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E L O S Z (').

Köztudomású dolog, hogy íi félröpü rovarok
vagyis poloskák soha sem tartoztak a nagy közön-
ség kedveucz állatai közé, sőt hogy azok még a szo-
rosabb értelemben vett szakemberek részéről is foly-
vást meglehetős elhanyagoltatásban részesültek.
Míg a rovarok többi rendjei, különösen a bogarak
és pillangók, számos szakavatott és lelkes mivelöre
találtak, a poloskák aránylag vajmi kevés szakember
ügyeimét voltak képesek lekötni, noha megismeré-
sük, a tudás szempontjából véve, ép oly fontos mint
amazoké.

De viszont az is igaz, hogy azon kevesek, a kik
rnunkásságnkat e lények tanulmányozásának szen-
telték, annál nagyobb buzgalmat fejtettek ki ez
irányban; s ennek köszönhetjük, hogy Európa fél-
röpü faunáját Lapplandtól Szicziliáig, Finnlandtól
Andalúziáig, Angolországtól a Volgáig és a Kauká-
zusig jelenleg már meglehetősen ismerjük. Csak
földrészünk délkeleti részén van egy nagy terület,
mely a tudományos világ előtt hemipterologiai tekin-
tetben még most is jóformán ismeretlen, — ismeret-
lenebb, mint péld. Algír vagy a Kaukázus vidékei.
E terület magában foglalja a balkáni félszigetet
éjszakra fel egészen a Kárpátokig, vagyis Török- s
Görögországot és haztínhit.

Ez utóbbi körülmény indított leginkább arra,
hogy gyermekéveim óta folytatott állattani vizsgáló-
dásaimat mindinkább a hazai félröpüekre irányoz-
zam s pár év óta minden szabad időmet csaknem
kizárólag azok tanulmányozására fordítsam. Ebbéli
buvárlataimnak első nagyobb terméke a jelen ma-
gánrajz.

E magánrajz, mely főleg a kir . nwgy. természet-
tudományi társulat korszerű intézkedésénél: köszön-
heti létrejöttét, a magyar fauna területén, azaz :
Magyarországban, Erdélyben és Horvát-Tótország-
ban tenyésző félröpü rovarok egyik nevezetesebb
családját, illetőleg annak rendszeres természetrajzát
tárgyalja. Hogy mennyiben sikerült dolgozatomban
egy ily magánrajz kellékeinek megfelelnem. nem
tudom ; azt megítélni majd csak a szak-kritika lesz
hivatva. Annyit azonban jó lélekkel állíthatok,
hogy feladatomnak megfelelni becsületesen töre-
kedtem.

Azon elvek s azon irány, melyek munkám írása-
kor előttem lebegtek, a következőkben lelik nemi
magyarázatukat.

A mint már a megelőző sorokból kitűnik, e
magánrajz az általános tudás szempontjából hézag-
pótló akar lenni, a magyar állattan szempontjából
kiinduló pontot akar képezni. Az utóbbi körülmény
nem zárja ki lehetségét annak, hogy a magyar elne-
vezések hiánya némely részről kifogás tárgyául fog
szolgálni, s erre nézve eljárásomat jó eleve is indo-
kolni akarom.

Minthogy a rendnek csupán egy családját tűztem
ki magánrajzom tárgyául, nem véltem elérkezettnek
az időt arra, hogy egy gyakorlatilag jelentős, a szó-
alkotás, nyelvérzék és tárgy szempontjából egyaránt
helyes magyar nomenclatura alkotását megkísértsem.
Nekem meggyőződésem, hogy ez csak az egész rend-
nek beható letárgyalása iitiin a véglegesen megál la-
pított tudományos nevek ctyntoloiiùìju <il<i]>j<i>t lesz

időszerű.
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Az eddigi ilyféle kísérletek ösvényére lépni nein
is akarhattam, a minthogy ezek legjobb meggyőző-
désem szerint a gyakorlati értéket teljesen nélkülö-
zik, sőt azonfelül még a magyar nyelvérzéket is sér-
tik, néha meg épen a nyelvérzék ellen elkövetett me-
rényletek sorába tehetők.

Ezen talán tűlszigorúnak látszó Ítéletem igazo-
lására szolgáljon néhány Lygaeida-nem neve, a mint
az némely magyar zoológus jegyzékében szerepel :
szemük, biifttír, tcpkeny, búd ka, téiifor, cselleg, rörelciiy,
f/aláiika, a melyek, fülsértő voltuk mellett, magyar
kifejezői akarnak lenni annak, a mit az etymologia
kezén a Groatris, Ophthalmicus, RhyparoehromMS,
Microtoma, Pacltymerus, Gonianotus, Pyrrhocoris és
Plnjt/n/lu-iis mond ! Jogosult Lygaeida név, nézetem
szerint, most csak a bodoht'ics, a melylyel némely
dunántúli vidék népe a Pyrrhocorís iiptcrus fajt illeti.

A rendszerre nézve csekély eltérésekkel korunk
legkitűnőbb hemipterologjának, a svéd STALNAK ujabb
keletű alapos munkálatait követtem; s az egyes
nemek és fajok jellemzésénél is mindig azon példány-
szerű szabatosság lebegett előttem mintaképül, mely
a svéd állattani irodalom termékeit már a nagy
LINNÉ óta oly becsesekké és csaknem felűlmulhatat-
lanokká teszi.

Az alakok természetes csoportosítása és lehető-
leg hű és pontos leírása mellett azonban nem feled-
keztem meg az élő természetről sem ; s számos
kirándulásaira alkalmával különösen figyelmet fordí-
tottam az állatok életmódjára és mindennemű élet-
viszonyaira is. Mert a modern tudomány mai nap
már többet kivan tőlünk, mint száraz catalogusokat
és puszta leírásokat. Azon irány, melyet a szerves
lények tanában egy DARWIN hatalmas szelleme kije-
lölt, mai nap már joggal megköveteli, hogy ne csupán
csak a gyűjteményeinkben felállított élettelen alakot,
hanem magát az élű állatot az éW természetben vizs-
gáljuk. A biológiai viszonyok kutatása mai nap már
ugyanazon fontossággal bír, mint akár a systeina-
tika vagy a boncztan mivelése.

Vizsgálódásaimnak első és legbiztosabb kútforrása
ennélfogva mindig a szabad természet volt. Csak az
ott szerzett közvetlen észleletek segélyével reméltem
némi eredményre juthatni.

Tárgyaimnak a természetben való megfigyelése
érdekében számos kirándulást tettem az ország
különböző vidékein, nevezetesen pedig Abauj, Bács,
Borsod, Csongrád, Gömör, Pest, Szabolcs, Székes-
Fehér, Szörény, Tolna, Torna, Torontál, Ung, Zala
és Zemplén megyében.

Az ekként szerzett adatokon kivül átvizsgáltam
még a magyar nemzeti múzeum és a bécsi cs. kir.
udvari terménytár gyűjteményeit, nem különben
Dr. MAYR GUSZTÁV bécsi tanár magángyűjteményét,
kinek, valamint az emiitett két intézet illető őreinek
szíves előzékenységükért ezennel őszinte köszönete-
met nyilvánítom.

Sokat köszönhet munkám azon szivélyes viszony-
nak is, melyben Európa elsőrangú hemipterologjai-
val — minők a svéd STÄL, a finn REUTER, a frauczia
PUTON, az olasz FERRARI stb. — állok.

De nemcsak a külföld szakférfiainál találtam
szíves támogatásra, hanem akadtak hazánkban is
egyesek, kik az általuk gyűjtött fajokat meghatáro-
zás végett hozzám beküld vén, ez által adataim szá-
mát szaporították, munkámban elősegítettek, annak
körét tágították. Az ilyszerű közreműködésért őszinte
köszönetem illeti főleg GEYER GYULA szepes-iglói
tanár, Dr. GYEROYAI ÁRPÁD kolozsvári orvos, PÁVEL
JÁNOS magy. nemz. múzeumi gyűjtő, PUNGUR GYULA
szilágy-nagyfalui ref. lelkész, SAJÓ KÁROLY pest-
megyei birtokos és SCHUSZTER KÁROLY kolozsvári
tanító urakat.

Különösen pedig hálás köszönetemet fejezem ki
HERMÁN OTTÓ tisztelt barátomnak, a ki nemcsak az
ország különféle vidékein szerzett több rendbeli ada-
tait rendelkezésem alá bocsájtotta, hanem időt és
fáradságot nem kiméivé, még a munkámhoz csatolt
táblát is elkészítette.

Végül fogadják mély köszönetemet egyfelől a kir.
magyar természettudományi társulat az irántam
tanúsított megtisztelő bizalomért — másfelöl annak
titkárai, a kik ügyemet jóakaró buzgalommal intéz-
ték és minden tekintetben elősegíteni igyekeztek.

Forró f Abiuij-rm.J, 1875. deczember liarúbtui.

D* HORVÁTH GÉZA.
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MAGYAR ORSZÁG

LYGA-EIDÁINAK M A G Á N E A J Z A .

I. ÁLTALÁNOS RKSZ.

A LYGAEIDÁK vagyis BODOBÁCSFÉLÉK a tökéletlen átalakulással biró FÉLRÖPÜ ROVAROK (Hemiptera)
egyik fajdús családját képezik, mely a FELEMÁS-RÖPÜEK (Heteriotera) al-rendjében foglal helyet, és melyet
a fej oldalának alsó részén álló négyizülékü csápok, a négyizülékü szipcsör, a háromizülékü kocsák és
a potrohot legfölebb félig fedő háromszögü pajzska jellemeznek.

KÜLSZEEVEK.

A test idoma többé-kevésbbétojásidomu vagy hosszu-
dad, egyes esetekben igen karcsú és nyúlánk, de állomá-
nya mindig szilárd szarunémü.

A. fej különböző nagyságú és rendesen háromszögű,
némelykor tetemesen szélesbült, szélein nem lemezes,
hátul többnyire egészen a szemekig a torjba mélyesztett.
Rajta vaunak a szájszervek, csápok és szemek elhelyezve.
A széniek között és előtt fekvő rész felül két előre futó
barázda által három terűre van osztva, melyek közöl a
középső a legnagyobb és egy hosszabb vagy rövidebb
nyúlványt képezvén, a fej csúcsát alkotja ésfejbütyök-neH

( tylux) neveztetik; a kisebb oldaltertíkj'ímwiiíTO&í /jni/um)

névvel jelöltetnek. Ez utóbl>iak alatt fekszik már a fej
alsó i i l d a l i i n i'gy-cgy /«;/«//'//«•; (i/nni/, melynek alsó szé-
léhez UK ttjriltli'iiH'zi'k finn-miai') j á ru lnak és ». szipcsör tö-
vének védelmére szolgálnak. A fej alsó oldalán csak rit-
kán észlelhetni egy mély, egész hosszát elfoglaló barázdát
a szipcsör első izülékéuek befogadására ; e barázda több-
nyire sekély s legfölebb a tej közepéig terjed vagy egészen
hiányzik.

A négyizüléküíztpcsó'r / i-imii-inii > egy felső részén nyi-
tott hengeres csőitől á l l , mely lényegében a rágó száj-
szervekkel biró rovarok a l a j k á n a k te le l meg és felül tövé-
nél a hegyes tőridomu fölajk által van befedve. E zárt
csőben négy vékony s a rágó rovarok rágonyai- és állkap-

H í m V Á T H GK/.A : M A t i Y A l l o l l * / Á i i I . Y t . A K I I ' A l .

csainak megfelelő serte van elhelyezve, melyek szorosan
egymáshoz szorulván, természetes szuró-eszközt képez-
nek. Az ekként alkotott szipcsör a fej csúcsának alsó
oldalából ered s nyugalmi állapotban a test alsó oldalán
hátrafelé visszahajtva lévén, majd csak kevéssel nyúlik
a mellső csípőkön túl, máj da hátsó csípőket is túlhaladja.
Egyes ízülékeinek hossza a különféle nemek szerint vál-
tozik ; a két középső izülék azonban rendesen a leghosz-
szabb.

A négyizülékü csájiok f antennát'j a testnél mindig
rövidebbek, fonálidoniuak, rendesen kissé vastagodott
utolsó ízülékkel ; az első izülék többnyire a legrövidebb,
a negyedik pedig a leghosszabb vagy csak ritkán rövi-
debb a második- vagy h a r m a d i k n á l . Elhelyezésüket ille-
tőleg a fej oldalain a szemek előtt egy rövid, erős dudoron,
a csápdudor-OTi (tubcrciilum <uit<-iinif<'nu>i l á l lanak ; tövük
többnyire azon vonal alatt, ritkán azon vonalban fekszik,
melyet magunknak a szemek közeliétől a szipcsör tövéig
húzva gondolunk.

A scc/wi'/r i «filli i a fej o lda lán állanak, többnyire göm-
bösek és középszerűek, csak a (leocorinák alcsaládjánál
nagyok és tojásdadok ; rendesen a törj előszéléhez köze-
ledettek vagy azt érintők. A .•cri/nrw/,- / «ffili i kettesével
a fejtetőn foglalnak helyet ; a Pyrrhocorinákná) hiány-
zanak.

i



I. ÁLTALÁNOS KÉSZ. Kl'LSZEKVEK.

A test második fűrésze, mrlv a mozgási szerveket
viseli, a tárj < tlifn-a.ri három részből áll, u. m.- az elő-,
közép- és utó-torjl>ó]. Az előtörj, melyet rövidség okáért
általában torjnak nevezünk, a fejjel és középtorjjal sza-
bad izülés á l ta l függ össze ; alsó oldalán az i-Unm-Urn
i jimsttiiiiiuii J a mellső lábak i z v á p á i (aeetabulajléieznék.
A középtorj felső oldalán van a potroh felén túl sóba
nem nyúló háromszögűpajzska (scHteilnm), és a röptyflk
izülése ; alsó fele a közi'jmirll (mesostethium) a középső
hibákat viseli. Az utótorj felül a szárnyakat, alul az utó-
weili'it / iiii'taxti'tliiitiii / a hátsó lábakat s a bű z mirigy külső
nyilasát / nrini-hiiu tiiìnriferuiii ) viseh. Az utótorj felső része
s az utóuiell oklalvást egy-egy leinezke, az utvtarjak l mc-
tapleuraei, által vaiuiak összekötve.

A repülőszerveket a röptvűk és szárnyak képviselik.
A röptyűk (hemelytra), mint a többi félröpűeknél, úgy itt
is vízszintesen fekszenek és két, különböző állományú
részből állanak. A nagyobbik bőruemü részletet a három-
szögű, csúcsával előre fordított nagy mrium s az ettől
befelé a pajzska mellett fekvő keskeny i-innix alkotja. A
corium és clavus a röptyűk tövétől kiinduló ésj-ézsút be-
felé tartó egyenes varráuybau érnek össze s egyes többé-
kevésbbé szembetűnő erek által vannak áthatva. A co-
riuui utószéléhez járul a röptyűk hártyás részlete, a
röphártija (membrana). Ennek erezete többnyire 4—:5
egyszerű hosszérből áh1, melyek néha haránt fekvő erecs-
kék által vannak összekötve és ez által egyes sejteket
alkotnak. Csak a Pyrrhocoriuák képeznek e tekintetben
kivételt, a mennyiben náluk a röphártya tövén két-három
sejt vau, melyekből aztán több, néha egymás között ösz-
szefolyó ér veszi eredetét. A két röptyű röphártyái kü-
lönben nyugalmi állapotban rendesen keresztezik egy-
mást és egymáson fekszenek.

A vékony hártyás szárnyak i alai-J a röptyfiknél min-
dig rövidebbek ; erezetük kevéssé vau kifejlődve. A leg-
nevezetesebb két ér, a, felső főér t rena primaria) és az
al«» //;<•;• i t-fiiti siibti-iixaj, közepén túl egy haránt futó
erecske, az «'{/<«/» <•>• frena c<mn?ctens) által vau össze-
kötve, mi által egy hosszúkás sejt, a szárny sejt (areola
alarmi! ) képződik. A szárnysejt közepébe a legtöbb eset-
ben egy rövid erecske nyúlik be, mely többnyire az alsó
főérből, néha az átfogó érből ered és szarni/horognak f/ia-
musj neveztetik.

A lábak tpi'dfsj futók, rendesen középszerűek és rniut
a többi rovaroknál, úgy itt is öt főrészből - - a csip!>,

, i -.iiiii/i, lábszár és km-xa — állanak. A csípők, az
Oxycareninák hátsó csipőit kivéve, egymáshoz közel fek-
szenek. A czoinbnk, nevezetesen a mellső czombok, sok
esetben tetemesen vastagodottak, duzzadtak és alsó pár-
kányukon tüskékkel vagy fogacskákkal fegyverez vek. A
hol a mellső czombok ezen megvastagodása i;,reii nagy
fokban jelentkezik, ott rendesen a megfelelő lábszárak is
befelé görbülnek, sőt egyes esetekben belső homorú olda-
lukon még fogacsoltak is. A kocsák három izülékből álla-
nak: az első ízülékrendesen leghosszabb; az utolsó izülék
két egyszerű karmacsot és két tapacsot t arulinnu visel.

A felül lapos, alul többé-kevésbbé donibordad potroh
l iiiiiliniii'n l tövének egész szélességével az utótorjhoz van
erősítve és hat szelvényből áll, melyeknek felső és alsó
részletét oldalvást a conne.rirHin köti össze. A potroh lég-
likai részint a conuexivumon, részint a hasi szelvények
oldalain vaunak elhelyezve. A léglikak ezen elhelyezése
az egyes alcsaládok szerűit változik és azok megkülön-
böztetésére igen biztos és határozott isméi tetőjélt képez.
— A negyedik és ötödik, vagy csupán csak az ötödik hasi

szelvény utószéle a nőstényeknél közepén gyakran mélyen
kimetszett ; e kimetszés egyes esetekben oly mély, hogy
az illető szelvény közepén az előtte fekvő szelvény alatt
egészen eltűnik. A nőstények hatodik hasi szelvénye egé-
szen az ivarszervek szolgálatába szegődik és közepén
hosszában kettéhasitva lévén, e hasadék a tojócső elrej-
tésére szolgál.

Az ivarszelvényekfscginatUagenitalia) a potroh csúcsán
foglárnak helyét. A három ivarszelvéuy közöl az első
többnyire a hatodik potrohszelvény alá van rejtve és
csak a két utolsó látható. :: Ez utóbbiak közöl a hímek-
nél az első nyugalmi állapotban legfölebb csak mint
keskeny szegély jelentkezik, a második ellenben nagy,
domború lapot képez és az alfél nyílását alóhól fedi. A
nőstények első ivarszelvénye a tojócső külső hüvelyét
képezi, a második oldalvást fekvő háromszögű apró le-
mezkéket képez, melyektől befelé a közepén ketté hasított
harmadik ivarszelvéuy foglal helyet. E tekintetben csak
a Pyrrhocoriuák nőstényei mutatnak némi eltérést, a
mennyiben náluk a ketté nem hasított hatodik potroh-
szelvéuy hátul egyenesen csonkítva lévén, az első ivar-
szelvény uagy terjedelemben tűnik elő s a tojócsőuek a
hosszában futó hasadékon át enged utat a szabadba.

* E dolgozat systt-niatUius részében cnuílíosva könnyebbség okáért a míisotlil;

ivarszclvéuyt elsőnek, a harmadikat másodiknak nevezem.
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BELSZEKVEK.

A Lygaeidák központi idegrendszere a többi félröpííe-
kéhez hasonló és meglelietőseu összpontosított, a meuy-

n y i l i e n a potroh üregének kizárásával dúczokat csak a
fejben és torjban képez. A fejben levò két Júcz közöl az

egyik, a felső agydúez (gangliari cerebrale su/ieriiisj, a táp-

cső fölött áll s a szénieket, szemecseket és csápokat látja
el idegekkel ; a másik, az alsó agydúez fya>i<il!nit <-,-rel>rale

t u f i - r i u s i , •,( tápcső alatt részben már a torjban foglal he-

lyet s az előbbivel oldalvásti idegfonalak által lévén ösz-
szekötve, a tápcsövet övező teljes garatgyűrűt képez. Az
alsó agydúez első sorban a szájszervek idegeit szolgál-
tatja és többé-kevésbbé a iiagy torjdúezczal vau egybeol-

vadva. A torjdúcz (iiamß'nm tluirui-imni t tömegéből ered-
nek főleg u röpszervek és lábak számos idegei s egy bát-

rafelé vonuló vastagabb idegtörzs, mely aztán sokszoro-

san elágazva a törj és potrob üregeiben levő szervek
beidegzését teljesiti.

Az egyiittérzőideg-rendszer űgylátszik igen gyengén
van kifejlődve. Nekem csak a bolygóideg (nemin ratjus)

nyomait sikerült egyes esetekben a tápcső hosszában ész-
revenni.

Az érzékek közöl a látást a szemek és szemecsek, a

szaglást a csápok, az izlelést talán a megnyúlt alajk köz-
vetítik. A tapintás főleg a csápokban vau kifejlődve.
A hallásról és szervéről mit sem tudunk.

Az emésztő szervek a tápcsőből és annak mirigyes

függelékeiből állanak. A tápcső körülbelől három-négy-
szer hosszabb a testnél s e miatt a potrohban tekervé-

nyesen van elhelyezve. Első része a bárzsing, mely
nagyrészt begyidomu hártyás tömlővé vau kitágulva.
Erre következik egy pár vékony kacscsal, majd zacskóvá
tágulva az emésznye-gyoinor, mely aztán rövid vékony-

béllel csakhamar a vastagbélbe megy át ; ez utóbbi szin-
tén zacskót képez s a liasoulólag zacskó- vagy körte-
idomu, de rendesen nagyobb végbelcn át az alfelet eléri.

— A tápcső függelékei : a nyálmir igyek és a MAI.PIGHI-

féle edények. A nyálmirigyck. melyek a b á r / s i n g elejébe

nyi lnak, sokszor teteme-.« n k i fe j lődvék és néha igen csi-
nos tömlőszerü idomokat n m t a t i i a k . A MAiPiom-féle edé-

nyek-, melyek a húgyszerveket képviselik, négy I K K S Z U . vé-
kony, tekervénye-, r-ól iűl á l l a n a k s a vastagbélbe nyilnak.*

Mindezen, v a l a m i n t a következő szervek a mindent

kitöltő zsírtestben vannak elhelyezve.
A büzmirigy (illuminili <»/<• rlf,r,i i már nem tartozik

az emésztő szervekhez. Kzen rendesen sárgás vagy

vörhenyes, kettős mirigy a potroli tövén, illetőleg az utó-
meU belső felületén foglal helyet és nyilasai is ez utóbbi-

nak oldalain vannak. Noha a bíízmirigy e család vala-
mennyi tagjánál feltalálható, eddig mégis csak alig egy

párnál sikerült a kiválasztott illékony folyadék szagát
észlelni, a mely azonban soha sem oly kellemetlen, mint
a hírhedt házi poloskánál : közelebbről azonban nehezen

jellemezhető.
A véredényreudszer a többi rovarokéval megegyezik

s a test hosszán áthúzódó hátedényből áll.
A légzést jól k i fe j le t t finom légcsövek közvetítik, me-

lyek mindig csövesek maradnak és soha sem tágulnak ki

légtartó hólyagosakká. A körléggel a potroh oldalain levő
hat pár finom léglik (spiraculum) által közlekednek.

A nemző szervek a hímnél két legyezóidomu heréből

állanak, melyek a potroh két oldalán a tápcső alatt fek-
szenek és rendesen hét egymáshoz illesztett hosszuk;! s
tömlőcskéből alkot vak. A vékony oudóvezeték rendesen

egy különféle alakú ondózacskót képez : csak azután uyi-
lik a rövid közös kilövellő ondóvezetékbe, mely az alfél

alatt végződik s a hímvesszővel összefügg. — A nőstény
nemző szervei ehhez hasonlók. A két petefészek mind-
egyike szintén többnyire hét tömlöszerü, egy nyalábot
képező csövecskéből áll ; petevezetékeik szintén az alfél

alatt a tojócsővel végződő közös hüvelybe nyilnak. K z
utóbbihoz még rendesen egy pár függelékes mirigy is járul.

* A THANHOFFKR (Ma^y. orv.és t<Tnu'-sj:rt\i/^ •. \ui . ii:i\'\_'>ul.'--rnL-k moii-

kft l t i tai l altul li-irt k i ' l f i '•!•• M n . v i i . i i i - i i l i - i i \ . - k . - l . vuhliuiiit imir i-l . ' l i l . mii- mv«mk-

A l 'ALAKULÁS.

A Lygaeidák tökéletlen átalakulással bú-ó rovaruk pán háromszori vedlés által érik el teljes kifejlődésüket.

l i ' V i ' n . a petékből kikelő ále/.ák nem bál iozódnak be. I m -
neiii mindig s/abadoii mozognak és táplálkoznak s CMI

A l iuta i álrzák külse jükre nézve már némileg a k i f e j l e t t
rovarokhoz hasonlitanak : csak a csápok, a s/ipoór és a

l •
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lábak zömökebbek, de a legfőbb és legállandóbb jelleg,
mely azokat az ivarérett példányoktól megkülönbözteti,
a szemecsek és különösen a röpszervek hiányában áll.
Minél inkább nő és fejlik, minél több vedlésen megy
keresztül az áleza, annál inkább kezdenek leendő röp-
szerveinek durváuyai is jelentkezni. E durványok az
utolsóelőtti vedlés után már szembetűnőkké válnak
és egy bőrnemü tokba rejtvék (a mi által az álczák a
tökéletesen kifejlett, de durványos röpszervü alakok-
tól műidig könnyen megkülönböztethetők). Az utolsó
vedlés meghozza végre a kifejlett ivarszervek mellett a
kifejlett röpszerveket és, a hol előfordulnak, a szenie-
cseket is.

Vaunak azonban a félröpűek között és igy e család-
ban is egyes fajok, melyeknél a röpszervek a harmadik
vedlés után vagyis a tökéletesen kifejlett és ivarérett ál-
lapotban sem érik el kifejlődésük legmagasabb fokát,
hauem levetve bár a bőrnemü tokokat, mindig durványo-
sak maradnak. A durváuyosság kisebb vagy nagyobb
mértékben szokott jelentkezni s e családnál rendesen a
röphártya és a szárnyak teljes vagy részleges hiányára
szorítkozik. E hiány első pillanatra csekély jelentőségű-
nek látszik ; de közelebbről vizsgálva meggyőződünk,
miszerint a rovar egész külalakjára befolyással van. A
röpszervek durványos fejlődésével ugyanis a röpszervek
mozgatására szolgáló s a törj üregében elhelyezett izmok
is csekélyebb terjedelrnüekké s ezzel kapcsolatosan a kö-
zéptorj, sőt részben az előtörj is szűkebbekké és keske-
nyebbekké lesznek ; ez által pedig az egész testidom a
tojásdadból hosszukásabbá, egyenközübbé válik. Szépen
tanulmányozhatjuk ezen változásokat különösen a Plin-
tliimis és Scolopostèthus nemeknél : a kifejlett röphártyás

alakoknál a törj hátúi mindig szélesebb mint elől, a kur-
tított röphártyásoknál ellenben vagy elől és hátúi egyenlő
széles vagy néha még elől szélesebb.

Faunaterületünkön eddig összesen 25 ily durványos
röpszervü fajt észleltem, melyeknek egy része nálunk
más alakban még nem is találtatott. Ezek : Blisxus Do-
riae, (j-eoeoris grylloides, dupar, Rhyparochromus antenna-

. tus, Plintliisus pwillus, longipennis, liungarícus, Aeonijiim
nifij/cx, tityyiHictiriii riixtii'im, Scolopostèthus affinix, jtilosus.

A többi 14 faj tökéletesen kifejlett röpszervekkel is

előfordul és pedig némelyeknél emez, másoknál amaz
eset a gyakoribb. Ezen második csoportot a következő
fajok képezik : Lygaeosoma retindatiim, Xi/xiu« Jacobeae,
Ischnodt'iiius salniifti, (jconuris (illiipcniiis, Tfopistethus aaliii-
leti, Rhypárochromus iti mit UK, rhírai/ra, Pterotmet>is sta-
phyhnuides, Macrodema rariniii, Lamprodema inaurili»,

Ischnocoris Juniipterus, Scolopostèthus ilecoratiis, Pyri'hoco-

rís aptenis, marginato^.

Itt vélek megemhtendőnek egyszersmind bizonyos
fejlődési rendellenességet a csápok alkotásában, mely
e családnál aránylag gyakran észlelhető, legalább sokkal
gyakrabban, mint valamennyi többi félröpfí családnál.
Ezen rendellenesség abban áll, hogy az egyik csáp a
rendesnél rövidebb s csak három izülék által képez-
tetik. Az ily csápnál az első és utolsó izülék rendes
hosszúságú, vagy az utolsó valamicskével rövidebb vagy
hosszabb ; a középső izülék azonban hosszabb, mint a
rendes alkotásu csápnak akár második, akár harmadik
izüléke külön , de rövidebb mint ezek együttvéve. Az
izülékek számának ezen fogyása akként jön létre, hogy
a második és harmadik izülék egymással összeolvadnak.
E jelenséget eddig a következő hazai fajoknál észleltem:
Metopoplax ditontoidrs, Icus anyularis, Rhyparochromus
hirsutus, Trapezonotus nebulosus, Microtoma carbffnaria,
Pachymerus Rolandrì, Pini, Kmlletìm (-Hiatus, arenarius,

Scolopostèthus ajjinis, adjuncttis.

Ezen fejlődési eltérés az ivartól függetlenül hol a
jobb, hol a bal, de mindig csak egy oldalon fordul elő.
A legnagyobb ritkaságok közé tartozik ennélfogva egy
gyűjteményemben levő Diplonotus fraeticoUis példány,
melynek mindkét csápja rendellenes fejlődést mutat és
csak három izülékből áll, úgy hogy az ember benne első
tekintetre talán egészen új és három izülékü csapj ai által
valamennyi Lygaeidától eltérő nem képviselőjét volna
hajlandó sejteni. *

Hogy vájjon az álczaállapot mely szakában veszi
eredetét e rendellenesség és vájjon mely hatáuyok idézik
azt elő, még nem tudjuk és felderítése további vizsgála-
toknak van fentartva.

Vannak azonban esetek, midőn a csápok szabályta-
lan fejlődése kétségkívül azon erőművi sérüléseknek kö-
szöni létrejöttét, melyeket azok a rovar álczaállapotában
szenvedtek, így például egy birtokomban levő Li/i/ai-imiHint
reticulatum rövid balcsápja csak három izülékből áll ; a
második izülék rendes hosszúságú, de vége felé teteme-
sen vastagodott s közvetlenül hozzá egy zömök idomta-
lau utolsó iziilék csatlakozik. Egy XI/XÌHS »SV/iccío«/« bal-

csápjának harmadik izüléke utófelén csaknem kétszer

vastagabb mint rendesen, rövidült negyedik züléke pedig

végén gömbösen felfúvódott. Egy Pauhymerws plmi-iiii-i'int

szabályos alkotásu balcsápjának utolsó izüléke a reudes-

* Dy tévedésbe esett voI6s7,inüle£ COSTA is, midőn a rejtélyes Trittnn'n-< >it

neraet felállította, mely alivha k-s/, m&s iniiit egy ily mindkét oldal&n vemlrllnics

fejlödésü csápokkal biro Scoloposisthuti
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nel felényivel rövidebb. Legújabban pedig egy /M//;«/-

rni-lirnmiix ìiinutiix példányt láttam, melynek balcsápja

csak két izülékből áll ; a rendes vastagságú utóizülék

ugyanis közvetlenül a szabályos alkotiísu első izülékhez
csatlakozik s e mellett csak valamivel rövidebb, mint a
jobb csáp harmadik és negyedik izüléke együttvéve.

ÉLETMÓD.

