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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.


