
144

van. Mivel valamennyi bogár tavasszal nem egyidben jelenik meg,,

a lárvák Idfejldése sem fejezdik be egj^szerre, ennélfogva a rovar

különböz fejldésalakjait szemlélhetjük egyiciben. Hazai tapaszta-

latok szerint a boga,rak egy része ez évben még felszínre j s

alkalomadtán a tengerin rág. Egyébként a bogarak a telet a íölá-

ben töltik.

A veresnyakú árpabogár mellett, bár ritkán, a kék árpabogár

{Lema lichenis Weise) is elfordul hazánkban, mint mezgazdasági

kártev.

A védekezés két részbl áll : a bogarak tavaszi összehálózásá-

ból és a lárvarágta foltok megpermetezésébl. Permetezésre eddig a

thanaton dohánylúgvizkivonat 2'/o-os oldatát használták. A míg a

llmnaton nikotintartalma 14-5 Vó volt, ez a permetezés kitnen be-

vált. A mostam thanaton azonban csak 4—6% nikotintartalommal

bír, tehát a fenti arányban alkalmazva, rovaröl hatását nem érvé-

nyesíthette.

Az újabb kísérletek alkalmával kipróbált többféle szerek közül

Lema-írtónak bizonyult : a kénsavas nikotin (nikotinszuLfát), a tha-

naton és a klórbárium. A nikotinszulfát és a thanaton rovaröl'

hatása akkor a legszembetnbb, mikor az 1 hl. vízre számított

tiszta nikotin 250—300 gramm. A nikotinszulfátból tehát 2 üveg

(á 133 gr. nikotin) elegend, a thanatonból pedig annak nikotin-

tartalma szerint több-kevesebb kg. szükséges. A klórbárium 4"'/o-o&

oldatban alkalmazandó, a tapadás végett még hl.-enkint 4 kg. czukor-

gyári szörp (melasz) keverend az oldatba. A fenti három szer közül

a klórbárium a leggyengébb hatású. Az ezzel végzett permetezések

nem mindenütt jártak a kívánt sikerrel.

Újabb adatok Nagysalló bogárfaunájához.
Irta : Düdich Endre.

A Rovartani Lapok 1915. évi kötetében (p. 67.) közölt adatok-

hoz most a következket csatolhatom Nagysallóról és vidékérl

:

Gicindelidae : Cicindela campestris L., germanica L., germanica

ab. deuteros D'Torre.

Carabidae : Calosoma inquisitor L. ab. coeruleum Letzn. —
Bembidion inoptatura SchauiM. — Acupalpus meridianus L. — Ago-

num ruíicorno Goeze.

HalipUdae : Haliplus ruficollis Degeer, lineatocollis Marsi c.
—

Cnemidotus impressus Panz.

Dytiscidae : Hyphydrus ovatus L. — Hydroporus halensis

Fabr. — Agabus bipustulatus L. — Copelatus ruficollis Scualt.. —
Hydaticus transversalis Pontopp. — Dytiscus marginalis L.
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Gyrinidae : Gyriims natator L.

Síaphylinidae : Phyllodrepa ioptera Steph, — Omalium rivulare

"Payk, oaesum Grav. — Lathrimaeum atrocephalum Gvll. — Copro-

philus striatulus F. — Trogophloeus bilineatus Steph. — Oxytelus

rugosus F., insecatus Grav. — Oxyporus rufus L. — Stenus ater

Mannh., asphaltiniis Er., incanus Er., pusillus Steph., cicindeloides

ScHALL., binotatus Ljungh., Erichsoni Uye. — Astenus angustatus

Payk. —• Faederus fusoipes Curt., litoralis Grav. — Stilicus rufipes

Germ., similis Er. — Medon brunneus Er, — Xantholitms punctu-

latus Payk., glaber Nordm., tricolor F., lineáris Ol. — Philonthils

-ooncinims Grav., debilis Grav., fascipennis Mannh., varius Gyllh.,

ab. bimaculatus Grav., sordidus Grav., fulvipes F., vernalis Grav.,

l'enioralis Hochh., splendidulus Grav. — Staphyliims fossor Scop.,

caesareiis Cederh., similis F., mus Brull. — Ontholestes tessellatus

•Gboffr. — Emus hirtus L. — Creophilus maxillosus L. — Quedius

ochripemiis Mén., cruentatus Or., v. vireiis Kottbg. — Conosoma
pubesoens Grav. — Tachyporus chrysomelii^is L., hypnorum F.,