E család fajai mind szárazon tartózkodnak, és kevés
kivétellel a száraz, kopár helyeket kedvelik. Egyedül
csalí az Isehnodemw sabiileti, Geocuru dispar és Chilacis
Tifi>hai< fajok birnak a vizenyősebb helyek iránt kiváló
előszeretettel ; a Henestaris haloplálus pedig alföldi sós-
tavaink szikes partjait látszik különösen szeretni. A
többiek mind lehetőleg vizszegéuy helyeken, napsütött
kopárokon, verőféuyes lejtekeu, kövecses dombokon,
gyepes legelőkön, sovány réteken, szegényes növéuyzetü
pusztákon, száraz homoktalajon és ezekhez hasonló más
lelhelyekeu tanyáznak, hol egyenként, hol kisebb-na-
gyobb társaságokban. Különösen egyes fajok — mint
péld. I^i/t/aeiis ctjuestris, de főleg Pyrrhocorís aptvrus -
tavaszszal, sőt nyáron át is nagy csapatokban szoktak
összegyűlni, s fák és falak tövében sütkérezve gyakran
seregestől találhatók. Platyijanter Abietù és ferruyineus,

valamint Taphropeltus contractus fahéj alatt fordul-

nak elő.
Legtöbben azonban száraz uövéuyhulladékok, lehul-

lott falevelek, moh és kövek alatt, fű között és apróbb
növények tövénél tartózkodnak. A világosabb színezetű
fajok, minők a ífysitw-félék, továbbá a L'tjmina, Arthe-
ni'iiKi, Oxycarenma és Heterogastrína alcsaládok képvi-
selői már különféle növények szárain és levelein élnek ;
mig az élénk tarka színekkel biró Lygaeus-f&jaik gyakran
virágokon is találhatók. Itt is észlelhetjük tehát némileg
az állatok szülének a környezethez való alkalmazko-
dását.

K rovarok hegyen-völgy ön mindenütt előfordulnak,
a hol a tonyészésükhöz megkivántató feltételek megvan-
nak. Hogy elterjedésük függélyes irányban nálunk mily
magasra terjed, egész bizonyossággal nem tudhatjuk,
minthogy épen a határszéli magasabb hegylánczok tüze-
tes henoipterologiai átkutatásban még nem igen része-
sültek. Kddigi észleletéiül szerint legmagasabban men-
nek fel l.i/i/iii-iix .iii.ratilix, l'achymerui /ilnn'iiii-t'iis és l'ini.
Ezeket ugyanis a magyar orvosok és tennészetvizsgálók
XVI. nagygyűlése alkalmával IsTi í . szeptember havá-
ban a mebádiai Herkulesfürdó lelett tornyosuló Üomog-

leten, közvetlenül annak csúcsa alatt, tehát körülbelül
1500 méternyi magasságban gyűjtöttem. Néni sokkal
csekélyebb magasságban élnek Xt/siua Jacobeae, Liyyro-
coris sylvestris és Heterogaster l'rtifar Tátrafüred mellett,
valamint Cymus rlaciculus a márarnarosi Pietrosz-ha-
vasou.

A Lygaeidák táplálékát részint növényi, részint állati
anyagok, illetőleg azoknak nedvei képezik. Hogy niely
táplálék a túlnyomó, az a fajok, de még inkább az év-
szak szerint változik. A növényi anyagok közöl nem-
csak a növéuyszárakat és leveleket, hanem a lágyabb
magvakat is szivogatják, a mint ezt Pyrrlwcurix ajitcrus-
uál tapasztaltam. Az állati táplálék döglött rovarokból,
apró bábokból és petékből áll. Élő állatot azonban soha
sem támadnak meg, s azon pár irò között, kik e tárgy-

ról megemlékeznek, bizonyára legigazságtalauabb SPI-

NOLA (Ess. Hém. p. 241—245), midőn e rovarok meg-
vastagodott és sokszor tövisekkel fegyverzett mellső
czombjaiból azt következteti, hogy azok - - legalább
álczaállapotukbau — eleven zsákmánynyal élnek, tehát
ragadozók. Én, ki e tárgyat kirándulásaim alkalmával
mindig figyelemmel kisértem, nem voltam tanúja egyet-
len egy esetnek sem, niely ama theoretikus vélemény
mellett szólna ; de igenis láttam több esetben, hogy még
álczák is növényi vagy az emiitett állati anyagok vala-
melyikén lakmároztak.

A párosodás időszaka különböző. Némely fajok
tavaszszal, mások a nyári hónapokban, sőt egyesek s/ep-
temberbeii párosodnak. A közösülés m i n d i g a k k é n t
történik, hogy a hiin a nőstény hátára kapaszkodik, s
miután a uemzőszervek kellőleg összeragadtak, arról
lefordul, és aztán az erősebb nőstény á l t a l a közösülés
egész tartama alatt, néha egy-két napig, tejével cl l i-nkc/i ' i
irányban idestova vonszol tátik.

A megtermékenyített nőstény hosszúkás apró p t - t e i t .
a mennyire eddig tapasztalhattam, kisebb-nagyobb cso-
mócskákban, levelek vagy fűszálak felületére rakja. Az
á lczák j ú n i u s előtt és októbeivn túl .soha sem találhatók ;
a miből azt kóvetke/.teU'in. hogy mindig még ugyan-
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azon évben szoktak kikelni és teljesen kifejlődni, mely-
ben a peték rakva voltak. Én legalább részemről azt
hiszem, hogy valamennyi európai Lygaeida tökéletesen
kifejlett állapotban telel át. E feltevésre jogosít azon

körülmény, hogy eddig a nálunk tenyésző fajoknak már
csaknem felénél tényleg ezt a viszonyt találtam, és nem
szenved kétséget, hogy további téli kirándulások a többi
fajok áttelelését is határozottan ki fogják mutatni.

FÖLDRAJZI ELTERJEDÉS.

A magyar birodalom nemcsak geographiai, hanem

faunistikai tekintetben is határozottan jellemzett egysé-
get képez, és mint ilyen külön MAGYAE FATTNATEKÜLET
nevezete alá foglalható. E terület magában foglalja Ma-

gyarországot, Erdélyt, és Horvát-Tótországot ; iiem
számithatjuk azonban hozzá a már határozottan dél-

európai jellegű magyar-dalmát tengerpartot. *

A nagy európai fauna-birodalom** három területe ér
hazánkban össze, és ez az, a mi faunánknak annyi ér-
deket, annyi változatosságot és gazdagságot kölcsönöz.

A Lygaeidák családja is szépen van képviselve, és
hiven tükrözi vissza az átmenetet Nyugat-, Dél-és Kelet-

Európa faunái között. Az eddig észlelt fajoknak ugyanis
mintegy f része közösen él mind a három területen,

i része csak Nyugat- és Dél-Európában tenyészik ; de

vannak ismét fajok, melyek Európán kívül még Szibé-
riában, Kis-Ázsiában és Éjszak-Afrikában is előfordul-
nak. Nem kevésbbé jellemző az is, hogy néhány csaknem

egész Európában elterjedt, néni ritka faj, mint Macrotleina,

microptermn, Pasatus lunu/er, nálunk eddig nem találtatott.
A nyugat-európai faunateriilet képviselői gyanánt

emhthetók hazánkból : Camptotelus rostalis, Oxycarenus

modestus, Rhyparochromus jrilievniis, Liosipsomus rnervis,

Trapezonotus ilispai', Scolöpostethus pilosus, Eretnocorís

* Az ott észlelt Lygaeidákat ennélfo'jva munkára végén külön függelékben
soroltam fel.

** Állatföldrajzi ismereteink jelen állásánál tuiljuV, miszerint szűkebb érte-

leniben vett európai fauuaterületröl, mely t. i. egyedül csak kis földrészünkre lenne

szorítkozva, ma mái1 nem szólhatunk. Ily faunistikai egység a természetben nem

létezik. Ma mái- általánosan el van fogadva, hogy azon faunistikai egység, melyliez

Európa tartozik, azonkívül még Éjszak-Afrikát, Kis-Ázsiát és Szibériát is magában

foglalja. Ezen tágabb értelemben vett úgynevezett EURÓPAI FAUNA-BIRODALOM

nézetem szerint a következő fauuaterületekre oszlik : 1. Nyitgat-Etirúpti, földré-

szünk éjszakuyugati része délre az Alpokig, keletre Oroszországban azon vonalig,

mely egyfelől a keleti és jeges tenger, másfelől a fekete és kaspi tenger vízválasztó-

jának felel meg. 2. Díl-Eiirúpa, földrészünk három nagy déli félszigete Dél-Frau-

cziaországgal és a földközi tenger szigeteivel. 3. Kclct-Eurúpa, Európa többi
része. 4. Szibéria. 5. Kis-Áz&ia. 6. Éjszak-Afrika. — Sajnálom, hogy jelen magán-

rajz szűk kerete e tárgyat bővebben kifejtenem nem engedi.

Dél-Európából nyomulnak hozzánk : Blissus Doriae,

Pionírig erythrocephaliiSj Macmjilax fasciatiix, PlintJiisus

loni/ijiennis. Közösen birjuk Dél- és Kelet-Európával a
következő fajokat : Geocoris siculus, Metopopláx ciitniiioi-

dcs, O.ri/careniis coliaris, Icus an-i/ularin, Beosus erythropte-

rus, Pt/rrhocoris marifinatux. Csaknem kizárólag kelet-
európai faj a Geucoris áispar, mig a Pachymervs validus

hazánkon kívül csak Kis-Ázsiában fordul elő.

Van azonban két általam leírt új faj, Plinthisus hun-

yaricus és EiiiLlethis cHiatiix, melyek hazánkon kívül ed-

dig még sehol sem találtatván, faunánk kizárólagos

sajátságait képezik, és különösen jellemző fajai közé
tartoznak. Nevezetes ritkaságot bírunk az eddig csak

Franczia- és Olaszországból ismert Dimorphópterus 8pi-

nolae szép fajban is.
Az egész magyar faunaterület könnyebb áttekintés

végett négy különböző tájra osztható, melyek egymástól
nemcsak állat- és növénytani, hanem topographiai és

meteorológiai tekintetben is szernbetüuőleg eltérnek. E
négy természetes táj : az éjszaki felföld, a délkeleti fel-
föld, a központi síkság és a délnyugati dombvidék.* Leg-

gazdagabb ezek között úgy a fajok, mint az egyedek
számára nézve a délnyugati dombvidék változatos talaja,

nevezetesen pedig a budai hegyek kopár lejtői. Ezután
következik a központi síkság, majd a délkeleti felföld;
az éjszaki felföld azonban aránylag mégis legszegényebb.

Az egész magyar faunaterületen eddig összesen 100

Lygaeidafaj észleltetett. Ezek közöl 30 faj mind a négy
tájon előfordul ; a többi hol csak egy, hol két vagy há-

rom tájon is találtatott.
így AZ ÉJSZAKI FELFÖLDÖN élő 50 faj liÖZŐl a Xt/sillx

Jacobeae, lAgyncoris sylvestrís és Stygnocorís pedestrís

csakis itt fordulnak elő.
A DÉLKELETI FELFÖLDÖN 60 faj tenyészik, melyek kö-

zöl a többi három tájon nem észleltettek még a követ-

* Itt lényegében azon felosztást követein, melyet munkálataikan a magy. kir.

meteorológiai és földdelejességi intézet is használni szokott.
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kezők: ciiilnrix Typhac, í'.ci/c«;•<•/(//.s moilcstus, Rhyparo-

i-ltniiuiix /iilifiiniix, ilililtilliix, l.iixiiixiiiiiiix i'iii'l'rix, Xti/i/)l<i<-ii>'ix

riixiii-ux, Dyrmus bnmneus, Tajtlirnjirltiix mniructus, l'laty-

(jastcr ferruginei^.

A KÖZPONTI SÍKSÁGON gyűjtött 04 faj közöl ennek k i z á -
rólagos sajátjait képezik : (ieocnrix ximlux, l^mlilftliix

riliatim, ScolopOStethuS j i i r t t i x , /i/lnsiix.

A DÉLNYUGATI DOMBVIDÉK 7S fajt táplál | ezek közól

csakis itt tenyésznek : Arucatiis melanocephalus, Dintor-

phoptervs Spinolae, Blissus Dorine, Ca/niptotelus costalis,

.c mterruptus, MacroplaxJaseiatus, lena

Rhíjparochromus uHtrniiatiix, Plintliisiis indentulus, lnn<ii-

ix, l'ui-híjmi'rux ntliiliix, Ixi-lnim-iiris punctulatllS.

Mindezen viszonyoknak könnyebb á t t e k i n t é s é r e , szol-
gál a követkc/.ő táblázatos kimutatás, melyen, összeha-

M i n l i t á s védett, a iiíihmk teiiyésxo f i i juknak I V i l d r u j z i
elterjedését nemcsak a inaixyar faunaterület nt'ííy táján,

hanem a tágabb értelemben vett európai fauna-biroda-

lom valamennyi tartományában az eddig közzétett ada-
tok nyomán pontosan összeállítani és liiven feltüntetni
igyekeztem.

M A G Y A R O R S Z Á G L Y G A E I D Á I F Ö L D R A J Z I E L T E R J E D É S É N E K ÁTNÉZETE.

CONSPECTUS DISTRIBUTIONIS GEOGRAPHICAE LYGAEIDARUM HUNGÁRIÁÉ.
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IRODALOM ES GYŰJTEMÉNYEK.

A magyar fauuateriílet Lygaeidáival eddig összesen
12 búvár foglalkozott irodalmilag, kik közöl 9 belföldi és
csak 3 külföldi ; de ez utóbbiak is belföldi gyüj tőktűi
nyerték adataikat. A sort 1800-baii KOY TÓBIÁS budai
kincstári tiszt nyitja meg és bezárja 1874-ben MÉKY
ETEL gyűri tanár.

E 12 irò észleletéi 20 dolgozatban vannak letéve, me-

lyeknek fele magyar nyelven jelent meg, 9 németül és l

francziául, és melyek időszaki sorrendben a következők :
V* *

1800 KOY TÓBIÁS rovargyüjteméuyéuek névjegyzékében
hazánkból 7 Lygaeida-fajt sorol fel, melyeket egy-
nek kivételével mind Buda körül gyűjtött. (Alpha-
betisches Verzeiclmiss meiner Insecteii-Sammlung.)
Ezen ritka munkácskában, mely Budán látott nap-
világot, a Lygaeus-nera alatt még több faj van fel-
sorolva; ezek azonban részint a Capsidákhoz,
részint a Coreidáklioz tartoznak, kettő pedig -
Bardanae Preyssi. és Ochrumelas — épen megfejt-
hetleii.

1839 HERKICH-SCHÄFFEK magyarországi példányok után,
melyeket vele FRIVALDSZKY IMRE közlött, a következő
5 új faj leírását és ábráját adja: l'achì/mcriift ilmir-

tatiix, Hi'ti'i'oyastci'jiiinctijH'/inis, H. reticulatus, Pachy-

merus fenestratus, P. nitiilitlms. (Die wanzenartigen

Insecteii. IV.)

1844 FIEBER X. F. az Ophtlialmicús-nein magánraj zábari

a Bánságból az O. alhijieimù és Ullrirltii leírását és

ábráját közli. (Bntomolog. Monographien.)

1853 HERRICH-SCHÄFFER hazánkból a Stenogaster pallens

és düomoides fajokat irja és ábrázolja le. (Die wau-

zenartigen Insecten. IX.) A kötet végéhez csatolt

Index a Lyyacus néni = (. 'acnocoris Xerii lelhelyeül

tévesen Magyarországot emliti.

Fuss KÁKOLY az általa Erdélyben gyűjtött félröpüek
száraz névjegyzékét közli, mely 13 Lygaeidát tar-
talmaz. (Verhandl. und Mittheilungen des sieben-
bürg. Vereins für Naturwissenschaften zu Her-
mannstadt. IV.)

• MAYR GUSZTÁV a neki BIELZ ALBERT által meghatá-
rozás végett küldött erdélyi rovarok jegyzékében 9
az előbbi dolgozatban nem emiitett Lygaeida-fajt
sorol fel. (U. o. IV.)

1855 Fuss KÁROLY egy általa Nagy-Csűr mellett talált
Ophthalmicus leirását közli, mely, mint helyesen

1862

18G5

1870

1S71

1S73

sejté, csakugyan Salda erythrocephala = l'incoris
eryihrocephalus volt. (U. o. VI.)
FIEBEE X. FERENCZ az európai féhöpüekró'l szóló
fontos munkája a Lygaeidák közöl csak :j fajnál
emliti Magyarországot, mint leihelyet. (Die euro-
päischen Hemiptera. )
Fuss KÁEOLY Erdély félröpü faunáját ismertető
szorgalmas értekezésében 29 Lygaeida-fajt közöl
részletes lelhelyeivel és gyűjtési idejével együtt.
(Verhancll. und Mittheilungen des siebeubürg.
Vereins für Naturwissenschaften zu Hermann-
stadt. XIII.)
FBIVALDSZKY IMBE Magyarország faunájának jel-
lemzésérc a többi között 3 Lygaeidát is felemiit.
(Magyar tud. Akadémia Évkönyvei. XI.)
HORVÁTH GÉZA a tornai hegység félröpü faunáját
ismertetvén, onnan 27 Lygaeida-fajt közöl a lellie-
lyek és időszak pontos megjelölésével. (Math, és
természettud. Közlemények. VIII.) Ezé^i érteke-
zésben, mely az első, magyar nyelven megjelent
hemipterologiai dolgozat, a FIEBER által hibásan
meghatározott Nysiusfuliginosus alatt Ar. Ju-lrfticim
értendő.
HERMAN OTTO az erdélyi Mezó'ségből a Lyyaeus
fijiu'Htrin leihelyét közli, Kolozsvár mellől pedig 5
Lygaeida-fajt sorol fel, melyeket ösztönzésére if j .
KNÖPFLER KÁKOLY gyűjtött össze. (Erdélyi Múzeum-
egylet Évkönyvei. V.)
Ugyanaz a Mezőség természetrajzi, jelesen állattani
ismertetését folytatván, oimau 5 Lygaeida-fajt
emlit fel ; legnevezetesebb ezek között a tévesen
Artheneis foveolata névvel jelölt t'liilacis Ti/jilittf.
(U. o. VI.)
DK. TÖBÖK JÓZSEF Debreczen rovarfaunájának foly-
tatólagos ismertetésében 11 Lygaeicla névjegyzékét
adja. (Magy. orv. és természetvizsg. XV. aradi
nagygyűlésének Munkálatai. )
FKIVALDSZKY JÁNOS Mehádia vidékéről 7 Lygaeida
nevét közli. (MŰNK MANÓ, Herkulesfürdő és kör-
nyéke.)
Ugyanaz Mehádia vidékének részletesebb állattani
leirását adván, hazánk ama délkeleti szögletéből
már 12 Lygaeida-fajt sorolt fel leihelyeivel együtt.
(Magy. orv. és természetvizsg. XVI. mehádiai
nagygyűlésének Munkálatai. )



I. ÁLTALÁNOS «ÉSZ. 11 IRODALOM ÉS GYŰJTEMÉNYEK.

1873 MOCSÁRY SÁNDOR az 1872. év nyarán Biliarmegye
területén tett állattani utazásáról szóló jelentésében
e megyéből 15 Lygaeida-í'ajt emlit fel a lelhelyek-
kel együtt. (Math, és természettud. Közlemé-

nyek. X.)
1874 DK. HORVÁTH GÉZA a l'yrrlmmrix ajitrnis magyar

tájneveit állitja össze. (Természettudományi Köz-
löny. VI.)

• Ugyanaz Buda mellől a Miyalnnotux limujaricus új
l'ajt úja le. (Petites Nouvelles entomolog. No. 114.)
MÉRY ETEL Gyó'rmegye állatvilágát ismertetvén,
onnan 3 közönséges Lygaeida-fajt emlit meg.
(FeHÉB IPOLY, Győrmegye és város egyetemes
leirása.)

Ide számítandók még az 1851—70-iki időszakban
hazánk különböző vidékéül tett azon phaenologiai észle-
letek, melyeket a kir. inagy. természettudományi társulat
megbizásából STAUB MÓB állított össze, és melyek kéz-
iratban jelenleg a nevezett társulat irattárában vanitali
letéve. E dolgozat egy pár közönségesebb Lygaeida-faj
elterjedésére nézve is tartalmaz néhány használható
adatot.

A mi a i'aimánk területén szerzett gyűjteményeket
illeti, azok közöl főleg négy nagyobb gyűjtemény érde-
mel említést. :':

Első helyen áll a magy. nemz. múzeum magyaror-
szági gyűjteménye, melynek példányai leginkább FRI-
VALDSZKY JÁNOS, MoCSÁKY SÁNDOR, PÁVEL JÁNOS és élltŐleiU

" A kolozsvári és zftgrábi muzeumok gyűjteményeit utm ismeivm.

származnak, és mely általam tüzetesen meghatározva és
berendezve jelenleg 90 Lygaeida-fajt tartalmaz.

A második nyilvános gyűjtemény, melyben faunate-
rületünk félröpüi szintén s/énen képviselvék, a bécsi cs.
k. udvari terménytár nirópai gyűjteménye. E gazdag
gyűjteményt még FIEBER határozta meg s a benne levő
magyar példányokat— közöttük 21 Lygaeidát —csak-
nem mind MANN JÓZSEF gyűjtötte 1%9-ben Mdiádia >'•*
1866-ban az ogulini Uatárőrezred területén t'ckvo .Josrf's
thai körül.

Dr. MAYR GUSZTÁV IM'TM t a n á r sx.iutén csinos íélröpü-
gyüjteménynyel bir, melynek magyarországi pé ldánya i t
az 1858—l Sül. évi időközben, mint pesti tanár, főleg
Budapest vidékén gyűjtötte. Gyűjteményében, melyet a
lellielyek és a gyűjtési i dó' pontos megjelülésr különösen
becsessé tesznek, hazánkból öss/.escn :{() Lygaeida-fajt
találtam.

Saját gyűjteményem, melynek gyarapításán már S
év óta fáradozom, a s/óban levő családból a magyar fauna
területéről össxeseu 84 fajt tartalmaz. Hogy ezeknél a
gyűjtés idejének, helyének és egyéb körülményeinek rész
letes megjelölése sehol sem hiányzik, feleslegesnek tartom
különösen kiemelni.

Kisebb, általam meghatározott gyűjteményekkel bir-
uak még ezenkívül GEYER GYULA szepes-iglói tanár,
PUNBUR GYULA szilágynagyfalui lelkész, SAJÓ KÁROLY pest-
megyei birtokos és SCJHUSTEU KÁROLY kolozsvári tauitó.

Hogy Fuss KÁROLY nagybecsü erdélyi gyűjteménye
megvan-e még és hová K-tt, nem tudom. TÖRÖK JÓZSEF
debreczeni gyűjtései talán a drbreczeui vef. collegium
múzeumában meglesznek.





IL SYSTEMATIKUS RÉSZ.

LYQAEIDAE WESTW,

Caput nec clypeatum, nec ante ocellos constricturn ; tuberculis antenniferis partém inferirorem

laterum capitis occupantibus. Antennáé cmadriarticulatae. Ocelli saepissime adsunt. Eostrum quadri-

articulatuui. Scutellum parvum atit mediocre, trianguläre. Hemelytra saepissime completa, davo, corio.

et membrana composita. Tarsi triarticulati.

A fej szélén nem lemezes, a szemecsek előtt nem szűkült; a csápcludorok a fej oldalainak alsó

részét foglalják el. A csápok négy-izüléküek. A szemecsek csak igen ritkán hiányzanak. A szipcsör négy-

izülékü. A pajzska aránylag kicsiny vagy középszerű, háromszögű. A röptyűk többnyire tökéletesen

kifejlődvék s clavus-, coriuin- és röphártyából állanak. A kocsák három-izüléküek.

Ezek képezik a Lygaeidák családjának közös jelle-
geit, melyek azt a többi rokon félröpü családtól megkü-
lönböztetik. Ily értelem- s terjedelemben fogták fel e
családot BURMEISTER, WESTWOOD, KOLENATI és legújab-
ban korunk legkitűnőbb hemipterologja, STAL.

E felfogás azonban uem mindig és iiem mindenütt,
volt általánosan elismerve , minthogy egyes szerzők a
család terjedelmének meghatározásában hol tágabb,
hol szűkebb határokat vontak. Mig némelyek, mint Si'i-
NOLA, HERRICH-SCHÄFFER, FLOR, DOUGLAS és SCOTT, a
Tiiigididák családjához tartozó Piesminákat is ide szá-
mítják, mások még a Pyrrhocoriiiák alcsaládját is
kizárják és külön családnak tekintik. Tagadhatlan, hogy
a Piesminák kis csoportja több tekintetben közel áll az
Oxyeareumákhoz ; de már maguk a kétizülékii kocsák
sokkal eltérőbb jelleget képeznek, sem hogy őket a
Lygaeidákhoz lehetne számítani. A mi pedig a Pyrrhocori-
nákat illeti, a szemecsek hiánya s a röphártya erezeté-
nek és a női ivarszerveknek kissé eltérő és a többi
alcsaládnál is változó alkotása, nézetem szerint, iuég unn

elegendők arra, hogy külön család felállítását szükségessé
és indokolttá tegyék.

A Lygaeidák systematikus feldolgozása nem tartott
mindig egyenlő lépést a fajok ismeretével ; s mig az
utóbbi évtizedekben a fajok száma folyvást szaporodott,
hiányzott a rendező kéz, m ely az összegyűlt anyagot tisz-
tázva és rendszerezve a család kertén belől szerves
egészszé fűzte volna. A megjelent dolgozatok ezen irányt
jóformán elhanyagolták és csak FIEBER tette e tekintet-
ben az első nevezetesebb kísérletet.

Végre 1872-ben megjelent STÍL klasszikus értekezése
az európai Lygaeida-nemekről és tökéletesen kipótolá az
eddig érzett hiányt. Ezen minden tekintetben jeles dolgo-
zat, mely a svéd kir. tudományos akadémia kiadványai-
ban látott napvilágot, szerencsés és biztos kézzel jelöli ki
a Lygaeidák tudományos rends/n-éiirk a lap ja i t . E nyo-
mon indultam és dolgoztam én is u jelen a lkalommal.

ST.ÍL az Európában tenyésző Lygaeidákat 1 1 ulesa-
ládra osztja, melyek egynek l Teracriina > kivételével
n á l u n k is mind képviselve vannak, s melyek a következő
táblázat segélyével különböztethetők meg :



T Á B L Á Z A T

« Lygaeidák 10 alcsaládjának megkülönböztetésére.

a > A potroli valamennyi léglika a connexivumou vau
elhelyezve.

l ) A röptyük, néha a törj és pajzska is, nem vagy leg-
í'ölebb csak enyészeteden poutozvák ; a röphártya
két belső ere (egyetlen eset, Xysiim Jaruln-ae kivéte-
lével) haránt futó erecske által vau összekötve. —
Li/i/iit'iiKi STAL.

bbi A röptyük, valamint a törj és pajzska szembetűnő
poutozással ; a röphártya két belső ere nincsen
haránt futó ér által összekötve. — Ci/mina STAL.

aa ) Legalább a hatodik potrohszelvény léglikai a hason
vaunak elhelyezve.

e j A hatodik potrohszelvény léglikai a hason, a többié
pedig a counexivumon helyezvék el. - - Biusina
STÍL.

cc} Legalább a két utolsó potrohszelvény léglikai a ha-
son láthatók.

ili Csak az ötödik és hatodik potrohszelvény léglikai
állanak a hason. — Henestarina STAL.

< / < / / Valamennyi vagy legalább a három utolsó potroh-
szelvény léglikai a hason láthatók.

el A ff j igen széles, a nagy szemek előtt a osápdudo-
rok csúcsáig hirtelen igen eró'seu szűkült ; a clavus
hátrafelé keskenyebb. — (J-eocorína- STAL.

irt A fej nem feltünőleg széles, a szemek előtt a csáp-
dudorok csúcsa felé alig vagy épen uem szűkült ; a
clavus oldalszélei párhuzamosak vagy hátrafelé
szélesedők.

f ) A járomlemezek a fejbütyöknél alig rövidebbek s
hosszan uyúluak a csápdudorok elé ; a hátsóko-
csák első izüléke rövidebb miut a két utolsó izülék
együttvéve. — Artheneina STAL.

ff l A járomlemezek a fejbütyöknél szembetüuőleg rövi-
debbek s nem sokkal uyúluak a csápdudorokou
túl ; a hátsókocsák első izüléke ritkán rövidebb
miut a két utolsó együtt véve.

!l) A száruyhorog az alsó főérből ered vagy hiáuyzik ;
a röphártya tövéu sejtek nélkül vagy, ha sejtekkel,
akkor ezekből sok, gyakran összefolyó ér fut hátra-
felé.

hí A szemecsek tisztán kivehetők; a röphártya erezete
négy vagy öt érből áll.

i ) A hátsó csípők egymástól elállók ; a bűzuiirigy nyi-
lasa külső széléu fogidomu fehéres karély alakjá-
ban nyúlik kifelé. — O.ei/carenina STAL.

iii A hátsó csipők egymáshoz igen közel állanak vagy
egymást érintik ; a bűzmirigy nyilasai egyszerűek,
karély ős uyulványok nélkül. - - MyodocMna STAL.

ìiìi ) A szemecsek hiáuyzauak ; a röphártya tövéu két

vagy három sejttel, melyekből több, néha egymás
közt összefolyó hosszéi1 veszi eredetét. - - Pi/rrln>-

eurina STAL.
i/;/i A száruyhorog az átfogó érből ered; a röphártya

két belső sre elől egy haránt futó ér által vau ösz-
szekötve, a többi ér egy haránt futó érből vagy két
alapsejtből ered. — Heterogastrina STAL.



ELSŐ A L C S A L A I ) .

LYGAEINA STÀL.

Caput trianguläre, minus latimi; jugis tylo di-

stincte brevioribus. Ocelli distinctissimi. Thorax ante-
rius sulculis duobus transversis instructus, margine
posteriore inter scutellum et angulos laterales plus

minus distincte depresso vei impresso. Hemelytra
haud vei obsoletissime punctata; rnembranae venia
duabus interioribus anterius venula transversa obli-
qua plerimique conjunctis.* Hauius alaruni e vena
subtensa emissus. Abdomen spiraculis segment( rum
omniuin in connexivo positis; suturis ventralibus

utriuque rectis.

* Excepto Nysio Jacobeae.

A fej háromszögű, nem IVltünöleg széles, a já-
romlemezek a fejbütyöknél Bzembetünőleg rövideb-
bek. A szemecsek tisztán kivehetők. A törj elöfelén
két haránt fekvő barázda van bevésve; utószéle a
pajzska s az oldalszegletek között többé-kevésbbé
lenyomott vagy benyomott. A röptyűk épen nem vagy
legfölebb csak igen enyésztesen pontozvák; a röp-
hártya két belső ere f Xysitis Jacobe«e kivételével)
haránt fut«') erecske által vau összekötve. A szárny-
horog az első föérböl ered. A potrob valamennyi
léglika a connexivuniou van elhelyezve ; a hasi var-
rányok mindkét oldalon egyenesek.

Ezen alcsalád főleg a potroh léglikainak elhelyezése
s a röphártya erezete által jellemeztetik. A törj eló'részén
valamennyinél két haránt fekvő barázda van bevésve ;
egy részük éléiik vörös színezet által tűnik ki. - - Terü-
letünkön összesen 12 faj tenyészik ; s ezek 5 nemben
foglalnak helyet.

l (8). A corium utószéle egyenes, a clavus csúcsa közelé-
ben nem öblös ; a csápdudorok kiilvégszöglete
tompa.

2(7). A fej a szemek mögött nem duzzadt; a szernek a
törj előszélét érintik.

3(4). A törj hosszában egy az előszéltől kiinduló, hátrafelé
enyészetes ormò emelkedik. — Melanospilus STAL.

4(3). A törj liosszormó nélkül, vagy, ha ilyen van, uz nem

indul ki az előszéltől.
5(6). Az utótarjak hátul egyenesen vagy kissé kerekítve

csonkítottak ; a bűzmirigy nyilasai feketék. -
/,i/í/<i('M.s FABII.

(>(.")). Az utótarjak hátul rézsűt csonkítottak; a Inízmirigy
nyilasai vörhenyesek vagy sárgásak. — Lygaeosoma

SPIN.
7(2). A fej a szemek mögött duzzadt, e/ utóbbiak a törj

előszélétől szembetűnőkig távol á l lanak. -- Arwtt-
tnx SPIN.

8(1). A corium utószéle a clavus csúcsa közelében öblös ;
a csápdudorok kttlvégszöglete kiálló, többé-kevésbbé
hegyes. — \y.iius DALL.

MELANOSPILUS STAL.

//(•HÍ. Fnltr. 1. p. 75. f 1868 J ; Öfr. Vct.-Ak. Furii. 1873. p. 40.

Corpus oblongum. Caput trianguläre, convcxum, pone
oculos haud tumiilum ; tubcrculis anteiniiteris extus hatul

A test liosszudad. A fej háromszögű, domború, a sze-
mek mögött nem duzzadt ; a csápdudorok külvéfjszöglete



H. SYSTEMATIKUS KÉSZ. I. ALCSALÌD. — SUBFAMILIA I.

promiiiulis. Oculi marginem auticum thoracis tangentes.

