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lyek szig táplálkoznak, majd telelnek, hogy tavasszal tovább-

folytassák életmódjukat teljes kifejldésükig, június elejéig-közepéig.

A hernyó polyphag természeténél fogva került át jelen ese-

tünkben a kerti krizantémumra. Semmi okunk sincs tehát arra,

hogy benne a krizantémum komolyabb ellenségét lássuk. Ha itt-

ott a krizantémum-leveleken a jellegzetes barnás foltokat meg-
látja a kertész, tépje le és égesse el, vagy még jobban teszi, ha

megajándékoz velük egy eníomologust, akit ilymódon valóban

„ritka" állat birokába juttat.
H-

Résumé. — Gy. Kadocsa : NeuereBeobachtungen
und Beitráge aus der Lepidopterenfauna Ungarns.
— 1. Coleophora Kroneella Fuchs züchtete Verf. von Birnblát-

tern aus Budapest. Ist für die Fauna neu. — 2, Lithocolletis pla-

tani Stqr. züchtete Verfasser aus Raupen, welche er auf den

Bláttern von Platanus cuneata u. Pl. acerifolia eines Qartens in

Budapest sammelte. Ist für unsere Fauna ebenfalls neu. — 3.

Borkhausenia pseudospretella Stt. züchtete er nebst Tinea misella

aus stark vermilbtem Kleesamen. Erstere Art war aus der Fauna
bisher ebenfalls unbekannt. — 4. Coleophora troglodytella Dup.
auf Chrysanthemum. Die Raupe dieses aus dem Land bisher nur

von Fiume bekannten Kleinschmetterlings verursachte auf den

Chrysanthemum-BlMern eines Gartens in Komárom betráchtlichen

Schaden.

A fiumei tengermellék és a mögöttes
Karszt-hegységet összeköt táj

bogárfaunája.

(Die Káferfauna der Kontaktzone zwischen dem
Litorale von Fiume und dem dahinterliegenden

Karstgebiete.)

Irta : Stiller Viktor (Szeged).

A fiumei felhtlen égrl pazaron küldi a déli nap fény- és

hsugarait a városra. Utóbbiak ráfeküdvén a k- és háztömbökre,
oly hmérsékletet okoznak, hogy azt még a bennszülött — a

meleget bizonyára türelmesen visel fiumei — is kellemetlenül

érzi. Aki foglalkozásánál fogva megteheti, otthona árnyékában tölti

a forró napot és csak késn este hagyja el véd hajlékát, hogy
résztvegyen a „Corsón", mely fiatalt és öreget, gazdagot és szegényt

lassú sétában egyesít a lágy esti levegben.
Amin kellemetlenül érezhet tehát ezeknél fogva nyáron a

mosolygó nap ott lent, oly szívörvendezteten hat a téli hónapok-
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ban, melyekbl gyakran a legszebb tavaszt varázsolja. H segít-
társai a hullámzó, meleg Adria e's az örökzöld vegetatio.

Egy pillantás a Monté Maggiore hófedett csúcsaira és az

alacsonyabb, de ép oly télies mezben lev északi és keleti szom-
szédjaira, azonban világosan mutatja, mily szk határokat vont a

természet e tengerparti csíknak, hol Phoebus hatalma ennyire

diadalmaskodhatott. Már csak az egy-néhány kilométernyire távo-

labb fekv magaslatokon — minél messzebbre vagy magasabbra
jutunk — fokozatosan érezhet az átmenet a szigorú tél birodal-

mába. Meglep azonban, mily csekély távolság vagy emelkedés
elegend ahhoz, hogy ennyire érezhet klimatikus változást idéz-

hessen el úgy nyáron, mind télen.

A tengerparti bogárfauna e változatos konstelációnál fogva
közvetlen a tengerparton lényegesen elüt a szomszédságban lev
— bár alacsony — mészhegyek bogárfaunájától. A két fauna közti

határt természetesen nem képezi egy szigorúan elzáró vonal, hanem
az inkább lassankint átmegy egymásba.

