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leg olcsó áraival visszaállítsa. Új épületeket is emeltek, úgy hogy ez

évben már 65 teljesen berendezett szoba állott a vendégek befoga-

dására készen, a metyek, daczára a rendkívül hideg nyárnak, jobbára

már elfoglaltak is voltak, részint az ott nj^araló családok, részint a

turisták által. Ezek után tehát nem lehetetlen többé, hogy az egykor

hírneves Husz-park elbbi fénj^ét és látogatottságát csakhamar \-issza-

nyeri és ismét kellemes és olcsón nj-araló helye lesz, alajíítóinak

óhaja szerint, a pesti tanároknak és tisztviselloiek, amiál is inlvább,

mert a vasutak Idépültével ersen megnagyobbodott a forgalom is s

a Husz-park mint központ a turistáknak mindig igen alkalmas meg-

szálló helynek kínálkozik.

Azok közül, kik e park alapításának tanúi voltak, már egj^edül

csak én vagyok életben. Régebben elhalt Lux Ede s két év eltt

ScHOLz Lajos is s így reám maradt a kedves kötelezettség amiak

történetét megírni, a jövnek megörökíteni.

A Kárpáti ]SIúzeum eltt nemsokára egy obehszket fognak föl-

álhtani alapítójának, a nemes emberbarátnak, Húsz DÁvio-nak relief-

arczképével, melynek a talapzatára leteend babérkoszorúkhoz jelen

emléksorainnnal én is kívántam egy szerény levélkét elkészíteni.

Magyarország Buprestidái.

Irta : Csíki Eexö.

18. neQi: Coraebus Castelnau & Gory,

A fej domborá, a szemek nagyok, az eltört érintik, a tapoga-

tók rövidek és szélesek, a csápok a negyedik vagy ötödik íztl

kezdve fürészesek. Az eltör háta harántos, oldalszegélj'-e egyszer,.

tövén kétoldalt öblös, a paizsocska felé karéjszeren kiálló. A pai-

zsocska harántos és rö^dd. csúcsa hirtelen hegyesed, felülete sima,

harántborda vsugy barázda nélküh. A szárnyfedk hosszúkás tojás-

formák, kissé hasasán domborúak, közej)ük mögött többnyire Idszé-

lesedettek, szegétyük a cs ácson finoman fogacskázott vagy s.'ma..

A mellt egyes fajokon áhadzóval ellátott, másoknál egyenesen le-

metszett, gyengén öblös vagy méhben kimetszett. A hátsó lábfej els

íze rövid, ritkán oh^an hosszú mint a következ két íz együttvéve.

A has els két lemeze • összentt, az utolsó hátul kerekített.

Ebbl a nembl, meh^ Európán Idvül Ázsiában és Afrikában

iLásd: Rovartani Lapok. XVI, 1909, p. 161—184; XVII, 1910, p.

17—22; XVIII, 1911, p. 161—171; XIX, 1912, p. 135—137.
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honos, eddig mintegy 160 fajt ismerünk, melyek leginkább a forró

földöv lakói. Faunánkban a nemet 10 faj képviseli.

A fajok eg^áke, a Goroebus fnsciatus Vill. {bifasciatus Oliv.),

mint a tölgyesek kártevje, pusztításai révén liazánlüból is eléggé

ismeretes.

1

1. Az eltör hátának oldalszegélye finoman csipkézett, töve a

szárnyfedk közepe eltt mélyen öblös. — 1. alnem

:

Coroehus s. str 2

— Az eltör hátának oldalszegélj^e sírna, nem csipkézett, töve

közvetlenül a paizsocska mellett mélyen öblös és a paizsocska

eltt többnyire négyszögletes karéj alakjában kihúzott. —
2. alnem : 3Ieliboeus Deyr 5

2. Az eltör hátának töve eltt nincsen bemélj^edés, oldalt

pedig nincsen hajlott redcske. Aranyos-zöld, kékes-zöld

vagy kék, a szárnj^fedk utolsó harmada sötétkék, ezt két

zegzugos világos-zöld harántcsík járja keresztül, egy harma-

dik ilyen világos-zöld harántcsík pedig a sötétkék mezt
elül a szárnyfedk közepe felé határolja. A világos-zöld csí-

kok helyén a szárnyfedk ersebben pontozottak és szürkés

szrökkel fedettek. Hossza 12-5—16 mm. — Elfordul Európa

déli felében és Tuniszban, nálunk a tölgyesek ellensége.

