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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.
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A fej finoman pontozott, a középen bemélyedés nélkül. A csá-

pok hosszúak, a test felénél valamivel túlterjednek, ízeik hosszabbak

mint szélesek ; a második csápíz hosszabb mint az els, a harmadik

és negyedik íz egyenl hosszú, az ötödik és a hetedik íz ezeknél

valamivel hosszabb, a hatodik íz kissé hosszabb mint az ötödik íz,

de rövidebb mint a második íz, a nyolczadik íz a legrövidebb, a ki-

lenczedik egynegyeddel rövidebb mint a hetedik íz, a tizedik íz

egyharmaddal rövidebb mint a kilenczedik íz és az utolsó íz valami-

vel hosszabb mint a tizedik és csúcsa ersen hegyesed. Az els

hat csápíz majdnem egyforma széles, a hetedik és nyolczadik gyen-

gébben, az utolsóeltti két íz pedig a vége felé ersen szélesed.

Az e'tor háta egynegyeddel szélesebb mint hosszú, oldalai a közé-

pen ersen í^'eltek, innen elre egyenesen keskenyedk, míg hátra-

fele öblösödk, majd a hátsó szögletek felé párhuzamosan haladnak,

a töve eltt majdnem olyan hosszú mint a középen, a hátsó szögle-

tek kiemelkedk. Az eltör sokkal keskenyebb mint a szárnyfedk

és azokkal ellentétben finoman és srn pontozott. A szárnyfedk

csaknem kétszer oly hosszúak mint szélesek, oldalperemük keskeny

és szélük felhajló, a vállon nem kiállók, hanem ívesen mennek át az

oldalszélbe, szétszórtan és srn pontozottak, bordái elmosódottak.

A mellközép taraja elül nem éles fogacskával ellátott szöglettel vég-

zdik. A lábak hosszúak és karcsúak, a hátsó lábfej utolsó íze sok-

kal rövidebb mint az elz négy íz együttvéve, a középs és hátsó

lábszár küls szélén néhány finom tüskével. Az elüls és középs
tomporok nem fogacskázottak. Az állat sárgás-vörös, kissé fényl,

finom testhez simuló sárgás szrözette! fedett. Hossza 4 2 mm.
Ezen felette ritka új fajt, melynek egyetlen hím példányát

Bokor Elemér a biharmegyei és a bécsi gyjtk által az idén eltte

felkutatott Pacifik-barlangban fedezett fel a Pholeuon Gylehi társa-

ságában. Csíki Ern barátom, a magyar entomologusok kiváló tag-

jának tiszteletére neveztem el.

Pholeuon (Irenellum) Csikii Mihók n. sp.

Ph. Árpácli Csíki et Milióki Csíki proximum et magnitudine

intermedium. A Pli. Milióki differt : corpore angustiore et eljtris

multo longioribus, a Pli. Árpádi : elytris brevioribus latioribusqúe,

praeterea ab ambabis speciebus : tarsorum posticorum articulo primo

longitudine articulorum secundo et tertio simul sumptorum aequilongo.

Hungária orient. Habitat in antro „Csiki Ern-barlang"

nominato in valle Ponor (Com. Kolozs) sito.

A Ph. {Irenellum) Árpádi Csíki és Milióki Csíki legközelebbi

rokona és nagyságát illetleg azok között foglal helyet. A Ph. Milióki-

tói karcsúbb alakja és sokkal hosszúkásabb szárnyfedi, a Ph. Árpádi-
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tói pedig rövidebb és szélesebb szárnyfedi által könn3'en meg-
különböztethet. Mindkét fajtól a csápok szerkezetén kivül még- abban

is különbözik, hogy a hátsó lábfej els íze hosszabb mint a követ-

kez két íz együttesen.

