8 korona, megjelenik egyelre kéthetenkint. Szerkeszt-
sége és kiadóhivatala: Budapest, X., Delej-utcza 25. szám
alatt van.

Irodalom.

Dr. Max Bernhaiier ;Neue Staphyliniden derpaláark-
tischen Fauna. (Entom. Zeitschrift. Frankfurt. XXV,
1912, p. 262-264).

Szerz czikkében több új Staphylinidát ír le, azonkívül kimu-

tatja, hogy az Erdélybl leírt Quedius decorus Petri azonos a

Qu. auricomus KiEsw.-el. Csíki.
*

A. Schweitzer : Zwei neue Lokál rassen aus der Gat-
tung Parnassius. (Entom. Zeitschrift. Frankfurt

a. M. XXV, 1912, p. 249-250).

A leírt fajváltozatok egyike a csíkmegyei Kárpátokból való és

a Parnassnls Apolló var. transsylvanicus nevet kapta. A szerz Tiltscher

gyergyószentmiklósi lepkésztl kapott 20 cT $-t, melyek az Északi-

Kárpátokban honos var. carpathicus Reb. & RoGUFR.-tl eltéreknek

bizonyultak. Az erdélyi példányok ugyanis átlag véve nagyobbak és

különösen a nstények rajzolata sötétebb és kirívóbb. Szerz úgy a

hímek mint a nstényekrl részletes leírást ad. Csíki.

*

Sági János : A poloskaveszedelem. — A poloska és
irtása. — Népszer tanulmány. 96 1., 23 képpel.

Budapest, 1912. — Ara 1 korona.

Szerz a lakások legkellemetlenebb férgét, a házi poloskát

tárgyalja ebben a most megjelent munkájában, tanácsadót nyújtván

az ellene való védekezésre. Miután szerz nemcsak a poloskát ma-

gá.t, hanem annak petéit is ismerteti, állatunkat több képben is be-

mutatván, tárgyalja a reávonatkozó irodalmat, melybl azt a szo-

morú tényt állapítja meg, hogy az ellene való védekezéssel alig

foglalkoztak, pedig ez az emberi testre egészségi szempontból is

ártalmas állat megérdemelte volna, hogy vele bvebben foglalkoz-

zanak. Miután a lakást, a czélszer és czélszertlen bútort, a poloska

ellen alkalmazott szereket és azok alkalmazását ismerteti, bven tár-

gyalja mindazokat az eljárásokat, melyekkel a lakást a poloskától

sikerrel megtisztíthatjuk, valamint az ellene való védekezést, a la-

kásba való behurczolás megakadályozását stb. Szerz munkája meg-
írásával nagy szolgálatot tett a köznek. Megérdemli, hogy elolvassuk.

. .

*
. . Csíki.
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Breit, Josef: Eine Sammelexkursion imBihargebirge.
(Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LXII, 1912, p. [35-43]).

Szerz ismerteti azt a három heti gyüjtkirándulást, melyet

1911. évi június hónapban rendezett Dr. Knirsch bécsi és Tax grazi

bogarászokkal Biharmegyébe, Rézbánya vidékére. Nemcsak a be-

vezet sorokban, hanem úgyszólván czikkének minden sorában

szerz Biharmegyét úgy állítja oda, mint Közép-Európa egyik leg-

kevésbé ismert területét. Szerznek ezt az állítását határozottan

vissza kell utasítsuk, mert ez az állítása tisztán felületes iro-

dalmi tájékozódottságon vagy pedig roszakaraton alapszik. Nem
czélom, hogy itten az összes Biharmegyére vonatkozó irodalmat

felsoroljam, csak Frivaldszky Imre és János, Mocsáry Sándor,

Fleischer Antal, Kertész Miksa, Merkl Ede nagyobb és mások

kisebb közleményeire utalok, valamint Kuthy bogárkatalogusára,

melyekben Biharmegyébl kétezernél több fajt sorolnak fel. Ezek

szerint Biharmegyét semmikép sem lehet Közép-Európa legkevésbé

ismert területének kimondani, hogy szerznek sikerült néhány új fajt

felfedeznie vagy néhány eddig onnan még nem ismert fajt találnia,

még nem olyan nagy dolog, hiszen a legjobban kikutatott vidékek

is örökké szolgálnak újabb és újabb adatokkal, felfedezésekkel.

