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dromus Beahm, punctatosulcatus Sturm, consputus Creutz., luridus

F., — ab. nigTÍpcs F., depressus Kug. ab. atranientarius Er. —
Ochodaeus chrysomeloides Schraxk — Odontaeiis armig'er

Scop. — Geotrupes vernalis L. v. autumnalis Er. — Ontho-
phagus taurus Schreber, fracticornis Preyssl., coenobita Herbst,

austriacus Paxz., vacci L., — ab. medius Paxz., nuchicoruis L. —
S e r i c a brunnea L. — Rhizotrogus marginipes Muls., — v.

granulifer Rosh. — Ainphiniallus ruficornis Fabr., assimilis

Hrbst. — M e 1 o 1 11 1 h a melolontha L. ab. scapiüaris "We.sth.,

pectoralis Germ., — v. spatulata Ball. — H o p 1 i a praticola Duft.,

farinosa L., brunnipes Box. — A n o m a 1 a aenea Deg. ab. bicolor

ScHiLSKY — r y c t e s iiasicornis L. v. aries Jabl. — G n o r i-

ra u s variábilis L., nobilis L. ab. cujjrifulgens Reitt. — T r i c h i u s

fasciatus L., sexualis Bedel — T r o p i n o t a hirta Poda ab. seiiicula

Mén. — Cetonia aurata L. ab. piligera Muls., — ab. pisana Heer,

— ab. viridiventris Seitt ,
— ab. valesiaca Heer, — ab. tuuicata

Reitt. — L i o c o 1 a marmorata F. — Potosia caprea F. ab.

Fabriciana Reitt.

Új vak bogarak a Bihar-hegységbl.
Irta : Csíki Erxö.

Barátom Bokor Elemér az ezidei nyáron újból szentelhetett

néhány hetet a Bihar-hegység bariangi faunájának kikutatására, de

figyelemmel volt a nagy kövek alatt, a földben él vak bogarakra

is. Kutatásai most is meglep szép eredménjm}^! végzdtek. Ezidei

felfedezései közül négy fajt már ismertettem, ezek az Anoplitliahnus

Szalayi és A. HorvátM és a Pholeuon bihariense és Fh. Frivaldszkyi

(lásd: Annales hist -nat. Musei Nationalis Hungarici. X, 1912, p.

538—539), a többieket ez alkalommal óhajtom leírni.

Ezpn a helyen sem mulaszthatom el, hog}^ köszönetemet ne

fejezzem ki Bokor Elemér barátomnak azért, hogy újonnan felfede-

zett bogarait leírás végett rendelkezésemre bocsátotta.

Pholetton (Apropeus) Attila Csíki n. sp.

Rufo-ferrugineum, haud nitiduai, supra pilis tenuibus üavis

dense vestitum. Capite pronotoque subtiliter, el^'tris fortius dense

punctatis, inter punctis subtilissime punctulatis. Fronté parum im-

pressa, jíronoto latitudine paulo longiore, ante médium latissirao,

basi paulo angustiore. lateribus postice arcuato-sinuatis et ad angu-

los posticos pene rectis vix divergentibus. Elytris breviter ovatis,

pronoto vix duplo et dimidio longioribus, disco paulo planatis, sutura

antice impressa, margine laterali angusto. Carina mesosternali ob-

tusangulariter laté elevata. Long. o— 5'5 mm.
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Hungária c e n t r.-o r i e n t. Habitat in antro innorainato

nunc detecto montis Tatárheg}^ (Com. Bihar), ubi Dom. Elemér
Bokor specimina nomiulla leg'it.

A Pli. Upiodero Friv. et Pli. Hazayi Friv. elytris supra plani-

oribus et superficie dpnse punctato punctulatoquc, haud nitido, facile

distinguendum.