Eostrum articulo quarto tcrtio longiore. Thorax carina

longitudinali, marginerà anticum attingente vel subat-

tingeute, postice evanescente, instructus, ante medium

inter carinam et margines laterales tumescentes con-

vexiuseulus ; margine postico recto. Scutellnm pianura,

carina longitudinali instructum. Hemelytra completa,

margine apicali corii recto, prope apicem davi hauti

sinuato. Metapleurae postice oblique truncatae, angulis

postici« recti.s vel obtusiusculis ; oriliciis distiuctis. Pedes

mediocres, feinoribus iuermibus.

tompa. A szemek a törj előszélét érintik. A szipcsőr
negyedik izüléke a harmadiknál hosszabb. A törj hosszá-
ban egy az előszéltől kiinduló, hátrafelé enyészetes ormò

emelkedik ; a törj elől ezen ormò s a duzzadt oldalszélek

között kissé domború, utószélén egyes. A laposdad

pajzska közepén hosszormó emelkedik. A röptyűk töké-
letesen kifejlőd vek, a corium utószéle egyenes, a clavus
csúcsa közelében nem öblös. Az utótarjak hátul rézsűt
csonkítottak, utószögleteik épek vagy kissé tompák ; a
büzmirigy nyilasai tisztán kivehetők. A lábak közép-
szerűek, a czombok fegyverzetlenek.

1. M. VENUfiTUK H.-SCH.

Coccineus; capite, auteunis, rostro, thoracis maculis
duabus magnis trapezoidalibus, marginem posticum ét
angulos posticos attingentibus, scutello, clavo, basi
excepta, macula subrotundata magna inedia corii, mem-
brana, prostetbii maculis lateralibus subquadratis magnis,
mesostethio, metastethio, ventris maculis lateralibus
í'asciisque discoidahbus, ano pedibusque uigris; vertice
macula basali pallida notato ; bucculis, maculis pectoris
ad coxas et orificiis cocciueis; membranae angulo imo
basali limboque angusto albidis. d*. ? . Long. 9—9£, Lat.

33
L—31 '"/,„.

Cimex familiáris Rossi Faun. etr. II.p. 238. 1318.

(1790). necFABB.

Li/iiaciis familiáris PANZ. Faun. Germ. 79. tab. 20. ;

LATE. Hist. nat. XII. p. 213. 4. (1804) ; COSTA Ciin. Neap.

cent. I. p. 42. 4. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p.

130. 5. (1840); KOLEN. Mei. ent. II. p. 7,1. 34. (1845);

FLOR Rhyiich. Livi. I. p. 221. 1. (1860); FIEB. Bui-.

Hem. p. 165. 4. (1861).

Lijijaeus venmtus H.-Scn. Nom. eut. I. p. 44. (1835);

WANZ. Ins. IX. p. 197. (1853).

Bíborvörös; feje, csápjai és szipcsó're, torján két nagy

egészen az utószélig s az utószögletekig érő folt, továbbá
pajzskája, röptyuin a clavus (töve kivételével), a corium
közepe táján egy nagy kerekeiét! folt, eló'melléuek oldalain
egy-egy nagy négyszögü folt, közép- és utómelle, vala-
mint hasának közepén és oldalam több folt alfelével
és lábaival együtt feketék; fejtetője tövén egy sárgás
foltocskával van jelölve; ajaklemezei és mellén a, csí-
pők mellett levő foltok s a bűzinirigy nyilasai bíbor-
vörösek; röphártyájának alapszöglete és szélei keskeny
fehérek.

E szép faj, mely Európa közép és déli tartományai-
ban s Algírban él és keletre egészen a Volgáig és Kauká-
zusig terjed, sokáig a Kelet-Indiában tenyésző Lygaeus
familiáris FABR. fajjal zavartatott össze; csak néhány év
előtt sikerült SiAL-nak a régi FABEicius-féle gyűjtemények
áttanulmányozása alkalmával ezen általánosan elterjedt
tévedést észrevenni és helyreigazítani.

Nálunk igen ritka s eddig csak Biharmegyében,
továbbá Kolozsvár mellett és Temesmegyébeu Ulma
körül észleltetett néhány példányban.

LYGAEUS TABE.

Ént. syst. IV. p. 133. f 179áJ

Corpus oblongum vel subelongatum. Caput triangu-
läre, couvexum, pone oculos haud tumidum; tubeículis
antenniferis extus haud prominulis. Oculi marginem
anticum thoracis tangeutcs vel subtangeutes. Eostrum
articulo quarto tertio breviore vel longitudine subaequali.

A test hosszudad vagy kissé hosszúkás. A fej három-
szögű, domború, a szemek mögött nem duzzadt; a csáp-
dudorok külvégszöglete tompa. A széniek a törj előszélét
érintik. A szipcsó'r negyedik izüléke a harmadiknál rövi-
debb vagy ezzel körülbeló'l egyenlő hosszú. A törj hossz-
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Thorax carina longitudinali nulla vel carina margiucm

auticum haud attingente instructus ; margine postico

recto. Scutellum pianura, carina longitudinali instructum.

Hernelytra saepissinie completa, margine apicali corii

recto, prope apicem clavi haud sinuato. Metapleurae

postico recte truucatae vel subrotundato-truncatae, mar-

gine postico haud obliquo; orificiis nigris. Pedes medio-

cres, femoribus raro spinosi*.

ormò nélkül, vagy, lia ilyen van, az uem iudul ki az

előszéltől; utósxélén egyenes. Alaposdad pajzska közepén
hosszormó emelkedik. A röptyűk többnyire tökéletesen
kifej löd vek; a coriuin utószéle egyenes, a clavus csúcsa
közelében nem öblös. Az utótarjak hátul egyenesen vagy
kissé kerekítve csonkí to t tuk, utós/éleikeu nem n'/.sútosak ;
a bűzmirigy nyilasai feketék. A lábak középszerűek, a
czombok ritkán tövisesek.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

1 (4). A fejtető vörös folttal.
2 (3). A coriuin köröskörül fekete szegélylyel, a röphár-

tya egyszínű sötétbarna. — L. sa.mtilis SCOP.
3 (2). A corium fekete szegély nélkül; a röphártya köze-

pén egy kerek fehér folttal. - - L. t'ijiu'.ttrix L.
i ( l ). A fejtető egyszínű fekete.

5 (G). A törj előszélé fekete; a röphártya csak egy fehér
folttal közepén. — l,, ajiuam Eossi.

6 (5). A törj elől fekete szegély nélkül; a röphártya
a középső fehér folton kiviil még egy csúcsán
levő hasonszinii folttal. - - L.
FABR.

1. L. SAXATILIK SCOP.

Coccineus, levissime pruinosus ; aiitennis, rostro,
Ciipitis lobo medio lateribusque, thoracis vittis duabus
irregularibus, antice coufluentibus, marginem antice ét
postice attiugeutibus, scutello, parte apicali clavi, corii
macula irregulari media et limbo totó, pectoris maeulis
tribus lateralibus magnis, ventris maeulis laterahbus
fasciisque discoidalibus, interduni cum maeulis illis con-
fhientibus, ano pedibusque uigi'is ; membrana fusca, mar-
gine basali medio nigro. cT. <? . Loug. 10£—11. Lat. 3£ '"/m.

•-f. Femoribus subtus spiuosis ; tibiis subtus remote

denticulatis.

l 'ii/n'.i- sii.i'iitilix Scop. Ént. cani. p. 128. 371. (1763) ;

LIN. Syst. uat. Ed. 12. I. 2. p. 727. 81. (1767); GOEZE

Ént. Beytr. II. p. 211. Sí . (1778); SCHRANK Eil. ins.

Austr. p. 279. 538. (1781); FABR. Maut. ins. II. p. 298.

188. (1787); GMEL Syst. nat. I. i. p. 2175. 81. (1788);

Bossi Fami. etr. II. p. 238. 1317. (1790).

Li/!/<ti'iix xii.nitìlix FABR. Ént. syst. IV. p. 148. 46.

(17 ' l t ) ; WOI.FF le. cim. I. p. 26. fig. 26. (1800); PANZ.

Fami. Gei-m. 79. tab. 22; FABR. Syst. Rhyng. p. 218. 62.

(1803); LATE. Hist. nat. XII. p. 212. 2. (1804); SCHELL

Beitr. zur Eut. I. p. 59. 2. (1829); BRÜLL. Exp. scient.

Mor. III. p. 74. 26. (1832); HAHN Wanz. Ins. II. p. (i.

fig. 119. (1834); H.-SCH. Nom. ent. I. p. 44. (1835);

BuKM.Hamlb.il. I . p. 298. 4. (1835); COSTA C'im. Ncap.

ceut. I. p. 41. 3. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p.

130. 4. (1840); RAMB. Faun. And. II. p. 150. 4. (1842);
HOBVÁTH G K Z A : MAGYAKORS/.ÁC. LVOAEIDAI.

KOLEN. Mei. ent. II. p. 1-2. 35. (1845); H.-ScH. \Van/..

lus. IX. p. 11)7. (1S53); FIEB. Eur. Hern. p. 105. 1.

(1861).

Bíborvörös, kissé deres; csápjai és szipcsőre, fejének
oldalai és középső karélya, torján két szabálytalan idoniu,
elől összefolyó s az elő- és utószélt érintő sáv, továbbá
pajzskája, röptyűin a clavus utórésze, a corium szélei,
valamint közepén egy szabálytalan idomú folt, melléuek
oldalain három nagy folt, hasának közepén és oldalain több,
néha oldalvást egymással összefolyó folt alfelével és lábai-
val együtt feketék; röphártyája sötétbarna, tövén feke-
tés. — A him czombjai alól tüskések, lábszárai pedig
fogacsoltak.

Európa közép és dèh részein a Kaukázuson túl egé-

szen Perzsia határáig, valamint Éjszak-Afrikában min-

denféle növényeken és bokrokon hegyen-völgyön néha na-

gyobb társaságokban is gyakran található. E fajnak van

talán valamennyi Lygaeiila között a legnagyobb függé-

lyes elterjedése: a mennyiben én a mehádiai Herkules-

furilo felett emelkedő Domogletuek 1500 méternyi csúcsa
körül gyűjtöttem, Tyrolban 1000, sőt FLÓR szerint a
Kaukázusban még 3800 méternyi magasságban is ész-
lelték.

Hazánkban tökéletesen kifejlett állapotban telelvén
át, egész éven keresztül található. A l e x á i v a l j ú l i u s má-
sodik felében találkoztam. Leihelyei: Budaörsi, K i s -
Szent-Miklós (Pest vm.), Pécs, Győr, l ' j fa lu (Sopron
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vm.), Beszterczebáiiya, Miskolcz, Nagyvárad, Belényes
(Bihar vm.), Szilágy-Nagyfalu (Kraszna vni.), Szüki-rék
(Belső-Szolnok vm.), Kend (Doboka vm.) , Kolozsvár,
Apáiddá (Kolozs vm.), Mezű-Záli (Torcia vui.), Seges-
vár, Kerczesóra üveggyár (Fogaras vidék), Nagy-Csűr
( Szebenszék), Mehátb'a, Orsóvá, Josefsthal Horvátor-
szágban.

g. L. EQUESTHIS L1N.

(Fig. 1—4 et 6—7.)

Niger, supra ruber; capitis apice et lateribus, thora-
cis parte anteriore, postice bilobulata, fasciaque basali
medio subinterrupta, scutello, macula clavi, fascia irre-
gulari media corii, membrana, veutris maculis margiua-
libus fasciisque discoidalibus medio iiiterruptis nigris;
membrana albido-liuibata et macula media rotimela ma-
culisque duabus basalibus albidis ornata, e? • Í • Long.
10—12. Lat. 3—Sé'"/».

Cimex eqtuìstris LIN. Faun. Stiec. Ed. 2. p. 253. 94-6.

(1761); Mus. Lud. Uh-, p. 177. (1764); Syst. nat. Ed.

12. I. 2. p. 726. 77. (1767); DE GEBE Meni. III. p. 276.

19. (1773); FABR. Syst. ént. p. 718. 101. (1775); GOEZE

Ént. Beytr. II. p. 212. 77. (1778); SCHKANK Eri. ins.

Austr. p. 280. 540. (1781); FABB. Spec. ins. II. p. 362.

14-2. (1781); Marit. ins. II. p. 298. 185. (1787); GMEL.

Syst. nat. I. 4. p. 2172. 77. (1788); Eossi Fami. etr. II.

p. 239. 1319. (1790).

CimexspeciosusHÓBA Ins. Mus.Graec.p.59.21. (176) ) ;

SCOP. Ént. carri, p. 127. 369. (1763).

Lyijaetisequestri* FABR. Ént. syst. IV. p. 147. 43. ( l 794);

WOLFF le. eira. I. p. 24. fig. 24. (1800); SCHELLENBERG

•Helv. Wanz. tab. 2 fig. 1. (1800); PANZ. Fáim. Germ.

79. tab. 19; FABR. Syst. Rhyng. p. 217. 57. (1803);

LATR. Hist. uat. XII. p. 211. 1. (1804); Eigne an. Ins.

p. 390. (1817); FALL.-Hern. Siiec. Cim. p. 48. 1. (1829);

SCHILL. Beitr. zm- Ent. I. p. 58. 1. tab. 5. fig. 4. (1829);

HAHN Wanz. Ins. I. p. 21. fig. 12. (1831) ; CURT. Brit.

Ent. X. tab. 481. (1832); BRÜLL. Exp. scient. Mor. III.

p. 74. 24. (1832); BUEM. Haudb. II. 1. p. 298. 3. (1835);

H.-ScH. Nom. ent. I. p. 44. (1835); COSTA Ciru. Neap.

cent. I. p. ti. 2. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p.

130. 2. (1840); KOLEN. Mei. ent. II. p. 74. 38. (1845);

SAHLB. Mon. Geoc. Feim. p. 53. 1. (1848); H.-ScH.

Wanz. Ins. IX. p. 196. (1853); FLOR Ebyiich. Livi. I. p.

222. 2. (1860); Fneis.Eur. Hern. p. l GG. 5. (1861); STAL

Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862. p. 212. 1 ; DOUGL. et SCOTT

Ent. monthl. Mag. IV. p. 2. 1. (1867); VOLL. Tijdscli.

voor Erit. Ser. 2. IV. tab. 2. fig. 9. (1869) et V. p. 2G(i.

(1870); THOMS. Opusc. ent. II. p. 181. 1. (1870).

Lii/t'iix_ i'qiii'fiti'ix WALCK. Faun. Paris. II. p. 345. l.

(1802).

< Wiw í'1/m'.s-ím FALL. Mon. eira. Snec. p. ( i l . 10.

(1807).
#

Fekete, felül vörös; feje csúcsán és oldalain fekete,

torjának eló'l'eléu egy hátul két-karélyos folt, utószélén

pedig egy közepén rnegszakasztott szalag, pajzskája, a

clavuson egy folt, a coriivm közepén egy szabálytalan

idomú szalag, továbbá röphártyája s a hasának oldalam

és közepén levő foltok feketék; fehér szegélyű röphár-
tyája közepén egy gömbölyű fehér folttal s tövéii két
kisebb fehér foltocskával vau diszitve.

A legelterjedtebb fajok egyike, mely nemcsak egész
Európában közönséges, liaueni Ázsiában Szibéria belse-
jéig, Kis-Ázsiábau Bagdadig és Palesztináig nyomul, sőt
még Éjszak-Afrikában Algírban is előfordul. Részint
kövek alatt vagy fák tövében, részint különféle virágzó
növényeken tartózkodik; kora tavaszszal verőfényes
helyekeri csoportosan szokott sütkérezni.

Nálunk is közönséges és tökéletesen kifejlett állapot-
ban tölti a telet; álczája július közepétől szeptember
közepéig található. Lellielyei: Budapest, Kis-Szent-Mik-
lós (Pest vm.), Alsó-Göböljárás (Székes-Fehér vm.),
Simoutoriiya (Tolna vm.), Pécs, Zágráb, Győr, Pozsony,
BeszterezeLáiiya, Lőcse, Rozsnyó, Torna, Szádellő és
Komjáti (Torna vm.), Kassa, Hidas-Némethi, Garadua,
Szolnok, Forró, Rásoiiy és Szikszó (Abauj vm.), Mis-
kolcz; Bogdánháza (Kraszna vm.), Kolozsvár, Gyeké
(Doboka vm.), Mező-Záh (Torda vm.), Felgyógy (Alsó-
Fehér vm.), Nagy-Csűr és Kis-Disznód (Szebenszék);
Meliádia; Bél (Bihar vm.), Nagyvárad, Debreczeii, Bé-
kés-Csaba, Szeged, Derékegyháza (Csongrád vm.) és a
palityi fürdő (Bács vm.).

3. L. APUANS BOSSI.

Coccineus; capite, anteunis, rostro, thoracis limbo
antico maculisque duabus aiigulato-arcuatis, marginerà

posticini! attiiigentibus, aiiterius coiivergentibus, scutello,

apice imo excepto, davo toto, macula parva corii dis-

coidali, membrana, pectore, angulo antico prostethii

excepto, ventris basi et segmento apicali, maculis con-

nexivi, ano pedibusque nigris; membrana albido-limbata

et macula media rotunda maculisque duabus basalibus

ornata, r?. ?. Long. 7S
L—8. Lat 2a

l •'"/,„.
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Cimex apuana Bossi Maut. ins. I I . j>. M.. 507. (1702).
J.yijai'M juinctiiiii FABR. Ent. syst. IV. p. 157. 75.

(1794); COQUEB. Hlustr. ins. I. p. \-\. tal». 10. fig. 14.
(1790); WOLFF Ic. cim. II. p. T.\. fig. 70. ( 1 8 0 1 ) ; FAHR.
Syst. Ehyng. p. 224. 04. (1803); LATR. Mist. mit. XII.
p. 214. 0. (1804); PANX. Faun. Germ. 118. tiib. 1 1 ;
BRÜLL. Exp. scient. Mor. III. p. 74. 27. (1832); BURM.
Handb. II. 1. p. 294. 5. (1835); H.-Scn. Nom. ent. I. p.
44. (1835); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 130. 7. (1840);
EAMB.Fauu.Aiid.il. p.155. 2. (1842); KoLEN.Mel.ent.il.
p. 75. 40. (1845); H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 198. (1853).

Lilijai'iix rentralis KOLEN. Mei. ent. II. p. 75. 39. tab.
9. fig. 13. (1845).

Lyijaeus a/n<ans FIEB. Eur. Hern. p. 165. 2. (1861).
*

Bíborvörös; feje, csápjai és szipcsőre, valamint torján
a& előszél és két könyök-idomúlag görbült, az utószélt
nem érintő, elől peilìg convergalo folt, továbbá pajzs-

kaja (csúcsának kivételével), röptyüin a clavus egészen,

a corium közepén pedig egy kis petty, azonkívül röphár-

tyája, melle (az előrnell előszögleteinek kivételével), ha-
sának töve és utolsó szelvénye s a comiexivum foltjai
alfelével és lábaival együtt feketék; keskeny fehér sze-
gélyű röphártyájának közepén egy gömbölyű fehér folt,
tövén két kisebb fehér foltocska foglárnak helyet.

Verőfényes kopár helyeken Európa melegebb tájain
keletre a Volgáig és Kaukázusig előfordul, sőt Algírban
is tenyészik.

Faunaterületünkön nagyobb mennyiségben csak a
miskolczi szőlőhegyeken fordul elő, hol 1875. szeptember
első felében száraz fatörzseken sütkérezve úgy kifejlett,
mint álcza állapotban észleltem. Azoukivi.il még csak a
budai hegyeken, Nagyvárad vidékén s Temesmegye ho-
moktalaj u pusztám Grebeuácz körül találtatott — má-
justól kezdve — egyes példányokban.

-t. L. PUNCTATOaUTTATUS FAIÌIt.

Niger; thorace, heuielytris, apice imo scutelli, limbo

mitico prostetbii, segmentis quarto rt íjniiito ventralibus

connexivoque rul i r is ; tbnniois parte posteriore, medio

inteiTupta , macula parviuscula oblonga pone medium

elavi, macula rotnndata media prope margineràcostalem

corii, uec non maculis connexivi nigris; inombrami nigra,

angulo basali interno, disco apieeque albido-maculata.

d1. 9. Loug. 4.t—5. Lat. ÍJ—If mlm.

Variai segmentis ventralibus concolorilms.

cinif.i- jniìii-tatnifiiitiitiix FABR. Spec. ins. II. p. 365.

161. (1781); Maut. ins. II. p. 300. 210. (1787); Rossi

Faun. etr. II. p. 242. 1324. (1700).

Li/!iai'iis punctatogiittatus FABR. Ent. syst. IV. p. 158.

77. (1794); Syst. Bliyng. p. 224. 97. (1803); LATR. Hist.

uat. XII. p. 214. 8. (1804); PANZ. Faun. Germ. 118. tab.

8; BURM. Handb. n. 1. p. 299. 6. (1835); H.-ScH. Nom.

ent. I. p. 44. (183S); COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 42.5.

(1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 131.8. (1840);

KOLEN. Mei. eilt. II. p. 70. 41. (1845); H.-ScH. Wanz.

Ins. IX. p. 199. (1853).

Lyyariix S<-liuiiiiiirlii ScHiLL Beitr. zur Eut. I. p. CO.

3. tab. 2. fig. 4. (1829); H.-Scn. Noni. eut. I. p. 44.

(1835); Wanz. Ins. IX. p. 199. fig. 985. (1853).

Lygaeus guttatus EAMB. Faun. Ami. II. p.155. 3. (1842).

Lygaeosoma piitirtatoi/iittata FIEB. Ein1. Hern. p. 167.

1. (1801).

Fekete; torja, röptyfii, pajzskájának csúcsa, eló'niel-

léuek előszélé, hasának negyedik és ötödik szelvénye s
cormexivuma vörösek; a törj utórésze, a clavusou egy
hosszúkás foltocska, a corium külső széle közelében pedig
egy gömbölyű folt, valamint a connexivum foltjai feke-
ték; a fekete röphártya belső alapszögletén, közepéu és
csúcsán egy-egy fehér folttal vau jelölve.

Hasi szelvényei egyes esetekben egészen egysziuüek,
feketék.

Teuyészési térköre Európa déli és keleti részére, to-
vábbá Algírra, sőt még Teneriffa szigetére is kiterjed.

Hazánkban áprilistól októberig a budai Sashrgvrii :i
gyérebb fajokhoz tartozik: ezenkívül még c-sak Mcliáiliá-
n;i l i'szleltetett.

LYGAEOSOMA SPIN.

/•:.«. Ili;,,, p. 2te. (1840).

A i ' T K i i o i . x M i i,s. Ami. .S'»»-. Liti. Li/nii. 1SGG. p. 368.

Corpus oblongum. Caput trianguläre, convexum, poni- A test hosszudad. A fej háromszögű, domború, a szo
oculos haud tiunidum; tuberculis n u t c n i i i f i - r i s c x t u s ob- nick mögött nem t luzzacl t ; a csápduilorok külvé
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tusis. Oculi margiuem auticum thoracis taugeutes vei
subtaiigeutes. Bostrum articulo quarto tertio breviore.
Thorax cariua longitudinali, marginem auticum attin-
gente destitutus; margine postico recto. Scutellum pla-
num, cariua longitudinali mstractum. Hemelytra saepis-
sime completa, margine apicali corii recto, prope apicem
clavi haud sinuato. Metapleurae postica oblique truncatae ;
orificiis rufis. Pedes mediocres, femovibus iuermibus.

tompa. A szemek a törj előszélét érintik. A szipcsó'r negye-
dik izüléke a harmadiknál rövidebb. A törj közepén az elő-
széltől kiinduló hosszormó nélkül, utószéléu egyenes. A la-
posdadpajzska közepén hosszormó emelkedik. Aröptyűk
többnyire tökéletesen kifejlődvék, acorium utószéle egye-
nes, a clavus csúcsa közelében nem öblös. Az utótarjak
hátul rézsűt csonkítottak ; a büzmirigy nyilasai vörheuye-
sek. A lábak középszerűek, a czombok fegyverzetleiiek.

1. L. KETICVLATVM H.-SCH.

Niger, griseo-pubenilus ; thorace impresso-punctato;
capitis parte anteoculari maxime declivi; linea longitu-
dinali, angulis posticis, plerumque etiain margine antico
angustissimo thoracis, apice scutelli, maculis conuexivi,
femorum apice, tibiis tarsisque rufis; maculis pectoris ad
coxas, limbo postico metastetliii et prostethii, hujus etiam
limbo antico griseo-flavescentibus ; hemelytris valde ab-
breviatis, incompletis, vei saepissime completis, basi plus
minus rüfescentibus, venis griseo-pilosis ; membrana
uigra, utriuque albido-hmulata et intus basili versus
albo-limbata. rf. 9 • Lóiig. í. Lat. í j '"/»,.

Variat colore rufescenti magis vel minus extenso.
Heterogaster reticulatus H.-Scn. Wanz. Ins. IV. p. 77.

fig. 405. (1839).
Li/yacosoma sanlea SPIN. Ess. Hém. p. 256. (1840).
Pàchymerus ranalUin RAMB. Faun. Arid. II. p. 152.

12. (1842).

Lyijaeiis sardons LUCAS Exp. scient. Alger. Ins. III.

p. 68. 67. tab. 2. fig. 4. (1840).

í_'//í//í/.v/vííV»/aí«.sH.-ScH.Wauz.Ius.IX.p.204..(1853).

Li/iiaeusowa reticiihita FIEB. Eur. Hern. p.168.2. (1861 ).

Fekete, szürkésen pelyhedző ; torja erősen pontozott ;
fejének szemek előtt fekvő része tetemesen lejtős; torján
a, középvonal, az utószögletek és többnyire egyszersmind
a keskeny előszél, továbbá pajzskájáiiak csúcsa, con-
iiexivumának foltjai és czombjainak csúcsa lábszárai- és
kocsáival együtt rőtsárgák vagy vörheuyesek; mellén a
csípők közelében levő foltok, az elő- és utómell utószélei
s az előmell előszélé sárgásak; röptyűi vagy tetemesen
megrövidültek, durványosak, vagy pedig többnyire töké-
letesen kifejlődvék, tövükön többé-kevésbbé vörhenyesek,
szürke szőrös erezettel; fekete röphártyája mindkét olda-
lán egy-egy félhold-alakú fehér foltocskával van diszitve
s azonkívül belől töve felé fehéren szegélyezve.

A vörheiiyes színezet terjedelme változékony s hol
kisebb, hol nagyobb mérvben szokott jelentkezni.

Verőfényes kövecses lej tekeri földi-eszünk délibb
tájain, Spanyolországtól egészen Astrachänig, és Algír-
ban él.

Nálunk a budai hegyeken gyakori és tökéletesen
kifejlett állapotban telel át. Május elején párosodik;
álczáival július elején találkoztam. Egy izbeu már a pesti
Bakos homoktalaj ali a rákos-palotai erdő közelében is
gyüjtetett.

AKOOATUS SPIN.

Ess. Hím. p. 257. (1840J.

TETRALACCUS FIEB. Eur. Hcm. p. 44 ét 164. (1861 J.

Corpus oblougum. Caput trianguläre, eonvexum, pone
oculos tumesceus, bis a margine antico thoracis distiucte
distantibus ; tuberculis antenuiferis apice extus haud
prominulis. Antennáé articulis secundo et quarto fere
aeque longis, vel hoc ilio paullo breviore. Thorax di-
stincte punetatus, anterius pone margiuem anticuin cal-

A test hosszudad. A fej háromszögű, domború, a
szemek mögött duzzadt; ez utóbbiak a törj előszélétől
szembetünóleg távol állanak ; a csápdudorok külvégszög-
lete tompa. A csápok második és negyedik izüléke egyenlő
hosszú vagy ez utóbbi amannál valamivel rövidebb. A törj
szembetünóleg pontozott, elől az előszél közelében hava-
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losus, pone callum carina longitudinali instructus et

antorins plus minus distincte biimpressus. Scutellum

]>l:Miiuii, carina longitudinali instructum. Hemelytra com-

piuta , margine apicali corii recto, propc apicem davi

haud sinuato. Metapleurae postico recti1 truncatae, angu-

lis posticis rectis; orificiis rufis vel pallidis. Pedes me-

diocres, femoribus inermibus.

diilyos, e mögött egy hosszormó és kút többé-kevésbbé

szembetünőbenyomáslátható.Alaposdadpajzskaközepén
hosszormó emelkedik. A röptyíík tökéletesen kifejlődve];,
a corium utószéle egyenes, a clavus csúcsa közelében nem
öblös. Az utótarjak hátul egyenesen csonkí tot tuk, utnszög-
leteik épek; a büzmirigy nyílásai vörhenyesek vagy sár-
gásak. A lábak középszerűek, a e/.ombok fegyverzetlenek.

;. A. MELANOCEPHALUS FARK.

líuber; capite, antenuarum articulo primo totó, se-
cundo basi apiceque, thoracis fascia media transversa,
utriiique versus angulum posticum extensa, inargines
laterales et posticum hatul attingente, scutello, margine
costali parteque posteriore corii, pectore, maculis con-
nexiv i et lateralibus ventris, annulo apicali lato l'emorum,
basi tibiarum tarsorumque articulo ultimo nigris ; buccu-
lis, inaculis pectoris ad coxas, limbo postico segmentorum
pectoris limbisque antico et lateralibus prostethii rubris;
membrana fusca aeuescente; articulis secundo et quarto
aiiteunarmn f'ere aeque longis. d". Long. (i. Lat. li! '"/»»•

l.i/i/ticiis iHi'ltiH'M-f'iilialiis FAHK. Elit. syst. Suppl. p. 5-ÌO.

75. (1798); COQUEB. Illustr. ins. I. p. 37. tal), il. fig. I I .

( 1 7 ( . l ( l ) ; FABR. Syst. Ehyng. p. 22-i. 95. ( I S O I Ì ) ; LATK.

Hist. uat. XII. p. 2U. 7. (1S(H); SCIIILL. Beitr. zur Eilt.

I. p. ( i l . 5. (!Sa9); BURM. Haudb. II. 1. p. 299. 7. (1835);

H.-ScH. Noni, ent. I. p. 43. (1835); PANZ. Faun. Gerui.

127. tab.9; BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 131. 9. ( 1840);

H.-ScH. Wauz. Ins. IX. p. 198. (1853).

Anicaliix iurlaniH-ffilmimiHPIN. Kss.Hém. p.257. f i 840) ;

FIEB. Eur. Hein. p . KIT . ( I Sii I ) .

Vörös; feje, első csiipixiilél«' egészen, a másodiknak
töve és csúcsa, valamint tor jának közepén egy oldalvást
az utószögletek felé megnyúlt, ile ;ix. oldal- és utószéleket
nem érintő haránt sáv, pajzskája, coriumának ol i la l s/cé lc
és utórésze, melle, connexivum-foltjai, a hasi inak oldalain
levő pettyek, valamint czombjainak vége felé egy széles
gyűrű, lábszárainak töve s kocsáinak utolsó izüléke feke-
ték; ajaklemezei, mellén a csípők mellett levő foltok s ax.
egyes szelvények utószék'i, azonkívül az élőméi! elő- és
oldalszélei vörösek: barna röphártyája érczes fényt mu-
tat; csápjainak második és negyedik izüléke körülbelől
egyenlő hosszú.

E fajt, uiely Európa melegebb vidékein keletre Sa
reptáig vau elterjedve, a m. n. muzeuiu magyarországi
gyűjtemény ében egy ismeretlen lelhelyről származó him-
példáuy képviseli. A bécsi cs. és k. udvari termény tár
Budáról kapott egy példányt.

NYSIUS DALL.

uf Hon. II. p. 551. (1852).

Corpus ovatum vei oblongum. Caput trianguläre, eou-
vexum, pone oculos haud tumiduni ; angulo apicali tuber-
culorum anteuuiferorum prominulo, acuto vei acutiusculo.
Oculi marginem auticum thoracis tangentes TÓ! subtau-
gentes. Kostrum pone coxas postica» haud vei vix exteu-
sum. Thorax cum capite scutelloquu distincte puuctatus.
Scutellum prope basin plus m i n u s distiiicte transversiin
elevatimi vel basi plus minus antrorsum depressimi, dein
posturiora versus ruga obtusa longitudinali instructum.
Hemelytra saepissime completa, margine apicali corii
prope. apicom citivi sinuato. Pedes mediocres, femoribus
inermibus. Seguieutum genitale mnrium foveolatum.

