KUTASI Csaba
MUSKOVITS József
ROZNER István

Adatok Torockó (Erdély) és
környékének bogárfaunájához
(Insecta: Coleoptera)
(Kivonat)
A dolgozat az 1998. július 6–12. közötti
Torockó környéki, a Magyar Rovartani
Társaság által szervezett rovargyûjtõ út
idevágó eredményeit tartalmazza. A
begyûjtött 113 faj (19 család, 70 nem)
közül a Carabus cavernosus Friv. új
nagyfutrinka nemcsak Erdélyben, de az
egész Kárpát-medencében. A fajlista tartalmazza az egyes fajok zoogeográfiai
besorolását és elterjedését is.
Bevezetés
A Magyar Rovartani Társaság 1998. július 6–12. között rovargyûjtõ utat szervezett az
erdélyi Torockó község környékére. A gyûjtések
kiterjedtek a község felett emelkedõ Székelykõre, valamint a távolabb levõ Tordai-hasadék és
a Runki-szoros környékére. Jelen közleményben
a szerzõk gyûjtési adatain kívül PODLUSSÁNY
Attila és OROSZ András által szolgáltatott adatok is bennfoglaltatnak.
A közleményben 19 bogárcsalád, 70 nem
113 fajának adatait találjuk. A közölt adatokból
kiemelkedik a Carabus cavernosus Friv. gyûjté-si
adata, amely új nagyfutrinka elõfordulását jelzi
nemcsak Erdélyben, hanem az egész Kárpát-medencében.
A közölt fajok determinálását részben a
szerzõk, részben RETEZÁR Imre (Carabus fajok) és SZALÓKI Dezsõ (Malacodermata, Heteromera) végezték, akiknek munkáját ezúton
köszönjük.