A fej olyan széles mint bosszú, a homlok a csápok eltt rövid

és oh'an széles mint a fejpaizs. A csápok vékonyak és a test felénél

túl terjednek. A második csápíz csaknem kétszer oly hosszú mint az

els íz, a harmadik és negyedik íz egyenl hosszú és rövidebb

mint a második, az ötödik és hatodik íz hosszabb mint a harmadik,

a hetedik íz majdnem eléri a második íz hosszát, a nyolczadik íz

félakkora mint a hetedik, a kilenczedik és tizedik íz egynegyeddel

hosszabb mint a hetedik és végük felé ersen szélesed, az utolsó

íz kissé hosszabb mint az utolsóeltti íz, a középen a legszélesebb

és hegyben végzdik. Az eltör háta olyan széles mint hosszú,

oldalszegélye teljes, a hátsó szögletektl az elülskig terjed, köz-

vetlenül a közepe eltt a legszélesebb, oldalai itt kerekítettek, innen

elre egyenes vonalban keskenyednek, míg hátrafelé mélyen kimet-

szettek, majd párhuzamosan haladnak a kissé hegyesszög hátsó

szögletekig. A szárnyfedk hosszúak, visszás tojásformák, többel

mint kétszer oly hosszúak mint az eltör, közepükön pedig felényi-

vel szélesebbek mint az, a csúcson egyenként kerekítettek, oldal-

peremük keskeny és felhajló. A mellközép taraja fokozatosan emel-

kedik, majd kerekített tompaszögben megy át a csipk közötti

részbe. A lábak hosszúak és karcsúk, a hátsó lábfej els íze hosz-

szabb mint a következ két íz együttvéve. Barnás-vörös, kissé fényl,

finoman és srn pontozott, felül sárgás testhez simuló szrökkel
fedett. Hossza 4-2—4-6 mm.

Elfordul a kolozsmegyei Ponor-vöJgyben fekv „Csiki Ern-
barlang'^-ban, a melyben Bokor Elemér fedezte fel. Ezt az új fajt is

Csíki Erx barátom tiszteletére neveztem el.

Pholeuon (Trenellumj Dieneri Mihók n. sp.

Ex affmitate PJi. Gyleki Mocz. ; attamen Pli. Eleméri Csíki et

FriváldszTxyi Csíki proximum, sed differt : corpore magis valido,

elytris brevioribus latioribusque.

Hungária ce n tr.- rien t. Habitat in antro adhuc in-

nominato montis Galbina (Com. Bihar').

A Ph. GíjleJii Mocz csoportjába tartozik és a Pli. Eleméri Csíki

és Frivaldszkyi Csíki legközelebbi rokona, melyektói azonban rövi-

debb és szélesebb szárnyfedi és ezáltal már szemre is feltn
zömök alakja által könnyen megkülönböztethet.

A fej sokkal keskenyebb mint az eltör, srn pontozott.
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A csápok a test felénél valamivel hosszabbak, a 2. csápíz csaknem

kétszer olyan hosszú mint az 1. íz, a 3., 4. és 6. íz egyforma hosszú

és rövidebbek mint a 2. íz, az 5. és a 7. íz kissé hosszabb mint a

6. íz, de még" mindig rövidebb mint a 2. íz, a 8. íz a 7. íz felénél

valamivel hosszabb, a 9. íz felényivel hosszabb mint a 7. íz, a 10. és

11. íz hosszabb mint a 8. íz ; a 9. és 10. íz a vége felé ersen széle-

sed, az utolsó íz a közepe eltt a legszélesebb és innen ersen
keskenyed csúcsban végzdik. Az eltör háta valamivel hosszabb

mint széles, tövén keskenyebb mint a közepe eltt, a hol a leg-

szélesebb, mögötte öblös, majd széttartó és hegyes hátsó szöglatek-

kel végzdik ; az oldalszegély teljes, a hátsó szögletektl az elülskig

terjed, töve finoman, de teljesen szegélyezett. A szárnyfedk majd-

nem kétszer oly hosszúak, mint szélesek, a középen a legszéleseb-

bek, elre kevésbé, hátrafelé ersebben keskenyedek, oldalaik egész

hosszaságukban íveltek ; a csúcson egyenként kerekítettek, oldal-

peremük keskeny és tüskeszer szrökkel van ellátva. A mellközép

taraja éles fogacska alakjában emelkedik ki. A lábak hosszúak és

karcsúak, a hímek elüls lábfejének ízei kissé kiszélesedettek.

Barnás-vörös, srn pontozott, nagyon kevéssé fényl, aranysárga

sr és rövid testhez simuló szrökkel fedett. Hossza 4'5— 5 mm.
Elfordul a biharmegyei Galbinán, a Bársza-völgy egyik név-

telen barlangjában, melyben Bokor Elemér fedezte fel. Az új fajt

DiENER Hugó barátom tiszteletére neveztem el.

Anophthalnius (Duvalitis) Csikii Mihók n. sp.