A test tojásidomú vagy hosszudad. A fej háromszögű,
domború, a szemek mögött nem duzzadt; a csápdudorok
kiilvégs/.öglete kiálló, többé-kevésbbé begyes. A s/emek a
törj előszélét érintik. A szipcsőr épen nem vagy csak
alig nyúlik a hátsó csípőkön túl. A törj a fejjel és pajzs-
kával együtt szembetünoleg pontozott. A pajzsica töve
mögött többé-kevésbbé s/einlietiinő haránt emelkedést visi l
vagy pedig tövén többé-kevésbbé lenyomott, s a/.tán onnan
kezdve hátrafelé tompa hosszormó hu/.ódik. A röptyűk
többnyire tökéletesen kifejlődvék, a corium utós/.éle a cla-
vus csúcsa kö/elében öblös. A hibák középszerűek, a czom-
liok fegyverzetleiiek. A liimek ivars/elvény«' gödröoskés.
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A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (G). A corium külszéle közepén kiszélesedett.
2(3). Aropty.uk tetemesen rövidültek vagy tökéletesen

kifejlődvék, ez utóbbi esetben a röphártya két
belsű ere nincsen haránt futó ér által összekötve ;
a pajzska hosszormója fehér. - - N. Jacobeae

SCHILL.
3 (2). A röptytík tökéletesen kifejlődvék s a röphártya két

belső ere egy haránt futó ér által van össze-
kötve.

4 (5). Fénytelen; a pajzska, csúcsát kivéve, egészen feke-

tés; a röptytík nem áttetszők. - - N. Tlujnii
WOLFF.

5 (i). Kissé fénylő; a pajzska hosszormója fehér; a röp-
tyűk áttetszők. — N. Senetíonis SCHILL.

0(1) . A corium külszéle egyenes.
7 (8). A test felülete nem szőrös; a röphártya a potroh

végén túl nyúlik. — X. heleeticus H.-Scn.
8 (7). A test felülete rövid felálló szőrözettel; a röphártya

nem nyúlik a potroh végén túl. — A7, pinu-ti-

nis H.-ScH.

1. N. JACOBEAE SCHILL.

üvíitus vei suboblongo-ovatus, pallide flavescenti-
griseus, fusco-pímctatus, subtus cum femoribus auticis
basiu versus iiigricaus, mactüis ad coxas albidis ; ven-
tris limbo griseo-flavescente, nigro-maculato ; antennis
totis nigris vei articiúis secuudo ét tertio ililute ferru-
giueis, basi apiceque iiigris ; ruga longitudinali scutelli
albicla ; hemelytris saepissime valde abbreviatis, iucom-
pletis, vei eompletis, medio leviter ampliatis, eorii mar-
giné apicali fusco-lineolato ; membrana sordide hyaliiia,
venis duabus interioribus vena trausversa hauti cou-
junctis r?. ?. Loug. 4|—5J. Lat. ÍJ—2 mjm.

ff. Ventris maculis duabus posterioribus griseo-fla-
vescentibus. /

9 . Ventris disco posteriore griseo-flavescente.
Heteror/aster Jaroheae SCHILL. Beitr. zur Eut. I. p. 87.

(j. tab. 8. fig. 2. (1829.)
PachijHierus Frayariae BOH. OfV. Vet.-Ak. Förh. 1852.

p. 52. 4.
Ci/tinis ( Artheneis) Jacolcae FLOE Ehynch. Livi. I. p.

290. 1. (1860).
Xi/siiis Jacobeae FIEB. E úr. Hem. p. 1B8. 1. (l S C I ) ;

STÍL üí'v. Vet.-Ak. Förh. 1S02. p. 212. 1. et 1872. p. 43.
/ji/i/tiriiis Jaciiln'ai' THOMS. Opusc. ént. II. p. 183. 5.

(1870).

Tqjásidomu vagy hossztojásdad, sárgás-szürke, bar-
násán pontozott, alul a mellső czombok tövével együtt
feketés, mellén a csipűk mellett fehér foltokkal ; hasának
széle sárgás, fekete foltokkal tarkázva ; csápjai egészen
feketék vagy azoknak második és harmadik izüléke
szennyes rőtsárga, csak tövén és csúcsán fekete ; pajzs-
kaján fehéres hosszornió emelkedik ; röptyüi legtöbb-

rtyire tetemesen rövidültek, durváuyosak, vagy pedig töké-
letesen kifejlődvék, közepükön kiszélesedvék, a corium utó-
szélén fekete vonalakkal ; röphártyája szennyesen áttet-
sző, két belső ere nincsen haránt futó ér által összekötve.

A him hasának utófeléii két sárgás folt foglal helyet ;
a nőstény hasának közepe pedig egészen sárgás.

Ezen éjszaki faj, mely röphártyájáiiak eltérő erezete
által ezen alesalád valamennyi többi fajától különbözik,
földrészünk hidegebb s hegyesebb tájain tenyészik és
hazánkban eddig csak az éjszaki felföldön fedeztetett fel
négy példányban. Az egyik tökéletesen kifejlett röphár-
tyával biró példány Sztráuszke trencsénmegyei falu, egy
másik durványos röpszervű pedig Tátrafüred mellől
származik ; ez utóbbihoz hasonló két példány került
ujabban a ni. n. múzeum gyűjteményébe Máramarosme-
gyéből Kőrösmező határából.

2. N. THYMI WOLFF.

Oblongo-ovatus, subopacus," pallide flavesceiiti-gri-
seus, fusco-punctatus, subtus nigricaus, maculis ad coxas
albidis ; anteimis nigris, articulis secundo ét tertio iuter-
dum fusco-testaceis ; scutello, apice imo excepto, nigro ;
hemelytris eompletis, medio distincte ampliatis, venis
interdum fusco-hneolatis, margine apicali corii fusco ;
membrana sordide hyaliiia vei iiifuscata, interstitiis ve-
iiaruni obscurioribus vei fuscis. $. 9 . Long. 3^—4!.
Lat. l — I Á *'/,„.

cf. Segmentis tribus posterioribus ventris medio
li iul ioque griseo-flavescentibus.

9 . Ventre griseo-flavescente, utriuque nigi'o-vittato.
Li/nai'iiK 'iinjiiii WOLFF Ic. cím. IV. p. 149. fig. 143.

(1804); THOMS. Opusc. eiit. II. p. 182. 3. (1870).
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Hi'ti'i'iiiinxtiT < / • / < • ( ( . SfiiiLL. Beiti1, xur liut. 1. p. SO.

4. tab. 7. fig. 10. (1829); H.-Hcn. I 'AXX. Filini. Germ.

135. tab. 15; Nom. ent. I. p. -ili. (1X30).

r'i/wM.v ;•>/(•,(.• BUKM. Haiidl). II. 1. p. ;»>_'. :>. (1835);

VOLL. Tijdsch. voor Ént. Sor. á. V. p. 294. i.', tali, 12.

fig. 4. (1870).

Hctero/iaxter Thi/iiii GURT. Brit. Ent. XIII. p. 597. 1.

(1836) ; SAULIÌ. Mon. Gcoc. Fenn. p. 52. 2. (1848).

Cynms fArtlteneisJ l-',ri<-<n' KI.OK Ehynch. Livi. 1. p.

292. 2. (1860).

Xi/sius tlii/mi FIEB. Ein-. Hern. p. It i!) . 3. (1861);

STALÖÍV. Vet.-Ak. Furii. 1SC.2. p. 213. 3; DOUGL. et

SCOTT Brit. Hern. I. p. 22(i. 1. tab. 8. fig. 4. (1865).

.Vi/*/«* ijrai-ilix SCOTT Ent. Zeit. XXXI. p. 98. (1870).
=>;

HoBsztojásdad, fénytelen, sárgás-szürke, barnásán

pontozott, alul feketés, mellén a csípők mellett fehéres
foltokkal; fekete csápjainak második és harmadik izüléke
néha sárgás-barna; pajzskája, csúcsát kivéve, egészen
feketés ; tökéletesen kifejlődött röptyűi közepükön szeni-
betünőleg kiszélesedvék, erezetük itt-ott, valamint a
corium ntószéle barna ; röphártyája szennyesen áttetsző
vagy barnás, az erezet közötti térések sötétebb színe-
zetűek.

A hímnél a has oldalszélei és bárom utolsó szelvénye
sárgás ; a nőstény hasa egészen sárgás, oklalvást egy-egy
fekete csíkkal.

A legelterjedtebb fajok egyike, mely nemcsak egész
Európában, haúeru Szibériában egészen Irkucskig és az
Amur-vidékig előfordul.

Nálunk júniustól szeptemberig mindenféle növénye-
ken tanyázik s ez utóbbi hónap elején párosodik. Lei-
helyei : Budapest, Pécs, Parnó (Zemplén vm.), Nagyvárad,
Szeged, Szatyrnaz (Csongrád vm.), Új-Szeged (Toroutál
vai.), Pality (Bács vin.), Grebeuácz (Temes vm.)

3. N. SF.NECIONIS SCHILL.

Üblongo-ovatus, pariim laevigatus, pallido rlavescenti-
griscue, fusco-punctatus, subtus uigricans, maculis pec-
toris ad coxas albidis ; ventris disco postice limbotnic cum
ano griseo-flavesccutibus ; autennis pallidis, articulis
secuudo ét tertio, interdum etiam quarto basi, articulo
l > r i m o apicem versus nigris, articulo quarto plerumc|iie
infuscato; scutello basi nigro, ruga longitudinali n l l i ida
instructo; hemclytris completis, pellucidis, medio d i-
stinctc ampliatis, venis pallidis, margini' suturali clavi ct
margine apicali corii i'uscis; membrana decolori', disco

intei 'duiu guttiila fusca notata, d1- ? • Lóiig. 3j — 1-. Lat.

iiiitix SCHII.I . . l l c i t r . /.úr Knt. 1. p.
S7. 5. tál... S. li-,'. 1. ( 1 S : > ! I ) ; H-Sc-n. I ' A N X . Faun. ( íenu.
i:i5. tah. 14; Nőm. ént, I. p. Ki. (1835).

.li'tlu-iii'ÌK i-1/niiiiiìfx Si'iN. Ess. Héin. p. ~2.j2. I .

(1840).

r»/-/;»« /•>/.-,/,• KOLEN. Mei. ent. II. p. (10. á l . ( i s i . r . i .

.\'l/xiiln xi'iiiriiill.ífl FlEB. ElU'. HeUl. p. 109. 6. (1861).

Hossztojásdad, kissé fénylő, sárgás-szürke, l i : t r i i i i s a i i
pontozott, alul feketés, mellén a csípők mellett t'.'héiTs
foltokkal; basa köx.epén és szélein alfelével együtt sár-
j f i i s ; sárgás csápjainak második és harmadik, néha niég
negyedik izüléke is tövén, első izüléke pedig csúcsa felé
fekete, a negyedik izülék többnyire barnás ; fekete tövíí
pajzskáján fehéres hosszormó emelkedik; tökéletesen
kifejlődött röptyűi áttetszők, közepükön szembetünőleg
kiszélesedvék, erezetűk sárgás, a clavns varráuyszéle s a
corium utószéle barna; röphártyája színtelen, néha azon-
ban közepén egy barna foltocska látható.

Európa mérsékelt tájaitól Algírig és a Kaukázusig
vau elterjedve.

Fauuaterületüukön« száraz , gyepes helyeken igen
gyakori; tökéletesen kifejlett állapotban telel át s június
és augusztus elején párosodik. Lelhelyei : Budapest ; Korn-
játi és Szádelló' (Torna vm.), Kassa, Forró, Csecs és
Sornodi (Abauj vm.), Homonna és Parnó (Zemplén vm.),
Sztrajnyán (Ung vm.), Őrös (Szabolcs vm.), Nagyvárad,
Bél és Eév (Bihar vm.), Tövis és Felgyógy (Alsó-Fehér
vm.); Mehádia, Orsóvá; Oravicza, Franzdorf (Krassó
vm.), Baziás, Grebeuácz (Temes vrn.), S/őreg és. Új-
Szeged (Torontál vm.), Szeged, Szentes, Csongrád, Hor-
gos (Csongrád vm.), Üszög (Baranya v iu . ) .

/. N. HELVETICUK H.-SCH.

Oliliuigns, obsoletissime pubescens, pallide tlaves-
centi-griseiis, iusi-o-pniu-tutus, subtus nigro-variegatus,
l i m b o postico mctastethii maculisquc poctoris ad coxas,
uec non orificüs extrorsuni auricolato-prominulis, albi-
dis; antennis uigro-fuscis, plerumque ad partém l'usco-
testaceis; ruga longitudinali scuteUi alluda ; lieiiielytris
completis, haud fusco-piinctatis, medio Imud ampliatis,
venis fusCO-lineolatis, margine apicali corii f u s e n ; m e n i
l i r a n a a b c l o m i n i s apici-m c l i s t i u c t i ^ - s i m e si i] ieranto, deco-
lore, iuterstitiis venarum disco saepiss ime ini'uscatis.
d1. 9 . Long. IJ— uè. Lat. U — li "'Im.
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Htterogaster tlii/ini H.-Scn. PANZ. Faun. Germ. 135.
tab. 13; Nőm. ént. I. p. ÍG. (1835).

Heterni/aster ericae BOH. Vet.-Ak. Haudl. 1849. p. 245.
Cyiinis helreticus H.-Scn. Wanz. Ins. IX. p. 203.

(1853).
Xysiits olsuletus FIEB. Eur. Hem. p. 170. 9. (1861).

Hosszudad, alig észrevehetőleg pelyliedző, világos-
sárgás, barnásán pontozott , alul feketével tarkázott,
mellén a csípők mellett fehéres foltokkal , az utómell
utószéle s a bűzrnirigynek kifelé megnyúlt nyilasai szin-
tén fehéresek; csápjai sötétbarnák, többnyire részben
sárgásak; pajzskáján fehéres hosszormó emelkedik; röp-
tyfíi tökéletesen kifej löd vek, barna pontozás nélkül, egye-
nes külszéllel, barna vonalos erezettel és ugyan ily szinü
corium-utószéllel ; röphártyája a potroli végén szembetü-
uőleg túl nyúlik, színtelen, csak közepe táján az erezet
közötti térések barnásak.

Ezen érdekes faj, melyet sokan a következővel tévesz-
tenek össze, s mely csak Frauczia-, Svéd-, Orosz- és
Németországból és a Svájczból volt ismeretes, hazánk-
ban is meglehetősen, noha gyéren van elterjedve. Éii
június elejétől szeptember közepéig gyűjtöttem a budai
hegyeken, a pesti Rákoson, továbbá Görgő és Komjáti
mellett Tornamegyében, valamint Miskolez mellett és
Orsovánál.

A sequente corpore pallidiore, haml piloso, thorace
antrorsum fortius angustato, scutello convexiore, liemely-
tris hátid fusco-puiictatis, membrana abilomine semper
longiore bene distinctus.

5. K. PUNCTIPENNIS H.-SCH.

Oblongus, breviter pilosus, sordide rlavesceiiti-griseus,
fusco-puiictatus, subtus nigro-variegatus, limbo postico
metastethii, maciüis pectoris ad coxas orificiisque extror-
sum auriculato-prorniiiulis, albidis; antennis nigro-fuscis
totis vei ad partém fusco-tcstaceis ; ruga longitudinali
scutelli albida; hemelytris completis, medio haud ainplia-
tis, parce fusco-conspersis, margine apicali fusco; mem-

brana abdominis apicem miuqtiam superante, decolore,
interstitiis venarum vittis interruptis fuscescentibus no-
tatis. d1. ?. Long. 4^—6. Lat. U—If %.

Li/i/a/'us tlujnii FALL. Mon. cini. Suec. p. 63. 3. (l 807) ;
ZETT. Fauu. lapp. I. p. 409. 2. (1828); FALL. Hem.
Suec. Cim. p. íí). 3. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 262.
2. (1840).

Heterogaster tlii/mi SCHILL. Beitr. zűr Ént. I. p. 85. 3.
tab. 7. rig. 9. (1829).

HcteriM/a,iter punctipmnis H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p.
75. fig. 403. (1839).

(.'ijimis l Arthmeis) thíjmi FLÓR Ehynch. Livi. I. p. 293.
3. (1860).

Xi/xiiix iiuììiii/ii'iìitìx FIEB. Eur. Hem. p. 170. 8. ( 18(> l ) ;

STAL. Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862. p. 213. 2. ét 1872.

p. 43.

Nysitts puíescens SAHLB. Not. Skpts pro Faun, et Flor.

Fenn. Förh. IX. p. 170. (1868).

Lygaeus punctipennis THOMS. Opusé. ént. II. p. 182.4.

(1870).

Hosszudad, felülete rövid felálló szó'rözettel, szeny-

iiyes szürke, barnásán pontozott, alul feketével tarkázva,

mellén a csípők mellett fehéres foltokkal, az utómell utó-
széle s a bűzmirigyiiek kifelé megnyúlt nyilasai szintén
fehéresek; -csápjai vagy egészen feketésbarnák vagy rész-
ben sárgás-barnák; pajzskáján fehéres hosszormó emel-
kedik ; tökéletesen kifejlődött röptyííi barnán pontozottak,
a corium utószéle barna; színtelen röphártyája soha sem
nyúlik a potroh végén túl, az erezet közötti tereseket
barnás pettyek foglalják el.

Teuyészési térköre a legkiterjedtebb, a mennyiben
nemcsak Európa legtöbb tartományában, hanem Szibé-
riában egészen Kamcsatkáig előfordul, sőt még az Éjszak-
Amerikához tartozó Sitka-szigeten is észleltetett.

Hazánkban június elejétől szeptember végéig talál-
ható; júliusban párosodik; álczája szeptember első felé-
ben jelenik meg. Lelhelyei: Budapest, Szeged, Nagyvá-
rad, Felgyógy( Alsó -Fehér vm.); Miskolez; Forró (Abauj
vm.), Komjáti és Derenk (Torna vm.).
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M Á S O D I K ALCSALÁD.

CYMINA STÁL.

Caput trianguläre, minus latimi ; ju^'is f y l o

distincte brevioribus. Ocelli adsunt. Thorax postico

convèxo-declivis. Hemelytra cura thorace scutelloque

distinctissiiue punctata; venis interioril)us niem-

branae vena transvcrsa bautl conjunctis. Humus

alarum nullus voi o vena subtensa ernissus. Alxlo-

nien spiraculis scgmentorum ornnium in conncxivo

positis; suturis ventralibus omnibus margines attia-

gentibus et utrinque rectis.

A fej háromszögű, i n ' i n feltüúőleg szeles; a járom-
lemezek a fejbütyoknel s/embetünöle«,' rövidebbek.
A szemecsek tisztán kivehetők. A törj titószéléii
domboruan lejtős. A röptyíík valamint a törj és
pajzska szembetűnő ponto/.-issa], a rophártya kft
belső ere uincseu haránt futó ér által összekötve.
A Bzárnyhorog h iányzik vagy az alsó föérböl ered.
A potroh valamennyi le^lika a eonnexivumon van
elhelyezve ; a hasi varrányok mindkét oldalon egye-
nesek s az oldalszelekig érnek.

E kis alcsalád, melyből iauuáuk területén csak 4 faj
él, az előbbitől főleg a rophártya eredete és a röptyíík
szembetűnő pontozása által tér el. A náhuik előfor-
duló 2 nem a következő jellegek által különbözik egy-
mástól :
l (2). A törj előrésze haránt fekvő barázdák nélkül ; a

hátral'elé sxélesliiüt clavus viirránys/.élc ;i
kánál hosszabb. — < 'i/inus HAHN.

2(1) . A törj előrészén két haránt fekvő barázda van
bevésve; a mindenütt egyenlő szélességű clavus
varrányszéle a pajzskánál rövidebb. — l\l,-iiln
ccrtiis WESTW.

OYMUS HAHN.

Wnnz. Ina. L p. 76. (1831 J.

Corpus oblouguin. Caput subtransversum, utrinque
sulco longitudinali instructum ; tuberculis antenniferis
apice extus autrorsum acutiuscule prominulis ; bucculis
brevibus, sat elevatis ; gúla haud silicata. Eostrum pone
coxas posticas haud extensum. Antennáé corpore bre-
viores, articulo primo incrassato, brevi, apicem ca]>itis
haud attingente, articulo quarto tertio breviore. Thorax
ante medium ruga longitudinali laevigata instructus,
sulculis transversis anticis destitutus, basi truncatus.
Scutellum transversum. Hemelytra completa, dense forti-
terque irregulariter puuctata, davo retrorsum ampliato,
commissura scutello longiore. Alarum areola liamo desti-
tuta. Pectus iuter coxas sulco percurrente instructum.
Pedcs breves, femoribus iuerinibus.

A test hosszudad. A fej kissé harántos, mindkét,
oldalán egy hossz-barázdával ; a esiípdudorok külvég-
szöglete hegj'escn kinyúló; az ajaklemezek rövidek, meg-
lehetősen emelkedettek ; a torok barázda nélkül. A szip-
csőr nem nyúlik a hátsó csípőkön túl. A csápok a testnél
rövidebbet, az elstí izülék vastagodott, rövid, a fej csú-
csáig nem ér, a negyedik izülék rövidebb a harmadiknál.
A törj közepe előtt sima hossz-ormó foghi l bdyrt . rlúré-
szén haránt fekvő barázdák nélkül, utószélén csonkított.
A pajzska harántos. A röptyíík tökéletesen kifejlódvék,
sűrű, erős és rei idetlen pontozással, ii hátrafelé széleslmlt
clavus varrányszéle ii pajzskánál hosszabb. A szárnyhorog
hiányzik. A mell közepén a csípők között egy b : in ixdn
vonul végig. A lábuk rövidek, ;i c/ombok fegyveiv.etlenrk.

A FAJOK ATNKZETE.

l (2). A pajzskn kö/.epén világos színezetű sima hossz-
ormóval ; a második csápizülék a harmadikkal

egyeuló hosszú vagy kissé hosszabb. — < '. i/lnii-
HAHN.

\ : MAGYAUOlts/.Ai> LYOASOAI
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2 (1). A pajzska sima hosszormó nélkül, mindenütt erő-
sen pontozott.

3 (4). A pajzska, valamint a, potroh háta fekete; a
második csápizülék csak valamivel rövidebb

a harmadiknál. • C. melanocephalus FIEB.
4 (3). A potroh háta és a pajzska sárgásak; a második

csápizülék a harmadiknál sokkal rövidebb. -
('. clavicv.lus FALL.

J. C. OLANDICOLOR HAHN.

Flavo-vei testaceo -grisescens, distincte punctatus,
hemelytris, vitta longitudinali excopta, pallidioribus ;
subtus nigro-fuscus, pectoris lateribus ét maculis ad
coxas nec non apice limboquo abdominis testaceis ; arti-
culis antennarum seciuido ét tertio snbaeqnalibns, ultimo
fusco ; carina ante medium thoracis nec non scuteUi
disthictiore, pallida, laevi. c T . ? . Loug. 4J—5. Lat.
U-U™/™.

Cyniiis glamìicuìof HAHN Wanz. Ins. I. p. 79. fig. 45.

(1831); BLANCH. Hist. dos Ins. III. p. 131.2. (1840);

FIEB. Eur. Hern. p. 203. 1. (1801) ; STAL. Üfv. Vet.-Ak.

Förh. 1862. p. 223. 1; DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I.

p. 230. 2. (1805); VOLL. Tijdsch. voor Ént. Ser. 2. V.

p. 295. 4. tab. 12. fig. 0. (1870).

Hfterogaster i/laiiiìifiiìin- MEYEU Eilt. Zeit. II. p. 89.

10. (1841).

Cymus f Cymus) glandicolor FLOR Khynch. Livi. I. p.

299. 5. (1860).

Lygaeus glandicolor THOMS. Opuso. ent. II. p. 183. 7.

(1870). A

Barnás- vagy szürkés-sárga, szernbetiuiőlegpontozott,
röptyűi, egy hosszában elnyúló esik kivételével, világo-
sabbak ; alvil sötétbarna, melle oklalvást s a csípők mellett,
valamint hasának csúcsa és szélei sárgásak; a második
és harmatuk csápizülék körülbelül egyenlő hosszú, az
utolsó csápizülék barna; a torjának előfelén, valamint a
pajzskáján emelkedő hosszormók szembetünőek, világos
színezetűek és simák.

Ezen egész Európában tenyésző faj, rnely egészen a
Volgáig és Kis-Ázsiáig van elterjedve, faunaterületüukön
nem gyakran fordul elő. MANN Josefsthal mellett gyűj-
tötte Horvátországban; én pedig 1873. június 12-én egy
példányt találtam a rákos-palotai erdőben. Nagyobb
mennyiségűén fedezte fel PÁVEL JÁNOS m. n. múzeumi
gyűjtő 1875. július havában Kőrösmező körül Máramaros-
megyébeu.

2. C. MELANOCEPHALUS F1EB.

Luteus, distiuctissime punctatus, hemelytris palli-
dioribus, subtus curn capite et apicibus corii clavique

nigro-fuscus ; articulia antennarum secundo ét tertio
subaequalibus, ultimo infuscato; seutello haud carinato
ét abdominis dorso nigris, couuexivo luteo ; femoribus
apice flavescentibus. <f. ?. Long. SJ—3']. Lat. l — l £ '"/,,,.

CIJÌIIIIK melanocephalus FIEB. Eur. Hűin. p. 203. 2.
( I S ( i l ) ; SAUNDERS Eiitom. montili. Mag. XI. pag. 62.
(1874).

#

Agyagsárga, erősen pontozott, röptyűi világosabb
színezetűek, alul fejével s a corium és a clavus csúcsával
együtt sötétbarna ; a második és harmadik csápizülék
körülbelől egyenlő hosszú, az utolsó csápizülék barnás ;
pajzskája hosszormó nélkül s a potroh hátával együtt
fekete, a comiexivum sárgás; czombjaiuak csúcsa sárgás.

Teiiyészési térköre Európa központi részére és Angol-
országra szorítkozik.

Hazánk déli részem május közepétől júliusig találta-
tott a következő helyeken: Pilisi hegység (Pest vm.),
Harkány (Baranya vm.), Baziás és Grebenácz (Temes
vm.), Nagyvárad, Nagy-Szeben, Nagy-Csűr és Fenyő-'
falva (Szebenszék).

3. C. CLAV1CVLVS FALL.

Flavescenti-griseus, diiistiucte punctatus, hemelytris
et abdoniiue pallidioribus ; articulo secundo anteunarum
tertio breviore, articulo ultimo uec 11011 capite subtus
pectoreque nigro-fuscis ; apice corii leviter iufuscato ;
limbo ven tris late incarnato ; seutello haud carinato.
cf. ?• Loug. 35

l. Lat. l "'/».
Li/i/at'im flui'ifiilux FALL. Mou. cim. Suec. p. 64. 4.

(1807); GEEM. Faun. iiis. Eur. 10. tab. 12.; THOMS.
Opusé. ént. II. p. 183. G. (1870).

Lyijaem Carici* ZETT. Faun. lapp. I. p. 4-73. 1 1 .
(1828); FALL. Hem. Suec. Cim. p. 51. 5. (1829); ZETT.
Ins. lapp. I. p. 264. 14. (1840).

Hetcnnjaster claeiculus SCHILL. Beitr. zűr Ént. I. p.
90. tab. 8. fig. 6. (1829); H.-Scn. Nőm. eiit. I. p. 46.
(1835); MEYEH Ent. Zeit. II. p. 89. 10. (1841).

Cymus clavli-iiiiis HAHN Wauz. Ins. I. p. 77. fig. 44.
(1831); BUEM. Handb. II. 1. p. 292. 3. (1835); BLANCH.
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Hist. des Ins. III. p. 131. 3. (1840); AM. et SÉRV. Hist.
des Hern. p. 259. 1. (1843); COSTA Cim. Neap. ceiit. II.
p. 32. 3. (1843); KOLEN. Mei. ent. IL. p. 91. 63. (1845);
SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. 72. 2. (1848); FIEB. Ein-.
Hern. p. 204. 3. (1861); STA^L Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862.
p. 223. 2; DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 235. 1. tab.
8. fig. 8. (1865); VOLL. Tijdsch. voor Ént. Ser. 2. V.
p. 294. 3. fall). 12. fig. 5. (1870).

(''i/inii.-i (Cijnnis) rlarinilns FLOR Rliyuch. Livi. I.
p. 300. G. (1800).

Oymux ariih'llus REUT. Auu. Soc. eut. Scr. 5. IV.
p. 560. 5. (1874).

Sárgás-szürke, szembetünöleg pontozott, röptytíi és
potroha világosabb színezetűek ; a niásoclik csdpizülék
rövidebb a harmadiknál, az utolsó csápizülék valamint
feje alul és melle sötétbarna; a corinrn csúcsa kissé l>;ir-
uás ; hasa széles vörlienyes szegélyzettel ; paj/skája bossz-
ormó nélkül.

Egész Európában kclotro a Volgáig és Kaukázusig,
valamint Algírban honos.

Nálunk április vécétől augusztusig száraz gyepes
helyeken néha gyakran található. Leihelyei: Budapest,
Pécs, Pality (Bács vm.), Új-Szeged (Torontál vm.) ;
Horuouuíi (Zemplén vm.), Szohráncz (Ung vm.) és a
máramarosi Pietrosz-havas.

KLEIDOÖEKUS WESTW.

Introd. Moti. Cliissif. II. p. 122. (1840).

ISCHNORHYNCHUS FlEB. Elír. Hcììt. p. 51 ét 199. (1861J.

Corpus oblougo-ovatum. Caput trianguläre, sulcis

longitudinalibus destitutum; tuherculis autenuit'rris

apice haud promirmlis; bucculis pereurrentibus, ponc

médium humilihus. Kostrum coxas postica» multo

siiperuns. Antennáé corpore breviores, articulo primo

upicein capitis superante, articulo quarto tertio lon-

giore. Thorax sulculis duohus trausversis aiiterius in-

structus, basi rotundatus, margine posteriore utrinque

auguste depressus. Scutellum aequilaterum. Hemelytra

completa, hyalina, seriebus nonnullis puuctorum in-

structa, lateribus davi parallelig, commissura «entello

breviore. Alarum areola hauio e vena subtensa eurisso

mstructa. Orificia extrorsum longe exteusis et apice

dentato-productis. Pedes mediocres, femoribus iner-

ruibus.

A test hossztojásdad. A fuj háromszögű, hossz-
barázdák nélkül ; a csápdudorok külvégszöglete nem
uyúlik ki előre; az ajaklemezek a fej alsó részén egészen
végig vonulnak, közepük mögött alacsonyak. A s/úpcs/ír
sokkal nyúlik a hátsó csípőkön túl. A csápok ;i t r s tnr l
rövidebbek, az elsu izülék a tej csúcsán túl nyúl ik, a ne-
gyedik iziilék hosszabl) a harmadiknál. A törj, melynek
eló'részéu két haránt fekvő barázda van bevésve, utószé-
lén kerekített s ugyanott oldalvást keskeuyen lenyomott.
A pajzska cgyeiioldalu. A röptyük tökéletesen kifejlődvék,
áttetszők s néhány pontsort viselnek ; a mindenütt egyenlő
szélességű clavus varráuyszéle a paj/skánál rövidebb. A
szárnyhorog az alsó főérből ered. A bűzmirigy nyílása
ki i l ső szélén logidoniu karély alaJgábon hoss/.an n y ú l i k
kifelé. A lábak középszerűek, a czombok fegyverzetleuek.

1. K. KESE DA E PANZ.

Sordide testaceo-navesceus, supra cum pectorc < l i
stíncte pun ctatus, sub tus cum sulculis trans ver sia t lioracis,
hasi scutelli antenuisque uiger, harum articulis secundo
ét tertio basi apiceque exeeptis, luteis ; capite scutelloque
rufo-feiTugineis ; hemelytris griseo-flavescentibus, macu-
lis corii duabus miiiutis mediis ét quatuor marginis api-
calis nigris vei uigro-fuseis ; limbo postico et maei i l i s
pectoris ad coxas albidis; apice abdominis pedibusque

navo-feiTugineis, articulo ul t imo tarsorum nigro. c?. 9.
Lóiig. 3-Ì—-ti, Lat, 1.V-Í2 '"/m.

Variat auteuuis luteis, articulis primo ét secuiidn

basi, quarto totó nigris.

/. / /( /«.•HN llwtlttf PANZ. Faun. Germ. W. tab. 20;

THOMS. Opusc. ent. II. p. l Sí. S. (1870).

/.//././.•».v ( /fW//i / / f /s ZETT. Vet.-Ak. llaiull. l^l'.l. p. 71.

20; FALI.. Suppl. cim. Siiec. p. 7. (1820); Hem. Suec.

Cim. p. 50. 4. (1829).
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Phitni-ni-ix /HinrticoUis FALL. Hern. Suec. Cim. p. 95.

37. (1829).

Heterog'aster resedae SCHILL. Beitr. zur Ent. I. p. 80.

tab. 8. fig. 5. (1829); H.-ScH. Nom. eilt. I. p. 46. (1835).