Legkönnyebben megfigyelhet ez a változás a vasút mentén,
mely lassan és ugrások nélkül igyekszik fölfelé a magaslatokra,

így kényelmes módon eljutunk hosszú szerpentinúton P 1 a s e

állomásig, kb. 800 m magasságban, honnan gyönyör kilátás nyílik

a tengerre. Itt az utolsó alkalom búcsút inteni a kékl Adriának,

mert ezen állomás után a tovább robogó vonatból hegyek, erdk
és szakadékok teljesen eltakarják a tengerre való kilátást. P 1 a s e

vasúti állomás és környéke, úgy, mint a szomszéd falu: Zlobin,
beleesnek ebbe a határterületbe, melyen túl mindkét irányban a

bogárfauna már feltnen megváltozik, de ez a terület magában
véve is egyedül ott található fajtákkal külön területet képez.

Ez az átmeneti zóna bogarászati szempontból rendkívül érdekes
és csodálkozásba ejt, hogy e megkapóan szép, vadregényes határ-

terület még nincs kikutatva, st eddig teljesen érintetlen maradt,

ámbár a vasút keresztül fut rajta és az ottani életviszonyok, ha
szerényen bár, de lehetvé teszik a hosszabb tartózkodást is.

Már az els rövidebb tartózkodásom alkalmával feltnt, hogy
Zlobin környékén a Dorcadion arenarium Scop. mint var. lem-

niscatum Küst. lép fel, tehát a Fiúménál lelhet tipikus alaktól

ersen elüt. Míg Fiume és közeli környékén átmenet és változás

nélkül csakis a fekete, bársonyos szárnyfedkkel, hófehér közép-
sávval és világos vállcsücskével ellátott tipikus forma található,

Zlobin és Plase vasúti állomás közelében rendszerint a var. lem-
niscatum Küst. fordul el, melynél a szárnyfedk öt fehér sávja

kevésbbé elüt a háttértl, mert az alap szrözete inkább palaszín.

Különben itt nem ritkák az átmeneti példányok sötétebb alap-

szrözettel és homályosabb sávokkal, melyeknél nem akarom
figyelmen kívül hagyni azt a biológiai szempontból talán fontos

körülményt, hogy a var. lemniscatum-ná\ a szárnyfedk bels
szélén húzódó fehér csík mindig tisztább és élesebb, mint a többi.



133

Feltn azonkívül dimorph 9 9 megjelenése néha szinte tégla-

vörös szárnyfedkkel és alig látható sávokkal. De az átmeneti

zóna normálisan színezett 9?-nél sem olyan tökéletes a fehér

rajz, mint a cTö^'-nél, mert a vállrajz ágai a $$-nél csak kb. a

szárnyfedk közepéig húzódnak. Szóval alig egynéhány km-nyi
távolságban a tengerparttól a Dorcadion arenarium Scop., mely-
nek tipikus formája ott mindig egyforma és dimorfizmust egyik

nemnél sem mutat fel, az átmeneti zónában már nagy változáson

ment keresztül a 9 ? ers dimorfizmusával. Beljebb a hegyekben
elterjedése hirtelen megsznik és már a következ Lic vasúti

megállónál Dorcadion egyáltalán nem fordul el. Kényelmesen
gyjthet a var. lemniscatum Küst. átmeneti formákkal együtt a

szép Lujza-üton, amely Plase állomástól kanyarodva Zlobin meg-
állóig vezet és ezen állomás után ismét keresztezi a vasúti vágányt,

E rövid útvonalon május-júniusban alkalma nyílik a gyjtnek
ezt az állatot bven gyjteni.

Az átmeneti zóna jellemz alakjai közé tartozik még a

Geotrupes vernalis L., mely csillogó szép bogár minden szín-

árnyalatban, egyszín kék, zöld és fekete színben vagy eltör és

szárnyfedk ezen színek különböz összetétele által tarkítva fordul

el. Ez a faj úgylátszik megtalálta az átmeneti zónában a legjobb

életfeltételeket, mert látszólag onnan terjedt el a tengerparti, vala-

mint az ellenkez oldalon fekv vidékekre, hol mind kisebb szám-
ban fordul el, úgyhogy Fiúménál és távolabb a hegyek között

már szinte ritkaságszámba megy.
Kövek alatt található az Asida sabulosa Q. több változatban

és különösen számos ritka Carabus és Carabida, meglepen gazdag
fajszámban.