Lelõhelyek jegyzéke.
1. Fehér megye, Torockó (Rimetea),
Turistaház környéke, 1998. VII. 6–12.
2. Fehér megye, Torockó (Rimetea),
Székelykõ (Piatra Secuiului), 900–1000 m, 1998.
VII. 7.
3. Kolozs megye, Tordai-hasadék (Cheile Turzii), 1998. VII. 8.
4. Kolozs megye, Magyarpeterd (Petreºtii de Jos), kaszáló, 1998. VII. 8.
5. Fehér megye, Torockó (Rimetea),
Torockó-patak völgye, 1998. VII. 9.
6. Fehér megye, Borrév (Buru), Aranyosfolyó völgye, 1998. VII. 9.
7. Fehér megye, Gyalui-havasok, Aranyosrunk (Runc), 1998. VII. 10.
8. Fehér megye, Gyalui-havasok, Aranyosrunk (Runc), Runki-szurdok (Cheile Runcului), 1998. VII. 10.
9. Fehér megye, Torockószentgyörgy
(Colþeºti), 1998. VII. 11.
Megjegyzés: A lelõhelyek a fajok jegyzékében Lh.: 1–9. rövidítéssel szerepelnek.
A gyûjtött fajok jegyzéke
CARABIDAE
Carab us (Mo rp ho carabu s) h am pei Küster,
1846 – Lomberdõ zónában, bükkösben elõforduló széles tûrõképességû faj. Az Erdélyi-medencében fordul elõ. Lh.: 1, 2.
Carabus (Pachystus) cavernosus Frivaldsz-ky,
1837 – A törzsalak a Balkán-félsziget
hegyeiben fordul elõ. Legközelebbi ismert
lelõhelye Belgrád és a Balkán-hegység. A
székelykõi elõfordulása új fajt jelent Romániában, Erdélyben és az egész Kárpát-medencében. Lh.: 2.
Carabu s ( Hy gro carabus) v ariol osu s Fabricius, 1787 – Stenotop-hygrophil-eurytop faj.
A Kárpátokban, így Erdélyben is a törzsalak
fordul elõ. Lh.: 7.
Carabus (Megodontus) violaceus Linnaeus,
1758 – A törzsalak Németországban él, a
Kárpát-medencében több alfaja fordul elõ.
CSIKI (1946) a területrõl a var. porolissensis
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CSIKI változatot említi. Eurytop faj. Lh.: 1.
Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) – Eurytop-silvicol-corticol faj, az egész Palearktikus
Régióban elõfordul. Lh.: 7.
P oecilu s ko yi Germar, 1824 – Stenotopxerophil faj. A törzsalak a nyugati Mediterráneumban terjedt el. CSIKI (l946) a var. sericeus Fisch.-W. változatát említi a Kárpátmedence alföldi részeirõl. Lh.: 2.
Poecilus lepidus (Leske, 1758) – Eurytopxerophil faj. Euroszibériai elterjedésû faj, a
Kárpát-medencében nem gyakori. Lh.: 8.
Pterostichus transversalis (Duftschmid, 1812)
– Eurytop-silvicol faj, közép-európai és
balkáni elterjedésû. Erdélybõl CSIKI (1946) a
var. etelkae Ormay változatát említi. Lh.: 1.
P tero sti chu s melan ariu s (Illiger, 1789) –
Eurytop-hygrophil faj. Lh.: 2.
P tero sti chu s o bl on g op u nct at us (Fabricius,
1787) – Euroszibériai elterjedésû eurytopxerophil-silvicol faj. A Kárpát-medencében
elterjedt és közönséges. Lh.: 1.
Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – Középeurópai és balkáni eurytop-hygrophil-silvicol
faj, a Kárpát-medencében gyakori. Lh.: 1.
Abax schueppeli Palliardi, 1825 – Középeurópai stenotop-hygrophil-silvicol faj. Erdélyben a Keleti- és a Déli-Kárpátokban,