solutus Er. — Tachinus pallipes Grav., coliaris Grav., discoideus

Er. — Leucoparyphus silphoides L. — Atheta sodalis Er., euryptera

Steph, — Thamiaraea cinnamomea Grav. — Astilbus canaliculatus

F. — Aleochara curtiüa Goeze, intricata Mannh., sparsa Heer,

diversa J. Sahlb.

PselapMdae : Batrisus formicarius Aub. — Bracliyg-luta fossulata

Reichb. — Bryaxis longicornis Leach. — Pselaphus Heisei IIerbst.

Scydmaenidae : Stenichnus €ollaris Mull., pusillus Mull.

SiljjMdae : Catops tristis Panz. — Necrophorus germanicus L.,

humator Goeze, interruptus Steph., vespilloides Herbst., vespillo L. —
Necrodes littoralis L. — Thanatophilus sinuatus F., rugosus L. —
Xylodrepa 4-punctata Schreber. — Silpha carinata Hrbst., Dbscura

L. — Phosphuga atrata L., atrata ab. brunnea Hrbst.

Histéridae : Platysoma compressum Herbst. — Hister striola

Sahlb., terricola Germ., stercorarius Hoffm., bipustulatus Schrnk.,

carbonarius Hoffm., quadrinotatus Soriba, sinuatus Illig, sepulchra-

lis Er., duodecimstriatus Schrank, corvinus Germ. — Dendrophilus

piuictatus Herbst. — Gnathoncus punotulatus Thoms. — Saprinus

semistriatus Soriba.

HydropMUdae : Helophorus aquaticus L. — Hydrochus elonga-

tus ScHALLER. — Sperchous emarginatus Schall. — "Berosus signa-

ticollis Charp. — Hydrous piceus L. — Hydrophilus caraboides L.,

flavipes Stev. — Limnoxenus oblongus Herbst. — Hydrobius fusoi-

pes L. — Laccobius nigriceps Thoms. — Sphaeridium scarabaeoides
' L., scarabaeoides v. lunatum F., bipustulatum F., bipustulátum v.

Daltoni Steph. — Cercyon baemorrhoidalis F., quisquilius L.
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Caniharidae : Cantharis fusca L , nistica Fall., obscura L..

laterális L., haemorrhoidalis F. — Rhagonycha fúlva, Scop, — Axi-

notarsus ruficollis Ol. — Malachius aeneus L., marginellus Ol.,

bipustulatus L. — Anthocomus bipunctatus Harr. — Dasytes coeru-

leus Deg, ílavipes Ol. — Danacaea pallipes Panz.

Cleridae : Tillus unifasciatus F. — Opilo mollis L., paliidus

Ol. — Clerus mutillarius F. — Trichodes apiarius L., favarius-

Illig. =— Opetiopalpus scutellaris Panz.

Byhoridae : Hyturus fiimatus F.

Ostomidae : Tenebroides mauritanicus L.

Nüidididae : Carpopbilus sexpustulatus F. — Amphotis margi-

iiata F. — Soronia grisea L. — Epuraea decemguttata F., depress'a

Gyll., depressa ab. bisignata Sturm. ^- Nitidula carnaria Schall. —
Meligethes lumbaris Sturíl, aeiie.us F. — Pocadius ferrugineus F. —
Cryptarcha strigata F., imperialis F. — Glischrochilus quadripüstu-

latus L. — Rliizophagus bipustulatus F. •

CiLCujidae : Silvauus unidentatus F. — Uleióta plaiiata L. —
Laemophloeus duplicatus Waltl.