Szerznek és társainak sikerült két új barlangi vak bogarat {Anopli-

tJialmus Taxi, Plioleuon EnirscM) és két más új bogarat (Anommatus

hiharicus, Treclms Mharicus^) felfedeznie. A kirándulás alkalmával

gyjtött bogarak közül szerz csak egynéhányat említ, ezek közül

is azonban pl. a Patrohus sUjriacus ottani elfordulását kétesnek kell

tartsam, a mi valószínleg téves meghatározáson alapszik. Nem áll

az sem, hogy mintegy 90 barlangot ismernénk, a melyek közül alig

20 van kikutatva, mert tudtommal alig ismerünk ezidszerint

50 barlangot, ezek közül pedig legalább 45 ki van kutatva, a többi

pedig többnyire olyan, hogy azokba ezideig nem sikerült behatolni.

Várjuk szerznek kilátásba helyezett teljes enumeráczióját, hadd

lássuk mennyire fedezték fel Közép-Európa ezen alig ismert területét.

* Csíki.

Dr. Brancsih Károly: Toldalék Trencsén vármegye Coleo-

ptera faunájához. — Nachtráge zur Coleopteren
Fauna des Trencséner Comitates. (A Trencsénvár-

megyei Természettudományi Egylet 1908— 1910. Ev-

könyve. XXXI—XXXIII. évfolyam, 1910, p. 13-27).

Szerz ugyanazon évkönyv 1906—7. évfolyamában közzétett

trencsénmegyei bogárjegyzék kiegészítéséül közli az azóta megálla-

pított fajok jegyzékét. A nagyszámú a megye faunájára új fajokat

1 Utóbbi leírása ezideig. még nem jelent meg.
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szerzn kívül flej: Czogler, Haucke, Kocsi, Laczó, De. Pazsiczky,

Rajxixecz, Sztastyik és Ullmaxn gyjtötték. A felsorolt fajok és

fajváltozatok között számos nemcsak a megye, hanem Magyarország

faunájára is újat találunk, azonban akad elég olyan is, melynek el-

fordulása e vidéken kétesnek tnik és valószínleg téves meghatá-

rozás alapján került a jegyzékbe. Magyarország faunájára újak a

következk lennének : Dromius angustatas Brull. (Péhój, PhyUodrejja

vilis Er. (Kis-Kriván), Antliopliagus alpestris ab. transversus Motsch.

(Kis-Kriván), TrogopMoeus hiríicollis Rey íPéhój, Oxyporus maxillosus

var. Scliönlierri Manxh. (Nagysziklás), Stenus exiguus Er. (Xagy-

sziklás), Leptacinus batychrus var. lineáris Gr. (Péhó), OntJiolestes mu-

rinus var. Karolái Epph. (Nagysziklás), Gálodéra riparia Er. (Péhó),

Oxypoda hrachjptera Steph. (Xagysziklás), Colon dentipes Sahlb.

(Nagysziklás), Silplia iyrolensis Laich. (Péhó), Hydraena gracilis var.

emarginata Gnglb. (Nagysziklá?), Cantharis albomarginata Mark.

(Xagysziklás), Bhagonyclia limhata var. femorata Rey (Péhó), Maltlri-

nus flaveolus Payk. és fascialis Thms. (Xagysziklás), Xitidula carnaria

var. variata Steph. (Téhó), Monoioma angusticollis Gyllh. (Trencsén,

Szelecz), Atomaria gibbula var. liiemalis Baud. (Nagysziklás), Myce-

topliagus piceus var. lunaris F. (Péhó), Fropylaea lápundata ab. bi-

flexuosa Wse. (Trencsén), Hyjnioides favipes Aub. (Péhój, Ailious

miitilatus RosH. (Trencsén, Szelecz), A. viüains ab. Stepliensi Buyss.

(Péhó), Agrilus viridis var. ater F. és elongaius ab. cyaneus Rossi

(Xagysziklás), Ernobiiis nigrinus var. politus Redtb. és densicornis

MuLS. (Péhó), Mordella fasciaia ab. hasalís Costa és aculeata ab. fe-

moralis Baudi (X'agysziklás), MordeUístena laterális ab. dorsalis Pz.