valamint a Bihari-hegységben fordul elõ, nem
túl gyakori. Lh.: 1.
Abax parallelus (Duftschmid, 1812) – Közép-európai stenotop-hygrophil-silvicol hegyvidéki faj. A Kárpát-medencében nem ritka.
Lh.: 1.
Abax parallelepipedus Piller & Mitter-pacher,
1783 – Európai eurytop-hygrophil-silvicol
hegy- és dombvidéki faj. A Kárpát-medencében gyakori. Lh.: 2.
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – Eurytopxerophil európai faj, amely a Kárpát-medencében, így Erdélyben is, elterjedt és közönséges. Lh.: 7.
Laemo st enu s t er rico la (Herbst, 1784) –
Eurytop-terricol faj, amely elõfordul KözépEurópában, Spanyolországban és Észak-Amerikában, ez utóbbi helyre behurcolták. A
Kárpát-medencében csak szórványosan fordul
elõ. Lh.: 1.
S yn u ch u s v iv ali s (Illiger, 1798) – Euroszibériai eurytop-xerophil faj. A Kárpátmedencében nem ritka. Lh.: 1.
Op ho nu s ru fib arb is (Fabricius, 1792) –
Eurytop-xerophil-phytodetriticol faj. Lh.: 5.
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Ophonus puncticeps Stephens, 1828 – Nyugat-mediterrán eurytop-xerophil faj. a Kárpátmedencében ritka. Lh.: 5.
Harpalus affinis (Schrank, 1781) – Euroszibériai eurytop-heliophil-xerophil-campicol faj.
A Kárpát-medencében elég gyakori. Lh.: 1.
Harpalus atratus Latreille, 1804 – Eurytopxerophil faj, amely elõfordul Közép-Európában és a Kaukázusban. A Kárpát-medencében elterjedt és nem ritka. Lh.: 1.
Harpalus roubali Schauberger, 1928 – Eurytop-xerophil faj. A törzsalak a Kárpát-medence északnyugati hegyvidékein él. CSIKI
(1946) a var. pseudodimidiatus Schaubg. változatát említi a Szlavóniától Kisázsiáig terjedõ
területrõl. Lh.: 2.
Badister bullatus (Schrank, 1798) – Euroszibériai elterjedésû eurytop-gyengén hygrophil
faj. A Kárpát-medencében elterjedt és gyakori. Lh.: 5.
Lici nu s ho ff man nseg gi (Panzer, 1797) –
Eurytop-hygrophil faj, amely Közép-Európa
hegyvidékein található és nem ritka. Lh.: 1.
Cymindis cingulata Dejean, 1825 – Az Alpokban, a Beszkidekben és a Kárpátokban élõ
stenotop-xerophil faj. A hegyvidékeken szélesen elterjedt, de ritka. Lh.: 2.
Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – KözépEurópában és a Balkán-félszigeten élõ stenotop-silvicol faj. A hegy- és dombvidékeken
elterjedt és nem ritka. Lh.: 1.
STAPHYLINIDAE
Ont hol estes tesselat us (Fourcroy, 1785) –
Euroszibériai elterjedésû faj. A Kárpát-medencében szélesen elterjedt, de mindenütt ritka. Lh.: 5.
On th o lest es m u rin u s (Linnaeus, 1758) –
Palearktikus faj, amely a Kárpát-medencében
elterjedt és gyakori. Lh.: 2.
SILPHIDAE
Silpha oblonga Küster, 1850 – Az Északkeleti-, Délkeleti- és Déli-Kárpátok endemikus faja. A Kárpát-medence néhány pontján a
középhegységekben és a síkságon is elõfordul.
Lh.: 2.

