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Spul. gyakori jelenség ; több példány fekete behintés vagy sötét-

barna alapszín volt. (Borosjen, Honczt).

A fentemlítetteket nagyobb számban figyelhettem meg s így

csak ezekrl nyertem áttekinthet képet.

Kisebb számban fordult el .•

Nepiis Aceris F. Koromfekete (nem barnásfekote), hófehér, do

kissé gj^öngébb, összeszorítottabb rajzzal (Borosjen, Honczt).

Melüaea Maturna L. Borosjenn némely évben gyakoribb jelen-

ség, az idén 7 példány került hálómba, melyeknek fekete rajza mind

kiterjedt volt.

Mindezen változásokat egybevetve véleményem az, hogy az

április 5 ti 25-ig tartó fagyos, szokatlanul hideg éjszakák befolyá-

solhatták a bábok normális fejldését, a kikelt lepkék nagy átlaga

legalábbb ezt mutatja Borosjenn és Honcztn, a hol megfigyeléseket

tehettem.

Ennek köszönhetem a sok érdekes aberratiót és átmeneti alakot,

melyeket az elbbi években hiába kutattam (annak idején erre a

jelenségre^több lepkész figyelmét hívtam fel). Bár e vidékre jellemz,

hogy a, Melitaea Didíjma O. nak a kontinensen feltalálható minden

változata repül, így a var. occidentalis Stgr., persea Koll., meridio-

nalis Stgr. var. alpina Stgr. stb. szóval a világos krémszíntl a majd-

nem feketéig (9 9) és a fakósárgától a tüzesvorösig mindenféle

rajzú és árnyalatú cf cT.

Adatok
Magyarország Coleopterafaunájához.

Irta : MmóK Ottó.

A Magyar Birodalom bogárfaunájának összeállítáíra óta (Kuthy

Fauna Regni Hungáriáé. Coleoptera) Csíki Ern -barátom évenként

közli azokat az adatokat, melyek Magyarország bogárfaunájára újak-

nak bizonyulnak.

Magam a Rovartani Lapok 1910. évi 2. számában állítottam

össze a gyjteményemben lév és faunánkból még nem ismert bo-

garak jegyzékét.

Az alább felsorolt és rövid idn belül gyjtött nagyszámú
adatok eléggé bizonyítják, hogy hazánk gazdag és érdekes faunájá-

nak kikutatásában még mÜ3^en óriási munka vár kisded táborunkra.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi években tényleg többen és

nagyobb buzgalommal folytatjuk a gyjtést, ezentúl folytatólagosan

közlöm a gyjteményemben lev és Magyarország faunájára új bo-

garak jegyzékét, a termhely és gyjt nevének megemlítésével.
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Carabidae

:

Bemhidion striatum var. hambiirgense Meier — Budapest (Bokor).

— Andreáé var. Bualei Duv. — Radna-Borberek (Bokor).

Trechus amplicollis Fairm. — Csorba-tó (Dienbr).

Calathus melanoceplialus var. noricus Dániel — Bucsecs.

Microlestes cordatulus Reitt. — Budapest.

Staphylinidae

:

Omalium impar Rey — Bucsecs.

Arpedium quadrum var. alpinum Fauv. — Magas Tátra (Diener).

Thinobius longipennis Heer — Verestorony (Breit).

Bledius spectahilis Kr. .— Budapest

^

Stenus neglectus Gerh. — Kovácspatak.

Philonthus spermopliüi Ganglb. — Esztergom (Bokor).

Aleuonota pallens Rey — Verestorony (Breit).

Atlieta spelaea var. macroptera Bernh. — Bihari barlangok.

— iriangiümn Kr. — Isaszeg.

— incognita Sharp. — Biharfüred.

— fungi var. orbata Er. — Budapest.

Phloeopora teres Grav. — Pilis-Csaba.

Ocyusa prociduci Er. •— Budapest.

Oxypoda lentula Er. — Biharfured.

Aleochara diversa J. Sahi.b. — Bihar : Ungurului-barlaug.

Dytiscidae :

Rliantiis exoletus var. laiitans Sharp — Budapest.

Silphidae

:

Colon armipes Kr. — Isaszeg (Diener).

Necropliorus investigaior var. intermedius Reitt. — Budapest, Hosszuszó.

Liodidae

:

Liodes Brandhi Holdh. — Bihar hegység (Breit) 2

Hydrophilidae

:

Helopliorus nubilus var. meridionalis Motsch. — Sopron (Kniz).

— crenatus Rey — Fert-tó (Kniz).

1 Elfordul Szegeden és Szeged : Központ-on is (Csíki : Csongrád vár-

megye bogárfaunája. Magyar Orv. és Természetvizsg. XXXIII. vándorgyül.

munkál. 1906, p. 249).

2 Lásd : Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 127.
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Helopliorus quadrisignatus Bach — Horvátország (Kniz).

OchÜiebius impressicollis Lap. — Magyar tengerpart.

— bicolon Germ. — Magyar tengerpart.

— viridis var. Mülleri Ganglb. — Magyar tengerpart.

— Lejolisi var. suhinteger Muls. — Fiume.

Hydraena atricapilla Waterh. — Kárpátok (Kniz).

Hydrous var. ? plicifer Bed. — A törzsfaj között.

Phüydrus bicolor var. lialopMlus Bedel — Fert-tó (Kniz).

Laccohius Mguttahcs Gerhardt — Dárda (Kaufmann).

SpTiaeridium scarabaeoides var. striolatum Heer — A törzsfaj között.

— bipustulatum var. Daltoni Steph. — Gyr (Bokor).

Gercyon pygmaeiis var. merdarius Sturm — Bucsecs.

