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honosodását és elterjedését hazánkban nem nézhetjük összetett ke-

zekkel.

Véleményem szerint mindenekeltt ki kellene puhatolni, hogy
vájjon nem hozatott vagy csempészett-e valaki újabb idben Észak-

Amerikából Kevevárára gyümölcsfa oltóágakat ? Meg kellene továbbá

tüzetesen vizsgálni Kévevárán az összes gyümö'csös kerteket és fa-

iskolákat, hog}^ nincs e bennök bivalykabócza ? Ha pedig csakug3^an

ráakadnának, akkor az amerikai jövevény fellépését és elszaporodá-

sát gyökeres irtással már csirájában el kellene ott fojtani.

Ajánlom az ügyet a m. kir. állami rovartani állomás figyelmébe.

Coleopterologiai jegyzetek.

Irta : De. Kauffmanx Erxo.

IV.i

16. Hister plamilus Méx. — Ezt a fajt Méxétries 1849-ben

írta le néhánj^ a Kaukázusból származó példány alapján (Mém.

Petropoi. p. 54). Marséul 1861-ben Görögországból egj fajt Hister

Coquerelinév alatt ismertetett (Annál. Soc. Ent. Francé, p. 538). Ugyan-

ezen folyóiratban (p. 539) még egy a Krimbl származó újdonságot:

Hister Laco névvel írt le. — Az 1906-ban kiadott Hevdex— Reitter—
AVEisE-féle katalógusban már a H. Laco összevonatik H. planulus-sa],

míg a H Coquereli mint önálló faj szerepel. A múlt hónapban Reitter

egy levelezésében a H. plnmdus-i azonosnak ismeri el a H. Coquereli-

vel. — Ezek után világos, hogy az elsbbség jogánál fogva e faj a

H. planulus Méx. nevet kell viselje, míg a másik két név csak syno-

njmmnak tekinthet. — Csíki munkájában (Állatt. Közi. II, 3. füz.) a

H. Coquereli és H. Laco mint nálunk is elforduló két külön fajt

ismerteti s az elemz táblázatban a fsúlyt a szárnyfedk barázdái-

nak képzdésére fekteti. Gyjteményemben egj Prossnitz vidékérl

(Mcrvaország) és két, a Palicsi-tó partjáról, ahol azok ez év június

havában a sima homokos talajon mászkáltak, származó példány van.

E három példánynál a szárnyfedk két bels barázdája nag3'on kü-

lönbözen van kifejldve: m^jd teljesek, majd. szakadozottak ; majd

elül, majd hátul kurtítottak s így ezek fejlettségi foka nem lehet

alapja külön fajok megállapításának. A többi morphologiai jelenségek,

melyek eddig az irodalomban találhatók, az elemzéseknél oh^an „ibis-

redibis" értelemben közöltetnek. — Szinte a csodával határos, hogy

Ga:n-glbauer 1899 ben kiadott nagy müvében e fajokról említést nem
tesz, holott ScmiiDT a B e r 1. Ent. Z e i t s c h r i f t-ban már 1885-beu

1 Lásd: Rovartani Lapok. XVII, 1911, p. 68.
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(Heft II p 295) a H. Coquereli és H. Laco fajokat szintén a szárny-

fedk két bels barázdájának fejlettségével választja s'ét, noha Mé-

NÉTRiEs planulus fajáról nem tesz említést. Különben lehetséges, hos^y

Ganglbauer ezt a fajt nem tekintette középeurópai honosnak, bár

máshol Görögországbeli fajokat belevont munkájába. Hazánkban eddig

Palicson kivül Budapesten, Péczelen és Kalocsán találták, de úgy
látszik, hogy igen ritka.

17. Xanthochroa carniolica Gistl. — Havasi fajnak ismerjük,

de szórványosan Fiume környékén és a tengermellék alacsonyabb

hegységeiben is elfordul. Nagyon meglepett, hogy ez év augusztus

havában itt Pécsett, a Tettye fölötti fiatal fenyvesekben a Pwus
austrincá ról e^y szép egészséges fürge példán \ át gyjthettem. Való-

szinütiek taríora, hogy ez a példány a nyár elrehaladottságát tekintve,

már a második geueráczióból való ; ha pedig az els ivadék e vidéken

ilyen késn jelenik meg, akkor eddig azért nem találtam meg, mert

augusztusban már nem igen szoktunk ernj^vel ^j^üjteni. És ez a

legtöbb rovarásznak a hibája, mert nem áll az a közhiedelem, hogy

a kés nyárban, vagy szkor, kivált ha az idjárás nagyon száraz,

meleg vagy ess és hvös, hogy akkor már nem érdemes az erny-
vel dolgozni.