CANTHARIDAE

ALLECULIDAE

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – Euroszibériai faj. A Kárpát-medencében a sík- és
hegyvidéken egyaránt elterjedt és a nyári virágokon közönséges. Lh.: 2, 3, 7.

Podonta nigrita (Fabricius, 1794) – Közép- és
dél-európai faj. A Kárpát-medencében az
alföldeken és az alacsonyabb hegy- és dombvidékeken található. Száraz füves helyeken
virágokon nagyon gyakori. Lh.: 2, 3.
Ctenio pus su lphu reu s (Linnaeus, 1767) –
Európai faj, a síkság és a dombvidék lakója.
Nyáron a virágokon elterjedt és gyakori. Lh.: 2.

MELYRIDAE
Charopus concolor (Fabricius, 1801) – Elõfordul Délkelet- és Közép-Európában. A
dombvidékeken elterjedt és gyakori, fõként
virágokon és fûféléken az erdõszegélyeken,
erdei tisztásokon, és nedvesebb réteken. Lh.: 7.
Charopus flavipes (Paykull, 1798) – Európai
faj, amely a hegy- és dombvidékek lakója.
Erdõszegélyeken, erdei tisztásokon virágokon
nem ritka. Lh.: 7.
Clano pti lus margi nellus (Olivier, 1790) –
Palearktikus faj. Virágzó réteken, erdei tisztásokon és erdõszegélyeken közönséges. Lh.: 7.
Dasytes plumbeus (Müller, 1776) – Nyugatpalearktikus faj. Tavasszal és nyár elején virágokon mindenütt nagyon közönséges. Lh.: 7.

OEDEMERIDAE
Oedemera femorata (Scopoli, 1763) – Euroszibériai faj. A Kárpát-medencében mindenütt
elõfordul és közönséges. Lh.: 2, 7.
LUCANIDAE
Dorcus parallelepipedus (Linnaeus, 1758) –
Euroszibériai faj. Korhadó lombos fákban
fejlõdik, tavasszal, este repül. Mindenütt gyakori. Lh.: 2.
GEOTRUPIDAE

CLERIDAE
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – Nyugat-palearktikus faj. Tavasszal és nyáron a
virágokon közönséges. Lh.: 7.

Odo ntaeus arm iger (Scopoli, 1772) – Európai faj, amely a Kárpát-medencében elterjedt,
de ritka. Valószínûleg föld alatti életmódot
folytat, késõ este rajzik, lámpafényre repül.
Lh.: 1.

BUPRESTIDAE
APHODIIDAE
Anthaxia godeti Castelnau, 1839 – Palearktikus hegyvidéki faj. Lh.: 8.
TENEBRIONIDAE
Pedinus femoralis Linnaeus, 1867 – Euroszibériai elterjedésû faj. Elsõsorban az alföldi és
dombvidéki száraz sztyeppjellegû területein, a
fû között, kövek alatt található. Lh.: 3.
LAGRIIDAE
Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – Euroszibériai
faj. A Kárpát-medencében a hegy- és dombvidéken elterjedt és gyakori. Fákon és cserjéken található. Lh.: 7.