Cantha^idae:

Podabriis álpinus var. melancholicus Trre — Bucsecs.

Absidia pilosa var. ScMnherri Mannh. — Brassó.

MaWiodes spatliifer Kiesw. — Bucsecs.

Nitidulidae :

Meligethes viridescens ab. azureus Heer — Tátrafüred, Máramaros.

Cryptophagidae:

Emphylus glaber Gyllh. — Szeleoz (Kocsi).

3Iycetophagidae :

Mycetophagus piceus ab. Junaris F. — Esztergom (Bokor) ^

— — ab. varius Marsh. — Esztergom (Bokor).

— — ab. pundulatus Schilsky — Budapest.

Coccinelidae :

ApMdecta obliteraia ab. paliida Thunb — Biharfüred.

Coccinella conglobata ab. meridionalis J. Míjll. — Budapest.

Fropylaea lá-punctata ab. biflexicosa Wse. — Kovácspatak.^

— ab. bifasciata Walter — Kovácspatak.
— ab. 12-pustulata Pont. — Kovácspatak.

— ab. angidaris Sajó — Kovácspatak.

Pidlus testaceus ab. scutellaris Muls. — Dárda (Dr. Kaufmann).
— pallidivestis ab. 7ianus Muls. — Dárda (Dr. Kaufmann).

Sidis biguttatus Mulr. — Budapest.

1 Brancsik Péhó-ról említi (Trencs. Termtud. Egyl. Évk. 1910, p. 21).

2 Beancsik Trencsénrl említi (1. e. p. 21).
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Elateridae

Cardiopliorus Ericlisoni Burss. — Budapest, Kovácspatak.

Dmsterius bimaculatus ab. ruficollis Reitt. — Budapest.

— — ab. apicalis Reitt. — Kovácspatak.

Ptinidae

:

Píinus Eclmundi Ablle. — BudajDest.

Anobiidae

:

Xylétinus síibrotunciatus Lap. — Budapest.

Méloidae :

Zonitis jjraeusía ab. /fara Tausch. — Budapest.

Chrysomelidae

:

Haltica oleracea ab. nobilis Weise — Kovácspatak.

Longitarsus praiensis var. medicaginis áll. — Budapest.

Anthribidae

:

Anthribus fasciatus ab. rentralis Rey — Budapest (Dr. Fodor).

Cureulionidae :

Fhyllobius calcaraius ab. piri Gyllh. — Korytnica.

— urticae ab. fuscofumosus Reitt. — Máramaros.

Polydrosus mollis ab. nibens Stierl. — Budapest.

— sjjarsus Gyllh. — Szigetvár.

Sciaplwbus caesius var. Merkli Stierl. — Misid völgye.

Strojjhosonius rufipes Steph. — Biharfüred.

GidnorrMnus quddrimaculatus ab. rimulosus Germ. — A törzsfaj között.

Gymnetron luiiusculum Dits'al — Brassó.

Apion cornicidatum Germ. — Csóványos '(AIeusel).

— viciae var. GriesbacM Steph. — Bucsecs.

Byctiscus popidi ab. tataricus Faust — Szigetvár.

— betulae ab. violaceus Scop. — Misid völgye.

Scardbaeidae

:

Apliodius variáns var. Fabricii Orbigny — Budapest.

— mixtus var. unicolor Schh^sky — Ünök, Biharfüred.

— — var. conjunctus Muls. — Bucsecs.

— luridus ab. connexus Muls. — A törzsfaj között.

— — var. iniricarius Muls. — A törzsfaj között.

Geotrupes vernalis ab. obscurus Mltls. — A törzsfaj között.



120

Melolontha melolontha ab. femoralis Kr. — Máramaros.

— — ab. xndclierrima DTrre — Budapest.

Polypliylla fullo ab. lucluosa Muls. — A törzsfaj között.

Trichms fasciatus ab. Fabricii Rossi — Jád völgye.

— sexualis ab. apicalis Muls. — Bihar : Misid völgj^e.

Törlendk Magyarország faunájából a következ fajok, melyek

téves meghatározás alapján lettek kimutatva :

Helophorus fulgidicolUs ]\Iotsch.

Cercyon littoralis Gyllh.

Hyclrophilus sartiis SEME^^ov.

Agrüus viridis var. ater F. ^

iVlagyarország piliangói.

Irta : f A. Aigkee La.jos.

XLII.

3. nem: Adopaea Billb.

A fej és a test zömök; a tapogató utolsó íze felálló, elég

hosszú, karcsú ; a csápbunkó röviden hegyesed. Az elüls szárny

középsejtje hosszú, elül hegj^es, a hátsó szárnj^-é rövid és egye-

nesen lezárt.

A hernj^ó orsóalakú, csaknem csupasz, fféléken él és kitelel.

A báb nyúlánk, a fej vége hegyes.

A palearktikus tájban 9 faja él, melyek közül három hazánk-

ban is é).

A fajok meghatározó kulcsa:

1. Felül vöröses-sárga 2

— Felül barnás-sárga. A hím elüls szárnyán rézsútos fekete

sáv van ; alul az elüls szárny barnás-sárga, a hátulsó

zöldes-szürke, 3. Actaeon.

2. A csápbunkó rozsdasárga, csúcsa fekete. A hím elüls szár-

nj^át egyenes hosszanti fekete sáv díszíti. Alul egyszín
okersárga. 1. Uneola.

— A csápbunkó csak alul rozsdasárga. A hím elüls szárnyát

hajlott hosszanti fekete sáv díszíti, alul okersárga, csúcsa

zöldes. A hátsó szárny bels szegélye az alsó oldalon vöröses-

sárga. 2. Ihaumas.

1 Beascsik Nagysziklásról említi (1. e. p. 22).