Barnás-vörös, fénj^telen, felületét sr testhez simuló finom

sárgás szrözet fedi. A fej és az eltör háta finomabban, a szárny-

fedk erteljeiebben srn pontozottak, a pontok között pedig na-

gyon finoman pontocskázottak. A homlok közepén kis bemélyedés

van, az eltör háta alig hosszabb mint széles, tövén kissé kes-

kenyebb mint a közepe eltt, a hol a legszélesebb, oldalai hátul

ívelten kimetszettek és hátrafelé alig széttartók, ennélfogva a hátsó

szögletek majdnem derékszögek. A szárnyfedk rövidebb tojás-

formák, alig két és félszer oly hosszúak mint az eltör háta, a var-

raton elül kissé bemélyedtek, oldalperemük keskeny, felületük a

korongon kissé lapított. A mellközép taraja széles tompaszög alakjá-

ban kissé kiemelked. Hossza 5— 5"5 mm.
Elfordul a Tatárhegy keleti lejtjén lev újonnan felfedezett

barlangban. Bokor Ele.mér gyjtése.

Az Apropeus alnembe taríozó Ph. leptoderum Friv. és Ph. Hazayi

FRiv.-tól felül lapítoítabb szárnj^fedi és sokkal srbben pontozott

és pontocskázott, ennélfogva fénj'tolen felülete által köun3^en meg-
különböztethet.

fJioleuon (Apropreus) Bírói Csíki . sp.

Rufo-ferrugineum, haud nitidam, supra pilis flavis, tenuibus et

brevibus dense vestitum. capite pronotoque subtiliter, elytris fortius

dense punctatis et inter punctis jDuuctulatis. Fronté parum impressa.

Pronoto latitudine paulo longiore, ante médium latissimo, basi parum
angustiore, lateribus antice arcuato-rotundatis, prostice profunde

sinuatis et ad augulos posticos acutiuscule prominulis fortiter diver-

gentibus. Elytris oblongoovalibus, pronoto fere triplo longioribus,

pone médium latissimis, antrorsura et postice angustatis, margine

laterali angusto, disco paulo deplanatis. Long. 5— 6 mm.
Hungária centr.-orient. Habitat in antris „Ripp-Ripp-

barlang", „Nagy Sándor-barlang" et „Csri vajda- barlang" nominatis

et in valle Szegyestel dicto locatis (Com. Biharj, ubi Dom. Elemér
Bokor detesit.

Ph. Attiláé m. affhiis ; sed differt : elytris longioribus, pronoto

lateribus postice fortius sinuatis et ad angulos posticos magis diver-

genbus, anguhs posticis acutis prominulis.
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Barnás-vörös, fénj'telen, testhez simuló finom és rövid sárgás

szrözettél srn fedett, a fej és az eltör háta finomabban, a szárny-

fedk erteljesebben srn pontozottak és a pontok között pontocs-

kázottak. A homlok a középen kissé benyomott. As eltör háta

nagyon kevéssel hosszabb, mint széles, a közepe eltt a legszélesebb,

tövén kissé keskenyebb, oldalai elül ívelten kerekítettek, hátul méhben

kimetszettek, az oldalak ennélfogva innen hátrafelé ersen széttartók,

a hátsó szögletek hegyesen kiugrók. A szárnyfedk hosszúkás tojás-

formák, majdnem háromszor oly hosszúak, mint az eltör háta, a

közepük mögött a legszélesebbek, innen elre- és hátrafelé keske-

nyedk, oldalperemük keskeny, felül a korongon kissé lapítottak.

A mellközé|) taraja ívelten kerekített és alig kiemelked. Hossza

5—6 mm.
Elfordul a Szegyestel-völgy több barlangjában, így

a „Ripp-Ripp", a „Nagy Sándor" és a „Csri vajda" -barlangban,

a melyekben Bokor Elemiór fedezte fel.

A Pli. Aüila m. legközelebbi rokona, de attól hosszabb szárny-

fedi, oldalt mélyebben kimetszett eltora és ezért hátrafelé széttartó

oldalai és hegyesen kiugró hátsó szögletei által könn3^en meg-

különböztethet.

JPholeiion (Ircnellum) Knirsclii Breit ah. interruptuin Csíki nov. ab.

A typo differt : linea marginali laterali pronoti antice interrupta,

prope angulos anticos brevissima, postice ab angulis posticis usque

ad médium producta.

Habitat cum typo in antro „K o n d o r- b a r 1 a n g" dicto.

A törzsfajtól abban különbözik, hogy az eltör hátának oldal-

szegélye nem teljes, hanem a hátsó szögletektl a közepéig terjed,

azonban elül is rövid élecske jelzi az elüls szögletek mellett.