Régebbi szándékom — nyugdíjas életem egy részét e vidéken
hasznosan eltölteni — sajnos, nem teljesült, st a helyzet kény-
szerített a szeretett horvát hegyeket és barlangokat örökre elhagyni.

És így legalább azokat a ritka, ott gyjtött példányokat akarom
megemlíteni és leírni, melyeket minden akadály dacára magammal
hozhattam és melyek leírása már évek óta húzódik. Örvendenék,
ha közlésem a Horvátországban él entomologusok figyelmét erre

a rovartani szempontból fölötte érdekes területre felhívná.

Über Fiume glüht im wolkenlosen Himmel die Mittag-

sonne und sendet Licht- wie Wármestrahlen in berschvi^ánglicher
Masse auf die Stadt. Dabei legén sich Letztere so ausgiebig ins

Qestein der Háusermassen, dass sie der Umgebung eine Tempe-
ratur verleihen, welche selbst der eingeborene, im Ertragen der
Wárme gewiss duldsame Fiumaner lástig empfindet. Wessen Bescháf-
tigung es darum erlaubt, der bleibt wárend der heissen Stunden
des Tages im Schatten seiner Behausung, um erst spát Abends
die schützenden Ráume zu verlassen und am Corso teilzunehmen,
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der dann Jung und Alt, Hoch und Nieder beim Bmmel in lauer

Abendluft vereint.

So wenig angenehm sich demnach die lachende Sonne dórt

untén im Hochsommer fühlbar macht, so herzerfreuend wirkt sie

doch in den Wintermonaten, aus denen sie oft Frühling zaubert.

Die schaukelnde, warme Adria und immergrüne Vegetation erleich-

tern ihr Beginnen. Ein Blick auf den schneebedeckten Monté
Maggiore und seine weniger hohen doch ebenso winterlich adjus-

tieren Genossen im Norden und Osten lásst jedoch deutlich

erkennen, dass dem Streifen kroatischen Küstenlandes, wo Phoebus
seine Macht dermassen erfolgreich anwenden kann nur enge
Grenzen gezogen wurden, denn schon wenige Kilométer entfernt

auf den umgebenden Höhen — je weiter und höher — kommt
stufenweise doch bald die Herrschaft des Winters zu Recht. Es ist

jedoch überraschend welch geringe Entfernung und Höhendifferenz

schon genügt, um einen derart fühlbaren Wechsel der klimatischen

Verháltnisse so im Sommer wie im Winter hervorrufen kann.

Die litorale Káferfauna ist dieser wechselvollen Konstellation

entsprechend an der ummittelbaren Meeresküste eine wessentlich

verschiedene von jener der angrenzenden, wenn auch niederen

Kaikberge, wobei die Grenzen selbstverstándlich nicht straff gezogen,

sondern ineinander gehende sind. ,

Am leichtesten lásst sich dieser Wandel lángs der Eisenbahn
beobachten, die ja bekanntlich nur langsam und ohne Sprünge
die Höhe erklimmt. Auf diese — auch bequemste Art gelangen

wir auf Serpentinenwegen zur Bahnstation P 1 a s e in beiháufig

800 m Höhe, mit prachtvoller Aussicht auf das Meer. Hier hat

der Reisende auch Qelegenheit der Adria nochmals seine Abschieds-

grüsse zuzuwinken, denn in der Weiterfahrt verdecken Berge,

Waider und Einschnitte die Aussicht auf das Meer gánzlich. Sowol
der Bahnhof Plase als das benachbarte Gebirgsdorf Z lob in

liegt in der Grenzspháre, wo hinter und vor derselben die Insecten-

fauna eine auffallend verschiedene ist, welche aber ausserdem einen

Distrikt für sich selbst mit nur hier vorkommenden Arten darstellt.