Cryptopliagidae : Cryptophagus scanicus L.. pilosus Gyll.

Phalacridae : Phalacrus fimetarius F.

Lailiridiidae : Enicmus miuutus L. — Corticaria pubescens G^ll.

Mycetopliagidae : Triphyllus bicolor F. — Mycetopliagus quadri-

pustulatus L., piceus F. — Litargus comiexus Gboffr.

Colydüdae :' Ditoma crenata F. — Golobicus margiuatus Latr. —
Pycnomerus terebrans Ol. — Bothrideres contractus F. — Cerylon

histeroides F.

CoccinelUdae : Siibcocciuella 24-puuctata L. — Adaíia bipunotata

Ij., bipunotata ab. semirubra Ws., bipunctata ab. 4-maculata Soop.,

taipunctata ab. lunigera Ws. — Coccinella 7-punctata L., 10-punotata

L., 10-punctata
.
.ab. 8-punctata Mull., 10-punctata ab. humeraiis

Schall., 14-pustulata L., congiobata ab. gemella Hbst. — Micraspis

sedecimpunctata L. ab. 12-punctata L. — Halyzia sedecimguttata

L. — Vibidia 12-guttata Poda. — Thea 2á-punotata L., 22-punctata

ab. ellipsoídea Gradl. — Calvia 14-guttata L. — Propylaea 14-punc-

tata L., ab. tetragona Laich., ab. leopardina Ws., ab. perlata Ws.,

ab. conglomerata F. — Exochomus 4-pustulatus L. — Platyiiaspis

luteorubra Goeze.

Dryopidae: Dryops auriculatus Geoffr.

^ Dennesiidae : Dermestes Frisclii Kugel, laniarius Illig., urida-

latus Brahm, lardaríus L. — Attagenus pellio L., punctatus Scop. —
Megatonia undata L. — Anthreuus scrophulariae L.

Nosodendridae : Nosodendrou fasciculare Ol.

Byrrhidae : Byrrhus piliila 1^.



Elateridae : Brachylacou mnriniis L. — Selatosonius latus F. —
Prosteriion holosericeus Ol. — Dolopius marginatus L. — Agriotes

ustulatus SoHALL., pilosiis Panz., sputator h. — Sjniaptus filiformis

F. — Melanotus rufipes Hbst. — Drastorius bimaculatiis Rossr. —
'Limoniiis i)Í1oslis Leske. — Athoiis longicollis Ol. ab. unico-

lOr TOKRE.

Buprestidüe : Aiithaxia cichorii Ol , millefolii F., salicis F., ful-

gurans Schrk., quadripunctata L. — Coroebus fasciatus Vill., acnei-

collis YiLL. — Agrílus sexguttatus Brahm., biguttatus F., biguttatus

ab. coeriescens Schilsky, sinuatus Ol., Roberti Chevr., angustulus

Illig., olivicolor Kiesw., derasofasciatus Lac, litura Kiesw. — Trachys

miniita L.

Bosirycliidae : Psoa viennensis Hbst. — Bostiychus capucinus

L. — Siiioxylon perforans Schrk.

Lyclidde : Lyctus bruiiiieus Steph.

Ptinidae : Ptinus far L., latro F., subpilosus Strm.

Anohiidae : ITedobia pabescens Ol. — Xestobium nifovillosum

Üeg. — ^Vuobiiim striaüun Oliv. — Ptüinus foscus Geoffr.

Oc'fíemer/rfíie ; Oedemera podagraria L., lurida Marsh.

Pyfliidae : Rliinosimus planirostris F.

Pyrocliroidae- : Pj^^ochroa coccinea Ij.

Anlhiddae : Notoxus monoceros L. — Formicomns pedestris

RossL — Autbiciis antherinus L.

