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Schmetterlmg-e der Erde. I, p. 115) leírta OBERXHüR-féle ab. higens-el

sem egyez.

Az ugyanitt leírt és a 38. táblán képben bemutatott var. iurcica

BoiSD.-tól is lényegesen eltér.

Állatomnál a már említett nagyságbani eltérésen kivül, még a

következ különbségek szembeötlk.

A szárn3'ak fels oldalán azon részek, melyek a rendes M.

Galatea-nál fehérek, példányomnál, a Satyrus Hermio7ie-hoz hason-

lóan füstbarnák. A füstbarna behintés még g. szárnyszegéh-re és a

rojtozásra is kiterjed. A M. Galatea L. karakterisztikus fekete rajza

és erezete példánj^omnál az elüls szárnyakon a sötét alapszínbl

még eltnik, de a hátsó szárnyakon már ahg sejthet.

A szárnyak alsó oldalán a rajz nagyjában megegyezik a M.

Galatea L. törzsalakjának a rajzával, de oker-szinen beliintett ; az

elüls szárnyak csúcsán a füstbarna s^ín a küls szárnyszélen kissé

lefelé húzódik és szintén okerszín behintést mutat.

Ez, valamhit a füstbarna részeken elforduló okerszín behin-

tés, egyebütt és mindenütt a szárm'-akon, aram^csillogású szemcsék-

kel beszórt. A lepke teste, a csápak és a lábak teljesen feketék. Az
állat szokatlan színezeténél fogva, els pillantásra rendki^ül idegen-

szerén hat a szemlélre, a mit a bemutatott monokróm kép nem
képes érvénjTe juttatni.

A Bihar-hegység Anophthalmusai.
Irta : Csíki Erxö.

Amidn ..Magyarország Bogárfaunája" czím munkám I. köteté-

ben a hazai Anophilialmus-okaX tárgyaltam, a Bihar-hegységébl és a

vele összefüg-g Erdélyi érczhegységbl és kifutóikból mmdössze
7 fajt ismertünk. Azóta ersen hozzáláttak e vidék vak bogarainak

kikutatásához, úgy hogy a vak Carabidák és Silphidák száma mmtegy
háromszorosára emelkedett. Hogy gyjtink tájékozódását elsegítsem
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és nekik a fajok meghatározását megkönnyítsem, ez alkalommal fenti

terület Anophthalmusainak meghatározására szolgáló új kulcsot bocsá-

tom közre. A Silphidákra (Pholeuon, Drimeotus) nem térek ki, mert

ezek meghatározó kulcsa fenti munkám II. kötetének aiemsokára a

sajtó, alul kikerül 2. füzetében benfoglaltatik.

A Bihar-hegységbl eddig ismert összes fajokat újból behatá

vizsgálat alá vettem, mely alkalommal azt hiszem sikerült olyan

bélyegekre figyelmessé lenni, melyek alapján a fajok az eredeti pél-

dányokkal való összehasonhtás nélkül is meg lesznek határozhatók.

Egyben sikerült megállapítanom, hogy az eddig 2^aroecus-nak és

Redtenbacheri-iíék tartott és nem a fonáczai, illetleg Igricz-barlang-

ból származó Anophthalmusok három új fajhoz tartoznak, melyeket

alábbiakban óhajtok az irodalomba bevezetni.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A fej sokkal keskenyebb mint az eltör háta. 1. cognatus

A következ fajváltozatokkal : var. Reissi, var. troglo-

philus, var. speluncaruin, var. nuptialis.

— A fej kissé keskenyebb vagy nem keskenyebb mint az el-

tör háta • Sr

2. A fej kissé keskenyebb mint az eltör háta 3

— A fej olyan széles mint az eltör háta 15'

3. Az eltör hátának oldalpereme széles és lapos. 2. 3Iallászi

— x\z eltör hátának oldalpereme keskeny, oldalszéle hirtelen

felhajló 4

4. Az eltör hátának oldalpereme nagyon keskeny, oldalszegélye

hirtelen és alacsonyan felhajló &

— Az eltör hátának oldalpereme keskeny, oldalszegélye er-

sen felhajló 6-

5. Az eltör háta Vs-dal szélesebb mint hosszú. A halánték

kevésbé domború, a nyak befüzdése eltt kissé kiálló.