Diese Kontaktzone ist entomologisch von höchstem Interessé

und es muss nur befremden, dass dieses auch landschaftlich in

seiner Art eigentümlich schöne Grenzgebiet noch nicht durch-

forscht wurde, beinahe unberührt und unervi^áhnt bisher bestében

konnte, trotzdem es die Eisenbahn durchschneidet und bei etwas

Bescheidenheit auch die Lebensbedingungen für einen langeren

Aufenthalt daselbst nicht fehlen.

Schon beim ersten kurzen Verweilen in Ziobin wurde mir
Dorcadion arenarium Scop. auffallend, welcher hier als var. lem-

niscatum Küst. auftritt und von der Stammform wie sie bei Fiume
vorkommt stark abweicht. Bei Fiume und náchster Umgebung ist

nur die typische Form mit sammtschwarz tomentierter Oberseite,

hell abstechender, reinweisser Binde über Kopf, Halsschild und
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Flügeldecken und den weissen Schulterzipfelchen zu finden, wárend
bei Zlobin in der Regei nur var. lemniscatum Küst. vorkommt.
Die fünf weissen Linien auf den Flügeldecken sind vom Hinter-

grund weniger abstechend weil derQrundtoment bei dieser Form
mehr ins schiefergraue übergeht. Übrigens sind in der Kontakt-
zone aucli Überangsformen mit dunklerem Toment und undeuíli-

cher Bindenzeichung nicht selten, wobei ich den entwicklungs-

geschichtlich vielleicht wichtigen Úmstand bemerken muss, dass
die Nahtbinde bei var. lemniscatum immer viel heller absticht als

die übrigen Rückenzeichnungen. Aufallend ist hier das Auftreten

dimorpher 9 9 mit fást ziegelroten Flügeldecken und kaum sicht-

barer Zeichnung. Doch auch bei dem normalgezeichneten 9 9 der
Kontaktzone sind die_ Rückenstreifen weniger vollstándig als bei

den cTcf, indem die Áste der Schultermackel gut sichtbar nur bis

zur haltén Lángé der Flügeldecken reichen. Mit einem Worte
kaum einige Kilométer vom Meeresstrande hat Dorcadion arena-
rium Scop., dessen typische Form dórt stets gleichmássig zu
finden ist und Dimorphismus weder im mánnlichen, noch weibli-

chen Geschlechte aufweist, in der Kontaktzone auffallige Veran-
derung mit starkem Dimorphismus der 9 9 erfahren. Weiter im
Gebirge nimmt dann seine Verbreilung rasch ab und schon bei

der folgenden Bahnstation Lic ist Dorcadion überhaupt nicht

mehr zu finden. Bequemer Fundort der var. lemniscatum Küst.
ist die schöne Louisenstrasse, welche im Bogén von Bahnstation
Plase nach Zlobin führt und hinter der Haltestelle Zlobin das
Bahngeleise wieder kreuzt. Auf dieser kurzen Wegstrecke hat

der Sammler Ende Mai—^Juni reichlich Gelegenheit das Tier zu
erbeuten.

Von sonstigen Arten macht sich als Karaktergestalt der
Kontaktzone Geotrupes vernalis L. bemerkbar. Schöne, funkelnde
Tiere in allén Farbenvariationen von grün, blau und schwarz,
sowol einfárbig als auch Halsschild und Flügeldecken in diesen

Farben verschieden gefárbt. Die Art scheint hier in der Kontakt-
zone die bestén Lebensbedingungen gefunden zu habén, denn der
Háufigkeit nach scheint sich von hier aus so gegen die Küste,
als auch der entgegengesetzten Seite auszubreiten, immer seltener

werdend, bis sie' bei Fiume und weiter im Gebirge nur mehr
vereinzelt vorkommt. Unter Steinen findet sich Asida sabulosa G.
in mehreren Variationen und eine besonders reiche Gesellschaft

seltener Caraben und Carabiden in überraschender Artenfülle.

