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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!