Aphodius (Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758)
– Kozmopolita, nagy elterjedésû faj, a Kárpátmedencében elég gyakori. Lh.: 1.
Aphodius (Aphodius) fimetarius (Linnaeus,
1758) – Holarktikus faj. A Kárpát-medence
legközönségesebb faja. Lh.: 2.
Ap h od iu s (Ap ho d iu s) fo eten s (Fabricius,
1787) – Euroszibériai faj, amely a Kárpátmedencében elterjedt és gyakori. Lh.: 1.
Aphodius (Coprimorphus) scrutator (Herbst,
1789) – Európai faj, mely a Kárpátmedencében elterjedt és fõként õsszel, trágyában gyakori. Lh.: 2.
Aphodius (Eudolus) quadriguttatus (Herbst,
1783) – Nyugat-palearktikus faj, amely az
alföldeken és a dombvidékeken szór-ványosan
található. Lh.: 1.
Ap ho di us (Eu or od al us) co en osu s (Panzer,
1798) – Európai faj, amely a Kárpát-me-
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dencében elterjedt és elég gyakori. Lh.: 2.
Ap ho di u s (T eu chest es) f oss or (Linnaeus,
1758) – Holarktikus faj, amely a Kárpátmedencében elterjedt, de sehol sem közönséges. Lh.: 2.
SCARABAEIDAE
Caccob iu s s ch reb eri (Linnaeus, 1767) –
Palearktikus faj, a Kárpát-medencében mindenütt közönséges. Lh.: 9.
Onthophagus (Onthophagus) illyricus (Scopoli, 1763) – Mediterrán faj, a Kárpátmedencében elterjedt és gyakori. Lh.: 1.
Ontho phagu s (Palaeon thop hag us) lemu r
(Fabricius, 1781) – Dél-európai faj, amely a
Kárpát-medencében elterjedt és gyakori. Lh.: 1.
Onthophagus (Palaeonthophagus) verticicornis (Laicharting, 1781) – Európai faj, melynek
elterjedése keleten Turkesztán és Kisázsián
keresztül Irán. A Kárpát-meden-cében elterjedt és nagyon közönséges. Lh.: 1.
MELOLONTHIDAE
Homaloplia (s. str.) erythroptera transsylvanica Bielz, 1850 – A törzsalak a Balkán-félszigeten fordul elõ. Erdélyben és a Bánságban
ez az alfaj helyettesíti a törzsalakot. Nem
gyakori. Lh.: 4.
Hoplia argentea (Poda, 1761) – Dél-európai
faj. Fõleg a Kárpát-medence déli területein,
így a Bánságban, de Erdélyben is elterjedt.
Lh.: 2.
CETONIIDAE
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) – Európai
faj, amely a Kárpát-medencében a hegy- és
dombvidéken elterjedt és nem ritka. Ernyõs
virágzatúakon és bodzán gyûjthetõ. Lh.: 9.
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – Euroszibériai hegyvidéki faj. Erdélyben nagyon
gyakori. Erdei virágokon, fõleg fészkes virágzatúakon gyûjthetõ. Lh.: 7, 8, 9.
Trichius sexualis Bedel, 1906 – Dél- és közép-európai faj. A Kárpát-medencében elterjedt, de nem gyakori. Virágokon található.
Lh.: 8.
Netocia (Potosia) cuprea (Fabricius, 1775) –
Euroszibériai faj. A Kárpát-medencében elterjedt és közönséges. Lh.: 7.
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CERAMBYCIDAE
Pri on u s co ri ariu s (Linnaeus, 1758) –
Euroszibériai faj. A Kárpát-medencében a
hegy- és dombvidéken gyakori. Lárvája különféle keményfákban és fenyõfélékben fejlõdik. Az imágo nyáron alkonyatkor repül,
nappal rejtekhelyen, farönkök alatt rejtõzik.
Lh.: 1.
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – Eurázsiai faj. A Kárpát-medencében elterjedt és
közönséges. Fõként lomberdõkben virágzó
fákon, cserjéken és ernyõsvirágokon található
tavasszal. Lh.: 7.
Carilia virginea (Linnaeus, 1758) – Európai
hegyvidéki faj, amely a Kárpátokban nagyon
gyakori. A bogár nyáron fõként ernyõsvirágokon található. Lh.: 7.
Pidonia lurida (Fabricius, 1792) – Közép- és
dél-európai hegyvidéki faj. Erdélyben mindenfelé nagyon gyakori a virágzó fákon, cserjéken és ernyõsökön. Lh.: 9.
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
– Európai faj. A Kárpát-medencében elterjedt
és gyakori. Nyáron virágokon található. Lh.:
7.
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) –
Nyugat-palearktikus faj. A hegy- és dombvidékeken elterjedt, tavasszal a virágokon
nem ritka. Lh.: 9.
Pseu do vado ni a l iv ida (Fabricius, 1777) –
Európai faj, amely a hegy- és dombvidéken
virágokon közönséges. Lh.: 2.
Neovadonia unipunctata (Fabricius, 1787) –
Pontusi faj. A Kárpát-medencében elterjedt,
fõleg a dombvidék és az alacsonyabb hegyvidék xerotherm helyeinek lakója. Nyáron
virágokon található. Lh.: 8.
Brachyleptura maculicornis DeGeer, 1775 –
Európai hegyvidéki faj, amely a Kárpátokban
gyakori. Nyáron fõleg ernyõsvirágokon található. Lh.: 7, 9.
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)
– Euroszibériai faj, amely a Kárpátok-ban
nagyon gyakori. Az imágó nyáron az ernyõsvirágokon található. Lh.: 7.
Lept ur a qu ad rif asci ata Linnaeus, 1758 –
Eurázsiai faj. A hegyvidékeken nyáron virágokon található, elterjedt és nem ritka. Lh.: 3,
7, 8, 9.
Rutpela maculata (Poda, 1761) – Európai faj,
amely a Kárpát-medencében elterjedt és a
nyári virágokon közönséges. Lh.: 7.