Meine Absicht einen Teil meiner Pensionszeit einmal hier

nützlich zu verbringen konnte leider nicht in Erfüllung gehen.
Ich musste im Gegenteil das mir liebgewordene Kroatien mit
seinen Bergen und Höhen auf immer verlassen. Und so will ich

nun wenigstens jené seltenen Stücke meiner Káferausbeute der
dortiger Fauna beschreiben, welche ich trotz aller Hindernisse mit-

bringen konnte und die schon seit Jahren der Beschreibung
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harren. Vielleicht wirkt meine gegenwártige Veröffentlichung auch
fruchtbringend bei den in erster Linie interessierten kroatischen

Entomologen,

Cantharís Csikil Stiller n. sp.

Gyönge, de jól fejldött homlokdudora igazolja Cantharis
voltát. A REiTTER-féle Fauna Germanica Ili. kötetében foglalt

határozó 6'-ig vezet. Ezen pontnál mutatkozik azonban már az

eltérés, amennyiben az eltör szélei nem vörösek, hanem fehérek

és átlátszók, hasonlóan mint az átlátszó eltör széle a Phausis
splendidula L. szemei fölött. Teste keskeny és feltnen hosszúkás,

fekete. A pofák, az els csápíz alsó része, az alsó állkapcsok,

a karmok, a tapogatók (kivéve azok végét), valamint a potroh
oldalai vöröses-sárgák. Feje finoman pontozott és épúgy, mint a

még gyengébben pontozott, majdnem sima eltör, gyéren szétszórt

fehér szrökkel fedett. Az eltör csak valamivel keskenyebb, mint

a szárnyfedk, szélesebb mint hosszú, szögletei teljesen kerekí-

tettek, elrésze ersen és szélesen felhajtott, az oldalak széles

sávon fehérek és átlátszók. A szárnyfedk több mint háromszor
oly hosszúak mint szélesek, brszeren ráncoltak és finom sz-
rökkel fedettek. A rövid szrszálak fehérek, a testhez simulnak és

belülrl ferdén fekszenek a szárnyfedk oldala felé. A csápok
hosszúak sokkal hosszabbak, mint a közelálló rokon fajoknál és

hegyük felé csak mérsékelten vékonyodnak, az els három csápíz

egyenl vastag, a második csápíz sokkal rövidebb mint a har-

madik, a negyedik csápíztl kezdve az egyes ízek jóval hosszabbak
mint a harmadik, szélességük azonban egyenl, vagyis hegyük felé

nem vastagodnak. A potroh gyérebben, oldalt, különösen pedig

a mellen sr ezüstfehér szrözettél fedett. Hossza 9—10 mm.
A legközelebb álló C. obscura és pulicaría-{ó\ hosszabb

szárnyfedk, szélesebben és ersebben felhajtott eltör, színe, de

különösen sokkal hosszabb, vékonyabb és másképen alakított

csápjai által különbözik.

Elfordul: Plase vasúti állomás és Z lob in környékén (Croatia)

május-június hóban alacsony növényeken. Csíki Ern, a Magyar
Nemzeti Múzeum Állattára igazgatójának tiszteletére neveztem el.

Mit schwacher aber deutlicher Stirnbeule, mithin eine echte

Cantharis. Die Bestimmungstabelle in Reitter's Fauna Germanica
(Bánd III.) führt bis &. Die Ránder des Halsschildes jedoch nicht

rot, sondern weiss — durchscheinend, áhnlich wie bei Phausis
splendidula L. Sehr langgestreckt, schwarz. Wangen, erstes Glied

der Fühier an der Unterseite, Mandibeln, Klauen, Taster mit Aus-

nahme der Spitzen, und die Seiten des Hinterleibes schmal rötlich-

gelb. Kopf fein punktiert und wie der sehr fein punktierte, fást

glatte Halsschild wenig dicht, weiss behaart. Halsschild wenig
schmáler als die Flügeldecken, etwas breiter als láng, allé Ecken
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vollkommen abgerundet, der Vorderrand breit und stark aufgebo-

gen ; an den Seiten breit gelblich-weiss gerandet und durch-

scheinend. Flügeldecken langgestreckt, mehr als dreimal so láng

wie breit, lederartig gerunzelt, anliegend weiss behaart. Die Haare
von innen schrág nach aussen gelagert. Fühler mehr borsten-

förmig, vie! lánger als bei den verwandten Arten und gegen die

Spitze nur langsam an Stárke abnehmend; die drei ersten Qlieder

ziemlich gleich dick; das zweite Glied viel kürzer als das dritte.