Mdoidae : Meloe violaceus Marsíl, coriarius Braxdt, variegatus

Doxöv. — Cerocoma Scháefferi L., Miihlfeldi Gyll. — Zonabris

variábilis Gvll. — Lydus syriacas L. — Lytta vesicatoria L.

Mordellidac : Mordella fasciata F., aculeata L. — Anaspis

frontális L.

Mdandnjdae : Ospbya bipiuictata F,

Layriidae : Lagria birta L.

AUecuUdae : Prionychus ater F. — Mycetocbara lineáris Irxio. —
Omopblus lépturoides F.

Tenebi'íonidae : Blaps mortisaga L. — Opatrum sabiüosum L. —
Crypticus quisqiiilius L. — Scaphidema metallicum F, — Diaperis

boleti L. — Platydema violacea' F. — Hypophloeus unicolor Pillék,

fasciatus F. — >\Ielasia culiuaTis L. — Tenebrio molitor L. — Helops

lanipes L
Chrysomelidae : Cryptocepbalus sericeiis L. ab. coeruleus Weise,

ab. purpurascens Ws., cristula ab. frigidum Jacobs., Moraei L. ab.

arquatus Ws.
Lariidae : Laria atomaria L, luteicornis Illig. — Bruchidiiis

marginalis F., eisti F.

Alhribidae : Anthribus fasciatus Forst., variegatus Geoffr,
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CurcuUonidae : Otiorrh^^uchus ligusiiei L., orbicularis -Hbst, —
Phj^llobiiis oblongus L, — Polydrosus moUis Stroem, sericeus Schall.,

flavipes Deg,, viridiciiictus Gyll — Sitona crinitus Hbst., ab, albes-

cens Steph., hispidulus F. — Tanyraecus palliatus F. — Leucosoraus

pedestris Poda. — Bothynoderes punctiventris Germ. — Pseudocleonus'

cinereus Schrk. — Chromoderus fasciatus Mull. — Lixus Ascanii

L., elongatus Goeze, cardui Oliv. — Larinus plaiius F., jaceae F. —
Lepyrus palustris Scop. — Phytonomiis meles F., jiigrirostris F.,

arator L., denomiiiandus Gap. — Dorytomus longimamis Forster,

rnfulus Bedel. — Cossonus lineáris F. — Eremotes ater L. —
Rliyncolus cyliiidricus Boh. — Cryptorrhynchus lapathi L. — Baris

timida RossL — Calandra granaria L, — Balaninus nucum L. —
Balanobius crux , F. — Tychius quinquepiuictatus L., flavicollis

Steph., cuprifer Panz. — Orchestes populi F, — Mecinus pyraster

Hrbst. — Gymiietroii melas Bohem. — Cioiius scrophulariae L.,

hortulanus Geoffr. — Apioii pomonae F,, craccae L., radiolus Kirb.,

laevigatum Payk., seniculus Kikb., flavipes Payk., apricans Hbst.,

violaoeum Kirb., aethiops Hbst, — Rhynchites betulae L. — B3^ctiscus

populi L., betulae L. — Apoderus coryli L.

Ipidae : Ips erosus AVollast, — Xyleborus monog'raphus F. —
Platypus cylindrus F.

Lucanidae : Lucanus cervus L. — Dorcus parallelepipedus F.

A Fauna Regni Hungáriáé lO, kötetében Nagj^sallóról boga-

rakra vonatkozó adatot nem találunk. A^ itt közölt 363 fajjal, ill.

változattal a Nagysallóról és vidékérl kimutatott bogárfajok száma

602-re emelkedett.

Vidékünk bogárfaunájának sík és dombvicf^vi jellege van. Még
eddig egj'etlen hegyi fajt (HoLOHAus-féle értelemben) sem sikerült

gyjteni. Természetesen a további gyjtés még számos fajt íog

eredményezni, de a terep egyhangúsága és mvelés alatt állása

miatt nag}"- változatosságot nem várhatunk. A kutatásban nagyon

akadályozott az, hogy tanulmányaim miatt a legkedvezbb gyj-
tési idben, május-júniusban alig néhány napot tölthettem ezen a

vidéken.
~

Még néhány érdekesebb fajról- akarok megemlékezni.