S ten urel la b ifasci at a (Müller, 1776) –
Euroszibériai faj. A hegy- és dombvidék
lomberdõiben elterjedt és közönséges. Az
imágó tavasszal fõleg a xerotherm hegyoldalak virágjain található. Lh.: 2.
S ten urel la mel anu ra (Linnaeus, 1758) –
Eurázsiai faj, a Kárpát-medencében általánosan elterjedt és közönséges. Az imágó májustól szeptemberig ernyõs- és fészkesvirágokon
található. Lh.: 2, 7, 8.
Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792) –
Pontusi faj, a Kárpát-medencében elterjedt,
különösen a hegyvidéken gyakori. A bogár
nyáron a xerotherm hegyoldalakon, virágokon
található. Lh.: 2, 7, 8.
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) – Pontusi
faj. A Kárpát-medencében mindenfelé elterjedt, a hegy és dombvidék xerotherm helyein
nyáron a virágokon közönséges. Lh.: 7.
S tran gal ia at ten u at a (Linnaeus, 1758) –
Palearktikus faj, amely a Kárpát-medencében
elterjedt, de nem gyakori. Lh.: 8.
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) – Mediterrán faj, a Kárpát-medencében a síkságon és
a hegyvidéken egyaránt elterjedt és gyakori.
Tavasszal virágokon gyûjthetõ. Lh.: 7.
Clytus arietis (Linnaeus, 1758) – Pontusi faj, a
hegy- és dombvidéken elterjedt és gyakori. Az
imágó tavasszal száraz fatörzseken, farakásokon gyûjthetõ. Lh.: 9.
Chlorophorus herbsti Brahm, 1790 – Euroszibériai hegyvidéki faj. A Kárpát-medencében elterjedt, de csak a hegyekben gyakori.
Lh.: 8.
Chl oro pho rus fig uratu s (Scopoli, 1763) –
Euroszibériai faj, amely a hegyvidéken elterjedt és gyakori. A bogár nyáron virágzó cserjéken, virágokon található. Lh.: 7.
P hy to ecia cy li nd ri ca (Linnaeus, 1758) –
Euroszibériai faj. A Kárpát-medencében a síkságon, a hegy- és dombvidéken, fõként az
ernyõsvirágúakon közönséges. Lh.: 2.
Musaria argus (Frölich, 1793) – Sztyeppterületeken, füves lejtõkön élõ közép-európai
faj. Tápnövénye a gurgolya (Seseli sp.). Lh.: 8.
CHRYSOMELIDAE
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761) –
Euroszibériai elterjedésû faj. Erdélyben mindenfelé közönséges. Lh.: 2.
Cry p to cep h alu s
( B u r l in iu s )
b i li neatu s
(Linnaeus, 1767) – Eurázsiai faj, Erdélyben a