A. pseudoparoeco Csíki affinis, sed differt : corpore minre, an-

tennis brevioribus, articulo tertio antennarum articulo secundo duplo

longiore (apud A. pseudoparoecum solum sesquialter longiore), pro-

noto angulis posticis rectis, haud acutiusculis, elytris angustioribus,

lateribus minus rotundati-j, angulis humeralibus late-rotundatis, striis

punctatis, externis profundioribus. Long. 5'5— 6'5 mm.
Hungária orient. Habitat in antro „Csiki Ern- barlang"

nominato, valle Ponor (Com. Kolozs.)

Az Anoplitlialmus pseudoparoecus Csíki legközelebbi rokona, de

attól kisebb teste, rövidebb csápjai, sokkal rövidebb lábai és az el-

tör hátának hátsó szögletei által könnyen megkülönböztethet.

Sárgás barna, fényl, csupasz. A fej kissé keskenyebb és

hosszabb mint az eltör háta ; halántéka szélesedett és kiálló, a

homlokbarázdák teljesek és mélyek, hátul a fej beffízdésénél vég-

zdnek, A csápok a test feléig érnek (a pseiidopcü'oecus-i)ál jóval túl

érnek) és karcsúak. A második csápíz valamivel rövidebb mint az

els és fele a harmadiknak, mely a leghosszabb (a pseudoparoecus-
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nál a harmadik csápíz, csak IVa-szer hosszabb a másodiknál), a ne-

gyedik, ötödik és hatodik csápíz eg-yforma hosszú, a másodiknál

felével hosszabbak, a hetedik egynegyeddel rövidebb az elbbi

háromnál, a nyolczadik, kilenczedik és tizedik újból egyformák s

oly hosszúak mint az els, míg az utolsó csápíz ezeknél hosszabb s

a közepén túl keskenyedve csúcsban végzdik. Az eltör az els

negyedében másfélszer oly széles mint hosszú, ersen szívforma,

oldalpereme széles (a pseudoparoecus-nóX keskeny), oldalszéle hirtelen

felhajló, csaknem párhuzamosan egyenes vonalban halad a derék-

szögben végzd hátsó szögletekig (a pseudojjaroecus-nsd az eltör

hátsó szögletei hegyesek). A szárnyfedk hosszúkás tojásformájúak,

csupaszok, oldalaik ívesek, hátul keskenj^edk (a pseudoparoecus-nsl

a szárnyfedk jóval hosszabbak és valamivel szélesebbek is), a hátsó

sarkok kerekített . derékszögek, míg a vállon szélesen kerekített

tompaszögek. A szárnyfedk oldalszélével párhuzamosan elül egy

sorban négy beszúrt pont van. A barázdák mélyek és élesek, srn
pontozottak, a csúcs eltt elenyészek (a pseudoparoecus-ríkl a küls
barázdák bevésbé mélyen pontozottak). A lábak karcsúak és kissé

hosszúak (a pseudoparoecus-nkX sokkal hosszabbak a lábak). A hímek

els lábfejének els és második íze kiszélesedett és alul pikkelyes

lemezkékkel fedett. Hossza 5*5—6*5 ram.

Három hím és két nstény alapján leírva, melyek közül a

nstények jóval szélesebbek és nagyobbak.

Elfordul a Bihar- és Kolozsvármegyék határában húzódó

Ponor völgyének újonnan felfedezett „Csiki Ern-barlang" -jában,

melyben Bokor Elemér fedezte fel. Az új fajt Csíki Ern tisztele-

tére neveztem el.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

(Beiirdge zur Lepidopterenfauna Ungarns.)

Irta : bíró N. Ch. Rothschild (London).

IV, Lepkék Szvinicza IV. Lepidopteren von Szvi-

környékérl.i nicza und Umgebung.^

Az elmúlt nyáron megbizá- lm verílossenen Sommer sam-
somból Castell-itz Gyula, úr melte Herr Július Castellitz in

1 A három elz közlemény a i Die drei vorangegangenen Bei-

Rovartani Lapok következ köte- trage sind in den folgenden Banden
teiben jelent meg: 1. XVI, 1909, der Rovartani Lapok erschienen :

p. 130—148
; 2. XVIII, 1911, p. 1. XVI, 1909, p. 130—148 ; 2. XVIII,

36—43 ; 3. XIX, 1912, p. 21—29. 1911, p. 36—43 ; 3. XIX, 1912, p.

21—29.