A szárnyfedk vállszöglete szélesebb tompaszög és kevésbé

elreálló. 3. Sziládyi

— Az eltör háta kissé többel mint Vs-dal szélesebb mint

hosszú. A halánték ersen domború, a nyak befüzdése

eltt ersen kiálló. A szárnyfedk vállszöglete kisebb tompa-

szöget alkot és sokkal elbbre kiálló. 4. . bihariensis

6. A csápok rövidek, a csápízek rövidek és vastagok.

5. Breitianus

— A csápok hosszúak, a csápízek hosszabbak és karcsúbbak T

7. A szárnyfedk felhajló oldalszéle a vállon éles tompaszöget

képez. 6. pseudoparoecus
— A szárnyfedk felhajló oldalszéle a vállon szélesen kerekített 8
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8. Az eltör háta széles, legalább Vs-dal szélesebb mint hosszú.

7. paroecus
— Az eltör háta keskenyebb, legfeljebb V4-del szélesebb mint

hosszú 9

9. Az eltör háta Vs-del szélesebb mint hosszú 10

— Az eltör háta V4-del szélesebb mint hosszú 11

10. Az eltör hátának töve kétoldalt egyenesen, a középvonalra

merlegesen, halad a hátsó szögletek felé, melyeknek hegye

kifelé iránj^ult. A csápok vékonykábbak, az egj^es izek kar-

csúbbak. A szárnyfedk második köztere kissé keskenj'-ebb

mint az els és sokkal szélesebb mint a harmadik köztér.

8. Eleméri
— Az eltör hátának töve kétoldalt, valamint a hátsó szögletek

is, kissé hátrafelé irányultak. A csáj)ok vastagabbak, az

egyes ízeiv zömökebbek. A szárnyfedk második köztere

ahg keskenyebb mint az els és ahg szélesebb mint a har-

madik köztér. 9. Mocsáryi^
11. A szárnyfedk jíontozott barázdái sekélyek, a közterek ennél-

fogva laposabbak. . 10. Csikii

— A szárnyfedk pontozott barázdái mélyebbek, a közterek

emiélfogva domborúbbak 12

12. A harmadik csápíz IVs oly hosszú mint a második íz, a csáp-

izek vékonj^abbak és rövidebbek. 11. Szalayi
— A harmadik csájDÍz IV2 oly hosszú mint a második íz, a

csápízek vastagabbak és hosszabbak 13

13. A szárnyfedk oldalszéle egész hosszában ersebben ívelt 14

— A szárnyfedk oldalszéle gyengén ívelt, az elüls harmad-

ban majdnem egyenes. 14. Meziádis-

14. Karcsúbb, a szárn3^fedk barázdái mélj^ebbek, az ezekben

lev pontok finomabbak. 12. Horváthi
— Szélesebb test, a szárnj^fedk barázdái kevésbé mélyek és

erteljesebben pontozottak. 13. Gylelii

15. Az eltör hátának töve egyenesen lemetszett ....... 16

1 Anophthalmiis (Duvalüis) 3Iocsáryi Csíki, n. sp. — A. Eleméri Mi-

hók affinis
; &ed diliért : pronoti basi ia lateribus cum angulis posticis simul

parum retrorsum versus vergenti et non recte truncata ; antennis c:assiori-

bus, articulis magis robustis ; elytrorum interstitio secundo primo vix an-

gustiore et tertio vix latiore. Long 5-5 mm. — Habitat in antro ^Jzvor-

barlang'' prope Remecz (Com. Bihar) Hungáriáé centrali-orientalis.

2 Anophthalmus (Duvaliiis) Meziádis Csíki, n. sp. — A. Horváthi m.
et Gyleki Breit affinis

; sed differt : elytris longioribus planioribusque, late-

ribus vix convexis, in parte antica fere rectis. Long 6 mm. — Habitat in

antro prope Meziád (Com. Bihar) Huugariae centrali-orientalis.
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— Az eltör hátának töve kétoldalt a hátsó szögletek felé rézsúto-

san elre- és kifelé lemetszett. 19. Csatái^

16. Az eltör háta Va-dal szélesebb mint hosszú. 15. Birói

— Az eltör háta legfeljebb Vi-del szélesebb mint hosszú . . IT

17. A szánwfedk körülbelül kétszer oly hosszúak nünt együtte-

sen szélesek. 16. Medtenbacheri

— A szárnyfedk körülbelül PA-szer oh' hosszúak mint együt-

tesen szélesek 18

18. Az eltör hátának oldalai egész hosszúságukban, a hátsó

szögletekig íveltek. Hossza 7 mm. 17. Mihki
— Az eltör hátának oldalai csak az elüls harmadban íveltek,

imien hátrafelé egyenes vonalban keskenj^edk. Hossza 5 mm.
18. Taxi

*

A mi az egyes fajok bvebb lekását illeti, utalok könyvennie

és az alábbi rendszeres felsorolásban közölt els leírások idézeteire.