szárazabb réteken található. Lh.: 7.
C r y p to c e p h a lu s ( C r y p to c e p h a lu s ) b ip u n c ta tu s (Linnaeus, 1758) – Euroszibériai faj, a
Kárpát-medencében mindenhol közönséges. Lh.: 7.
Cryp t oceph alu s (Cr yp t oceph alu s) s er iceus
(Linnaeus, 1758) – Pontomediterrán elterjedésû faj. A Kárpát-medencében egyike a
legközönségesebb fajoknak. Lh.: 7.
Cryp t oceph alu s ( Cryp t ocep halu s) hy p ochaeridis transiens Franz, 1949 – Európai faj.
A törzsalak Erdélyben általánosan elterjedt és
közönséges. Ez az alfaj a Kárpát-medence
nyugati részében honos, Erdélybõl csak
szórványos adataink vannak. Lh.:7.
Cryp t oceph alu s (Cry p to ceph alu s) mo raei
(Linnaeus, 1758) – Euroszibériai faj, amely a
Kárpát-medencében és egész Erdélyben is
elterjedt és közönséges. Lh.: 7.
C r y p t o c e p h a lu s ( C r y p t o c e p h a l u s ) q u a d r i gu t tat u s Richter, 1820 – Euroszibériai faj,
amely Erdélyben elterjedt, de nem gyakori.
Lh.: 7.
Eum ol p us ascl epi adeu s (Pallas, 1773) –
Eurázsiai faj, amely Erdélyben elterjedt és
gyakori. Lh.: 2.
Chry so li na (Ovo st om a) o li v ieri o li vi eri
(Bedel, 1892) – Európai hegyvidéki faj, amely
a Kárpát-medence alacsonyabb részein ritkább, mint az erdélyi hegyekben, ahol elterjedt és közönséges. Lh.: 2, 3, 7, 8.
Chry so li na
(Ment hast ri el la)
her bacea
(Duftschmid, 1825) – Pontomediterrán faj,
amely Erdélyben elterjedt és közönséges. Lh.:
2, 7.
Chry so li na (Ery th ro chr ysa) po li ta (Linnaeus, 1758) – Palearktikus elterjedésû faj.
Egész Erdélyben megtalálható és közönséges.
Lh.: 1, 2, 7.
Chrysolina (Chrysolina) staphylea (Linnae-us,
1758) – Nyugat-palearktikus faj, amely egész
Erdélyben a vizenyõs réteken elterjedt és
gyakori. Lh.: 2.
Chr y so li n a (S p haer och r ys o li n a) ru f a s qu ali d a (Suffrian, 1851) – Európai faj, ahol a
törzsalak az Alpokban fordul elõ, máshol
különbözõ alfajai képviselik. Ez az alfaj a
Kárpát-medence nagyrészén, így Erdélyben
is megtalálható. Lh.: 2.
Chrysolina (Colaphosoma) sturmi (West-hoff,
1882) – Euroszibériai faj, amely Erdély-ben a
hegy- és dombvidéken elterjedt és gyakori.
Lh.: 2.
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Chrysolina (Sphaeromela) varians (Schal-ler,
1783) – Nyugat-palearktikus faj, amely a
Kárpát-medencében elterjedt és közönséges.
Lh.: 1, 2, 7.
Oreina (Allorina) caerulea (Olivier, 1790) –
Európai faj, amely a Kárpátokban mindenütt
megtalálható és gyakori. Lh.: 2, 7.
Oreina (Oreina) alpestris anthrisci (Weise,
1900) – A faj az európai hegyvidékeken él.
Számos alfaja közül ez az alfaj balkáni elõfordulású, és Erdélyben szórványosan található.
Lh.: 2.
Hydrothassa glabra (Herbst, 1783) – Euroszibériai faj. Erdélyben a vizenyõs réteken
elterjedt és nagyon gyakori. Lh.: 7.
L in a ei de a ( Li n ae id ea ) aen ea (Linnaeus,
1758) – Eurázsiai faj, amely a Kárpátmedencében, így Erdélyben is elterjedt és
gyakori. Lh.: 2.
Chrysomela (Strickerus) cuprea (Fabricius,
1775) – Euroszibériai faj, amely Erdélyben
elterjedt és nem ritka. Lh.: 2.
Chrysomela (Srickerus) vigintipunctata (Scopoli, 1763) – A faj törzsalakja él Erdélyben, ahol
elterjedt és a tápnövényein, amelyek különbözõ
fûzfélék, nagyon közönséges. Lh.: 2, 7.
Chrysomela (Chrysomela) populi Linnaeus,
1758 – Palearktikus faj, amely Erdélyben elterjedt és a tápnövényein (Populus és Salix
sp.) közönséges. Lh.: 7.
Gonioctena (Gonioctena) linnaeana (Schrank,
1781) – Euroszibériai faj, amely a
Kárpátokban elterjedt és gyakori. Lh.: 2.
P hr at or a (Ph rat ora) vi tel li nae (Linnaeus,
1758) – Holarktikus faj. Erdélyben elterjedt és
közönséges. Lh.: 7.
Timarcha (Timarcha) pratensis (Duft-schmid,
1825) – Adriatomediterrán faj. A Kárpátmedencébõl a horvátországi adatokon kívül a
fajnak csak kevés elõfordulási adata van, így
Erdélybõl is csak régi gyûjtési adatokat
ismerünk. Lh.: 2.
Ti march a ( Tim archa) ru gu l osa HerrichSchäffer, 1838 – A Kárpát-medence endemikus faja. Erdélyben elterjedt, de nem gyakori.
Lh.: 2, 3.
Ti march a (Ti march ost o ma) g oet ti ng ensi s
(Linnaeus, 1758) – Nyugat- és közép-európai
elterjedésû faj, amely Erdélyben elterjedt és
nem ritka. Lh.: 2.
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) – Ho-larktikus faj. Erdélyben elterjedt és közönséges.
Lh.: 2, 7.
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Ph yl lo tr et a un d ul ata (Kutschera, 1860) –
Palearktikus faj. A Kárpát-medencében elterjedt és közönséges. Lh.: 7.
Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775)
– Nyugat-palearktikus faj. A Kárpátmedencében elterjedt és közönséges. Lh.: 7.
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Date asupra faunei de
coleoptere de la Rimetea
(j. Alba) ºi împrejurimile sale
(Rezumat)
În perioada 6–12 iulie 1998 membrii
Asociaþiei Entomologice Ungare au efectuat
colectãri entomologice în Transilvania – zona comunei Rimetea ºi împrejurimile (Piatra Secuiului, Cheile Turzii ºi Cheile Runcului). Au fost
identificate 113 de specii de coleoptere, aparþinând la 70 de genuri ºi 19 familii. Dintre datele
publicate se disting cele referitoare la Carabus
cavernosus Friv., aceasta fiind prima semnalare a
speciei în Transilvania ºi în întregul Bazin
Carpatic.

Data to the Beetle Fauna of the
Village Torockó (Rimetea,
Alba County) and its Environs
(Abstract)
Members of the Hungarian Entomological Society were on a collecting trip in the
village Torockó (Transylvania) and its environs
(mountain-gorge of Torda, canyon of Runk)
between 6 and 12 July 1998. 19 beetle families,
70 genera, 113 species were determined so far.
The Carabus cavernosus Friv. carabid species is
new for Transylvania and the Carpathian Basin.
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1. ábra A kutatott térség (FERENCZI István, ACTA – 1997/II., 192. o. nyomán)

