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Hazánk állatvilága talán sehol sincs oly érdekes és jellemz alakok

által képviselve, mint a Kárpátokban. Számos, hazánkra nézve specialis faj

fordul itt elö, melyek közöl ez alkalommal csupán egy álskorpióról akarok

említést tenni , melyet Dr. Chyzer Chdifer peculiaris L. Koch Chelifer

ScHAEFFLRi C. CocH és a Cliemes cimicoides Fab. társaságában talált hazánk

északi vidékén, Zemplén megyében. Találta még itt ezeken kívül az Obisium

sylvaticmn C. Koch, Obisium dumicola C. Koch az Obisium erythrodactylum

L. Koch Obisium carcinoides Herman és Eoncus alpÍ7iiis L. Koch fajokat.

Ezen emiitett fajok közül a Chernes cimicoides és Obisium sylvaticum, mint

kosmopolita egész Európában gyakori, míg Obisium dumicola Középeurópára

jellemz. Legérdekesebb ezek között a Chelifer jjeculiaris L. Koch, melyet

E. Simon fedezett fel Dél-Francziaországban St. Tulle mellett s eddig ha-

zánkban csupán Zemplén megyében találtatott, s igen valószín, hogy ezen

vonal legészakibb elterjedési határa ezen fajnak. A Chelifej- peculiaris nagyon

közel áll egy, az erdélyi részek keleti oldalán talált íü^ihoz a, Chelifer Entzii-

hez, mint azt Dr. L. Koch egy magán levelében megyjegyzi: «Chelifer nov.

spec, ist verwandt mit dem Chelifer peculiaris.» A Chelifer peculiaris -on

kívül az Obisium erythodactylum az, mely még említést érdemel földrajzi

elterjedését illetleg, mely eddigelé szintén csak Zemplén megyében talál-

tatott hazánkban. E faj Stecker szerint Európa északi részére jellemz,

mely eddig a Skandináv félszigeten, Krakkó és Boroszló környékén találta-

tott. Mily érdekes földrajzi elterjedés jellemzi Zemplén-megyét az álskor-

piókat illetleg; elfordul itt dél- közép- és északeurópai faj egyaránt, me-

lyeknek társaságában találtatott ezen eddig ismeretlen faj a Chelifer quad-

rimaculatus, melynek leírása a következ :
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Chelifer quadrimaculatus Tömösváry.

A test erÖsen lapított, ellypticus és fényl. A fejtor kétszer oly hosszú

mint széles, világosan feltn haránt barázdákkal, melyek közül az els iveit

s a hát középvonalában kissé bemélyedt, míg a második barázda egyenes.

A fejtór mells szegélye feltnen kikerekített, egyszer szrökkel gyéren

fedett, egyenlen finoman szemcsézett. A szemek aránylag nagyok, a fejtór

oldalszegélyén a tapogatók alatt vannak elhelyezve. A potroh 9 gyrje
csaknem egyenlen széles, míg a 10 és 11 -ik gyr gyorsan elkeskenyedik,

az utolsó csaknem egyenesen elmetszett. A potroh 9 ízének oldal szegélye,

frrészfogak alakjához hasonlóan meg van nyúlva, mely fogszerü nyúlvány

különösen a 6— 9 gyrn szerfelett feltn. A világosabb háti középvonal

igen keskeny, míg az egyes gyrk között lév vonalak az elbbinél kétszerte

szélesebbek. A potroh gyrk mindkét fele középvonalában egy nagy

sötétebb foltot visel, melytl jobbra és balra egy-egy világos sárgásfehér

pont van (ily pont, minden ízen 4 van, ahonnan quadrimaculatus fajnevét

is vette), melyekben egy-egy egyszer szr van elhelyezve. Azon kívül az

egyes potroh gyrkön, az utolsó kivételével, több, sárgás fehér, hosszúkás

pontocska van, melyek közül a hátsó szegélyen lévk nagyobbak és minde-

nikök egy-egy egyszer szrt hordoz. A potroh szrözete egynem s egy-

szer szrökbl áll, csupán az utolsó gyrn vannak bunkós szrök, ezek

között jobbra és balra egy-egy hosszabb egyszer szr veszi eredetét. A
potroh egyenlen és finoman szemcsézett. A csáprágó alapirésze ott, hol a

mozgatható szár belé ízesül, kikerekített. A bels mozgathatlan szár ívelt,

közepéig fogazott, míg a küls mozgatható szár fésüszer fogakat visel s

mells végén egy hármason osztott nyúlványban (galea) végzdik, mely alatt

egy ugyan ily hosszúságú szr foglal helyet. Atapogatók oly hosszúságúak,

mint a test. A tapogatók második íze kerek, hátsó szegélyén négy frész-

fog van; a harmadik íz kissé lapított, háromszor oly hosszú mint széles

és ívelt; a negyedik íz tojásdad s bels szegélye ersen ívelt, valamivel

szélesebb mint az elbbi. Az ollók törzse tojásdadalaku s kevéssel hosszabb,

mint az ollószárak. A tapogatók az ollószárak kivételével egyenlen szem-

csézettek, a második és harmadik íz bunkós szrökkel, míg a negyedik íz

és az ollók alapi része elmetszett szrökkel van fedve. Az ollószárak simák

és tömött, egyszer szrrel fedettek, melyek között 8— 10 hosszú tapogató

szr van elhelyezve. A lábak aránylag rövidek, különösen a czomb ersen

vastagodott, és srn tompított szrrel fedett. A lábvégíz a karmok megett

kampószeren kiszélesedik, s ä karmok a tapadó (Hafter) alatt egy szembe-

fordított mellékkarommal bírnak. A fejtór és potroh sötétbarna, a tapogatók

pirossas barnák, a gyrk között lév hártyás rész, valamint a középvonal

világos sárgás-barna, a lábak, valamint a csáprágók barnás-sárgák.
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Lelhelye Zemplén megyében Homonna városa, hol a Cheliferpecu-

liaris és a Chernes cimicoides társaságában találtatott egyetlen egy példány;

A test hossza 3-5 «^.

AZ ABRAK MAGYARÁZATA.

1. ábra. Chelifer quadrimacalatus nagyítva.

2. « Ugyanaz természetes nagyságban.

3. « A csáprágó nagyítva.

4. « A lábvégíz egy része a karmokkal nagyítva.

a) A lábvégíz kampószeren kiszélesedett része.

b) A karmok.

c) A tapadó.

d) A visszafordított mellékkarom.

5. ábra. A potroh utolsó négy-íze ersen nagyítva.

6. « A' tapogató nagyítva.