Termhelyei : Budapest, Péczel, Isaszeg, Bogács, Veresmart,

Bakta, Markaz, Fels-Tárkány, Felnémet, Gyöngyös, Do-

moszló, Verpelét, Szomolya, Bükkhegység, Mátra, {bifasciaíus

Oliv., fiorentimis Hbst.) 1. fnsciatus Villers.

— Az eltör hátának töve eltt kétoldalt bemélj^edés és az

oldalszél meUett elrefelé elenyész hajlott redcske van . 3

3. A szánwfedket harántos szrcsíkok díszítik, csúcsuk fino-

man fogacskázott 4

— A szárnyfedk egyszín, többnyire sötétebb érczfény réz-

színek vagy zöldesek, szrcsíkok nélkül, csúcsuk szegélye

sima, nem fogacskázott. Hossza 3-6—7 mm. — Elfordul

Európa déh felében, Algírban, Kis-Ázsiában, a Kaukázusban

és Ázsia nyugati részében ; nálunk elterjedt és helyenként

közönséges, {lampaanae Bon., melallicus Cast. & Gory, se-

pulchralis F., aenujiaosas Latr., pruitiosus Ktisr., subfasciahis

KüST., elalus auct.) 4. sinuatns Creutz.

1 Lásd : Rovartani Lapok. 11, 188."), p. 23-2 - 2.'53 ; Erdészeti Lapok.

1885, p. 1188—1197 és 1888, p. 568; Természettudományi KüzlönJ^ 1886;

p, 263 ; A m. kir. Rovartani Állomás Közleményei. I, 5, 1891, p. 23—21 és

I, 12, 1896, p. 5.:— 57.
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4. A paizsocska sima és fényl. Az eltör hátának hátsó szög-

letei mellett lév Idemelked redcske elre és hátrafelé el-

enj'ész. A szárnyfedk varratja elrefelé a közepük elttig-

kiemeUíed. Erczfémái rézszm vagy zöldes, a szárnyfedk

érczfény feketések, hátul kékes-feketék, közepük eltt né-

hány fehéres szrfolttal, közepük mögött három keskeny

ersen zegzugos fehér szrcsíkkal. Hossza 11— 14 mm. —
Elfordul Európa déh felében, nálunk ritka : Péczel, Isaszeg^

Debreczen, Pécs, K.-Kálna, Carlopago. {pruni Paxz., qiiadri-

fasciaius Rossi). 2. undatus Fabr.

— A jDaizsocska srn pontozott és fénytelen. Az eltör hátá-

nak kiemelked redcskéje csak elrefelé elenj^ész, hátul

majdnem a hátsó szögletekig terjed. A szárnyfedk varratja

hátul g3^engén kiemelked. Fekete, többé-kevésbé érczfénj^,

a szárn3"fedk sokszor kékesen fénylk, utóbbiak pikkely-

szerén ránczoltak és rövid fehér szrözetbl álló zegzugos

harántcslkokkal díszítettek. Hossza 7— 10"5 mm. — Elfordul

Algírban, Európa déli felében, Kis-Azsiában, a Kaukázus-

ban ; nálunk elterjedt és nem ritka, {nehulosus Scop.)

3. riibi Lixx.

5. A mellt elül méhben kimetszett .......... 6

— A mellt elül egyenesen lemetszett, alig ölilös 9

6. A homlokon többé-kevésbé jól kifejldött barázda van ... 7

— A homlok sima, barázda nélküU. A domború fej és a pú-

posán kiemelked eltör vörös- vagy zöldes bronzszín, a

szárnyfedk érczfény feketék. Az eltör hátának töve eltt

kétoldalt bemélj^edéssel. Hossza 3—4"5 mm. — Elfordul

Algírban, Európa déli felében, Kis-Azsíában és a S^'rdarja

\ddékén ; hazánkban a következ helyeken gyjtötték : Pé-

czel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós, Pécs, Putnok, Szent-Erzsébet,

Báziás, Jeselnicza, Bogsánbánya, A'rdnik. (fulgidicollis Luc.)