Legérdekesebb Cara&zts-fajunk a Carabns Scheidleri Panz. v.

Helleri Ganglb, Ezen fajváltozatot a fainia-katalogus Komáromból és

Nyitráról említi. Csn<i (Magyarország Bogárfaunája, I. p. 155.) még
Trencsén, Liptó, Gömíir és Bars megyékbl sorolja fel. Eddigi meg-

figyeléseim szerint ez az igen különböz szín faj változat -Bars me-

gyének csak a déli sík és dombos részébon (lévai és verebélyi járás)

fordul el, míg a megye középs és északi részeibon a v. Prcysslerí

Düft; hel^^ettesíti.
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A Staphylinidák közül érdekes a ritka Slaphylimis vms Bkult-.,

továbbá az Ahochara diverm J. Sahlb, elfordulása. Ez utóbbit

1912-ben mutatták ki Biharból, az Ung-urului-barlang'ból (Mihók :

^ Adatok Magyarország- Coleopterafautiájához", Rov. Lap. 1912. p. 116).

Az utóbbi években Bars megyében több helyen károkat okozott

a, Coroi'bus fascialas Vill. Nagysallón Vadas állapította meg 1912-ben

(Vadas : „A sávos tölgybogár biológiája és erdgazdasági jelent-

sége". Erdészeti kísérletek, 1913.) a prímási uradalom zálogosi erde-

iében. En még 1913-ban is megtaláltam ott. Nagyobb kárt itt nem
okozott.

A Bupresiidae családból még feltn az elég ritka AgrÜiis liiura

KiESw. gyakorisága. 1914. év nyarán szép számban gyjtöttem Hiera-

ciumok virágzatában és tölgyfaleveleken, a melyeken mindig csak a

forró déli órákban jelent meg. Rendkívül óvatos áUat, ha árnyék

vetdött reá, villámgj^orsan kelt szárnyra. A boglár ragaszkodik egyes

fákhoz, bokrokhoz ; ezeknél leskeldve, naponkint sikerült néhány

példányt gyüjtenem, mig máshol hiába lestem.

A Nilidalldae családból a másutt nem gj^akori Carpophihis sex-

piisfidalits F. vidékünkön közönséges. Márczius második felében,

április elején tömegesen találtam levágott tölgyfatörzsek, fatönkök

kérge alatt, de csak ott, a hol a kéreg alá bven hatolt be nedvesség".

Megemlítem még, hogy a Lasius fuUginosus-nál lakó Awplioiis

marginaia F.-t két esetbeu, 1914. év nyarán, a prímási hölvénjá erd-
ben hálóval fogtam növényekrl.

Végül köszönetemet kell kifejeznem Csíki Ern úrnak, a ki a

nehezebb fajok revideálását volt szíves elvégezni, továbbá Benick

{Lübeck) és Rambousek (Prága) uraknak, a kik a Slnp]iylinídák-a,t

határozták meg.
"

Kirándulás az Aranyos-völgybe.
Itta : Csíki Eenö.

A Biharhegység és erdélvi érczheg'ység ehievezése alatt isme-

rétes hegyvidék, mely a Nagy-Alföld és az erdélyi medencze között

terül el és melyet délen a Maros, északon pedig a Szamos és a

Sebes Körös határol, úgyszólván a legújabb idkig nehezen volt

megközelíthet. Ennek tulajdonítható, hogy az érdekes területnek

természeti viszonyai is csak részletekben voltak ismeretesek. Leg-

jobban hozzáférhet volt a vidék északi része, metynek egyes pontjait

a nagyvárad— kolozsvári vasútvonal állomásairól könnyebben leheteti

elérni, legnehezebben a keleti, az erdétyi részei. Az utolsó évtize-

dekben épültek azután a magyarországi oldalon Vaskóh-ig-, Menj—