CI/ÌIIH» Efsedae BUBM. Haudb. II. 1. p. 292. 1. (1835);

BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 131. 1. (1810); COSTA Cim.

Neap. cent. II. p. 31. 1. (1843); KOLEN Mei. ent. II.

p. 92. 64. (1845); SAHLB. Mon. Geoc. Feim. p. 71. 1.

(1848); VOLL. Tijdsch. voor Ént. Ser. 2. V. p. 292. 1.

tab. 12. fig. 3. (1870).

Cymm (Lyctus) Resedae FLOR Rhynch. Livi. I.

p. 296.4. (1860).

Ischnorhynchus tiiJi/mus FIEB. Eur. Hern. p. 199. 1.

(1861).

hclmiD-hi/nrliHs Réseddé STÄL Öfv. Vet.-Ali. Förli. 1862.

p. 213. 1; DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 233. 1.

tab. 8. fig. 7. (1865); Eut. montili. Mag. II. p. 217.

(1866).

Szennyes sárga, felül valamint mellén szeinbetünőleg
pontozott, alul a torján levő haránt barázdákkal, pajzs-
kájáuak tövével és csápjaival együtt í'ekete, a második és
harmadik csápizülék, tövének és csúcsának kivételével,
sárga; feje és pajzskája vörheuyes; röptyüi szürkés-sár-
gák, a coriuni közepén két, utószélén pedig négy apró
fekete vagy sötétbarna petty foglal helyet ; melle fehéres
utószéllel s a csipők mellett fehéres foltokkal ; potrohá-
nak csúcsa és lábai rőtsárgák, csak a kocsák utolsó izü-
léke fekete.

A csápok néha világosabb színezetűek, ügy hogy a
mindig feketén maradó utolsó izüléken kivül csak az
első és második csápizülék töve fekete.

Földrészünk csaknem valamennyi tartományán kivül
még Szibériában egészen Irkucskig és Kis-Azsiábau él.

Hazánkban májusban észleltetett a következő lei-
helyeken: Budapest, Visegrád, Rozsnyó, Szeged, Derék-
egyháza -(Csongrád vm.), Nagyvárad, Mehádia, Nagy-
Csűr (Szebenszék). Mindenütt csak egyenként.

H A R M A D I K A L C S A L Á D .

BLISSINA STAL.

Caput parvum, rninus latimi ; jugis tylo distinete
brevioribus. Ocelli adsimt. Thorax sulculis trans-
versis anticis destitutus, postice haucl convexo-de-
clivis. Membrana venisquinque siinplicibus instructa,
areola basali destituta. Harnus alarum e véna sub-
tensa emissus. Abdomen spiraculis segmenti sexti in
ventre, segmentorum reliquorum in connexivo posi-
tis; suturis ventralibus omnibus margines laterales
attingentibus ét utrinque rectis.

A fej aránylag kicsiny, nein feltünöleg széles ;
a járornlemezek a fejbütyöknél szembetünöleg rövi-
debbek. A szeniecsek tisztán kivehetők. A törj elöfelén
haránt fekvő barázdák nélkül, utószélén néni clonibo-
ruan lejtős. A röphártya erezete öt egyszerű érből áll,
alapsejt nélkül. A szárnyhorog az alsó föérböl ered.
A hatodik potrohszelvény léglikai a hason, a többié
pedig a connexivnmou helyezvék el ; a hasi varrányok
az oldalszéleket elérik s mindkét oldalon egyenesek.

A potrohszelvények léglikaiiiak elhelyezésén kivül
főleg azon sajátság jellemzi e csekély terjedelmű alcsalá-
dot, miszerint több neménél a mellső csípők izvápái
nem mint a többi alcsaládnál az eló'mell utószélén, hanem
annak korongján állanak, az előmell utószélét tehát nem
érintik. Az Európában tenyésző 3 nem nálunk is előfor-
dul és egy-egy fajjal vau képviselve.
l (4-). A mellső csípők izvápái az előmell korongján

helyezvék el s az előmell utószélét nem érintik ;
a mellső czombok fegyverzetlenék.

2 (3). A csápok hosszabbak, mint a fej és törj együtt
véve, a szipcsőr második és harmadik izüléke
egyenlő hosszú. — Ischnodsmus FIEB.

3 (2). A csápok körülbelől oly hosszúak, mint a fej és
törj együtt véve ; a szipcsőr harmadik izüléke a
másodiknál rövidebb. -- Dimorphopterus ST!L.

4 (l ). A mellső csípők izvápái az előmell utószélét érintik
és itt nyitottak ; a mellső czombok alól egy kis
fogacskával fegyverezvék. — /j'/m-i/.s- BURM.
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ISOHNODEMUS FIEB.

WEITENW. lìrìtr. I. p. 337. (1836).

MICROPUS SPIN. Ess. Hím. p. 218. (1840).

Corpus elongatum, depressum. Caput parvura, ante

oculos prominulos breviter productum ; bucculis mimitis-

simis. Antennáé capiti; thoraceque simul sumtis longio-

res, íirticulo primo brevi, capitis apicem liiiuil vei pariim

superante. Kostrum articulis secundo et tertio aeque

longis, articulo quarto tertio panilo breviore. Thorax

lateribus obtusis, antico angustatus. Scutelluui rectaii-

gulum, in excnrplis braehypteris leviter obtusangulum.

Hemelytra parallela, margine apicali oorii recto, iuter-

dum valde abbreviata, scutello saltem triplo longiore,

membrana brevissima. Acetabula antica postice occlusa.

Pedes medioeres, femoribus iuerniibus.

A test nyúlánk, lapos. A fej kicsiny, a kissé kiállc'i
szemek előtt röviden megnyujtóit; az ajaklemezek igen
aprók. A csápok hoss/.abbak, mint a fej és törj együtt
véve; az első ixi i lék r í ivi i l s a fej végén épen nem vagy
csak kevéssel nyúlik túl. A s/ipcsőr második és harma-
dik miiéke egyenlő hosszú, a negyedik i/.nlék v a l a m i v e l
rövidebb a harmadiknál. A törj oldalszéleiu tompa, elől
szűkült. A pajzska épszögü, a kurtított röptyfís példá-
nyoknál kissé tompaszögű. A röptyűk párhuzamosak, a
corium utószéle egyenes; a röptyük néha tetemesen meg-
rövidültek, a pajzskáuál legalább háromszor hosszabbak
s röphártyájuk igen rövid. A mellső csípők iz vii púi a/,
eló'mell utószéle felé nem nyitottak. A lábak közép-
szerűek, a czombok fegyverzetlenek.

1. I. SABULETl FALL.

Niger, opacus, griseo-sericeus; margine postico tho-
racis, limbo uno abdominis pedibusque clilute testaceo-
tìavis, femoribus medio plus minus late uigro-fuscis ;

hemelytris griseo-flavescentibus, fusco-venosis, saepis-

sime valdo abbreviatis, incompletis, membrana mhmtis-

sima, fusceseeiite, late albo-limbata, vel completis, mem-

brana fuscescente, fusco-venosa, macula, basali esterna

limboque intcriore sordide albidis. e?. 9. Long. 4£—6.

Lat. l—ÍJ m!m.

9 • Segmento ventrali quinto postice profunde emar-

ginato, emarginatura basili segmenti haiul attingente.

Lijijtu'iix xaìnili'ti FALL. Suppl. cim. Suec. p. 9. (1820);

Hem. Suec. Cim. p. fi2. 23. (1829); THOMS. Opusc. ent.

II. p. 182. 2. (1870).

Ixi-liiKnli'iiiiix quadratila FIEB. in WEITENW. Beitr. I.

p. 338. 15. tab. 2. fig. 11. (1836).

/'«r/ii/wf/TH.s- iliriirtatus H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p. 10.

fig. 355. (1839) et IX. p. 208. (1851$) ; VOLL. Tijdsch.

voor Ent. Scr. 2. V. p. 278. 11. tab. 10. üg. 9. (1870).

Pachymena imrulli'lus COSTA Ami. Hoc. eut. Sér. 1.

X. p. 290. 7. tal). 0. fig. 5. (1841); Cim. Ncup. ceut. H.

p. 35. 12. (1843).

r<i<-/ii/iin-ni.<i limi lii//iti'n<a KAMB. Faun. Alici. II. p. 153.

13. (1842).

Mii-ni/iiiii Ktilmli'ti SIGN. Ami. Hoc. ent. Sér. 3. V.

p. 29. 8. tab. 2. tig. 7 et 8. (1857).

/.*•//niHÌnniis s(ii>iil,ii FIEB. Eur. Hem. p. 103. 2. (1861);

STÄL Òfv. Vet.-Ak. Förh. 1862. p. 212. 1.; DOUGL. et

SCOTT Brit. Hem. I. p. 220. 1. tab. 8. fig. 2. (18G5).

Fekete, fénytelen, szürke-selymes; torjának utószéle,

potrohának szegélye és lábai sárgásak, czombjai közepü-

kön kisebb-nagyobb szélességben sötétbarnák ; röptyííi

szemiyes-sárgák, barna erezettel, legtöbbuvire tetemesen

megrövidültek, durványosak, fehér szcgélvü, banii ís k i s

röphártyával, vagy tökéletesen ki fr j lői lvék, söti'U-lib ere-
zetű barnás röphártyával, melynek külső alapszöglete és
belső szegélye szennyes feliérek. — A nőstény ötödik
hasi szelvénye utószélén mélyen kimetszett, e kinietszés
azonban nem ér egészen az illető szelvény tövéig.

Európa legtöbb tartományában, valamint Algírban
tenyészik.

Nálnuk tökéletesen kifejlett állapotban telel á t : én
eddig márczius végétől július végéig vizenyős helyeken
észleltem. Nevezetesen 1S74. május S-áu Szentesnél a
megáradt Tisza dús növényzetü partjain a vízben álló
sás levelein tömegesen összegyűlve t a l á l t a m ; némelyek
épen akkor párosodtak. Megjegyzendő, hogy az ott gyűj-
tött töl>l) s/áz példány között csak egyetlen egy tökélete-
sen kifejlett röphártyával biró példányra akadhattam.
A kifejlett röphártyás példányok nálunk á l t a l á b a n rit-
kábbak. — Az emiitett leihelyen k ivü l előfordul még e
faj a budai Farkasvölgyben, továbbá Komjáti (Torna
vin.), S.-A.-Ujliely (Zemplén vm.). l'j-Szeged (Torontál
vin. i és Orsóvá mellett.
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DIMORPHOPTERUS STAL.

Öfa. Vet.-Ak. Förh. 1872. p. 44.

Corpus elougatum, depressnm. Caput parvum, ante
oculos prominulos breviter produetum ; bucculis minutis-
simis. Antennáé capiti thoracique simul sumtis longi-
tudine subaequales, articulo primo brevi, apicem capitis
parum superante. Rostrum articulo tertio articulis secundo
et quarto breviore. Thorax lateribus obtusis, antice augu-
status. Scutellum obtusaugulum. Hemelytra parallela,
margine apicali corii recto, in exemplis brachypteris
(mihi ignotis) brevissima, scutello vix plus quam duplo
longiora, triangularia, membrana brevissima. Acetabula
antica postice occlusa. Pedes mediocres, femoribus iiier-
mibus.

A test nyúlánk, lapos. A fej kicsiny, a kissé kiálló
szemek előtt röviden megnyúlt; az ajaklemezek igen
aprók. A csápok körülbelül oly hosszúak, mint a fej és
törj együttvéve ; az első izülék rövid s a fej végén kissé
túl nyúlik. A szipcsó'r harmadik izüléke rövidebb, mint
akár a második, akár a negyedik izülék. A törj oldalszé-
leiu tompa, elül szűkült. A pajzska tompaszögű. A röp-
tytík párhuzamosak, a corium utószéle egyenes; a kurtí-
tott röptyűs példányok röptyűi igen rövidek, a pajzská-
nál alig több, mint kétszer hosszabbak, háromszögüek s
igen rövid röphártyákat tüntetnek elő. A mellső csípők
izvápái az előmell utószéle felé nem nyitottak. A lábak
középszerűek, a czombok fegyverzetlenek.

1. D. SPINOL.4E SIÓN.

(Fig. 8.)

Niger, pubescens; capite thoraceque distincte pun-
ctatis, laevigatis , hujus margine postico dirute piceo ;
articulis tribu.s basalibus antennarum, rostro, pectoris
limbo postico maculisque ad coxas, orificiis pedibusque
dilute piceo-flavescentibus; hemelytris completis, abdo-
miiie panilo brevioribus, flavo-testaceis, basi apiceque
infuscatis, membrana subhyalina, fusco-venosa. 9 . Loug.
4,i. Lat. l "%.

9 . Segmento ventrali quinto postice profunde emar-
ginato, einarginatura basiu segmenti haud attingente.

Mii-rnjiiix Sjiiiwlae SIGN. Auu. Soc. ent. Sér. 3. V.
p. 30. IO. tab. 2. fig. 10. (1857).

Infltnutleiitunfijjinolai.'Fi'KB.'Ew:.Hem. p. IG-i. 4.(18G1 ).

Fekete, pelyhedző; feje és torja szenibetüuőleg pon-
tozott, fénylő, ez utóbbinak utószéle barnás ; az eleo' há-

roin csápizülék, a szipcsó'r, a mell utószéle s a csípők
mellett levő foltok, valamint a bűzmirigy nyilasai és a
lábak barnássárgák ; röptyűi tökéletesen kifejlődvék, a
potrolmál valamivel rövidebbek, sárgák, tövükön és vé-
gükön barnásak, áttetsző röphártyájának erezete barna.

- A nőstény ötödik hasi szelvénye utószélén mélyen
kimetszett, e Idmetszés azonban nem terjed egészen az
illető szelvény tövéig.

E kitűnő fa j t , melyet SIGNORÉT legelőször éjszaki
Francziaországból irt le , és mely GARBIGLIETTI szerint
éjszaki Olaszországban is tenyészik, FKIVALDSZKY JÁNOS
fedezte fel 18Gí2. május 20-áu a budai Sashegy táján
egy nőstény példányban.

*

OBS. ftlicrojnis Hii/iiiii-i'ti KUSCHAK. Horae S. E. Boss.
I. p. 09. tab. 1. fig. 4. (18G1), a Dóm. STAL 1. c. p. 45
genere Dimorjiiioptcru adjectus, an forma brachyptera
hujus spéciéi?

BLISSUS BURM.

ILiiuU,. II. 1. p. 290. (1835).

Corpus auguste ovale 'vei oblongum, minus depres-
simi. Caput parvum, ante oculos promimilos breviter
productum, bucculis minutissimis. Antennáé capite tho-
raceque simul sumtis vix lougiores, articulo primo brevi,

A test hossztojásdad vagy hosszúkás, kevésbbé lapos.
A fej kicsiny, a kissé kiálló szemek előtt röviden meg-
nyúlt; az ajaklemezek igen aprók. A csápok alig hosszab-
bak, mint a fej és törj együttvéve; az első izülék rövid s
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apiceui capitis band superante. Eostrum articulo secuudo
articulis tertio et quarto longiore. Thorax lateribus obtu-
sis, antiee angustatus. Scntellum obtusangulum, trans-
versum. Hemelytra brevissima, scutello panilo longiora,
triangularia, membrana deficiente; margino apicali
corii in exemplis macropteris (mibi iguotis) prope
apicem davi sinuato. Acetabula antica postico aperta.
Pecles mediocrea, femoribus anticis subtus spinula
armatis.

,-i írj csúc.síin túl nem nyúlik. A sx.ipcsor második i/.iiléko
hosszabb, mintakár a harmadik, akár a negyedik ixi i lék.
A törj oldals/élcin tompa, elől szűkült. A paj/ska tom-
paszögű, Imráiitos. A röptyűk igen rövidek, a pajzsakáuál
kevéssel hosszabbak, háromszögűéit, a röphártva hiány-
zik; kifejlett roptyíís pi'ld;inyolui:il a cnrium utós/éle a
clavus csúcsa közelében öl>lös. A mellső csípők i/vápái az
előmell utós/élén n y i t o t t a k . A I a l i n i ; középszerűek, a
mellső c/oinl iok alól i>gv kis fogacskával felszereltek.

7. ti. DORIAE FERR.

(Fig. 9.I

Niger, subuitidus, breviter flavido-pilosns ; capite,
thorace pectoreque distincte puuctatis, abdomiiiis dorso
transversiui ruguloso ; anteunis, rostro, maculis pectoris
ad coxas, orificiis, pedibus nee non margine postico tho-
racis dilutc fiavo-piceis ; aiitennarinn articulo ultimo,
basi excepta, nigricaute ; rudimento hemelytrorum casta-
lieo. d1. ?. Long. 2^-2$. Lat. f-f "'/,„.

? Segmento ventrali quinto postice profunde emar-
ginato, emarginatura basin segmenti attingente.

Blissus Dorine FEEEAKI Auu. Mus. civ. di Genova.
VI. p. 150. (1874).

*

Fekete, kissé fénylő, mindenütt rövid sárgás szőrözet-
tel borított ; feje, torja és melle szembetünőleg poutozottak,

potrohának háta finoman hai'ánt-redöcskézett; csápjai,
sxipcsőre, mellén a csipők mellett le vő foltok, a hű/mirigy
nyilasai, lábai, valamint torjának utószék- sárgás-barnát ;
az utolsó csápiziilék, tövét kivéve, feketés; röptyü-durvá-
nyai gesztenye-szinüek. — A nőstény ötödik hasi szelvé-
nye utószélén mélyen kimetszett, e kimetszés az illető
szelvénynek egészen tövéig terjed.

Ezen külsejére nézve álczaidomu kis faj, mely csak
néhány hónap előtt lett a tudományos világnak, mint
Felső-Olaszország lakója bemutatva, és mely állítólag
Dél-Francziaországbau is előfordul, hazánkban a budai
Gellérthegy déli lejtőjén tenyészik s ott kora tavaszszal
uövéuyhullaclékok és kövek alatt már több ízben talál-
tatott. A magyarországi példányok a gyűjteményemben
levő s a leiró szerzőtől magától kapott olaszországi pél-
dányokkal tökéletesen megegyeznek.

N E G Y E D I K A L C S A L Á D .

HENESTARINA STÁL.

Caput latissirnnrn, ante oculos stylatos usque ad
apicern tuberculorum antenniferorum subito maxime
angustatum. Ocelli distinctissimi. Thorax margine
posteriore convexo-dec-livi, versus angulos laterales
subclepresso. Membrana venis quinque instructa,
areola basali destituta. Hamus alarum e vena
subtensa emissus. Abdomen spiraculis segmentorum
quinti et sesti in ventre positis ; suturis ventralilnis
totis rectis et margines laterales attingeutibus.

A fej igen széles, a kidűledt szemek előtt a csáp-
dudorok csúcsáig hirtelen igen tetemesen szűkült.
A szemecsek tisztán kivehetők. A törj utószélén
domboruan lejtős, az oldalszegletek felé kissé lenyo-
mott. A röphártya erezete öt egyszerű érből áll,
alapsejt nélkül. A szárnyhorog az alsó föérböl ered.
Az ötödik és hatodik potrohszelvény léglikai a hason
állanak; a hasi varráuyok egészen egyenesek s az
oldalsz élekig érnek.

l következőhöz közeledik, a magyar fauna területén l nem
E kis alcsaládot, mely széles nagy feje által már a j es l faj képviseli.
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HENESTAEIS SPIN.

Ess. Hern. p. 228. (1840).

Corpus oblongum. Caput cuna oeulis thonice latius,
breviter ttiangulariter prominens ; bucculis retrorsum
seiasina altitudine decresceutibus, pone insertionem aiiten-
naruin extensis. Auteniiue corpore breviores, articulo
primo apicem capitis dimidio superante, articulo secuudo
tertio longiore. Kostrum coxas médiás attingane. Thorax
trapezoidéiig, sulculis duobus transversis anterius in-
structus. Scutelluua aequilaterum. Hemelytra completa,
abdominis apicem liaud superantia, marginibus laterali -
bus clavi parallelis. Pedes mcdiocres, femoribus mermi-
bus, articulo primo tarsorum posticorum articulis duobus
ultimis simul sumtis longiore.

A test hosszudad. A fej a szemekkel együtt a torjnál
szélesebb, rövid háromszög alakjában előrenyúlt; az
ajaklemezek hátrafelé egyenletesen alacsonyabbak s a
csápok töve mögé nyúlnak. A csápok a testnél rövideb-
bek, az első izülék felényivel nyúlik a fej végén túl, a
második izülék a harmadiknál hosszabb. A törj ferdény-
ded, előrészéu két haránt fekvő barázdával. A pajzska
egyeuoldalu. A röptyűk tökéletesen kifejlődvék s a potroh
végén túl nem nyúlnak, a clavus oldalszélei párhuzamo-
sak. A lábak középszerűek, a czombok fegyverzetlenek,
a hátsó kocsák első izüléke hosszabb mint a két utolsó
izülék együttvéve.

1. H. HALOPHILUK BURM.

Sordide griseo-flavesceus, puberulus, supra cima pe-
ctore remote nigro-punctatus; vertice et tlioracis parte
anteriore utrinque, davo pone medium et margine apicali
corii introrsum macula parva uigra uotatis ; scutello,
anteimis pedibusque plus minus nigro-conspersis, illarum
articulo basali aaec non femoribus posterioribus supra
nigris; membrana sordide hyalina, fusco-venosa, iiiter-
stitiis veuarum fusco-conspersis, angulo basali interno
albida; abdominis dorso et veutris basi nigris. <f. 9.
Loug. 5—6. Lat. í j—li '%».

Variat colore nigro anagis exteaaso.
CIJHIUS halophilus BUHM. • Haiidb. II. I . p. 292. 4.

(1835).
Hftero/ja.itcr ìatieqm CUBI. Brit. Ént. XIII. p. 597.

fig. 597. (1836).

Henextarìs Généi SPIN. Ess. Hém. p. 230. (1840).

Hi'iiestaris Spinolae COSTA Ann. Soc. ent. Sér. l .X.

p. 304. (1841); Cim. Neap. cent. II. p. 30. 1. (1843);

AM. et SERV. Hist. des Hém. p. 250. 1. (1843); FIEB.

Eur. Hem. p. 174. (18G1).

Hencstaris ìiixpanux BAMB. Faiiu. And. II. p. 145.

(1842).

Ci/mus laticcps H.-Bcn. Wanz. Ins. IX. p. 203.

(1853).

Hcncxtarix latici']/.* DOUGL. et SOOTT Brit. Hem. I.

p. 2'2<>. 1. tab. 8. fig. 5. (1865).

Szennyes szürkés-sárga, kissé pelyhedző, feltíl vala-
mint mellén szétszórt fekete pontozással ; fejtetőjén s
torjának eló'részén oldalvást, valamint a clavus közepe
mögött s a coriuin utószéléii befelé egy-egy kis fekete
foltocska foglal helyet; pajzskája, csápjai és lábai kisebb-
nagyobb mértékben feketén pettyezettek, a csápok első
izüléke valamint a hátsó czornbok felül feketék ; szennye-
sen áttetsző röphártyájáiiak erezete barna, az erek között
fekvő teresek barnásán pettyezettek, a belső alapszöglet
fehéres ; potrohának háta s hasának töve feketék.

A sötét színezet néha erősebben vau kifejlődve.
Augolországtól délre Algírig, Spanyolországtól ke-

letre a Volgáig elterjedt faj, mely színezetének változé-
konysága miatt a legkülönbözőbb nevek alatt Íratott le.

Hazánkban július közepétől szeptember végéig főleg
Cheiiopodium-félék körül található. Alcza-állapotban
augusztus elején észleltem a szegedi Fehértó szikes
partjain tenyésző sós növények ( Sehulicriá salsa) tövében.
Lellielyei : a budai kincstári erdő, a pesti Bakos, a
szegedi Fehértó és Szatymaz (Csongrád vm.), a palityi
sóstó partjai (Bács vrn.), Őrös (Szabolcs vin.), Kolozs-
vár , Tövis (Alsó-Fehér vni.) és az erdélyi Mezőség.
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ÖTÖDIK A L C H A L Á D .

GEOCORINA STAL.

Caput latissimum, ante oeulos recurvos usijue ad

a l l i c c i l i tuherculorum antenniferorum subito maxime

angustatum, his Land prornimüis; tylo sulco, saepe

in l ineimi impressam subtilissimam retrorsuin per

verticem continuato, iustructo. Ocelli mlsunt. Tho-

rax auterius sulculis duolms transversis destitutus,

postice haud coiivexo-cleclivis. Prostethium parte

apicali transversiin subcallosum. Henielytrorimi cla-

vus retrorsum augustatus, commissura nulla. Hamus

alarurn e vena subtensa eniissus. Spiracula segrneu-

toruin trinili apicaliuin abdoiniuis in ventre posita.

A t'ej \<>L-n szeles, a k i i l u l e d t na^y s/cinck d ű l t a

csápdudorok tompa csúcsáig hirtelen igen erősen

szűkült; a fe j lmtyok cgy barázdával, mely gyakran

hátrafelé a fejtetőn egy J i n o i n a i i benyomott vonal

alakjában folytatódik. A s/emeesek tisztán kivehetők.

A törj c'löl'elen két haránt i'ekvö barázda nélkül, utó-

szélén nem domborúan lejtős. Az elömell elöres/i n

kissé havadályos. A röptyüknél a clavus hátrafele

keskenyebb, varrány nélkül. A s z árny horog az alsó

föérböl ered. A három utolsó potrohszelvény léglikai

a hason láthatók.

A rövid zömök testidom, széles fej és hátrafelé keske-
nyebb clavus ezen érdekes kis alcsaládot valamennyi töb-
bitől már első tekintetre feltimőleg megkülönböztetik.
Azért már az öreg FABRICIUS is, a ki pedig valamennyi
Lygaeidát az egyetlen Lygaeus-uembeu foglalt össze, az
előtte ismeretes fajokat nem ehhez, hanem a Salda-uem-
hez sorozta. Nálunk eddig 5 faj találtatott, melyek 2
nemben foglalnak helyet.

1 (2.) Apajzska szembetünőleg hosszabb, mint szélesebb.
oldalszélei csúcsa felé kissé kiszélesedvék s a
röphártya által födetnek ; a szipcsőr második
izüléke a harmadiknál valamivel hosszabb.
Piocoris STAL.

2 (1). A pajzska egyenoldalu, egészen csúcsáig egyenle-
tesen szűkült ; a szipcsőr második izüléke a har-
madiknál rövidebb. — (iworin FALL.

PIOCOEIS STAL.

Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1872. p. 45.

Corpus ovale, subquadrangulare, depressimi, muliiin.

Caput obtusissimum, thoraci latitudine acquale, apice

inter antennas levissime prominulum ; bucculis ininutis.

Oculi magni, retrorsum sät producti, antrorsum conver-

gcntes. Kostrum ad coxas posticas extensum, articiúo

primo basin eapitis vix attuigcnte, tirticulo secundo arti-

cuhs primo et tertio panilo lougiore. Antennáé corpore

multo breviores, articulo primo brevissimo. Thorax trans-

versus, quadrangularis, antrorsum leviter augustatus.

Scutellum distii icte lougius quam latius, apice latiuscii le

productum, tuargiuibus lateralibus jiartis apicalis subex-

phuiatis, membrana tectis. Ilcmelj'tra completa. Pedes

mediocres, femoribus iuerui ibus.
UOHVÁTH íit-:/.A : M A « i V A U O H S / . Á I i I . V ( Í A I . I I I A [ .

A test tojásdad, csaknem négys/iigü. bipos ós csupasx.
A fej igen tompa, oly széles mint a törj, csúcsán a csápnk
között igen kevéssé előrcnyúló; UK ajaklemezek aprók.
A nagy széniek hátrafelé megnyúltak, eloT convergálók.
A szipcsőr a hátsi'i csípőkig nyúl ik, az első izülék a fej
csúcsáig alig ér, a második i/.ülék valamivel l iossxul)!),
miut akár az első, akár a harmadik i/iilék. A csápok a
testűéi sokkal rövidebbek, az első iziilék a legi-ö\-idebb.
A törj harántos, lu'gvs/iigii. elől kissé s/ í ikült . A pajx.skii
Szembetünőleg h < > s . - , / ! i l i l i mint s/.élesebli. i-súcsán kissé
sxélescu megnyúlt, oldals/éleiu csúcsa l'elé kissé k i s/é le-
sedett s a röphártya á l ta l foddik . A r ö p t v í í k t u k r l i - t r - . r u
kit'ejlődvék. A lábak középszerűek, » cxombok t'egyver-
zetlenek.
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1. P. ERYTHBOCEPHALUS ST. FARO. ET SERV.

Niger; thorace, scutello, parte apicali corii et pectore

crebre impresso-pimctatis ; davo punctorum serie ima,

corio ad suturam davi seriebus duabus retrorsuni sensim

divergentibus, ad marginerà costalem serie una pone

medium abbreviata, instructìs ; capite, rostro pedibusque

uiiuiatis, rostro medio plus minus nigricante ; aiitemia-

rum articiuo primo supra, articulo quarto plerumque

toto, articulis cluobus meiliis apice, nec non apice imo

scutelli, margine antico pectoris, maculis ad coxas orifi-

ciisque flavo-albidis ; membrana hyalina. d1 • 9 • Loug.

3è—4. Lat. lè-lf mlm.

Variat femoribus posticis, basi apiceque exceptis,

nigricautibus.

Salda erytìirucephala ST. FAEG. et SERV. Enc. métli.

X. p. 321. 1. (1825).

Ojihthaliiii-i'Hg eri/throcephalus COSTA Cim. Neap. cent.

I. p. 40. 2. (1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 135. 2.

(1840); COSTA Anu. Accacl. Aspir. Natur. I. p. 304. 2.

(1843) ; FIEB. Ent. Mon. p. 115. 2. tab. 9. fig. 24. (1844) ;

Eur. Hem. p. 174. 1. (1861).

Ojihthalmiciis frontalis H.-ScH. Wauz. Ins. IV. p. 23.

(1839).

Geocoris frontális H.-Scn. Wanz. Ins. IV. fig. 371.

(1839).

Ophthalmicus erythmcephala AM. et SEEV. Hist. des

Hém. p. 261. 1. (1843).
*

Fekete; torja, pajzskája, valamint coriumáuak utó-

része és melle erősen pontozott; a clavus egy pontsort, a
corium a clavus-varráuy mentében két, hátrafelé diver-
gáló, külszéle mellett pedig egy csak közepe tájáig ter-
jedő pontsort visel; feje, szipcsőre és lábai sárgásak vagy
czinóbervörösek, a szipcsőr közepe táján többé-kevésbbé
feketés; az első csápizülék felül, a negyedik többnyire
egészen, a két középső pedig csúcsán, valamint a pajzska
csúcsa és mellén az előszél, a csipők mellett levő foltok s
a bűzmirigy nyilasai sárgás-fehérek; röphártyája áttetsző.

A hátsó czombok néha feketék, csak tövük és csúcsuk
marad világos szinezetü.

Ezen dél-európai faj, mely földrészünkön kivül még
Algirbau és Kis-Azsiábau egész az Euphrat folyóig
tenyészik, hazánk délnyugati és délkeleti dombvidékeit
is lakja s júniustól szeptemberig itt-ott gyéren található.
Álczáját ez utóbbi hónapban észleltem.

Lelhelyei : a budai Zugliget, a Pécs melletti Tetye-
hegy, Nagyvárad, Felgyógy (Alsó-Fehér vrn.), Nagy-Csűr
(Szebenszék); Mehádia; Oravicza és Krassova (Krassó
vm.), valamint Baziás és az ognuni határőrezred terü-
letén fekvő Josefsthal.

GEOOORIS FALL.

N»i\ mcth. Hem. ilisp. p. 10. (1814).

OPHTHAI/MICUS SCHILL. Bcitr. zűr Ént. I. ^>. 37. (1829).

Corpus ovatum, depressimi, nudliin. Caput basi tho-
racis latitudine acquale vei latiiis, apice inter antennas
levitervel levissime promimilum ; bucculis minutis. Oculi
magni, antrorsurn convergentes, retrorsum fortius pro-
ducti. Eostrum coxas posticas attingerla, articulo primo
ad basin capitis extenso, articulo secuiido tertio breviore.
Antennáé corpore multo breviores, articulo primo bre-
vissimo. Thorax traiisversus, quadrangularis, antrorsum
leviter angustatus. Scutellum aequilaterum, usque ad
apicem sensim acuminatimi. Hemelytra incompleta,
clavo et corio counatis, vel completa, davo et corio haud
counatis. Pedes mediocres, femoribus incrmibus.