(Xagysziklás), Abdera triyuüata Gyllh. (Péhó), Osjyhya bipundatavsir.

Viertli Pic és var. testaceithorax Pic (Xagysziklás), Sypoplüoeus pseu-

docastaneus Reitt. (Nagysziklás), Oxymirus cursor ab. niger Letzn.

(Trencsén), Evodinus datliratas ab. nigritus Pic (Kis-Kriván), Lepiura

cerambydformis ab. sexpiindata Müls. (Péhó), Tetrops praeusta ab.

nigra Kr. (Péhó), Cryjytocejjhaliis bimacidatus F. (Pihó), vittatus ab.

opAatus Wse (Péhó), Chrysomela coerulans ab. subfastuosa Motsch.

íPéhó), Chrysodüoa alpjestris var. vinariensis Wse (Xagysziklás), Pliy-

todeda viminalis ab. calcarata F. (Trencsén), Ph. 5-pundaia ab. flavi-

collis Dft. (Kis-Kriván), Epntlirix intermedia Foltdr. (Péhó), Chalcoides

lamina Bed. (Péhó), Manhirá rustica ab. saiaralis Wse (Péhó), Cliae-

tocnema suhcoerulea Kutsch. (Trencsén), Longitarms fuscoaeneus Redtb.

(Péhó), Phijllobius glaiicus ab. nigrofemoratus Gab. (Kis-Kriváa), Omias

micans Seidl. (Péhó), Tropipjliorus cucullatus Fal'y. (Xagysziklás),

Bydiscus betidae v. nitens Marsh. (Péhó). Csíki.
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Társulati ügyek.

A „Slagyar Entontologiai Társaság'* 11, ülése tnárczius hó

16-án. — MocsÁRY Sándor elnök megnyitja a „Budapesti Kamera
Klub" helyiségébe összehívott ülést, melynek tárgyát Dr. Kertész

Aba eladása „Lepkészeti kirándulás az Ortler vidékére" képezte.

Eladó vázolja Dél-Tirol ezen érdekes vidékére Schmidt ANTAL-lal

telt gyüjtkirándulást, a meglátogatott festi helyeket vetített képek-

ben mutatván be. Végül az összes gyjtött nappali lepkék jegj^'zékét

mutatja be.

A „Magyar Entontologiai Társaság" 12. ülése április hó
20-án. — Mocsárt Sándor elnök megnyitja az ülést, üdvözli a

m. kir. Rovartani Állomás helyiségeiben oly nagy számban meg-

jelent tagokat éá vendégeket, majd felolvassa „Az Oryssus unicolor

Latr. a magyar faunában" czím értekezését (lásd ezen füzet

49. oldalán). Utána Jablonowski József „A szlmolyokról" tart el-

adást, ismertetvén a nyerges szlmoly (Gocliylis amhiguella Hb.) és

és a keresztes szlmoly {Polychrosis hoirana ScmFF.) fejldési vi-

szonyait, kártételüket, valamint az ellenük való védekezést. A felette

érdekes és tanulságos eladást számos vetített kép és preparátum

bemutatásával világítván meg. Végül Dr. Kertész Aba ,,A Lycaena

Escheri Hb. elfordulása Magyarországon" czím eladása kapcsán

bemutatja ennek a kék pillangónak els magyarországi (budai) pél-

dányát és felhívja lepkésztársait, hogy erre a lepkére kirándulásaik

alkalmával fordítsanak egy kis figyelmet.

A „Magyar Entontologiai Társaság" 13. ülése május hó

18-án. — MocsÁRY Sándor elnök üdvözölvén a nagy számban

megjelent tagokat és vendégeket megtartja eladását „Hogyan is

lettem entomologus ?" czímén. (Egyik legközelebbi számunkban tel-

jes terjedelmében megjelenik). Utána Bíró Lajos „Bogarászati ka-

land Horvátországban" czím értekezését olvasta fel (lásd jelen szá-

hiunk 69. oldalán). Mindkét érdekes eladást a megjelentek osztatlan

tetszéssel fogadták.