Elfordul a törzsfaj között a „Kondor barlang"-ban.

Pholeuon (Irenelhim) Eleniéri Csíki n. sp.

Obscure rufo-ferrugineum, nitidiusculum, supra pilis flavis

vestitum, dense tenuiterque punctatum. Capite haud magnó, fronté

parum impressa. Antennis pone dimidiam corporis extensis, articulo

secundo quam articulo quarto paulo longiore, articulo octavo quam
articulo decimo paulo breviore. Pronoto latitudine aequilongo, in

dimidio latissimo, basi paulo angustiore, lateribus antice arcuatis,

postice foilius sinuatis, angulis posticis acutis. Elytris oblongo-

ovalibus, quam pronoto duplo et dimidio paulo longioribus et sesqui-

alter paulo longioribus quam coniunctim latories, convexis, sutura

paulo impressa, margine laterali angusto. Oarina mesosternali angulo
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acuto seu denticulato iDromiimlo. Társi anteriores maris clilatati et ad

apicem gradatim angiistati. Long. 4'5— 5 mm,
Hungária c e n t r.-o ri e n t. Habitat in antro novo prope

antrum „Csudor-barlang" nominato ad originem fluv. Krös, ubi

Dom. Elemér Bokor exemplaria aliquot légit.

A spociebus affinibus modo sequenti distinguendus est : a Ph.

KnirscM Breit : pronoto latitudine aequilongo, a Ph. Bokorino m.

elytrorum margine laterali angusto, a Ph. Gíjleld Mocz. antennarum

articulo secundo articulo quarto paulo longiore, a Ph. Frivaldszkyi

m. pronoto hasi latitudine maxima vix angnstiore et lateribus ante

angulos posticos tenuiter sinuaíis et a Ph. Mihki m. et Ph. Árpádis

m. carjna mesosternali angulo acuto prominulo.

Sötét barnás-TÖrös, kissé fényl, testhez simuló sárgás szrö-

zettél fedett, srn és finoman pontozott. A fej nem nagy, a homlok

kissé benyomott. A csápok a test közepén túl terjednek, a második

csápiz kissé hosszabb mint a negyedik íz, a nj^olczadik íz kissé

rövidebb mint a tizedik íz. Az eltör háta ol.yan hosszú mint széles,

a középen legszélesebb, töve ennél keskenyebb, oldalai elül íveltek,

hátul ersebben öblösek, hátsó szögletei hegyesek. A szárnyfedk

hosszúkás tojásformák, két és félszernél kissé hosszabbak mint az

eltör háta és másfélszernél kissé hosszabb -ik mint együttesen széle-

sek, domborúak, a varraton kissé bemélyedtek, oldalperemük kes-

ken}". A mellközép taraja éles szög, illetleg fogacska alakjáb m ki-

emelked. A hím elüls lábfejének ízei kiszélesedettek és fokozatosan

keskenyedk. Hossza 4-5—5 mm.
Elfordul a Krös eredeténél lev ..Csudor-barlang* közelében

fekv újonnan felfedezett barlangban. Bokor Elemér gj^üjtése.

A rokon fajoktól ez az új faj a következ tulajdonságai alapján

különböztethet meg : a Ph. Knirschi Breit tói abban különbözik,

hogy eltora olyan hosszú mint széles, a Ph. Bokoriamtm m.-tl,

hogy a szárnyfedk oldalpereme keskenj^, a Ph. Gyieki Mocz. tói,

hogy második csápizo kissé hosszabb mint a negyedik íz. a Ph. Fri-

valdszkyi m.-tl, hog}^ az eltör hátának töve ahg keskenyebb mint

legszélesebb részében és oldalai a hátsó szögletek eltt gyengén

öblösek, a Ph. Mihki m. és Ph. Arpádi m.-tl pedig abban, hogy a

középmell taraja éles szög alakjában emelkedik ki.

Pholeiion (Irenellum) Arpádi Csíki n. sp.

Obscure rufo brunneum, nitidum, supra ílavo-pilosum, dense

punctatum et subtiliter punctulatum. Pronoto longitudine vix latiore,

ante médium latissimo, lateribus hoc loco rotundatis, postice fortiter

sinuatis et ad angulos posticos vix acutis, pene rectis, parallelis.