Vom vierten Glied angefangen die einzelnen Glieder sehr láng,

lánger als das dritte und gleichmássig breit, gegen die Spitze nicht

verdickt. Abdomen spárlich, Seiten und besonders die Brust dicht

silberweiss behaart. Lángé 9— 10 mm.
Von obscura und pulicaria durch lángere Flügeldecken, brei-

teren vorne stárker aufgebogenem Halsschild, Fárbung und viel

lángere, schlankere, abweichend geformte Fühler verschieden.

Fundort: Bahnstation Plase und Z lob in (Croatia), mitte

Mai auf niederem Gebüsch.
Zu Ehren des Herrn E. Csíki, Direktor der Zoologischen

Abteilung der Ungarischen National-Museums, benannt.

Cantharis rustica var. lokvensis Stiller, n. var.

C. fusca L. és C. rustica Fall. között álló. Feje ell és els
két csápíze sárgás. Az eltör, úgy mint a törzsfajnál, vöröses-

sárga, a középs fekete folt azonban terjedelmesebb és hosszúkás,

úgyhogy az eltör elüls széle is sötétebb. Míg a törzsfajnál csak
a combok hegye és legfeljebb azok hátulsó széle feketés, a var.

lokvensis-né\ a fekete szín felülmúlja a vörös színt és különösen
a középs combok csak a tövükön mutatnak keskeny elmosódott
vöröses helyecskéket. Hossza 10 mm.

Elfordul a Lökve körüli hegyekben (Croatia) mogyoró-
bokrokon.

Zwischen fusca L. und rustica Fall. stehend Vorderkopf
und die zwrei ersten Glieder der Fühler gelb. Halsschild rotgelb

wie bei der Stammform, der schwarze Fleck in der Mitte ist jedoch
ausgedehnter, lánglich und auch der Vorderrand des Halsschildes

ist damit zusammenhángend angedunkelt. Wáhrend bei der typischen

Form nur die Schenkelspitzen und höchstens noch der Hinterrand
der Schenkel leicht geschwárzt sind, hat die Form lokvensis viel

dunklere Beine.

Die schwarze Fárbung ist viel ausgedehnter und vorherr-

schend. Besonders die mittleren Schenkel zeigen nur ganz untén

an der Schenkelbasis schmale rötlich verwaschene Stellen. Lángé
10 mm.

Fundort: Lökve (Croatia), auf Haselgebüsch.

10
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Calvia 15-guttata ab zagrabiensis Stiller, n. ab.

Azjsmeretes fehér foltok a szárnyfedkön teljesen hiányza-

nak és ezáltal idegen kinézés. Csak az eltör közepében a

pajzsocska eltt, valamint a szemek között lehet bizonytalan fehéres

helyeket észrevenni ; máskülönben egész felülete egyenletesen

barnás-sárga, foltok nélküli.

Elfordul a maksimiri erdben Zágráb (Croatia) mellett.

Durch das Fehlen der Fleckenbildung von der Stammform
verschieden und fremd erscheinend. Nur am Halsschild vor dem
Schildchen und zwischen den Augen isi die undeutlich verwaschene
weisse Zeichnung durchscheinend, ansonsten die ganze Oberseite

schmutzig gelb ohne Spur von Fleckenbildung.

Fundort : M a k s i m i r bei Zagreb (Croatia).

Melasoma 20-punctata ab. Langhofferi Stiller, n. ab.

