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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.