Elytris oblongo-ovaUbus, pronoto paulo multo quam duplo et dimidio
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longioribus, margine laterali augusto, sutura disco paulo impressa.

Carina mesosteriiali laté rotundata vei rotandata obtuse angulata.

Tarsorum posticorum articulo primo articulis duobus sequentibus

aegiiilong-o. Long. 4-3—5 mm.
H u n g a r ia cent r.-o r i e n t. Habitat in antro novo vallis

„Fehér-völgy" nominato (Comit. Kolozs), ubi Dom. Elemér Bokor

speoimina nonnnlla légit.

Ph. Mihóki lü. proximiis : sed differt : statura graciliore, etytris

longioribus, pronoto longitudino vix latiore et lateribus profundius

emarginatis.

Sötét barnás vörös, fényl, testhez simuló finom sárga szrö-

zettél fedett, felülete srti pontozott és finoman pontocskázott. Az

eltör háta alig szélesebb mint hosszú, közepe eltt a legszélesebb,

oldalai itt kerekítettek, majd hátrább ersen kimetszettnk és hátul

majdnem párhuzamosan haladnak a kissé hegyes, majdnem derék-

szög hátsó szögletek felé. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák,

kissé többel mint két és félszer oly hosszúak mint az eltör háta,

oldaljDoremük keskeny, varratjuk a korongon kissé bemélyedt. A
mellközéj^ kiemelked taraja szélesen kerekített vagy kerekített

tompaszög. A hátsó lábfej els íze olyan hosszú mint a következ

két íz együttvéve. Hossza 4'3 — 5 mm.
Elfordul a Fehér-völg}^ (Kolozs vm.) egy új barlangjában,

a melyben Bokor Edemér fedezte fel.

A Ph. Mihóki m. legközelebbi rokona és attól fleg karcsúbb

testalkata és hosszúkásabb szárnyfedi, valamint alig szélesebb mint

hosszú eltora hátának mélyebben kimetszett oldalai alapján külön-

bözik.

Dvimeotus Jin7igaricus Csíki n. sp.

Rufo-ferrugineus, paulo nitidus, pilis brevibus flavis oblique

locatis tectus, ca23Íto pronoloque subtiliter et dense, elytris fortius

punctatis. Antennis diaiidio corporis longioribus, articulo secundo

articulo primo parte Vio longiore, articulo octavo articulo secundo

jDarte -/' breviore. Longitudinem articulorum antennarum numeri

sequentes explicarent : 5, 7, 6, 5-5, 6-5, 6, 6-5, 4, 5, 5, 6-5. Pronoto

transverso, longitudine parte quinta latiore, ante médium latissimo,

antrorsum fortiter angustato, lateribus postice pene parallelis. Scu-

tello longitudine vix latiore. Elylris ovalibus, humeris laté rotundatis

et porrectis, lateribus postice arcuato-angustatis, margine laterali

angusto et reflexo, sutura usque pone médium impressa, costis

evanescentibus et usque ad médium pertinentes. Tibiis anticis sat

brevibus. Long. 4 mm.



161

Hungária c e n t r.- o r i e n t. Esemplum unicuni Dom.
Elemér Bokor in monte Boga (Com. Bihar) sub lapidem in altitu-

dine ca. 1300 metrorum detexit.

Species nova subgeneris Drimeotus s. str. a D. Ormayi Reitt.

differt : elj^tris irregulariter punctatis, a D. Ghyzeri Bíró : elytris

latitudine triente longioribus, a D. Horváiln Bíró et D. Entzi Bíró :

pronoto ad basin non angustato, a D. Kovácsi Hampe et D. Bokori

m. elytrorum margine laterali angusto et a D. laevimarginato Mocz.

elytrorum margine laterali reflexo.