A test tojásidomu, lapos és csupasz. A fej oly széles
vagy szélesebb mint a törj töve, csúcsán a csápok között
kevéssé előrenyúló; az ajaklemezek aprók. A nagy sze-
mek elől convergalo!«, hátrafelé erősebben megnyúltak.
A szipcsőr a hátsó csípőkig ér, az első izülék a fej tövéig
nyúlik, a második izülék a harmadiknál rövidebb. A csápok
a testnél sokkal rövidebbek, az első izülék legrövidebb. A
törj haráiitos, uégyszögü, elől kissé szűkült. A pajzska
egyeiioldalu,egészen csúcsáig egyenletesen szűkült. Aröp-
tyük durványosak, összenőtt clavus- cs coriummal, vagy
tökéletesen kifejlőd vek, össze nem nőtt clavus- és corium-
mal. A lábak középszerűek, a czombok fegyverzetlenek.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (4). A röptyuk hiányosan fejlődvék, az összenőtt clavus
és corium határ nélkül összefolynak ; a röphár-

tya vagy teljesen hiányzik vagy legfölebb mint
alig észrevehető keskeny szegély vau jelen.
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2 (3). A törj és röptyűk valamennyi széle széles
szegélyzettel. — (*. i/ri/llníilfK L.

3 (2). Csak a törj elő- és oldalszélei s a röptyűk küls/dle
vannak keskeny sárgáu szegélyezve. — G. liis/inr

WAGA.
4 (l ). A röptyűk tökéletesen kifej lód vek, a corium és

clavus varránya tisztán kivehető; a röphártya

többnyire egészeu kifejlett, legl'ölebb kissé rövi-
dült.

5 (6). A törj előrésze feketés, sárga hosszvoual nélkül;
a röptyűk cgys/iuüek. — ( í . xii-nliix FIEH.

G (5). Az egész törj fokete, közepén sárga hosszvonullal;
a röptyűk lielsi'í. néha külső széle is fekete. -
G. albiiii'Hiih FABR.

1. O. OIÌYLLOIDES LIN.

Niger, thorace, scutello et pectore crebre, henielytris

remote impresso-p un etatis ; marginibus omnibus thora-

cis, interno et externo heraelytrorum, liiieola apicali

scutelli, pectoris limbo antico, maculis ad coxas angu-

lisque posticis uec non orificiis, limbo veutris pedibusque

stramiueis ; heinelytris abbreviati«, clnvo ét corio conua-

tis, membrana subcleficiente. 3. 9. Loug. 4—5. Lat.

14-2 »/,„.

(f. l 'apitis apice stramineo, tylo uigro.

9 • Capitis apice uigro vei fuseo-testaceo, tylo nigi-o.

finn.i- iiri/Hiií<ie.i LIN. Faun. suec. Ed. 2. p. 246. 910.

(1761); Syst. nat. Ed. 12. I. 2. p. 717. 13. (1767);

GMEL. Syst. nat. I. 4. p. 212Í. 13. (1788).

. Acanthia íjri/lloides FABB. Ént. syst. IV. p. 69. 6.

(1794); WoLFFlc.cini.il. p. 44. fig.41. (1801); WALCK.

Faiui. Paris. II. p. 339. 8. (1802).

.S'<fW</ i/n/lliiiilt'is FABB. Syst. Ehyug. pag. 115. 7.

(1803).

J,<l!ini'iix i/n/ilíiiíjfs LATÉ. Hist. uat. XII. p. 219.27.

(1804); FALL. Mou. cim. Suec. p. 63.1. (1807).

Oeocoris íjrylloith'x ZETT. Faun. lapp. I. p. 47G. 1.

(1828); FALL. Heni. Suec. Cim. p. 70. 1. (1829);

H.-Scu. Nőm. eut. I. p. 47. (1835); ZETT. Ins. lapp.
I. p. 260. 1. (1840); STAL. Üfv. Vet.-Ak. Förh. 1862. p.
224. I .

»/ilitliiiliiiii-us iinjUniili-x SCHILL. Beitr. zűr Ént. I. p.
62. 1. tab. 8. fig. 7. (1829) ; HAHN Wanz. Ins. I. p. 86.
fig. 48. (1831); BURM. Handb. II. 1. p. 291. 1. (1830);
COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 39. 1. (1838) ; Ami. Accad.
Aspir. Natúr. L p. 300. 1. ( i s l l i i ; F I K M . Kút. Mou. p.
123. 17. tab. 10. fig. 7. ( I S i í l ; IM...I: l íhyi ie l i . Livi. 1.
p. 306. 1. (1860) ; FIEB. Eur. Hem. p. 17.',. 3. (1861 ) ;
VOLL. Tijdsch. voor Eut. Ser. 2. V. p. 296. 1. tab. 12.
fig. 7. (1870).

*

Fekete; torja, pajzskájaés melle s i í r i i , röptyüi r i tka,
ile scinteli erős pontozással ; torja és röptyüi köröskörül

sárgásán szegélyezve, pajzskájának csúcsán egy rövid
vonal, mellén az előszél, a csípők mellett levő foltok s a
bűzmirigy nyi lasai , v a l a m i n t hasának szélei lábúival
együtt hasonlóan sárgásak ; röptyüi megrövidültek, a
corium és clavus összenőttek, a röphártya csak alig észre-
vehető keskeny szegélyt képez. — A fej vége a hiúméi
sárgás, a nősténynél fekete vagy barnás ; a fejbiityök
mindkét ivarnál fekete.

Csaknem egész Európában és Szibériában honos.
Területünkön meglehetősen ritka s eddig egyedül csak
Budapest körül, nevezetesen a Eákos homoktalaján és a
Gellérthegyen április végétől augusztusig iiern sok pél-
dányban észleltetett.

g. a. DISPAX WAQA.

Niger, thorace, scutello ét pectore crebre, hemely-
tris remote impresso-punctatis ; capitis apice, rostro,
marginibus antico et laturalibus thoracis, esterno heiue-
lytrorum, apice scutelli, pectoris margine antico macu-
lisque ad coxas, uec non orificiis, limbo veutris pedibusque
sordide stramiueis ; hemelytris abbreviatis, incompletis,
clavo et corio conuatis, membrana nulla 9 . Loug. 5.
Lat. 2. "'/,„.

OjiìitìialiìiicHu dixftar WAGA Ami. Soc. ent. Sér. 1.

Vili. p. 523. tab. 1. fig. 2. (1S:«I) ; COSTA Ami. Accad.

Aspir. Natur. I. p. ali. G. (1813); H.-Scn. Wauz. Ins.

VII. p. IG. fig. 6% et G!)7. (1SU) ; FIEB. Eut. Mou. p.

124. li), tab. 10. fig. 8 et 9. (1811). •

Oj'lillnt/iiticiix (Uncini FIEB. Eut. Mon. p. 122. I l i .

tab. 10. fig. G. (1814); Ein-. Hern. p. 17r,. i, (1801).

Fekete ; torja, pajzskája »'s indie síir i i . röptyüi ritka,

de uiüiclkét esetben erős pontozássá] : ír jének vógt-, szip-
esőre, torjának M- és oklalszéloi, röptyüiuek küls/.úlf,
pajzskájának csúcsa, mellén az elúszél, a csipók mellett
levő foltok s a bűzmirii;y u y i l i t s a i . továb l iá lias.-iuak szé-
lei és lábai szennyes sái'ííiik : röptyüi megrövidültek,

6-



n. SYSTEMATIKtlS HÉSZ. 36 V. ALCSALAJX — SUBFAMILIA V.

durványosak, a clavus és coriuin összenőttek, a röphár-
tya teljesen hiányzik.

Ezen ritka kelet-európai faj, melynek teiiyészési tér-
köre Németország keleti határaitól a Volgán túl Szibé-
riában egész Irkucskig terjed, és mely WAGA szerűit
Lengyelországban főleg vizenyős helyeken él, nálunk
egy nőstény példányban találtatott a pestmegyei peszéri
pusztán ; észleltetett azonkívül a Bánságban és a hor-
vátországi Josefsthalban is.

3. tí. SICVLUS FIEB.

Niger ; thorace, scutello hemelytrisque remote, pe-
ctore crebre impresso-puiictatis, thoracis limbo postico
impunctato ; clavo puuctorum serie una, colio ad sutu-
ram clavi seriebus duabus retrorsum sensim divergenti-

,n

bús, ad margüiem costalem serie una pone mediimi
abbreviata, iustructis ; rostro et antemiis flavo-testaceis,
barimi articulis tribus basalibus basi nigris, articulo
primo extus liueola uigra notato ; limbo antico angusto
parteque posteriore thoracis, apice scutelli, bemelytris,
pectoris margine antico, angulisque posticis, maculis ad
coxas, orificiis, nec non ventris limbo pallide griseo - stra-
mineis ; rostro pedibusque flavo - testaceis, femoribus
fusco-punctatis; hemelytris subhyahnis, completis, mem-
brana decolore. <*. 9 . Loug. :?è-4. Lat. 1-]—1| mjm.

cf. Capite flavo-albido, vertice basi anguste nigro.

9 . Capite uigro, hujns parte inferiore maculisque ad

oculos flavo-albidis:

Variai margine apicali corii medio leviter iiifuscato.

Ophthalmieus albipmnis COSTA Ami. Accad. Aspir.

Natm-. I. p. a07. 3. (1S43) ; Cím. Neap. cent. II. p. 28.

3. (1843).

OjiìitÌKiliiiicna jialìiiìijH'nniit AM. et SERV. Hist. des

Héni. p. Í2G1. 3. (1843).

Ophthalmieus siculnsFiES. Eut. Mon. p. 117. 7. tab.

0. fig. 27. (1844); Eur, Hern. p. 17G. 8. ( 1 8 ( i l ) ; FEK-

BARI Ami. Mus. civ. di Genova. VI. p. 154. ( 1874).

<Ti'iii'in-ÌK angulffris KOLEN. Mei. eut. II. p. Ili. 66. tab.

IO. fii,'. ÌL'3. (1845).
*

Fekete ; torja, pajzskája és röptyíii ritka, melle sűrű
erős pontozással, torjának utószéle azonban nem ponto-
zott ; a elavus egy pontsort, a corium a elavus - varrány
mentében két, hátrafelé divergáló, külszcle mellett pedig
egy csak közepe tájáig terjedő pontsort visel ; szipcsőre
és i/sápjai sárgásak, a három első csápizűlék tövén fekete,
az első esápizűlék külső oldalán fekete csikocska vonul

végig; torjának keskeny előszélé s egész utófele, pajzs-
kajának csúcsa, egész röptyűi, mellén az előszél, az utó-
szögletek, a bűzmirigy nyilasai s a csipők mellett levő
foltok, hasának széleivel együtt halváuysárgák vagy
fehéresek; szipcsőre és lábai agyagsárgák, czombj ai bar-
nán pontozottak ; tökéletesen kifejlett röptyíii némileg
áttetszők és színtelen röphártyákkal vaunak ellátva. —
A him feje sárgás -fehér, a fejtető tövén keskeuyeu fekete ;
a nőstényé fekete, a szemek mellett levő foltok s alsó
része halványsárga.

A corium utószéle közepe táján néha kissé barnás.
Dél- és Kelet-Európa jellemző faja, mely Spanyol-

országtól és Algirtól a Kaukázusig és a Volgáig vau elter-
jedve, és mely 1874-ik évi legszebb rovarászati felfede-
zéseim egyikét képezi. Csongrádmegy ének Horgos községe
volt azon hely, melynek futóhomokjáu az említett év
április végén e szép fajjal legelőször találkoztam. Augusz-
tus elején ismételve meglátogatván ama vidéket, nem-
csak Horgos mellett, hanem még a Bácsmegyében fekvő
palityi fürdő körül is nagyobb mennyiségben voltam
szerencsés gyüjthetni ; sőt egy hónappal később, szep-
tember S-ali a pesti Eákos futóhomokjáu is találtam egy
példányt. Álozáit augusztus elején észleltem.

Hazai példányaink a gyűjteményemben levő délfran-
cziaországi és szicziliai példányoktól torjuk világosabb
színezete által némileg eltérnek.

OBS. Gmcoris pallitKpennis COSTA (amjularis FIEB.),
Italiae meridionahs ét Siciliae incoia, specie nostra niinor,
thorace minus fortiter, séd crebrius et usque ad margi-
nem posticum aequaliter puuctato, corio angulo interno
fusco-maculato bene distirictus.

4. (l. ALniPKXXIS FABJt.

Niger ; thorace, scutello et pectore crebre, hemelytris
remote impresso-pimctatis ; anteimarum articulis duo-
bus medii« apice, articulo ultimo totó, liueola longitudi-
nali media thoracis, hemelytris, pectoris margine antico
et maculis ad coxas, orificiis, rostro pedibusque flavo- vel
albido-testaceis ; femoribus posticis, basi apiceque excep-
tis, uigris ; hemelytris completis, membrana sordide liya-
liua, abdominis apicem iiiterdum baiici attingente, par-
viuscula. cf. ?• Loug. 31—4. Lat. £—1} '"/,„.

Var. a. — Margine suturali hemelytrorum late uigro.

Salda uHiijH'iniis FABR. Syst. Ehyng. p. 114. 5. (18Ü3).

Lyijaem a-Jbi.j>mìiis LATK. Hist. uat. XII. p. 219.26.

(1804).

nt. I. pag.47.(1835).
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Ophthalmicwallripenmis'B'nKii. Handb. II. 1. p. 201.

3. (1835); H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p. 22. fig. 370.

(1839) ; AM. et SERV. Hi.st. des Hern. p. 201. 4. (1843) ;

FIEB. Ent. Mon. p. 120. 11. tab. 10. fig. 4. (1844) ; Eur.

Hern. p. 177. 11. (1861) ; FERRASI Arin. Mus. civ. di

Genova. VI. p. 155. (1874).

Var. li. — Margine suturali hemelytoruni late nigro,

margine costali vitta pone medium haud extensa nigi'a,

notato ; i'cmorilius etiam anterioribus, basi apicequc

exceptis, nigris.

< i/ilitlialiiiii-ii.i aVnpennw var. humeralis FERBAR'I Aim.

Mus. civ. di Genova. VI. p. 155 et 156. (1874).

Var. e. — Hemelytroruru margiuibus costali et sutu-

rali late nigris.

Salda Sterrnii ST. FAKG. et SEHV. Elie, rnéth. X.

p. 321. 2. (1825).

(>lihthalinicus Stevenii AM. et SERV. Hist. des. Héru.

p. 201. 2. (1843); FIEB. Ent. Mon. p. 122. 14. (1844).

Ophtkalmicus alltipmuix rar. .Sícroii FIEB. Eur. Heui.

p. 177. 11. (1861); FERRASI Anu. Mus. civ. di Genova.

.VI. p. 155 et 15(3. (1874).

llji/itlialiHÌcn.t (illji/11'iin/x rar. nm/alix FERRARI Anu.

Mus. civ. di Genova. VI. p. 155 et 156. (1874).

Fekete; torja, pajzskája és melle sűrű, röptyűi ritka
cró's pontozással; a két középső esúpizülék csúcsán, az
utolsó egészen, torjának közepén egy liosszvoual, röptyűi,
mellén az előszél, a bfízinirigy nyilasai s a csípők mellett
levő foltok, szipcsőre és lábai sárgák vagy sárgiístoliérck;
hátsó ezombjai, csúcsuk s tövük kivételével, feketék; tö-
kéletesen kifejlett röptyílinek kissé szennyes szinü röphár-
tyája néha megrövidült s apotrolmál valamivel r í i v i i l e l i l i .

A röptyíík széleiken rendesen feketék s ezen fekete
szinezet hol kisebb, hol nagyobb mértékben vau kifej-
lődve.

Európa délibb tájait lakja; s mint a felsorolt válfa-
jokból is kivehető, színezetére nézve igen változékony.
A törj közepén levő világos hosszvonal néha csakm-m
egészen elenyészik ; az ily példányokra aztán FAURICIUS
leírása teljesen alkalmazható. Vau gyűjteményemben
egy példány (var. a), melynek utóczombjai is egészen
világos színezetűek.

Hazánk homokos talajú vidékein iiern ritka és töké-
letesen kifejlett állapotban telelvén át, egész éven keresz-
tül található. Alczáit szeptember elején észleltein. -
Lelhelyei: a budai Sashegy, a pesti Rákos, Tápió-Szele
(Pest vm.), Debreczeu, Hódmező-Vásárhely, Szatyuiaz
és Horgos (Csongrád vm.), Grebeuácz (Teines vm.).

HATODIK A L C S A L Á D .

AKTHENEINA STÁL.

Caput trianguläre, minus latimi ; jugis tylo vix

vei panilo brevioribus, longe ante tubt-rciila antenni-

fera extensis. Ocelli adsunt. Thorax antice sulculis

tluolniH transversis destitutus, postiee haud eonvexo-

declivis. Membrana venis quatuor vcl q u i n q i u > i n

structa, areola basali deetitùta. Hamus alarum e

vena subtensa euiisHiis. Abdomen spii'aculis omnibus

in ventre positis ; suturis ventralilniH utrinqne rectis

et mai'gines laterales attiugentibus. Tursiu-imi posti-

corum ailiculus primus apicalibus duwbus ad iniiiiu

brevior.

A fej háromszögű, uem fultünöleg széles ; a járom-

lemezek a fejbütyöknél alig vagy csak kissé rövideb-

bek s hosszan nyúlnak a c-sápdndorok elé. A s/,eine-

csek tisztán kivehetők. A törj elöfelen haránt fekvő

barázdák nélkül, utószélén nem doiuboruaii lejtős.

A röphártya erezed' négy vagy üt érből áll, a l a p s e j t

nélkül. A szárnyhorog az alsó tVierhől ered. A potroh

valamennyi léglika a hason van e l l i e l v e x v e : a hasi

varrányok mindkét oldalon egyenesek s az oldalsxe-

lekig érnek. A hátsó kocsák első i/.üléke rövidebi),

mint a két utolsó izülék együttvéve.

Hazánk területén l néni és l faj képviseli e kis
i i lcs i ihi i lot . melynek legszembetűnőbb jellegét n l'ej-

l i i i työkkel köriillielól (••.'velilo liossziisiign járorulemezek
képezik.
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OHILACIS FIEB.

ìì'im. Ént. Momitselir. VIII. p. 72. f 1864 J.

Corpus oblonguiu, depressimi. Caput trianguläre ;

jugis tylo paullo brevioribus ; bucculis subtilissimis,

antice paullo altioribus. Oculi majusculi. Antennáé capite

et thorace simul sumtis breviores, articulo primo capite

multo breviore, jugorum apicem liaud attingente. Eo-

strum gracile, coxas iutermeclias subattingens, articulo

primo capitis basili attingente. Thorax trapezoidéiig,

ante medium traiisversim subcallosus, sulco longitudinali

destitutus. Scutellum aequilaterum. Membrana venis

quatuor iustructa. Proetethium haud silicatimi. Pedes

mediocres, femoribus inermibus.

A test hosszudacl, lapos. A fej háromszögű; a járom-
lemezek a fejbütyökiiél csak kissé rövidebbek; az ajakle-
mezek parányiak, elől kissé magasabbak. A szemek meg-
lehetősen nagyok. A csápok rövidebbek, mint a fej és
törj együttvéve, az első iziilék a fejnél sokkal rövidebb s
a járomlemezek csúcsáig sem ér. A szipcsőr karcsú, a
középső csípőket csaknem eléri, az első iziilék a fej tövéig
nyúlik. A törj ferdényded, előfeléu liaráiitosaii kissé ha-
vadályos; hosszában húzódó barázda nélkül. A pajzska
egyeiioldalu. A röphártya erezete négy érből áll. Az
előmell barázda nélkül. A lábak középszerűek, a czom-
bok fegyverzetlenek.

1. C. TYPHAE PEEK.

Pallide griseo-testaceus, supra cum pectore remote
impresso-puuctatus; auteuuis et rostro fusco-testaceis;
capitis liiieola antice et postice biforcata maculisque ad
oculos, thoracis punctis anterius plerumque coufluenti-
bus ét scutello nigris, hujus elevatione laterali intramar-
ginali utrinque callosa apiceque flavescentibus ; subtus
uiger, maculis ad coxas, limbo postico segmentorum
pectoris limbisque antico et lateralibus prostethii albidis ;
abdorninis limbo et apice uec non pedibus flavo-testaceis ;
maculis coniiexivi, femoribus, basi apiceque exceptis, et
articulo ultimo tarsorum piceis; corii margine costali
venisqiie pallidioribus impunctatis ; membrana hyaliiia,

disco levissime infoscata. 9 . Loug. 4j. Lat. H "'/>«•
Heterogaster typliae PEKRIS Ami. Soc. Lin. Lyon.

1857. p. 150.

Chilai-in Ti/jihae FIEB. Wien. Eilt. Monatschr. VIII.
p. 73. tab. 1. fig. 5. (1SC4); DOUGL. et SCOTT Brit. Hern.
I. p. 231. 1. tab. 8. fig. C. (18G5).

Sárgás-szürke, felül valamint mellén ritkán, ele erősen
pontozott; csápjai és szipcsőre barnásak; fején egy elő-
és hátrafelé villás voual s a szemek mellett egy-egy folt,
valamint torjának elől többnyire összefolyó pontjai és

pajzskája feketék, ez utóbbinak csúcsa s az oklalszélehi
belől levő havadályos duzzadás sárgásak; alul fekete,
mellén az 'egyes szelvények utószéle, ezenkívül az előmell
elő- és oklalszélei s a bfízmirigy nyilasai fehéresek ; potro-
hának csúcsa és szélei lábaival együtt sárgák ; a comiexi-
vum foltjai, a czombok, tövük és csúcsuk kivételével, s a
kocsák utolsó izülóke sötétbarnák; a corium külszéle és
erezete halványabb, sima; a röphártya áttetsző, közepén
alig észrevehetőleg barnás.

Ezen ritka fajt, mely eddig csak Angol-, Frauczia- és
Oroszországban s a Svájczban a gyékény f Tíjfiha latijoliu Ì

fűzérehi észleltetett, nálunk HERMÁN OTTÓ fedezte fel az
erdélyi Mezőségen. Az illető nőstény példány jelenleg az
erdélyi múzeum tulajdonát képezi és ott eredetileg
Artheneis foveolata SPIN. névvel volt jelölve. Ugyanezen
név alatt közié azt felfedezője a Mezőség természetrajzi
ismertetésében. A meghatározás tévességéről azonban,
mely DIETRICH GÁSPÁE zürichi muzeumőrtől származik,
közvetlenül meggyőződtem, minthogy tisztelt barátom,
Dr. ENTZ GÉZA kolozsvári egyetemi tanár kérésemre szi-
ves volt e ritkaságot megtekintés és tüzetes megvizs-
gálás végett hozzám átküldeni ; a miért is neki ezennel
őszinte köszönetemet kifejezni kedves kötelességemnek
ismerem.
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H E T E D I K A L C S A L Á ] ) .

OXYCAKENINA STÄL.

Caput trianguläre, porrectutu, ante tubcrcula

antennifera sät productum ; jngis tylo multo brevio-

ribus. Ocelli distiucti. Thorax antice sulcis trans-

versis destitutus, postico haucl convexo-declivis.

Membrana plerumque venis quatuor vel raro venis

quinque instructa. Alae hamo areolari destitutae.

Orificia odorifera apice extrorsum distinctissime lo-

bata vel clentato-producta, alba vel pallida. Abdomen

spiraculis segmentorum ornniurn in ventre distin-

guendis; suturis ventralibus totis rectis et uiargiues

laterales attingentibus. Pecles posteriores distincte

distautes.

A fej háromszögű, kiálló, a esápdudorokon jóval

túlnyúló; a járomlemezek a fejbütyökiit'l sokkal rö-
videbbek. A szernecsek tisztán kivehetők. A törj elö-

felcn haránt fekvő barázdák nélkül, utószélén nem

dombortian lejtős. A röpliártya erezete többnyire

négy, ritkán öt érből áll. A szárnyhorog hiányzik.

A büzruirigy nyilasa külső szélén fogidomu fehéres

vagy sárgás karély alakjában nyúlik kifelé. Vala-

mennyi potrohszelvény léglikai a hason láthatók; a

hasi varrányok egészen egyenesek s az oldalszélekig

érnek. A hátsó lábak egymástól szembetünöleg

elállók.

E csinos íilcwiládot többnyire apró, de annál szebb és
finomabb alkotása alakok képezik, melyek főleg mele-
gebb tájakon tenyésznek. Hazánkban összesen 5 nem és
8 faj fordul elő.
l (4). Az ajaklemezek igen rövidek és csak a fej első fe-

lén szembetünöleg emelkedettek ; a mellső czom-
bok alól legfölebb egy tövissel fegyverez vek, e
tövis mögött igen ritkán áll még egy alig észre-
vehető parányi tövisecske.

2(3). A clavus nem pontozott; az egyik röpliártya alig
vagy csak igen kevéssé fedi be a másikat. -
( 'aillfitatclllS FlEB.

3 (2). A clavus oklalszélein pontsorral ; a nagy rüphár-
tyák szélesen fedik egymást. — Mifi'n/ila.i' Finn.

4(1). A hosszú ajaklemezek szembetűnően és határozot-
tan emelkedettek s egészen a fej tövéig érnek ; a
mellső czombok fegyverzete alól legalább két
tövisből áll.

5 (6). A csápdudorok kifelé hajlott nagy fogidomu karé-
lyokat képeznek. — Metojinpla.v FIEB.

6 (5). A csápdudorok nem képeznek fogidomu karé-
lyokat.

7 (S). A mindenütt egyenlő szélességű clavus szabályos
pontsorokkal, melyek közöl a két külső sor a
varrányhoz közeledett. — Oxycarenus FIEB.

8 (7). A hátrafelé szélesedő clavus egész terűje s/a l iá ly-
talauul elhelyezett mély pontozással. -— Mam>-
/)/«.(• FIEB.

CAMPTOTELUS FIEB.

Kiír. Jlt'in. p. 08 el 20-1. (IMI J.

Corpus ohlonguni, depressum, pilosulum. Caput basi
tlioracis distinete angustius; tuberculis antenniferis extus
obtusis ét parum prominulie ; buccuhs brevissimi*, tan-
tűm in apicali parte capitis distmctc elcvatis, gúla leviter
silicata, ad sulcum leviter tuuiesceute. Antennáé arti-
culo primo apicem capitis liaud superante. Bostrum vix
vel panilo pone coxas auticas extensum, articulo primo

A test hosszudad, lapos, szőrös. A i'i-j szembetünőleg
keskenyebb a torjnál; a csápdudorok külvégs/ogleti1

tompa és csak kevéssé kinyúló ; a/, i i j a k l r m r / r k igen n'ivi-
dek s csak a fej első Mén szembetünőleg emelkedettek,a
torok gyönge barázdával, mely mellett kissé duzzadt.
A csápok első ixülékc a tVj végéi L t ú l nnu n y ú l i k . A szip-
csó'r alig vagy csak valamivel nyúlik a uu'llsű csipók
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capite plus (limici!o breviore, pone insertionem antenna-

rum haud vel panilo extenso, articulo secondo hasin

capitis distincte superante. Thorax transversim levissime

convexus, depressiusculus, antrorsum sensim distiucte

augiistatus, lateribns in medio sobsinoatìs. Scutellum

vix transversum, subaequilaterum. Hemelytra com-

pleta; clavo impuiictato, lateribus paralleli» iustructo;

membrana vix vel levissime valvante, intus liaud vel

levissime ampliata, venis quinque instructa. Pedes me-

diocres; femoribus anticis sub tos inermibus vel sobiner-

mibos.

mögé; az első izülék több mint feléiiyivel rövidebb a fej-
nél s a csápok töve mögé épen nem vagy csak kissé ér, a
második izülék a fej tövén szembetünó'leg túl nyúlik.
A tor j haránt irányban igen gyöngén, domború, némileg
lapított, elől egyenletesen szűkült, oldalszéleinek közepe
táján kissé öblös. A pajzska alig barántos, csaknem
egyenoldalu. A röptyük kifejló'dvék ; a nem pontozott cla-
vus oldalszélei párhuzamosak ; az egyik röphártya alig vagy
csak igen kevéssé fedi be a másikat, erezete öt érből áll.
A lábak középszerűek ; a mellső czombok iilól épen nem
vagy legfölelil) csak enyésztes t'ogacskával fegyverezvék.

A FAJOK ATNHZETE.

l (2). Az első esápiziilék a fej végénél rövidebb ; a fej
csúcsán lemezidomu szélesedéssel ; a röptyük
vékony erezettel. — C. liiieulutuiì SCHILL.

2 ( 1 ) . Az első esápiziilék a fej végével egyenlő hosszú; ez
utóbbi csúcsáig egyenletesen szűkült; a röptyük
erezete vastag. — 0. costalis H.-Scn.

1. C. LINEOLATUS SCHILL.

Nigricans; thorace posterius plerumque etiam antice
in ferrugineum vergente; capitis parte apicali producta
a supero visa auterius subampliata ; antennarum articulo
primo apicem capitis liaud attingente, articulo secuudo
totó vel basi apiceque exceptis, flavo-ferrugineo ; heme-
lytris sordide griseo-flavesceutibus, fusco-venosis, mar-
gine imo apicali corii fusco, membrana augustissime
valvante, abdomims apicem superante, sordide liyaliua,
venis exterioribus duabus saepe venula transversa con-
junctis; limbo postico segmentorum pectoris limboque
antico prostethii, maculis pectoris ad coxas, orificiis ét
tibiis flavo-albidis, apice femorum cum basi apiceque
tibiarum tarsisque fuscescentibus ; femoribus anticis sub-
tus spiuula obsoleta armatis. d". ? • Loug. 3—3£. Lat.

t-11 "</»«.

Heterogaster lineolatus SCHILL. Beitr. zűr Elit. I. p. 89.
tab. 8. fig. 4. (l829).

<l.ri/i-ari'niix lineolatus FIEB. in WEITENW. Beitr. I.
p. 344. 22. tab. 2. fig. 18. (1830); Ehynchotogr. p. 42.
12. (1851).

Heterogaster costatus H.-ScH. Wanz. Ins. VI. p. 34.
fig. 592. (1842).

Stcnoíjastcr mstatns H.-Hcn. Wanz. Ins. IX. p. 215.
(1853).

Camptotelus lineolatus FIEB. Eur. Heni. p. 205. (1861 ) ;
STAL üfv. Vet.-Ak. Förli. 1872. p. 48.

Feketés; torja utószélén, sőt többnyire előszélén is
rozsdasárga; feje csúcsán lemezidomu szélesedéssel; az
első esápiziilék a fej végénél rövidebb, a második iziilék
egészen vagy, tövét és csúcsát kivéve, rozsdasárgás;
röptyűi szennyes sárgák, barna-eresek, a corium utószé-
lén keskeuyen barnák, a röphártyák csak igen keskenyen
fedik egymást s a potroli végén túl nyúlnak, szennyesen
áttetszők, két külső erük gyakran egy haránt futó erecske
által van összekötve; mellén az egyes szelvények utó-
széle, valamint az eló'mell előszélé, a csipők mellett levő
foltok s a bűzmirigy nyilasai a lábszárakkal együtt sár-
gásfehérek, czombjaiuak csúcsa, lábszárainak töve és
csúcsa s a kocsák barnásak ; mellső czombjai alól euyé-
szetes fogacskával fegyverezvék.

Ezen kevéssé elterjedt faj, melyet külföldről csak
Német-, Olasz- és Dél-Oroszországból ismerek, nálunk
sem gyakori és a budai Sashegyen és Farkasvölgyön
kivül, hol májusban él, még Nagyvárad és Grebenácz
(Temes vm.) mellett találtatott. Legújabban pedig Abauj-
megyében Forrón is felfedeztem egy gyepes domboldalon
kakukfü iThíjmiixl tövében.

:>. C. COHTALIS H.-SCH.

Nigricans; parte apicali producta capitis sennini an-
gustata ; antennarum articulo primo apicem capitis
acquante, articulis secuudo ét tertio flavesceutibus ; heme-
lytris, limbo postico prostethii et metastethii, prostethii
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etiam limbo antico, maciüis pectoris ad coxas et orifk-iis

flavo-allmlis; venis et margine apicali corii late fnscis,

membrana vis vai vanto, abdominis apicem subsuperante,

late fusco-venosa; apice femoruin iuermium, tibiis tar-

sisque flaveseentibus. rf. 9 . Long. 2. Lat. J ™/m.

Sti'iiiii/tístt'r ms-frt/í.sH.-ScH.Wanz. Ins.IX.p.21 (>.( 1853).

t'aini>ti>ti'l un costai is STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1872.

p. 4-9.

Praecedenti similliimis, niinor, parte apicali producta

capiti« minus lou»a, anterius haud ampliata, articulo

primo antennarum api i -e in capitis acquante, vciiis henie-

lytrorum validiorilms, membrana parviuscula beuu di-

stinctus.