A törzsfajtól más színezete különbözteti meg. Míg a törzs-

fajnál a szárnyfedk színe világossárga, mely — amint ezt minden
gyjt bizonyára már tapasztalta^— fiatal példányoknál néha vöröses

színben játszik vagy a szárnyfedk szélein gyönge vöröses színt

mutat, az ab. Langhofferí-nál vörösbarna, mely oly sötét, hogy a

jellemz foltok ezen háttéren alig vehetk észre. Utóbbiak, vagyis

a tíz hosszúkás folt, nem fekete, hanem acélkék, a varratszegély

és az eltör közepén végighúzódó keskeny sáv pedig fényes

világoszöld.

Több példányban találtam ezt a színeltérést egy vén fzfán
a zelengaji úton Zágráb (Croatia) környékén. Dr. Langhoffer
Ágost egyetemi tanár tiszteletére neveztem el.

*

Von der Stammform durch die Fárbung verschieden. Die

strohgelbe Farbe der Flügeldecken, welche — wie jeder Sammler
aus Erfahrung wissen wird — bei frischen Stücken oft rosenrot

überhaucht oder rosa gerandet erscheint, ist bei forma Langhofferi
ein sehr dunkles rotbraun, so dass die Mackeln auf dem dunklen

Grundé schlecht abstechen und kaum wahrnehmbar sind. Letztere,

námlich die 10 lánglichen Flecken jeder Flügeldecke, sind ausser-

dem nicht schwarz, sondern dunkel stahlblau, die Naht, wie die

Halsschildmitte, der ganzen Lángé nach hell metallisch grün.

Fundort: Zagreb (Croatia); in mehreren Exemplaren auf

altem Wiedenbaum in der grünen Au (Zelengaj) gesammelt.

Zu Ehren des bekannten kroatischen Entomologen Prof.

Dr. a. Langhoffer benannt.
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Timarcha pratensis var. Paul-Meyeri Stiller, nov. var.

A törzsfajtól ersen fényl felülete és keskenyebb, széls
esetekben csaknem párhuzamos oldalú szárnyfedi által különbözik.

Az eltör oldalai gyengébben kerekítettek és a hátsó szögletek

eltt kevésbbé öblösek. Feje és eltora fényes, finoman és egyen-

letesen, nem mélyen pontozott. A pontozás az eltör oldalán

valamivel ersebb ugyan, de a törzsfaj durva, egyenltlen és

mélyen beszúrt pontozásától feltnen eltér. A szárnyfedk szintén

fényesek, oldalai alig kerekítettek, úgyhogy a bogár, melynek el-
tora a tövén szélesebb, szárnyfedi pedig keskenyebbek mint a

törzsfajnál, nem annak hasasán tojásdad alakját, hanem hosszúkás

tojásdad, néha csaknem kerekített négyszegletes alakot mutat.

A szárnyfedk pontozása és ráncoltsága olyan mint a törzsfajé,

de amíg ennek szárnyfedi brszeren ráncoltak, amit gyenge

nagyítóüveg alatt is tisztán észre lehet venni, addig a var. Paul-

Meyeri ers nagyítás mellett is a pontok és ráncok között sima

marad. Fényl kinézése ezzel magyarázható meg.

Elfordul Plase (Croatia) vasúti állomás közelében. Ezt a

szép alakot Paul Meyer volt fiumei entomologus barátom tiszte-

letére neveztem el. ^

Durch die glánzende Oberfláche und den meist schmáleren,

in extrémen Fáilen fást parallelseitigen Flügeldecken von der

Stammform gut unterschieden. Halsschild an den Seiten viel weni-

ger gerundet, hinter der Mitte am breitesten, vor den Hinterwinkein

weniger ausgeschweift. Kopf und Halsschild glánzend, fein und

gleichmássig seicht punktiert. Die Punktierung an den Seiten des

Halsschildes etwas stárker, doch auch hier von den tiefeingesto-

chenen, groben und ungleichen Punkten der Stammform sehr auf-

fallend verschieden. Flügeldecken ebenfalls glánzend, an den Seiten

weniger gerundet, so dass der Káfer mit dem an der Basis brei-

terem Halsschild und den schmáleren Flügeldecken nicht die

bauchig ovale Form der typischen Art, sondern eine lánglich

ovale, in manchen Fáilen fást abgerundet rechteckige Form zeigt.