Barnás-vörös, kissé fényl, rövid rézsútosan álló sárgás sz-
rözettél fedett, a fej és az eltör háta finoman és srn, a szárnj'--

fedií ertelj-jsebben pontozottak. A csápok a test közepén ti ter-

jednek, a második csápíz Vio del hosszabb mint az els íz, a nyol-

czadik íz pedig 3/7-del rövidebb mint a második íz. Az egyes csáp-

ízek egymáshoz való viszonya a következ számokkal fejezhet ki

:

5, 7, 6, 5V2, 6V2, 6, 6V2, 4, 5, 5, 6V2. Az eltör háta harántos, egy

ötödnél kevéssel többel szélesebb mint hosszú, valamivel a közepe

eltt legszélesebb, innen elrefelé ersen keskenyed, oldalai hátul

majdnem párhuzamosak. A paizsocska alig szélesebb mint hosszú.

A szárnyfedk tojásformák, a vállon szélesen kerekítettek és kiállók,

oldalaik hátrafelé ívelten keskenyedk, oldalperemük keskeny, oldal-

szélük felhajló, a varrat a paizsocskától a középen tulig benyomott,

a hosszanti bordák elenj^észek, mindegyik szárnyfedn kettnek a

nyomai láthatók, ezek is csak a középen tulig terjednek. Az elüls

lábszárak aránylag rövidek. Hossza 4 mm.
Elfordul a B g a-h egyen (Bihar vm.), a hol Bokor Elemér

egyetlen példányát mintegy 1300 m. magasságban egy mélyen a

földbe ágyazott k alatt találta.

Ez az új faj a Drimeotus s. str. alnembe tartozitr. A D. Ormayi-

tól abban tér el, hogy szárnyfedi szétszórtan pontozottak, a D.

Chyzeri-tl hogy a szárnyfedi csak Vsdal hosszabbak mint szélesek,

a D. Horváiki és D. Entzi-tcA hogy eltora a töve felé nem kesko-

n3'-ed, a D. Kovácsi és D. Bokori-iól hogy szárnyfedinek oldal-

pereme keskeny és a D. laevimarginatus iól hogy a szárnyfedk
oldalpereméuek széle felhajló.

Drhneottis Mihóki Csíki d. sp.

Rufo-ferragineus, sat nitidus, supra pilis flavis brevibus vesti-

tus. Capite dense pnnctato, fronté impressa, pronoto subtiliter den-

seque punctato. Antennis dimidio corporis longioribus, articulo.

SGCundo articulo primo quarta parte et articulo octa^o duplo longiore

longitudinem aiticulorum formula sequens explicat : 6, 8, 7, 7, 6, 7
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7-5, 4, 6, 5, 8. Pronoto transverso, triente parte longitudine latiore,

ante médium latissimo, lateribus hoc loco arcuatis, antrorsum fortiter

angustatis, postice pene parallelis, supeificie vix convexa. Elytris

oblougoovalibus, latitudine triente parte longioribus, humeris arcua-

tis, disco costis 4—4 evanescentibus, costis duabus mediis pone

médium finitis, costis suturali et laterali solum antice notatis, sutura

antice impressa. Long. 3-8— 4 mm.
Hungária c e n t r.- o r i e n t. Habitat in antris „Ripp-Ripp-

barlang" et „Nagy Sándor-barlang" nominatis in valle Szegyestel

(Com. Bihar), ubi Dom. Elemér Bokor detexit

D. Hungarico m. supra descripto affinis ; sed differt : elj^tris

oblongo ovalibus, angulis humeralibus arcuatis, haud porrectis.

Barnás vörös, eléggé fényl, rövid testhez simuló sárgás sz-
rözettél fedett. A fej a homlokon kissé benyomott, felülete úgy mint

az eltör hátáé finoman és srn pontozott. A csápok a test felénél

túl terjednek, a második csápíz Qgj negyeddel hosszabb mint az

els íz és kétszer oly hosszú mint a nyolcadik íz ; a csápízek egy-

máshoz'való viszonyát a következ számszer mutatja: 6, 8, 7, 7, 6,

7, 7-5, 4, 6, 5, 8. Az eltör háta harántos, egyharmadnál kissé többel

szélesebb mint hosszú, a közepe eltt legszélesebb, oldalai itt íveltek,

innen elrefelé ersen keskenyedk, hátul majdnem párhuzamosak,

felülete kissé domború. A szárnyfedk kissé hosszúkás tojásformák,

egyharmaddal hosszabbak mint együttesen szélesek, a vállon nem
kiállók és ívelten mennek át az oldalszélbe, felületükön 4— 4. borda

nyomát láthatjuk, ezek közül a középs kett jobban kifejldött és

a középen túlig terjed, a varrat melletti és a széls csak elül jelzett,

a varraton hosszában a középen túlig benyomottak. Hossza 3'8—4 mm.
Elfordul a S z e gy e s t e 1-v ö Így b e n (Bihar vm.) fekv

„Ripp-Ripp" és „Nagy Sándor" barlangokban, melyekben Bokor

Elemér fedezte fel.