A fajok rendszeres jegyzéke:

1. cognatus J. Friv. Természetr. Füz. Hl, 1879, p. 3. — Bihar-

hegj'ség (Tíövek alatt),

var. Reissi ]Mihók, Rov. Lap. XVIH, 1911, p. 136. — Jád-völgye,

var. troglophilus Csíki, Magy. Bogárf. I, 1907, p. 268. — Fericsei-

baiiang.

var. speluncainim Csíki, Rov. Lap. XIX, 1912, p. 162. — Czárán-

barlang.

var. nuptialis Csikí, Rov. Lap. XIX, 1912,- p. 163. — Galbina

(kövek alatt).
*

2. Mallászi Csíki, Természetr. Füz. XXR', 1901, p. 486. — Detonáta

(kövek alatt).

3. Ssiládyi Csíki, Rov. Lap. XI. 1904, p. 170. — Remete (Pihsi

barlang).

4. bihariensis Csíki, Rov. Lap. XA'III, 1911, p. 140. — Vize-völgjn.

barlang.

5. Breitianus Knirsch., Col. Rundsch. I, 1912. p. 149. — Bihar-

hegj'ség (kövek alatt).

6. pseudoparoecus Csíki, Ann. Mus. Xat. Hung. Hl, 1905, p. 576.

— Bedeh (Pestere la gros).

^ Anophthalmus (Duvalius) Csatái Csíki, n. sp. — A. Redtenbacheri

Em. &; J. Frr'. et sociorum afflnis ; sed differt : pronoti basi lateribus in

angulis posticis obHque-truncata (ut in Treelio quadristriato). Long. 6'5 mm,
— Habitat in antro prope Remete (Com. Alsó-fehér) Hungáriáé orientális.
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7. paroecus J. Frh'.. ]SIagy. Tud. Akad. Math. és Termtud. Közlem.

III, 1865. p. 41. — Fouáczai barlang".

8. Eleméri Mihók, Rov. Lap. XYIII, 1911, p. 135. — Biharfüred

(kövek alatt).

9. Mocsáryi Cski, Rov. Lap. XX, 1913, 116. — Remecz (Izvor-

barlang).

10. Csikii Mihók, Rov. Lap. XIX, 1912. p. 166. — Ponor-völgy (CsiM

Ern-barlang).

11. Szalayi Csíki, Ann. Mus. Xat. Hung. X, 1912, p. 538. — Eszkimó-

barlang- eltt (kövek alatt).

12. Horváthi Csíki, Aim. Mus. Xat. Hung. X, 1912. p. 538. — Boga-

vár (kövek alatt),

13. GyleM Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 196. — Ponorul

(kövek alatt).

14. Meziádis Csíki, Rov. Lap. XX, 1913, p. 116. — Meziádi barlang.

15. Birói Csíki, Ann. ]\Ius. Xat. Hung. III, 1905, p. 575. — Rév
(Batrina-barlang).

16. Medtenhacheri E. 6c J. Friv., Yeiii. zool.-bot. Ges. AVien. \IÍ,

1857. p. 44. — Pestere (Igricz-barlang).

17. Míhóki Csíki, Rov. Lap. XIX, 1912, p. 18. — Rév (Zichy-baiiang).

18. Taxi Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 195. — Rézbáiwa

(Kondor-barlangj.

19. Csatói Csíki, Rov. Lai3. XX, 1913, p. 117. — Remetei barlang.

Rhyparioides Metélkana Led. ab. nov.

vulnerata.

Irta : Ulbeich Ede.

A Metelka Ferencz alsódabasi gyógyszerész által a múlt század

60-as évei elején fölfedezett és Lederer által a „Wieu t entomolo-

gische Monatsschrift"-ben Rhyparioides Meielkana név ak..t leírt medve-

pille 5 példányai meglehets változatosak, míg a cf példányok csakis

a középéren elforduló rozsdabarna hosszanti sáv tekintetében mutat-

nak némi eltérést, amennyiben az néha valamivel ersebbnek és

szélesebbnek jelentkezik.

Az egyes $ példányoknak a törzsfajtól való eltérése ellenben

úgy rajz, mint színezés tekintetében meglehets szembeötl.

A rendelkezésemre álló, részben Alsódabas, részben Izsák-ról

(mindkett Pestmegyében) származó $ példánj'ok között különösen

egy, nézetem szerint ehievezésre jogosult eltérést észleltem.