Feketés; feje a csúcsáig egyenletesen szűkült; az első

csápizüléli a lej végével egyenlő hosszú, a második és
harmadik iziilék sárgás; rüptyüi, valamint mellén az
eló'mell elő- és utószélc, az utóméi l utc'iszéle, a csipók
mellett levő foltok s a Imzmirigy nyilasai siirgásfehérek;
roptyűin a eoriuni erezete és utószéle szélesen sötétbarna,
a röphártyák alig észrevehetőkig fedik egymást, a pot-
rohhal körülbelől egyenlő hosszúak és szintén v a s t a g
sötétbarna erezetük vau ; fegyverzetlen czoinbjainak
csúcsa a lábszárak- és kocsákkal e»yütt sárgás.

A legritkább fajok egyike, melyet sok szerző, igy
maga FIEBER sein ismert, és mely hazánkon k i v i i l eddig
még csak Németországban észleltetett. Nálunk I ' Á V K I .
J Á N O S m. n. m i i / e u m i gyűj tő akadt reá IS75. május 5-én
a budai Sashegyen két példányban.

MIOEOPLAX HEB.

Ein: Ili'in. i>. 03 <:t 207. (1861 J.

Ctli-pus oblongum, depressimi, pilosulum. Caput basi
thfiracis distraete augustius ; tuberculis auteuniferis apice
extus obtusis ét haud promiiiulis ; bucculis brevissimis,
taiitum in apicali parte capitis distincte elevatis, gúla
leviter silicata, ad sulcum leviter tumesceute. Antennáé
articulo primo apicem capitis haud attingente. Eostrum
articulo primo distincte pone medium capitis et pone
insertionem antemiarum extenso, articulo secuudo louge
pone basin capitis, interdum fere ad coxas anticas pro-
ducto. Thorax traiisversim levissime convexus, deprcs-
siusculus, antrorsnm sensini d i s t i n c t e angustatus, lateri-
bus subsinuatia. Seutelluni subtransversum. Hemelytra
completa; flavo ad mai-g ines l a t e r a l e s parallelos s e r i i i t i m
punctato; membrana magna, late valvante, venis quatuor
simplicibns instnicta. l'edes mediocres; femoribus anti-
cis spina sat magna et pone hanc raro sphmla obsoleta
annatis,

A test hosszudad, lapos, kissé s/orös. A tej szembe
tünó'leg keskenyebb, mint a törj ; a csápdudorok külvég-
szöglete tompa és csak kevéssé kinyúló ; az ajakleruezek
igen rövidek s csak a fej első felén szembetünoleg emel-
kedettek, a torok gyönge barázdával, mely mellett kissé
duzzadt. A csápok első izüléke nein ér a fej csúcsáig.
A szipcsőr első izüléke szembctiinőleg a fej közepe s a
csápok töve mögé nyúlik, második izüléke pedig j n v a l a
fej töve mögé, néha csaknem a mellső csípőkig van meg-
nyúlva. A törj haránt iránylian iiren gyöngén dombom,
némileg lenyomott, előfelén egyenletesen N / . í í k i i l t . oldal-
szélein kissé öblös. A pajxska csaknem harántos. A röi)-
yí ík tökéletesen kifejlőd v e k ; a clavus párhuzamos oldal-
szélein pontsorokkal; a nagy röphártyák szélesen fedik be
ej jvmúst, erezetiík né^y egyszerű érből ál l . A lábak kö/ép-
sx.eriiek ; a, mellső r/oml iok n l i ' i l ji 'i na.ny tövisse l s e i m i ^ o t t

ritkán uiég egy enyészete» tövisecskével fegyverezvék.

/. .u. i.\TKiíiiri-rrn

Ni^'er; beine ly tris na Ilidé ;,'riseo-flavesccntilms, sutura
elavi noe non venis dual ius interioribus corii posterius
mai-fíiiieque imo apicali i'uscis, i n e i n b r a i i a h y a l i i i a . l ev i s-
siine Lnfuscata, fusco-venosa; pectoris maculis ad cöxas
orificiisque albidis ; a n t e n n a r u m articulo sei-nudo, basi et
apice exceptis, geniculis hiiis, tibiis laté albo-annulatis,

Ito l tvÁTIt GKZA : MAGYAnoRSZÁG L Y O A K I D Á I .

tarsorumque articulis d i m l m s basalibus flavo-fen'ugiaeis.
f . Liliig. :}i. Lat. i '"/,„.

lli-ti-i-nitiistiT liii,nl,itns I I . Scii., I ' A N / . Faun. ( l e n n .
l l ' I . t a l i . S; N n i n . ént. I. p. Lfi. (|s:'..'.i.

l l.ri/cill'1'linx intrn-11/itnx Finn, in WKITÉNW. l ' - c i l r . 1.

p. :!Í5. 23. tab. 2. fi». ]!). (1S3G); l i l iynclu>to»r . p. 13.
13. (IS')!).

6
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Stenngaster lincolatus H.-Scn. Wanz. Ins. IX.,p. 214.
(1853).

MicroplaxinterruptusFjEZ. Eur. Hem. p. 208.2. (1861 ).
*

Fekete ; röptyűi halvány sárgásszürkék, a clavus var-
ránya, valamint a corium utószéle és két belső ere utó-
felén keskenyen barna, a röphártya áttetsző, alig észre-
vehetőleg barnás, barna-eres; mellén a csipők mellett
levő foltok és a bűzmirigy nyilasai fehéresek ; a második

csápizülék, tövét és csúcsát kivéve, a czombok csúcsa,
a széles fehér gyűrűvel díszített lábszárak s a két első
kocsa-izülék rozsdasárgák.

Tenyészési térköre Német-, Frauczia-és Olaszország-
tól Dél-Oroszországig s Kis-Ázsiáig terjed, sőt FIEBER
szerint Egyptomban is előfordul. -- Az egész magyar
faunaterületről eddig egyetlen egy himpéldány ismeretes,
melyet 1874. június 18-án a budai Gellérthegy déli lejtő-
jén találtam.

METOPOPLAX FIEB.

Eur. Hem. p. 53 ct 207. f 1861 J.

Corpus oblongum, depressimi, puberulum. Caput
basi thoracis distincte angustii!«; tuberculis aiitenniferis
extus in lobum dentiformem curvatimi, extrorsum prò-

min ulum, productis; tylo maris prope apicem processu

laminiformi porrecto instructo ; buccuhs longissimis, totis

acute et sat alte elevatis, basin capitis attiiigeutibus vel

subattingeiitibus. Autemiae articulo primo apicem capi-

tis hand attingente. Rostrum mesostethii medium attui -

gens, articulo primo louge pone medium capitis extenso,

articulo secundo coxas anticas attingente. Thorax trans-

versim levissime convexus, depressiusculus, antrorsuni

sensini distincte angustatus, lateribus in medio haud

siuuatis. Scutellum subtransversum. Hemelytra com-

pleta, clavo lateribus parallelis mstructo, seriatim punc-

tato, seriebus duabus exterioribus ad suturam approphi-

quatis; membrana magna, late valvaute, veuis quatuor

simplicibus instructa. Pedes mediocres ; femoribus auticis

subtus spinis duabus armatis, spina anteriore majoré.

A test hosszudad, lapos, kissé szőrös. A fej szembetü-
nőleg keskenyebb mint a törj ; a csápdudorok kifelé haj-
lott nagy fogidomu karélyokat képeznek ; a fejbütyök a
Ilimnél csúcsán lemezidomu szélesedéssel ; a hosszú ajak-
lemezek szembetünőleg és határozottan emelkedettek s
egészen a fej tövéig érnek. A csápok első izüléke nem ér
a fej csúcsáig. A szipcsó'r a középmell közepéig ér, első
izüléke jóval a fej közepe mögé nyúlik, második izüléke
pedig a mellső csípőkig ér. A törj haránt irányban igen
gyöngén domború, kissé lenyomott, előfelén egyenletesen
szűkült, oldalszélein nem öblös. A pajzska csaknem ha-
rántos.

A röptyűk tökéletesen kifejlődvék; a párhuzamos
oldalszélekkel biró clavus pontsorokkal, melyek közöl a
két külső sor a varráuyhoz közeledett ; a nagy röphártyák
szélesen fedik egymást, erezetük négy egyszerű érből áll.
A lábak középszerűek ; a mellső czombok alól két tövissel
fegyverezvék.

1. M. DITOMOIDES COSTA.

Niger ; henaelytris pallide griseo-flavesceiitibus, venis
duabus iuterioribus corii posterius margmeque imo api-
cali nigro-fuscis, membrana liyalma, fusco-venosa; anten-
uarum articulo secuiido, basi apiceque exceptis, flavo-
ferrugiueo ; pectoris rnaculis ad coxas, oritìciis tibiisque

albidis ; fulcris ét geuicuhs imis nec non basi apiceque

tibiaruin tarsoramque articulis duobus basalibus fuscis.

d1. ? . Long. 3-3J. Lat. £-{; '"/,».

Packymerus tlitumuulex COSTA Cím. Neap. cent. II.

p. 36. 13. tab. 3. fig. 8. (1843).

CI/IHIIS Oriijani KOLEN. Mei. ént. II. p. 90. 61. tab. 10.

fig. 19. (1845).

Stí'iwyaster ditonwidrs H.-Scn. Wanz. Ins. IX. p. 216.

fig. 964. (1853).

Metopoplax ditomoides FIEB. Eur. Hem. p. 207.

(1861).
*

Fekete; röptyűi halvány sárgás-szürkék, a corium
utószéle és két belső ere utófelén barnás-feketék, a röp-
hártya áttetsző, barna-eres; a második csápizülék, tövét
és csúcsát kivéve, rozsdasárga; mellén a csipők mellett
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levő foltok s a bűzmirigy nyilasai a lábszárakkal együtt
fehéresek; a czoinbok és lábszárak tövei és csúcsai s a
kocsák két első izüléke barnák.

Ezen Dél- és Kelet-Európában, sőt Kis-Ázsiában és
Algírban elterjedt faj első tekintetre az előbbihez hasou-
lit s azzal gyakran tévesztetik össze, így egy Ízben még
FIEBER is ily tévedésbe esett, a midőn neki heniiptero-
logiai tanulmányaim kezdetén e fajt meghatározás végett
bekükltc'in ; azért van e faj az általam a tornai hegység

félröpüiről közzétett értekezésben hibásan Microplax in-
ti'i-n/i/tiis névvel jelölve.

Hazánkban tökéletesen kifejlett állapotban tölti a
telet; július végén párosodik, és a hol előfordul, ott
gyakori. Leihelyei: Budapest, Miskolcz, Komjáti (Torna
vm.), Paruó (Zemplén vm.), üros (Szabolcs vm.), Cson-
grád, Szentes, Derékegyháza, Algyő, Szeged és Szatymaz
(Csongrád vm.), Új-Szeged (Torontál vm.), Grebenácz
(Temes vm.).

OXYCÁRENUS PIEB.

WFITENW. Beiti: I. p. 339. f 1836 J.

STENOGASTER HAHN Wanz. Ins. III. p. 15. {1835J.

Corpus obloguuin, depressimi, puberulum. Caput basi
thoracis multo augustius ; tuberculis autemiiferis obtu-
sis et parum promiuulis ; tylo sexuuui conformi, buccu-
lis longissimis, totis acute et sat alte elevatis, basili capi-
tis attingeutibus. Antennáé articulo primo apiccm capitis
subaequautes vel subsuperautes. Eostrum longe pone
basili abdominis productum, articulo primo louge poue
medium capitis extenso, articulo secuiido coxas auticas
attingente. Thorax traiisversiui levissime convexus, mar-
ginibus lateralibus haud vel levissime smuatis. Scutel-
lum subtransversum. Hemelytra completa, clavo retror-
sum haud ampliato, seriátim pimctato, seriebus duabus
exterioribus ad suturam appropinquatis ; membrana
magna, late valvante, venis quatuor simphcibus in-
structa. Pedes rnediocres ; femoribus antieis subtus
spinis pluribus, saltem duabus iuter bas maguis
armatis.

A test hosszudad, lapos, kissé szőrös. A fej sokkal
keskenyebb, mint a törj ; a csápdudorok külvégszöglete
tompa és csak kevéssé kinyúló ; a fejbütyök mindkét
ivarnál egyforma ; a hosszú ajaklemezek szenibetüuőleg
és határozottan emelkedettek s egészen a fej tövéig érnek.
A csápok első izüléke a fej csúcsáig ér vagy azon még
kissé túl is nyúlik. A szipcsőr jóval a potroh töve mögé
van megnyúlva, első izüléke is jóval a fej közepe mögé
nyúlik, második izüléke pedig a mellső csipőkig ér. A törj
haránt irányban igen gyöngén domború, oldalszélein
épen nem vagy legfölebb csak alig észrevehetőleg öblös.
A pajzska csaknem harántos. A röptyűk tökéletesen
kifejlőd vek ; a hátrafelé iiern szélesedett clavus szabályos
pontsorokkal, melyek közöl a két külső sor a varrányhoz
közeledett ; a nagy röphártyák szélesen fedik egymást,
erezetük négy egyszerű érből áll. A lábak középszerűek ;
a mellső czombok alól több tövissel fegyverezvék, melyek
közöl legalább kettő mindig jókora nagyságú.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). Rozsdabarna; a corium utószéle egyenes.— O. »10-
im FALL.

2(1). Világos sárga; a corium utószéle ívelt. — O. colla-
ri* MULS.

/. U. laODESTVX FALL.

Dilute fuseo-ferrugiueus, subtus cum scutello niger ;
antemiarum articulo secuudo, basi et apice exceptis,
flavo-feiTughieo; hemelytris basi late pallidi«, margine
apicah corii recto, membrana subbyalina, infuscata,
fascia basali latii albida; maciuis pectoris ad coxas limbo-

que posticometastetbii ; i l l i i d i s : orificiis eanguineis ; pedi-
bus fusco-ferrugineis, femoribus obscurioribus. — Loug.
3. Lat. \ m<m.

l.ii;i<it'K.t unni,.S-ÍH.S-FAI.i,.Hoin.Suec.Ciiu.p.57.14.(lSa9).
lli'ti'riM/axti'r lnixalix H.-ScH., FAN/.. Fuuu. Germ. 135.

tab. 1S.; Nom. ent. I. p. 40. (183ù).
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jiitzyi FIEB. in WEITENW. Beiti'. I. p. 340.

10. tab. 2. fig. 12. (1830); Ehynehotogr. p. 40. 0.

(1851).

Heturoi/aatfi' Krìiillini/ii SCHOLTZ Arb. und Verimd.

1840. p. 142.

Sti'iwijasti'i' Faììi'nii SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. 09.

1. (1848).

Pachymems quinque-macvìainis Mur/f. Ami. Soc. Lili.

Lyon. 1850—52. p. 100. (1852); Opusc. ent. I. p. 119.

Hti'ìiot/fixti'i- la.talis H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 215.

(1853).

n.fifcumins HioiìestHx FLOR Eliynch. Livi. I. p. 285. 2.

(1800); FIEB. Eur. Hem. p. 200. 4. (1,801).

Bozsdabarna, alul valamintpajzskája felcete; a máso-

tlik csiípizülék, tövét és csúcsát kivéve, sárgás; röptyűi
tövükön világosabbak, a coriurn utószéle egyenes, a röp-
liártya barnásán áttetsző, csak tövén fehéres; mellén a
csípők mellett levő foltok s az utómell utószéle fehéresek,
a bűzmirigy nyilasai vörösesek; lábai rozsdabarnák, a
czombok sötétebb sziuüek.

Nyugat-Európa kizárólagos sajátja és annak több
tartományában honos. - - Nálunk eddig csak Fuss
KÁROLY gyűjtötte egy Ízben április közepén az Új-Egy-
liázszékben fekvő Holczmáuy helység mellett tölgyfahéj
alatt. Leírását ausztriai példány után készítettem.

Ü. 0. COLLARIS MDLS.

Pallide flavesceus; auteuuis, rostro, capite, thoracis
fascia transversa, basi scutelli pectoreque nigris ; liuibis
antico et postico prostethii, maculis pcctoris ad coxas
limboque postico metastethii albiilis ; anteimarum articulo
secuuclo, plerumque basi articuli tertii, oriiiciis, abdoraine

pediljusqtie luteis, basi abdominis annuloque lato femo-
rura iiigris; margine apicali corii arcuato, membrana
decolore, cf. ?. Long. 3—4. Lat. 1—lì ml

im.

Variat fascia transversa thoracis et femorìbus, iiiter-

dum etiam capite et anteimarum articuhs tribus basali-

bus flavo-ferrugineis.

Mti'ntM/axti'r collana MULS. Ami. Soc. Lili. Lyon.

1850—52. p. 102. (1852); Opusc. ent. I. p. 121.

Stenogaster jiallens H.-Scn. Wauz. Ins. IX. p. 215.

fig. 963. (1853).

O.ri/1-iimmx j>all<-ns FIEB. Eur. Hem. p. 20G. 2. (1861 ).

Világos-sárga; csápjai, szipcsó're, feje, torján egy

haránt sáv, valamint pajzskájának töve és melle feketék;

ez utóbbin az előmell elő- és utószéle, a csípők mellett
levő foltok s az utómell utószéle fehéresek; a második
csápizülék egészen, többnyire egyszersmind a harmadik-
nak töve, s a bűzmirigy nyilasai potroha- és lábaival
együtt szennyes sárgák, a potroh töve és a czombok
közepe ' fekete ; röptyfíiu a coriuiii utószéle ívelt, a röp-
hártya színtelen.

A törj áii levő haránt sáv s czombjainak közepe, sőt
feje s a három első csápizülék is néha világos barnák.

Nálunk nem ritka faj, mely Spanyolországtól kezdve
Francziaország déli részén és Olaszországon keresztül
Dél-Oroszországig van elterjedve.

Hazánkban április végétől október közepéig különféle
növényeken nagyobb társaságokban él ; párzási ideje
augusztus első felére esik, álczaja ez után egy hónappal
jelenik meg. Leihelyei: Budapest, Miskolcz, Czegléd,
Csongrád, Szeged, Szatymaz (Csongrád vrn.), Pality
(Bács vm.), Új-Szeged (Torontál vm.), Baziás és Grebe-
uáez (Temes vm.), Oravicza (Krassó vm.), Benedek
(Alsó-Fehér vm.).

MÁÖROPLAX FIEB.

E-ur. Hem. p. 53 ét 206. (1861).

Corpus oblongum, depressimi, pilosulum. Caput basi
thoracis distiiicte angustius ; tuberculis anteimiferis
angulo apicali exteriőre obtusis et band promiimlis ; tylo
sexuum conformi; bueculis longissimis, totis acute et
distiiictissime elevatis, basili capitis attingentibus. An-
tennáé articulo primo apicem capitis distintissime supe-
rali tes. Eostrum coxas posticas attingens, articulo primo
capite dimidio breviore, articulo secundo pone basili capi-

A test hosszudad, kissé lapos és gyöngén szőrös. A fej
szembetünóleg keskenyebb, mint a törj töve ; a csápdu-
dorok külvégszöglete tompa és kifelé nem nyúlik; a í'ej-
bütyök mindkét ivarnál egyforma; a hosszú ajaklemezek
szembetünóleg és határozottan emelkedettéit s egészen a
fej tövéig érnek. A csápok első izüléke a fej csúcsán jóval
túl nyúlik. A szipcsőr a hátsó csípőkig ér, első izüléke
felényivel rövidebb a fejnél, második ixüléke a lej töve
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tis extenso. Thorax trausversim Icviter coiivexus, medio
plus minus distiiicte coarctatus. Scutellum triiusversum.
Heuiclytra completa ; davo retrorsum ampliato, irregu-
laritcr profumle impresso-punctato; membrana uu-diocri,
la l i? valvante, venis quatuor apice arcuatili! connexis
iustrueta. Pedcs mediocres; i'emoribus anticis subtus
spina magna et ante haue spinulis iluabus vel trilms
armatis.

mögé van megnyúlva. A törj haránt irányban gyöngén
domború, közepe táján többé-kevcsbbé szembetünőleg
s/í íkül t . A paj/ska harántos. A röptyük tökéletesen kifej-
Ic'í i lvék; a bátraiéit- széli'scilő elavus cgi'sz terűje sza-
b á l y t a l a n u l elhelyezett eró's pontozást visel; a közép-
s/crii röphártyák szélesen fedik egymást, erezetüket
végükön ívese» összefolyó »égy ér képezi. A lábak közép-
szerűek; a mellső ezombok alól egy nagy tövissel s ezeu-
k i v ü l még két vagy három kisebb tüskével felszereltek.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). A röptyük szennyes fehérek; a eorium és röphár-
tya barna erekkel és közbe szórt apró barnás
foltocskákkal. — M. /'/ri/«i/m' FIEB.

2(1) . A röptyük teji'ehérek ; a eorium erezete csak

középen fekete, a sötét erezet között b:i
souló szinü apró foltocskákkal ; a röpliárty.-i
sötétbarna, három feliéi- folttal. — M. fuxi-iutnx
B.-SCH.

J. M. PREVSSLERI FIEB.

Nigricans; thorace medio vix coarctato, posterius
plerumque iu ferrugiueum vergente; auteiiuarum arti-
culo secundo, basi apiceque exceptis, ferrugineo; henie-
lytris albidis, levissirne infuscatis, elavo fusco-pmictato,
corio membraiiaque veuis et maculis minuti» iuterstitio-
rum venarum fuseis, parte basah corii nec non membra-
nae parviusculae macula pone apicem corii, albidis; rna-
cuhs pectoris acl coxas, orificiis, hmbo postico metastetbii
tibiisque albidis ; fulcris, geuicuh's, basi apiceque tibiarum
ét tarsorurn articulis duobus basalibus dilute lutescenti-
bus. J ?. Long. 3—4-. Lat. l—U '"fc.

(h-i/i-diYinix I'ri'i/xxli'fii FIEB. in WEITENW. Beiträge I.
p.343.21.tab. 2. fig. 17. (183ü); Khynchotogr. p. 43. 14.
(1851).

Stenogasterfusco-venosusDASLS. Vet.-Ak. Haudl. 1850.
p. 221.

Oxycarenuí lineolatus FLÓR Ehynch. Livi. I. p. 283.
1. (1860).

Mti,-i;>i>la.i-1'mtxxlm FIEB. Eur. Hem. p. 207. l. (1861 ).
<>.ri/fiiri')iii.i i'iisi-ii-i-i'iinxiix STAL. ()fv. Vet.-Ak. Förh.

1862. p. 224. 1.
I.t/i/iu'iix l'ri'i/xxli-i-i THOMS. Opusé. ént. II. j>. 184. 9.

(1870).
*

Feketés; torja közepe táján alig észrevehetó'leg szű-
kült, utószélén többnyire rozsdabarnás; a második csáp-
izülók, tövét és esúcsát kivéve, rozsdasárga; röptyüi
s x c i i i í v c s t'i'lii'rel;. :i c l i i vus burnii pontozással, :i cur ium

és röphártya barna erezettel és közbe szórt apró barnás
foltocskákkal, a coriuui töve s a röphártya külső alap-
szöglete világosabbak; mellén a csípők mellett levő
foltok, a bűzmirigy nyilasai s az utórnell utószéle a
lábszárakkal együtt fehéresek; a czonibok és lábszá-
rak tövei és csúcsai s a kocsák két tő-izüléke szennyes-
sárgák.

Tenyészési térköre földrészünkre szoritkozik és Svéd-
országtól Szicziliáig, Livlamltól Francziaországig terjed.
Kelet-Európában hiányzik.

Egyetlen biztos leihelye hazánkban a Pécs melletti
Mecsekhcgy, melyen PÁVEL JÁNOS ni. u. múzeumi gyűjtő
az 1872-ik év nyarán több példányban gyűjtötte. Fuss
Erdélyből szintén megemlíti, de leihelyét nem közli.

2. M. FASCIATUS B.-SCH.

Niger; thorace medio distincte coarctato, autice ét
postiee plerumque ferrugiueo-limbato ; autennaruui arti-
culo secundo, basi apiceque exceptis, ferrugineo; clavo
albido-flavesceute, corio lacteo, basi niargiueque imo
apicali, nec non venis maculisque noniiullis iuterstitiorum
veuarum medio, nigris; membrana nigro-fusca, angulv
basali interno raiiculisquc duabus apicalibus magnis,
una ad marginem exteruum, una ad marginem internum,
lacteis; maculis pectoris ad coxas, orificiis, limbo postico
metastetbii et tibiis albidis; fuleris, geuiculis, basi api-
ceque tibiarum tarsorumque articulis duobus basalibus
flavescenti-feiTugineis. •". , . I,ong. :i', -4.Lat.|—1| "HU.
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Heterogaster fasciatus H.-Scn. PANZ. Faun. Germ. 135.
tal). J 9.

Heter.ogaster yuttula H.-ScH. Nőni. ént. I. p. 46.
(1835).

üxycaremis Helferii FIEB. in WEITENW. Beitr. I. p.
343. 20. tab. 2. fig. IG. (1836); Ehynchotogr. p. 39. 4.
(1851).

Afihanus insiynis COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 45. 7.
fig. 7. (1S38).

Stenoyaster fasciatus H.-ScH. Wauz. lus. IX. p. 215.
(1853).

Macroplax Hel/eri FIEB. Ein-. Hern. p. 207. 2. (1861).

Fekete; torja közepe táján szembetünó'leg szűkült,
elő- és utószéléu többnyire rozsdasárga; a másodikcsáp-
izülék, tövét és csúcsát kivéve, ugyauily sziuü; röptyűiu

a clavus sárgásfehér, a corium tejfehér, ez utóbbinak
csak töve és utószéle keskenyeu, valamint erezete közepe
táján fekete, a fekete erezet között fekvő téréseken ha-
sonló színezetű apró foltocskák foglalnak helyet; a röp-
hártya fó'szine sötétbarna, belső alapszögletéu azonban
egy, végén pedig két tejfehér folttal vau díszítve ; mellén
a csípők mellett levő foltok, a bűzmirigy nyilasai s az
utómell utószéle a lábszárakkal együtt fehérek; a czom-
bok és lábszárak tövei és csúcsai s a két első kocsa-izü-
lék rozsdasárgák.

E gyöugyörü faj, mely Dél-Európán kívül még Kis-
Ázsiábau és Algírban is előfordul, nálunk egyedül csak
a budai hegyeken tenyészik s ott, nevezetesen a Sas-
liegyeu és a Farkas völgyben, valamint a Gellérthegytől
délre fekvő réteken májustól augusztus közepéig egyen-
ként található.

N Y O L C Z A D I K A L C S A L A D .

MYODOCHINA STÁL.

Caput trianguläre, minus latum; jugis tylo di-

stincte brevioribus. Ocelli adsunt. Thorax anterius

sulculis duobus transversis destitutus, poetice

haud coiivexo-declivis. Membrana venis quatuor vei

quinque instructa. Harnus alarum e véna subtensa

emissus. Orificia odorifera apice haud lobato-pro-

ducta. Abdomen spiraculis segmentorum omnium

vei saltem trium apicalium in ventre positis ; sutura

ventrali tertia utrinque plerumque antrorsum si-

nuato-curvata ét marginem haud attingente. Coxae

posticae contiguae vei levissirne distantes.

A fej háromszögű, nem feltünöleg széles; a járom-
lemezek a fejbütyöknél szembetünöleg rövidebbek.
A szernecsek tisztán kivehetők. A törj elöfelén két
haránt fekvő barázda nélkül, utószélén nem dombo-
ruan lejtős. A röphártya erezete négy vagy öt érből
áll. A szárnyhorog az alsó föérböl ered. A bűzmirigy
nyilasai egyszerűek, karélyos nyúlványok nélkül. Va-
lamennyi vagy legalább a három utolsó potrohszel-
vény léglikai a hason vannak elhelyezve ; a harmadik
hasi varrány mindkét oldalon többnyire öblösen előre
hajlik s az oldalszélt nem éri el. A hátsó csipök egy-
mást érintik vagy egymáshoz igen közel állanak.

A Lygaeidák családjának főtömegét ezen alcsalád
képezi, mely hazánkban 59 fajjal vau képviselve, a mi
az összes hazai fajoknak több mint felét teszi. Az 59 faj
25 nemhez tartozik. Ez utóbbiak a következő táblázat
segélyével különböztethetők meg:

). A negyedik hasi szelvény oldalain levő két homá-
lyos folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől
s az illető szelvény utószéléhez közeledett.

2 (5). A törj közepe táján szembetüuőleg szűkült s a
szűkülés által képezett oldalvásti bemetszés
szembetünöleg szögletes; a törj oldalai tompák,
nem párkáuyoltak ; elől tisztán kivehető gyűrü-
idomu nyakörvvel.

3 (4). A második és harmadik hasi szelvény finoman
rovátkolt sávok nélkül ; a hátsó kocsák első izü-
léke legfőlebb csak felényivel hosszabb, mint
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a két utolsó izülék együttvéve. -- Diplorwtus

STAI,.
4 (3). A második és harmadik hasi szelvény közepén

két igen finoman és sűrűén haránt-rovátkolt
csupasz sáv látliató; a hátsó kocsák első izüléke
kétszer oly hosszú, mint a két utolsó izülék
együttvéve. — Lúiyrocoris STAL.

5 (2). A törj közepe táján vagy épen nem vagy csak
igen kevéssé szűkült, ez utóbbi esetben oldal -
szélei legfölebb csak tompán öblösek s az öböl
feneke nem szögletes, hanem ívelt; nyakörv
hiányzik vagy enyészetes.

6(27). A törj olclalszélei nem párkányoltak vagy ormó-
sak, épen nem vagy csak igen csekély mérték-
ben lernezidonmlag szélesedvék.

7 (20). A törj első felének oldalszélei egyenesek, előszög-
letein azonban szembetünőleg, többnyire hirte-
len és néha tetemesen kerekítettek ; a fej a törj
első felénél soha sem szélesebb, só't gyakran
keskenyebb.

8(19). A harmadik hasi varrány mindkét oldalon öblö-
sen előre hajlik.

9 (14). A mellső czombok alól több apró tövissel vagy
fogacskával fegyverezvék.

10(11 ). A mellső czombok fogacskái egyenlő nagyságúak ;
a szipcsőr második izüléke a harmadiknál sok-
kal hosszabb. — Tropisttthux FIEB.

11 ( 10). A mellső czombok az apró fogacskákon kivül még
egy nagyobb tövissel fegyverezvék.

12(13). A szipszőr második izüléke a harmadiknál sok-
kal hosszabb. — Inm FIEB.

13(12). A szipcsőr második és harmadik izüléke körül-
belül egyenlő hosszú. — Ilhyparochroinus CURT.

14 (9). A mellső czombok alól fegyverzetleuek vagy leg-
fölebb egy észrevehető foggal, néha két enyé-
szetes dudorcsával.

15(18). A törj utófele kissé lenyomott és szembetűnőbben
pontozott, olclalszélei tompán öblösek.

16(17). A test idoma nyúlánk, karcsú ; a törj hosszal))),
mint szélesebb. — Fttrotniet.ux AM. et SÉRV.

17(16). A test idoma zömökebb, hosszudad vagy tojás-
dad ; a törj harántos. — Macrodema FIEB.

18(15). A törj utófeléu le nem nyomott, erősen harántos,
oldalszélein nem öblös ; a mellső czombok alól
egy szembetűnő töviskével fegyverezvék. -
Lamprodema FIEB.

19 (8). A harmadik hasi varrány egészen egyenes. -
I'linthisHS WESTW.

20 (7). A törj első felének olclalszélei egész terjedelmük-
ben egyenesek, még előszögletein sem kerekítet-
tek; a fej a törj első részénél szembetüuőleg
szélesebb.

iil (20). A mellső czombok fp«yvcrzi ' t lrwk, IcgiYílolib né-
hány, sertét Iiordozó enyészetes dudoresával.

22(23). A törj első fele, valamint a coriuni oldalszegélye
s középső része sima és fényes. — Laxi<ix»nuis
FIEB.

23(22). A törj és röptyűk egészen pontozottak.
24(25). A harmadik hasi varrány egészen egyenes; a c-la-

vus három pontsorral. — Aeoinpux FIK«.
25 (24). A harmadik hasi varrány mindkét oldalon öblösen

előre hajlik; a clavus négy pontsorral, a máso-
dik sor néha rövidült. — Stygnnciiri.* DOUGL. ét
SCOTT.

20(21). A mellső czombok alól két vagy három tövissel
fegyverezvék. — I'mtri'rlnts FIEB.

27 (6). A törj oldalszélei egész kiterjedésükben lemezido-
mnlag szélesedvék.