Punktierung und Runzelung wie bei der Stammform, doch vváhrend

diese unter der Lupe dicht chagriniert erscheint, lásst var. Paul-

Meyeri auch bei starker Lupenvergrösserung keine Chagrinierung

erkennen. Dies ist auch der Grund des starken Glanzes.

Fundort : Bahnstation Plase (Croatia). Ich benenne diese

schöne Variation zur Erinnerung an meinen Freund, dem Ento-

mologen Paul Meyer.

Otiorrhynchus alutaceus Germ. f. minor. nov.

Az O. alutaceus törpe formája, mely az egyebütt elforduló

példányokkal összehasonlítva feltn kis termet. Ormány nélkül

8—9 mm hosszú, 4-5 mm széles.

Elfordul Bakar, Zlobin és Plase vasúti állomások környékén.

10*
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Eine Zwergform des typischen alutaceus, dessen Zierlich-

keit im Vergleiche mit gut entwickelten Tieren sehr auffallig ist.

Lange ohne Rüssel 8—9 mm, Breite 4*5 mm.
Fundort: Bahnstation Bakar, Zlobin und Plase (Croatia).

Kisebb közlemények.

újabb rovargyüjtemények a M. Nevn»eti Múzeum-
ban. — A Magyar Nemzeti Múzeum Állattárába újabban ismét

két jelents rovargyüjtemény került. Mihók Ottó bogárgyjte-

ménye az egyik, néhai Dr Kertész Aba lepkegyüjteménye a

másik. Mihók Ottó nagy szorgalommal összehozott magyar-

országi bogárgyjteményét, mely 5782 fajt és fajváltozatot 21,715

példányban tesz ki, a múzeumnak ajándékozta, kivéve a barlangi

vak bogarak értékes részét, melyet tudományos intézményeink

egyik bkez mecénása támogatásával szerzett meg a múzeum.
Néhai Dr Kertész Aba, mint ismeretes, Parnassida-gyüjteményét

halála esetére a múzeumnak hagyományozta, a nappali lepkék

többi családját, melyek gyjtésével és tanulmányozásával foglal-

kozott, a múzeum vétel útján szerezte meg. Mindkét gyjtemény
nagyban hozzájárul a múzeum eddig is nagy gyjteményeinek
megnagyobbodásához. Csíki E.

Résumé. — E. Csíki : Neuere insektensammlungen
im Ungarischen National Museum. — Dieses Institut

gelangte in letzter Zeit in den Besitz zweier grosser Sammlungen.
Herr Otto Mihók schenkte seine grosse Sammlung ungarischer

Káfer, mit Ausnahme der Blindkáfer, welche aber durch Unter-

sttzung eines Mácenen unserer wissenschaftlichen Institute káuf-

lich erworben werden konnte. Herr Dr Aba Kertész hinterliess

dem Museum die Parnassiden seiner Sammlung, die brigen Teile

seiner Sammlung (Pieriden, Lycaeniden) wurden vom Museum
káuflich erworben.

Néhány futrinka nevérl, — Rájöttem arra, hogy
faunánk három futrinkaféléjének nevét kell megváltoztatni, mert a

CaröÖMS-nemben azok már képviselve vannak. Hogy ez figyelme-

met eddig elkerülte, azon nem lehet csodálkozni, hiszen eddig

közel 3000 nevet kell ebben a bogárnemben számon tartanunk.

Megváltoztatandó a következknek a neve

:

Carabus (Orinocarabus) carinthiacus Strm. var. Borni Csíki

(Cat. Col. Europae Cauc. et Armen. ross. 1906, p. 26; Magy.

Bogárf. 1, 1905—8 (1906), p. 170) [nec Meyer-Darcis, 1902] ==

Kendii n. n.