Ez az új faj az elbb ismertetett D. hungariciis legközelebbi

rokona; attól f'eg abban különbözik, hogy szárnyfedi hosszúká-

sabb tojásformák és a vállon nem kiállók, hanem ívelten mennek át

az oldalszélbe.

Anophthalmiis cognatus Friv. var. speluncarmn Csíki nov. var.

A typo differt : antennis longioribus, pronoto paulo graciliore,

elytris latioribus.

Hungária c e n t r.-o r i e n t. Habitat in antro „Czárán-

barlang" nominato, valle Szamos (Com. Bihar), ubi Dom. E. Bokor

specimen unicum in societate PJwleuonis Milióki Csíki detexit.

A törzsfajtól hosszabb csápjai, kissé keskenyebb eltora és

szélesebb szárnyfedi különböztetik meg.
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Elfordul a Szamos-völgyében (Bihar vármegye) lev Czárán-

barlangban, a melyben egyetlen példányát a Plioleuon MiJióki Csíki

társaságában fedezte fel Bokor Elemér.

Anophthaltnns cognatns Feiv. var. nuptialis Csíki nov. var.

A typo differt : antennarum articulis 2—5 longioribus, pronoto

latiore, magis convexo, angulis posticis brevioribus acutiusculisque,

elytris latioribus et magis convexis.

Hungária c e n t r.- o r i e n t. Habitat in monte Galbina

(Montes Biharienses), ubi Dom. E. Bokor sub lapidibus invenit.

A törzsfajtól a kivetkezkben tér el : a 2—5 csápíz hosszabb, az

eltör háta szélesebb és ersen domború, a hátsó szögletek rövideb-

bek és hegyesebbek, a szárnyfedk szélesebbek és ersen domborúak.

Elfordul a Bihar-hegységben, a Galbina-hegyen, a hol kövek

alatt gyjtötte Bokor Elemér,

Nem lehetetlen, hogy ez az érdekes új állat önálló fajnak fog

bizonyulni, ez a kérdés azonban csak újabb és nagyobb anyag

gyjtése után dönthet majd el.

Uj vak bogarak Magyarország faunájából.

Irta : Mihók Ottó.

Drimeotus Csikii Mihók n. sp.

Ex affinitate Dr. (s. str.) laevimarginati Mooz., hungarico Csíki

et Mihóki Csíki. A Dr. laevimarginato Mocz. differt : corpore mnjore

et praecipue elytrorum margine laterali reflexo, a Dr. hungarico Csíki:

corpore majoré, antennis pedibusque longioribus, pronoto longiore et

elytrorum humeris arcuato-rotundatis, a Dr. Mihóki Csíki: articulis

antennarum dimensionibus, pronoto angustiore et elytris angustiorbis

longioribusque.

Hungária centr. -orient. Habitat in antro „Pacifik-

barlang" nominato (Com. Bihar) in societate Pholeuonis .GyleM Mocz.

A Drimeoüis-ddnemhe tartozik, a Dr. laevimarginatus Mocz.,

hungaricus Csíki és Mihóki Csíki rokonságába. A Dr. laevimarginatus-

tól nagyobb teste és fleg szárnyfedinek felhajtott oldalpereme,

a Dr. hungaricus-tól nagyobb testén kivül hosszabb csápja és lábai,

nemkülönben hosszabb eltora és végül azáltal, hogy szárnyfedi a

vállon ívesen mennek át az oldalszélbe, könnyen megkülönböztethet.

Legközelebbi rokona a Dr. Mihóki Csiia, melytl azonban a csápok

méretei, de fképen kesken3'ebb eltora és szárnyfedinek keskenyebb

és hosszabb alakja által már szabad szemmel is biztosan elválasztható.