8. aeneicollis YmLERS.

7. Az eltör háta szemcsézett, a szemcsék között ránczoltan

reczézett 8
— Az eltör háta nem szemcsézett, hanem a középvonal mind-

két oldalán függleges és meg nem szakított, oldalt rézsútos

és elül ^ázszintes ránczok futják át. Bronzszín, kevéssé ,

fényl, teste rövid, zömök és ersen domború. Hossza 5 mm.
— Elfordul Herczegovinában (Stolac). 7. sculpticolUs Ab.

8. Az eltör h'átának oldalszegélye (oldalról nézve) kétszeresen

hullámos, mert nemcsak a hátsó szögletek eltt az utolsó

negj^edben ersen öblös, hanem az elüls szögletek eltt is

gj^engén öblös. Az utolsó haslemezt a csúcson sr szr-
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koszorú szegélyezi. Bibor-, réz- vagy aranyos-vörös, ritkáb-

ban zöldes szín. Hossza 6-5— 7 mm. — Elfordul a Balkán-

félszigeten és Kis-Ázsiában, nálunk Budapesten és Dalmá-
cziában. {purpureus Cast. & Gory). 5. episcopalis Mannh.

— Az eltör hátának oldalszegélye (oldalról nézve) az elüls
szögletektl egyenes vonalban halad hátrafelé és csak az

utolsó negyedben, a hátsó szögletek eltt képez egy ers
görbületet. Az utolsó haslemez csúcsán szrkoszorú nélkül.

Erczfény zöld, ritkábban kissé rézfény, a finom fehér sz-
rözettl ólomszer fénynj^el. Hossza 4 — 5"5 mm. — Elfordul
Európa déli felében és a Kaukázusban ; Magyarországon
(Nagyvárad) ritka, a Tengermelléken (Növi, Zengg) közön-

séges. .(Coí;ío//ü Villa, cylindraceiis Cast. & Gory).

6. graniinis Panz.

9. Az eltör hátának hátsó szögletei derékszögek, oldalszéle

ezek eltt egyenes. A homlok széles, a homlokbarázda mé-
lyebb és szélesebb. Aranyos-zöld, zöldes-kék vagy sötétebb

kék, gyakran ibolj^'ás fénynyel. Hossza 4—8 mm. — El-
fordul Dél-Európában, Algírban, Kis-Ázsiában, a Kaukázus-
ban és a Syrdarja vidékén különféle bogáncson. Magyar-
országi termhelyei : Mezkovácsháza, Jeselnicza, Herkules-

fürd. i (coeruleus Hbst., granulaíus Cast. & Gory, chahjbaeus

KüST.) 9. amethystinus Oliv.

— Az eltör hátának hátsó szögletei oldalt hegyesen kiállók,

oldalszéle ezek eltt öblös. A homlok keskeny, a homlok-

barázda sekély és keskeny. Zöldes-kék vagy kék, alul több-

nyire sötétebb szín. Hossza 4—6 mm. — Elfordul Dél-

EurójDában, Algírban, Kis-Ázsiában, Szíriában, a Kaukázus-

ban, Transzkáspiában és a Syrdarja vidékén, nálunk Her-

kulesfürdn. 10. violaceus Kiesw.

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Ern.

I.

A magyar bogárfauna az utolsó pótlékok megjelenése, tehát

mintegy egy év leforgása óta tetemesen gyarapodott. Az irodalomban

szerte megjelent adatokon kívül, különösen Petri erdélyi bogár-

katalogusa tartalmazott sok új adatot. Az adatok közül ugyan nem

1 Valószínleg ezek az adatok is a C. violaceiis-ra vonatkoznak ; a

Nemzeti Múzeumban ezen helyekrl való példányok nincsenek és így a

meghatározás helyességét nem ellenrizhettem.