18. Sátoristyea Meschiiiggi Reitt. — Ezt a specziális magyar-

honi fajt 1905 ben Reitter írta le egy Meschnigg mérnök által a

sátorjstjei fherczegi erdben talált példányról (Wiener Ent. Zeit

1905, p. 243) s azt a Myctítoj^hagidák közé sorolta, késbb azonban

méltó helyére, a Byturidákhoz tette át. Azóta e ritka fajról hall-

gat a krónika, míg a múlt év deczember havában, úgy karácsony

táján, PiLLiCH Fbrencz úr Simontornyáról (Tolna m.) frissen rostált

anyagot küldött nekem átböngészés végett s ebben több példányát,

köztük élket is találtam, de a bogarat nem ismertem, bár alakját

tekintve, én is a M3^cetophagidák közt kerestem a rendelkezésemre

álló irodalomban. Elküldtem tehát két darabot Csíki múzeumi r
úrnak, a ki benne a S. Meschniggi-t ismerte fel. Nosza rajta ! Azonnal

megkértem Pillioh urat, hogy azon a helyen, ahol ezek találtattak,

tüzzel-vassal kutasson utána. Neki köszönhetjük a következ adatokat

:

A felfedezett termhelyen, lombfák törzsén, 1— 1 5 m. magasságban

a moha közt 4—5 darabból álló csoportokban találta. Ez év január

havában még elfordult, de februá.r végével már eltnt. A küldött

példányok a rostálással okozott sérülésektl eltekintve, teljesen fiissek,

és az élk fürgék voltak, de éretlen példány nem volt köztük. Ezek-

bl arra kell következtetnem, hogy o faj hihetleg télen rajzik, bár

nincsen kizárva, hogy a moha csak téli búvóhelyül szolgált, míg a

két termhely azt bizonyílja, hogy síkságon, vagy csak alacsony

dombos fekvés erdkben él. Sátoristye, Mohács és Pélmonostor
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között, mély fekvés sík vidék, Simontornya pedig csak dombos, de

szintén alacsom^ fek\-és terület. Hilietleg nem is valami nagyon
ritka bogárfaj lehet, de kinek jutott eddig eszébe il3^en erdkben
deczember végén és január elején mohát rostálni ? — Végre nem
mulaszthatom el felemlíteni, hogy az irodalomban eddig a genus
nevét helyteleuül Satonjsiia-uak írták ; a majorság neve Sátorisiye s

ígj helyesen a genust is Sátoristijea-nRk kell nevezni. ^ Reitter ezt a

felvilágosítást köszönettel vette tudomásul. — Kár, hogy Meschmgg
mérnök jelenlegi tartózkodását nem tudtam kipuhatolni. Talán is

szolgálhatott volna e jeles honi fajra vonatkozó adatokkal.

19. Rhopalopus clavipes F. és Rh. macropzts Germ. Már régen

sejtettem, hogy e két faj azonos. Hozattam tehát Európa minden
részébl több példányt, a mi csere útján a nem igen értékes rovarral

igen könnyen ment. A küldeményeknek körülbelül a fele clai-ipes, a

fele macropus név alatt érkezett hozzám. Átvizsgálván ezt a 92 darabból

álló anj^agot, az irodalmi adatokból éppen nem tudtam biztos határ-

vonalat taláhii a szétválasztásra, mert a 3— 10. csápíz vége több

nagyobb példánynál mindkét oldalt egészen tompa, míg kisebb pél-

dánynál gyakran ers tösns alakjában kihúzott. A többi sculpturáhs

jelenségek, mink : az eltör oldalainak élesebb, tompább szögletben

való kiszélesedésedése ; a szárnj^fedk pontozata, tövének ritkább

srbb szrözete stb. ol}^ ingadozást mutatnak, hogy analitikai szem-

pontból figyelembe se jöhetnek. Mivel e bogár nagy és kis példányai

egy idben és közös termhelyen fordulnak el, semmi kétség benne,

hogy egy fajt képeznek. A csápízek tövisnylvánj^ának jelenléte vagy
hiánya oly átmeneteket mutat, hogy még válfajról sem lehet szó.

20. 3IeloloiitJia melolontha L. — Udvaromban 9 m- nyi terü-

let virágágyat ez év október utolsó napjaiban 40 cm. mélységre

felrigoloztattam. Ezen forgatás alkalmával 18 drb teljesen kifejldött

él cserebogár került a felszínre s így egy négyszögméternyi terü-

letre 2 drb esik. Ezek azonban csak a megtalált példánj^ok, de nyilván

több is rejtzött ezen a kis helyen. Ha a külsségek talajában is ez

az arány, akkor a jöv tavasszal óriási cserebogárrajzás lesz. Saját-

ságos, hogy ezen a hel^^en nem találtunk lárvákat.

Adatok Bosnyákország bogárfaunájához.

Irta: Kexdi Károly.

A „Rovartani Lapok" 1910. január havi füzetében felsorolt

bogarakon kívül, azóta még következ bogarakat sikerült Bosnyák-

1 Lásd : Rovartaoi Lapok. XII, 1905, p. 194.