28(35). A csápok meztelenek vagy csak ritkán rövid pely-
hedzéssel ; az első csápizülék ritkán visel néhány
rövid sertét.

20(30). A csápdudorok, oldalvást nézve, a szemek elő-
szélé alatt függélyesen lefelé hajlanak ; a hátsó
kocsák első izüléke sohasem kétszer oly hosszú,
mint a más két izülék együtt véve. — Trapezo-

nvtus FIEB.
30(29). A csápdudorok, oldalvást nézve, előfelé rézsűt

lehajlók, néha csaknem kiállók; a hátsó kocsák
első izüléke csaknem vagy legalább kétszer oly
hosszu, mint a két utolsó izülék együtt véve.

31 (3-4). A fej a törj első felénél keskenyebb vagy azzal
körülbelül egyenlő széles ; a- csápok első izüléke
alig nyúlik negyed- vagy legfölebb harmadrészé-
vel a fej csúcsán túl.

32(33). A törj előszélé szembetünőleg öblös; a szipcsőr
második és harmadik izüléke körülbelől egyenlő

hosszu. — Mirnitoma LAP.
33(32). A törj előszélé egyenes vagy legfölebb gyengén

öblös; a szipcsőr második izüléke szembetünő-
leg hosszabb a harmadiknál. — / 'ach i/ntcrus ST.
FARO, et SÉRV.

34(31). A fej a törj előszélénél szélesebb; az első csáp-
izülék több mint felényivel nyúlik a fej csúcsán
t ú l . — Heosus AM. et SÉRV.

35(28). A csápok első három izüléke mereven felálló
sértőkkel.
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36(37). A csápdudorok külvégszöglete tompa; a törj elő-
szélé szembetünőleg öblös, oklalszélei elől kere-
kítettek. — F.nMetliix FIEB.

37(36). A csápdudorok külvégszöglete hegyesen kiálló;
a törj elő- és oldalszélei csaknem egészen egye-
nesek, előszögletei kissé kiállók. — Gomanotus
FIEB.

38 (1). A negyedik liasiszelvény oldalain levő két ho-
mályos folt közöl a hátsó igen távol áll a
szelvény utószélétől s az első folt közelében
fekszik.

30(40).A szernek nagyok; a fejtetőnek széniek között
fekvő része a szemeknél körülbelől kétszer szé-
lesebb; a törj elől nyakörv nélkül. — Ischnocoris
FIEB.

4.0(39). A fejtetőnek szernek között fekvő része körülbe-
lől négyszer oly széles, mint az középszerű vagy
apró szemek; a törj eló'szélén keskeny, lenyo-
mott, közepén néha enyészetes uyakörvvel.

41 (48). A harmadik hasi varrány mindkét oldalon öblö-
sen előre hajuk ; a test kevésbbé széles, nein la-
pitott.

42 (47). A fej egészen a szemekig vau a torjban besü-

lyedve; a pajzska laposdad, utófelén hosszormó
nélkül.

43(46). A test idoma hosszúkás, felül finoman pontozott;
a fej a törj eló'felével együtt sima, legfőlebb igen
enyészetesen pontozott.

44(45). A szemek és csápok közötti távolság a szemek
átmérőjénél rövidebb, a sűrűén fogacsolt mellső
czombok egy nagyobb tövist viselnek. — Scolo-
posti'tiuis FIEB.

45(44). A szernek és csápok közötti távolság körülbelől
oly hosszú, mint a szemek átmérője; az alól
fogacsolt mellső czombok két nagyobb tövissel
fegyverezvék. — Eremoenris FIEB.

46 (43). A test idoma tojásdad; a fej, törj, pajzska és.
mell síírü s szembetűnő pontozással. — Dnjmus
FIEB.

47(42). A fej a torjból kinyúlik s a szemek mögött, ine-
lyek a törj előszélét nem érintik, észrevehetőleg
szűkült; a pajzska közepén erős benyomással,
utófelén szembetűnő hosszormóval. — Tapliro-
pcltìis STAL.

48(41). A harmadik hasi varráuy mindkét oldalon egye-

nes; a test igen lapított. — Plati/f/astcr SCHILL.

DIPLONOTUS STAL.

Öft: Vct.-Ak. Förli. 1872. i>. r>l.

Corpus oblongum. Caput trianguläre; tuberculis anten-

niferis obtusis. Rostrum articulo tertio articulo apicali

vix vei panilo longiore. Antennáé pilosulae, articulo

primo apieem eapitis superante. Thorax apice collari

augusto instructus, medio vel pone medium distincte

constrictus, emarginatura laterali a strictura formata

distincte angolata, lateribus teretibus, ottuse convexis,

immarginatis. Scutellum trianguläre. Hemelytra com-

pleta, parallela. Prostethium intra margines laterales

impressione lineari destitutura. Veuter segmentis secuudo

et tertio vittis duabiis stridulatoriis, transversini deuse

strigosis, destitutis ; maciua opaca posteriore laterum

segmenti quarti a macula anteriore longissime remota,

ad marginem postictim segmenti appropinquata. Pedes

mediocres ; femoribus anticis iucrassatis, subtus spinis

duabus vel tribus majoribus et iiommllis minutissimis

armatis ; articulo primo tarsorum posticorum apicalibus

duobus ad luium dimidio vel panilo longiore.

A test hosszudad. A fej háromszögű ; a csápdudorok
tompák. A szipcsőr harmadik izüléke alig .vagy csak
kevéssel hosszabb, mint a negyedik izülék. A csápok
kissé szőrösek, első izülékük a fej csúcsán túl nyúlik.
A törj elől keskeny iiyakörvvel van ellátva, közepe táján
szembetünó'leg szűkült s a szűkülés által képezett oldal-
vásti bemetszés szembetünó'leg szögletes ; oldalszélei
tompák, nem párkányoltak. A pajzska háromszögű.
A röptyűk tökéletesen kifejlődvék és párhuzamosak.
Az élőméi! oldalszélein belől vonalidomu barázda nélkül.
A második és harmadik hasi szelvény finoman rovátkolt
sávok nélkül ; a negyedik hasi szelvény oldalam levő két
homályos folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s az
illető szelvény utószéléhez közeledett. A lábak közép-
szerűek ; a vastagodott mellső czombok alól két vagy
három nagyobb és több kisebb tövissel fegyverezvék ; a
hátsó kocsák első izüléke legfőlebb csak feléuyivel hosz-
szabb, mint a két utolsó izülék együtt véve.
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1. D, FR.ICTICOLLIIÍ, SCHILL.

Nigricans ; anteuuarum articulis secundo ct tcrtio,

apice excepto, fusco-testaceis ; margine angusto antico

lobogni' postico fusco-maciúato thoracie, apice macn-

lisque ( lual ius miuutis mediis scutelli, Uinbis posticis

pro- ét metastethii, limlio angustissimo abdominis, nec

non pedilms ferrugineo-flavescentibus ; femoribus auticis

subtus spiiiiscluabus majoribus ét spinulisiionnullis rninu-

tissirais armatis, tibiis auticis m-tis ; hemelytris sordide

flavo-albidis, fusco-punctatis, margine costali maciüa-

quc apicali prope aiigulum interuum corii lacvibns, palli -

dis ; membrana infuscata, pallido-venosa, cf • ?. Long.

5—5e. Lat. U-I £ «'/,„.

PackynierusfractícolUs SCHILL. Beiträge /.úr Ént. I.

p. 82. 27. tali. 7. fig. 6. (1821)); HAIIN Wiinz. Ins. I.

p. CG. fig. 40. (1831); H.-Scn. Nőm. ént. I. p. 44.
(1835).

l'liH'iiuiii'i-'ix fnii-lii-iiHix SAHLB. Mou. Geoc. Fenn.
p. 70. 1. (1848); FIEB. E úr. Hem. p. 172. ?>. (1861);
DOUGL. et SCOTT Brit. Hein. I. p. 170. 1. tab. 6. fig. 5.
(1865).

l'iii-lii/iiH'rus itiKi-i-tiis BOH. Vet.-Ak. Haudl. 1849.
p. 250.

Paehymerus (Plociomerus) fracticollú FLÓR K b y n i - l i .
Livi. I. * 229. 2. (1860).

l'luri,,,,!,,;, j'i-iK-iirntli.-itíi-li. Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1802.
p. 214. 2.

Ltjijai'iix ii-iiftii-nUix THO.MS. Opi iM/. ént. II. p. 194. 33.
(1870).

J>ij>l<mntiisJ'ractín>lli.t STAL Öfv. Vet.-Ak. Förli. 1872.
p. 51.

Fekctés; csápjainak második t;s hi ir iuiul ik izüléku,
tövét kivéve, sárgásbai'na ; torjának keskeny előszélé és
barnafoltos utófcle, p i i j x s k a j a i i i i k csúcsa és közepén két
apró foltocska, tovúbbii elő- és utómellének utószéle s
hasának keskeny szegélye lábaival együtt rozsdasárgák ;
mellső czombjai alól két nagyobb tövissel és több i^cn
apró tüskével fegyverez vek, mellső lábszárai egyenesek;
röptytíi szennyes világos-sárgák, barnán poutozottak, a
corium külszéléu és belső szöglete mellett azonban simák
és világosabb színezetűek ; barnás röphártyája világo-
sabb erezettel.

Európa legtöbb tartományában, különösen éjszak felé
tenyészik. — Nálunk ritkább mint másfelé és eddig csak
Budapest, Puszta-Poszér (Pest vm.) és Tövis (Alsó-
Fehér vrn.) körül találtatott egyes példányokban.

LIGYROCOEIS STAL.

Ö f r . V.'t-.il;. Fin-li. 1^7 'i. fi. öl.

( '«ír jms oblongnm. C'aput trianguläre ; tiiberciilis
anteiDii lVris obtusis. l i i i s t rum articulo tert io íjuarto
m u l t i ) loiigiore. A i i t e u i i i i e l i a i u l pilosae, iirticulo primo
i i p i c r i n c i ip i t i s v i x sn[ierantr. Thorax apice collari aniui-
lil'ormi angusto instructus, medio vei pone medium di-
s l inc te constrictus, emargina t ura la tera l i a strictura for-
mata, distincte aiigulata, latcr ibus t.erotibus, obtuse con-
vexis, immarginatis. Scutellum trianguläre, líemclytra
roni j i lota, pralJola. Prostethium intra margiues laterales
impressione l ineari destitutum. Veiiter segmenti« secuudo
et tertio disco utriuque pone acetabula vitta transversim
dense subtilissimequestrigosa denudata i n s t r u c t i s ; macula
opaca posteriore I n t e r n i l i segmenti quarti a macula anteri-
ore longissime remota, ad marginem posticini! segmenti
appropinquata. Pcdes mediocres ; femoribus a n t i c i s in-
crassiitis, subtus ant ice spinis duabus vel t r i l i u s majori-
bus et n o i i i i i i l l i s minutiss imis armatis ; tarsis posticis
a r l i c u l o p r i m o articulis duobns a|)icalibus simul sunit is
duplo longiore.

A test hosszudad. A fej luiromsxogii : a csapdudorolv
tompák. A szipcsőr h a r m a d i k i/ .ü léke a negyedikuél sok-
kal hosszabb. A csápok nem szőrösek, első miiékük alig
nyúlik a fej végén túl. A törj dől gyüriiidomu keskeny
nyakörvvel van ellátva, közepe táján szembdüiKÍlcg
szűkült s a szűkülés által képezett o lda lvás t i bemets/.és
szembetűnőiéi;; szögletes; oldalszélei tompák, nem pár-
kányoltak. A pajzska háromszögű. A r o p t v í i k tökélete-
sen kifejlődvék és párhuzamosak. Az filimeli oldalszé-
lem belől vonalidomu barázda nélkül. A második és
harmadik hasi szelvény közepén két igcii finoman és sű-
nüeu haránt-rovátkolt csupasz sáv hitható; a negye-
dik hasi szelvény oldalain levő két homályos folt kö-
zöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s a szelvény utó-
szélél i i-z közeledett. A lábak középszerűek : a vastago-
dott mellső czombok alól kút vagy l i á r o i n nagyobb ,'s
több apróbb tövissel felszereltek ; a hátsó koesák első
izülékc kétszer oly hosszú, mint a második és harmadik
iziilék együttvéve.

H l l K V A I H l . l / A : l . V . A I I I > U .
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1. L. SYLVESTUIS LIN.

Nigricans ; autennaruni artieulo primo apice^secundo

toto, nee non basi articuli tertii, maculis pectoris ad

coxas, limbo postico metastethii pedibusque flavo-testa-

ceis, femoribus posterioribus apicem versus, anticis fere

totis nigris, his subtus spiiiis duabus majoribtis et non-

rmllis niinoribus armatis ; henielytris testaceo-albidis,

pone medium uigris, macula costali prope apicem pal-

lida, cerii disco ante medium infoscato ; membrana fus-

cesceiite, veuis maculaque apicali albidis ; thoracis lobo

postico maculis quatuor, mediis duabus elorigatis ferru-

giueis ornato. 9 • Long. 5£. Lat. 1£ mjm.

CiìHc.r si/lci'strìs LIN. Faun. Succ. Ed. 2. p. 25G. 965.

(17(51); Syst. uat. Ed. J2. I. 2. p. 731. 111. (1767).

Acanthia sylrestris FABR. Maut ins. II. p. 279. 23.

(1787); Ént. syst. IV. p. 76. 37. (1794.) ; Syst. Rhyug.

p. 116. 17. (1803).

Lijijacua ni/lvcstris FALL. Mon. cim. Suec. p. 69. 15.

(1807); ZETT. Faun. läpp. I. p. 473. 10. (1828); Ins.

läpp. I. p. 264. 12. (1840); THOMS. Opusc. ent. n. p.

194. 34. (1870).

Lijijaeus silr estri* FALL. Hern. Buec. Cim. p. 61. 22.

(1829).

Plocioinerm silrextris SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. 70.

2. (1848); FIEB. Ein-. Hern. p. 171. 1. (1861).

Parhynitrux xylrestris H.-Sc'H. Wanz. Ins. IX. p. 209.

(1853).

Ploeiomerus Lnelixii BÄKENSPK. Béri. Ént. Zeitschr.

III. p. 330. tab. 6. fig. 2. (1859).

Pachymertis ( l'lneiiniiernsj sii r ext r h FLOR Rhyncli.

Livi. I. p. 231.3. (1860).

Plocioniira syì cestris STAL Üfv. Vet.-Ak. Förh. 1862.

p. 213. 1.
*

Feketés ; csápjainak első izüléke csúcsán, a második
egészen, a harmatlik izülék pedig tövén, valamint mellén
a csípők mellett levő foltok s az utómell utószéle lábai-
••-1.1 együtt sárgásak; hátsóczombjainakcsúcsa, a mellső
czombok pedig egészen feketék, ez utóbbiak alól két
nagyobb és több kisebb tövissel fegyverezvék ; röptyüi
sárgás feliérek, utófelüköu feketék, a corium utószöglete
mellett egy világos folttal, közepe táján barnás mázo-
lattal ; barnás röphártyájáuak erezete, valamint e.gy
csúcsán levő folt fehéres ; torja utófeléu négy rozsda-
barna folttal van diszitve.

Földrészünk közép és éjszaki tájain kivül Szibériá-
ban egészen Lrkucskig előfordul és nem ritka. Hazánk-
ból azonban eddig csak egy nőstény példány ismeretes,
melyre FEIVALDSZKY JÁNOS 1872-ben Tátrafüred mellett
akadt.

TROPISTETHUS FIEB.

EHI: HI'ÍII. i>. 48 ct 184. f 1861 J.

t'orpus oblongum. Caput trianguläre, parte siibapicali
thoracis angustius; ocuhs mediocribus. Kostrum coxas
iutermedias attiugens, articulo secundo tertio multo
longiore. Antennáé articulo primo apicem capitis supe-
rante. Thorax loiigior quam latior, pone medium trans-
versim leviter impressus, ante impressionerà levissime

convexus, lateribus immarginatis, couvexis, pone medium

Bubsinuatis, apice rotuudatis. Scutellum longius quam

latius. Hemelytra completa, parallela, venis exterioribus

membrauae vena trausversa haud conjuuctis. Veiiter

sutura tertia utrmque distillate autrorsum sinuato-

curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti

quarti a macula anteriore loiigissirue remota, ad margi-

uem posticum segmenti appropinquata. Pedes niediocres ;

femoribus anticis incrassatis, subtus spiuulis compmri-

bus armatis, spina unica ceteris majoré destitutis, apud

A test hosszudad. A fej háromszögű s a törj eló'felé-
iiél keskeuyel)b; a szemek középszerűek. A szipcsó'r a
középső csípőkig ér, második izüléke a harmadiknál sok-
kal hosszabb. A csápok első izüléke a fej csúcsán túl
nyúlik. A törj hosszabb mint szélesebb, közepe mögött
kissé benyomott s ezen benyomás előtt igen gyöngén
domború ; oldalszélei nem párkányoltak, domboruak,
közepük mögött alig észrevehetőleg öblösek, elől pedig
kerekítettek. A pajzska hosszabb imut szélesebb. A tö-
kéletesen kifejlett röptytík párhuzamosak; a röphártya
külső erei nincsenek haránt futó ér által összekötve.
A harmadik hasi varráuy mindkét oldalon öblösen-előre
hajlik ; a negyedik luisi szelvény oldalain levő két homályos
folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s az illető
szelvény utószéléhez közeledett. A lábak középszerűek;
a vastagodott mellső czombok alól több apró és műid
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mares subtus rotundato-subangulatis, ante medium com-
pressis; tibiis auticis curvatis.

egyenlő nagyságú fogaeskával fegyverezvék ; a mellső
lábszáruk görbültek.

1. T. KABVLETJ HAHN.

Niger, opacus, parco pubescens ; rostro, maciilis pe-
ctoris ad coxas pedibusque flavo-tcstaccis, feinoribns
medio piceis; hemclytris cum apice imo scutelli pallide;
cinnamomeis, fueco-punctatis, corio apice iufuscato,
angulo interno, iaterdum ctiam ad suturimi davi uigro-
maculato ; membrana obscura, raro abbreviata, e? • 9 •
Lóiig. 2è—2J. Lat. -J—l '"/»,.

Variai anteianis plus minus rlavo-testaceis.

Pachymems xalmlrti HAHN Wauz. Ins. II. p. 120.

fig. 201. (1834.); H.-ScH. Nomencl. eutomol. I. p. l~>.

(1835).

Pachymems liiilt>scriri'ii,t SCHOLTZ Arb. und Verilnd.

1845. p. 10. 2.

Pachymems spinìgeréllus BOH. Ofv. Vet.-Ale. Förh.

1852. p. 57. 11.

Trofiìntetìius ochropteriis FIEH. Eiu-. Hem. p. 184.

(1861).

YV.V//.S7.V//MS Imlnsrrimix STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862.

p. 217 .1 ; DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 200. 1. tab. 7.

f ig . 5. (18(15); FERRARI Ami. Mus. civ. di (ienova VI.

].. I C . l . (1874).

Seoìapostethus nìarunix GARB. Bull. Soc. ont. I t a l . 1.

p. 117. (18(1!)).

r.i/t/tti'Hs ìinìiixi-niTiis THOMS. Opusc. eut. II. p. 189. 21.

(1870).
-.-

Fekete, fénytelen, kissé pelyhedző; szipcsőre, mellén
a csípők mellett levő foltok és I a l i n i sárgásuk, czombjai
közepükön.barnás-feketék; röptyűi a pajzska végső csú-
csával eyyütt barnák, sötétebb pontozással, a corium
csúcsán sötétbarnás, belső szögletén, sőt néha a clavus-
Víirráuy mellett is néhány fekete petty foglal helyet;
röphártyája feketés és csali ritlüín durványos.

Csápjai néha többé-kevésbbé világos szniezetüek.
E csinos kis faj, mely főleg Európa nyugati felén van

elterjedve, rendesen apróbb társaságokban él és nálunk
tökéletesen kifejlett állapotban telel át. Leihelyei: Buda-
pest, Pécs, Temesvár, Veresmart (Szekeuszék), Miskolcz,
Forró (Abauj vm.), Komjáti (Torna vm.).

IÖUS HEB.

Ein: Hcm. p. 46 et 173. ( 1861J

Corpus auguste oblongo-ovatiìm. Caput trianguläre,

lougius quam latius, parte subapicah thoracis augustius.

Bostrum coxas intermedias haud attingeus, articulo se-

cunclo tertio distinctissime lougiore. Antennáé articulo

primo apicem capitis superante. Thorax antrorsum au-

gustatus, lougioì1 quaui latior, pone medium transversini

leviter impressila, lateribus immargiuatis, hauti larnina-

tis, pone medium obtuse siuuatis, apice rotuudatis. Scu-

teUum lougius quam latius. Hemelytra completa; venis

exterioribus uiembrauae vena trausvei-sa haud conjuuctis.

Veuter sutiu-a tertia utrinque autrorsum curvata ; macula

opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula ante-

riore longissime remota, ad marginerà posticum segmenti

appropinquata. Petles medioeres ; femoribus auticis valde

incrassatis, subtus spini* pluribus, una majoré, armatis ;

tibiis auticis curvatis.

A test keskeny hossztojásdad. A fej háromszögű,
hosszabb mint szélesebb s a törj előfelénél keskenyebb.
A szipcsó'r a középső csípőket nem éri el, második izü-
léke sokkal hosszabb a harmadiknál. A csápok első izü-
léke a fej végén túl nyúlik. A törj hosszabb mint
szélesebb, elől keskenyedett, közepe mögött kissé benyo-
mott ; oldalszélei nem párkánvoltak és lemezidomulag
nem szélesedvék, közepük mögött tompáu öblösek, clól
pedig kerekítettek. A pajzska hosszabb, mint szélesebb.
A röptyűk tökéletesen kifejlődvék ; a röphártyiv külső
erei nincsenek haránt futó erecskc által összekötve.
A harmadik hasi varrány mindkét oldalon öblösen előre
h a j l i k ; a negyedik husi s/.elvény oldalain levő két homá-
lyos folt közöl u hátsó ijíen távol áll az elsőtói s az illető
szelvény utószéléhez közeledett. A lábak középszerűek ;
a tetemesen vastagodott mellső czombok alól több tövis-
sel felszereltek, melyek közöl egyik nagyobb a többinél.
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1. I. AVQÜLASIS FIEB. VAE. HVNOAB1CVS HORV.

(Fig. 10.)

Niger, opacus, glabriculus ; antennarum articulo se-

cundo, apice excepto, rostro, augulis posticis et limbo

postico, iiiterdum etiaiu inargine antico angustissimo

tlioracis, limbo postico metastethii et prostethii, hujus

etiam limbo antico, maculis pectoris ad coxas nec non

pedibus flavo-testaceis ; henielytris griseo-flavesceutibus,

Bat fortiter seriatim fusco-puuctatis, corio margine apicali

et angulo interno late iiigro, interstitiis veuarum obscu-

rioribus ; membrana fvtscescente, macula parva pone

apiceni corii veuisque albidis. tf. 9 • Loug. 4—4£. Lat.

1—1-i "'/„,.

cf. Anteimariim articulo primo, apice excepto, flavo-

testaceo.

Ifiix (nii/iilaì'in FIEB. Eur. Hem. p. 173. (1861).

Mciiali'-iwtiix In/iiiiiii'iriis HORV. Pet. Noiiv. Eut. 1874.

p. 455.

Varietas iusiguis spéciéi Fieberianae, a qua colore

pedum praesertim difl'ert.

Fekete, fénytelen, csaknem egészen csupasz; csápjai-

nak második izüléke (csúcsát kivéve), szipcsó're, torjának

utószögletei és utószéle, néha egyszersmind igen keskeny

előszélé, valamint mellén az eló'mell elő- és utószéle, az
utómell utószéle s a csípők mellett levő foltok lábaival
együtt sárgák ; röptyűi szürkés-sárgák, erős barna pont-
sorokkal, a corium utószélén és belső szögletén széleseu
fekete, az erezet közötti teresek a röptyűk alapszínénél
sötétebbek ; barnás röphártyája fehéres erezettel van
áthatva s azonkívül külső alapszögletéu egy kis fehér
pettyecskével jelölve. — A liiiu első csápizüléke, csúcsát
kivéve, sárga.

Az Olasz- és Déloroszországbau tenyésző törzsfajnak
kitűnő válfaja, melyet főleg az egészen világos színezetű
lábak jellemeznek. A FIEBEH által adott leírással nem
egyezvén, külön fajnak tartottam s mint ilyet le is irtain ;
csak miután a törzsfajt magát természetben megkaptam,
győződtem meg a valódi tényállásról.

Nálunk a budai hegyeken igen ritkán található, boi
1874. június 10-éu a Gellérthegyen, augusztus 20-án a
Svábhegyen fedeztem fel néhány példányban. A követ-
kező évben pedig PÁVEL JÁNOS gyűjtötte ugyanott április
közepén a Gellért-, május elején a Sashegyeu.

EHYPAEOCHROMUS CURT.

Brit. Ént. XIII. p. 612. (1836).

MEOALONOTUS FIEB. Eur. Hem. p. 47 <_-t ISI. f 18C>1 J.

Corpus oblongum vei oblongo-ovatum. Caput trian-
guläre, subtransversum, parte subapicali tboracis aiigu-
stius ; oculis inediocribus. Rostrum coxas intermedias
attingens, articulis secuudo et tertio longitudine subae-
qualibus. Antennáé articulo primo capitis apicem plus
minus louge superante. Thorax longior quam latici1,
pone medium trausversim Icvissimc impressus, ante im-
pressiouem leviter couvexus, margiuibus lateralibus cari-
natis, hauti vel minime laminato-explauatis, pone medium
subsinuatis, apice rotundatis. Scutellum longius quam
latius. Hemelytra completa vel raro incompleta, paral-
lela ; venis exterioribus membrauae vena trausversa
haud coujuuctis. Veuter sutiu'a tertia utrinque distiucte
antrorsum sinuato-curvata; macula opaca posteriore
laterum segmenti quarti a macula anteriore lougissime
remota, ad marginem posticum segmenti appropinquata.
Pedes mediocres; femoribus anticis incrassatis, subtus
spina majoré et spinulis pluribus armati»; tibiis anticis
basin versus curvatis.

A test hosszudad vagy hossztojásdad. A fej három-
szögű, csaknem haráiitos s a törj előfeléuél keskenyebb ;
a szemek középszerűek. A szipcsőr a középső csípőkig ér,
második és harmadik izüléke körülbelől egyenlő hosszú.
A csápok első izüléke a fej csúcsán többé-kevésbbé túl
nyúlik. A törj hosszabb mint szélesebb és közepe mögött
kissé benyomott, ezen benyomás előtt gyöngén dombom ;
oldalszélei ormósak, de épen nem vagy igen csekély mér-
tékben lemezidomulag szélesedvék, közepük mögött alig
észrevehetőleg öblösek, elől pedig kerekítettek. A pajzska
hosszabb mint szélesebb. A röptyűk párhuzamosak és
rendesen tökéletesen kifejlődvék, ritkán durványosak ; a
röphártya külső erei nincsenek haránt futó ér által ösz-
szekötve. A harmadik hasi varrány mindkét oldalon öblösen
előre hajlik ; a negyedik hasi szelvény oldalain levő két ho-
mályos folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s az illető
szelvény utószéléhez közeledett. A lábak középszerűek ; a
vastagodott mellső czombok alól egy nagyobb és több kisebb
tövissel fegyverezvék ; a lábszárak tövük felé görbültek.
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A. FAJOK ÁTNÉZETE.

1 (6). A lábak egyszínű sárgák.
2 (5). Az egész test Mulete szőrös ; a törj egyszínű fekete.
3 (4-). A csápok első izüléke csúcsán, a második izülék

egészcn sárga. — H. antennutim SCHILT..
i ( . ' i ) . A csápok két, ti'i-izüléke egészen sárga. — Jt. liir-

mitiix FIEIÌ.

5 (2). Csupán ii lábak és csápok hosszú szőrözettel, a
test csupasz ; a törj utó-harmada és keskeny olilul-
párkányai rozsdabarnák. -- R. piUcornis M.ULS.

6 (1). Legalább a mellsó' czombok feketék.
7 (10). Valamennyi czomb fekete.
S (9). A csápok és lábak egyszínű feketék. — /,'. liiln-

iniiix H.-Scu.
9 (S). Legalább a második cs.-ipixülék s a n i r l l s ő láb-

szárak rés/ben sárgák. — //. rliinujni FAHR.
10 (7). A mellső czombok feketék, a többiek a lábszárak-

és koesákkal együtt sárgák. - /.'. i>i-ui'ti:rt<itns
H.-ScH.

1. R. ANTENNATUS KCHILL.

Anguste oblongo-ovatns, niger, subnitidus, parer
pubescens; auteunarum articiilo primo apice, .secundo
totó, rostro, maciüis pectoris ad coxas, oriticiis pedibus-
que flavo-testaceis; liemelytris obscure fusco-testaceis,
membrana abbreviata, fuscescente. ci1. Lóiig. 4- f. Lat.

lì TU.

J'arìii/iitfnis antfimatiiH SCHILL. Beitr. zui' Ént. I. p.

7G. 18. tab. 8. fig. 10. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p.

58. fig. 35. (1831); BOH. Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1852.

p/55. 9.

Ehyparochromm antennatus SAHLB. Mou. Geoc. Fenn.

p. G4. KJ. (1848); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p.

20G. 5. (1865).

Paehymerus (Paehymervs) antmnatux FLÓR Rhynch.

Livi. L p. 252. 13. (1860).

Mniiil(mntii.i antrnnatux FIEB. Eur. Hem. p. 181. 1.

(1861); STÍL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862. p. 216. 2.

Li/i/ai'iix (iiiti-iDuiiiix THOMS. Opusc. ént. II. p. 190. 2-Ì.

(1870).
*

Keskeny hossztojásdad, fekete, kissé fénylő és gyön-
gén szőrös; csápjainak első iziiléke csúcsán, uiásodik
izüléke egészen, valamint ssdpcsú're, mellén a csípők mel-
lett levő foltok s a bű/mirigy iiyihísai lúhaiviil ogvi i t t
sárgák; röptyűi sötétbarnák, durványos sötétcs röplnir-
tyával.

Angolországtól a Volgáig, Finnorsziigtól Algh'ig elter-
jedt faj, mely fainiiiterületünkriii a legritkábbak közé
tartozik. Az egyetlen eddig talált magyarországi példány-
ról, mely jelenleg a m ügy. nemz. múzeum gyűjteményé-
ben őriztetik, még a közelebbi lelhelyet sem tudjuk; de
v a l i ' i s / i u ü , hogy a budai hegyekről sxármazik.

2 R. HIRSUTUS FIER.

Oblongo-ovatus, niger, subopacus, louge pilosulus;
antennarum articulis duobus l iasahhus totis, rostro, ma-
culis pectoris ad coxas pedibusqne flavo-testaceis ; lieme-
lytris fusco-testaceis, clavo margine scutellari auguste
nigro-limbato, corio margiue apicali ét angiúo interno
latissirne iiigro, fusco-variegato, membrana completa vei
abbreviata, fuscesceute.augulisbasalibusalbidis. 9 . Lóiig.
5. Lat. U %..

Paehymerus antcnnatus H.-ScH. PANZ. Faun. Germ.
120. tab. 7; Nőm. ént. I. p. 44. (1835.).

Mri/alonotmi liirxiitus FIEB. Eur. Hem. p. 181. 2. (18G1).

Hossztojásdad, fekete, csaknem fénytelen, felülete
hosszú szőrözettel borított; csápjainak első két izüléke
egészen, továbbá szipcsőre és melléu a csipők mellett
levő foltok lábaival együtt sárgák ; röptyűi barnák ; acla-
vus pajzs-varráuyáu keskeny, a eorium utószéléu és
belső szögletén széles fekete szegélylyel, ez utóbbin !i
fekete színezet barnával tarkázott; röphártyája tökélete-
sen krfejlett vagy pedig durványos, sötétes színezetű és
csak alapszögletein kissé fehéres.

Ezen ritka s az előbbihez hasonló faj teuyészési tér-
kőre Német-, Frane-zia- és Olaszországra s a Svájezra
szorítkozik. Első magyar példányát 1874. május : i l - é n a
budai kincstári erdőben fedeztem fel. Azóta Temesme-
gyében Grebenácz, Máramarosiiiegyében Kőriisiue/.ő mel-

lett szintén találtatott egy-egy példány.

3. lì. P1LICOIÌNIS MULS.

OblonguK, niger, opacus, glaber ; autenuis pedibu>(|i ic

louge pilosis; a n t c n n a r i i m art i i-ulis primo totó. secundo

dimidio l i a su l i , tv lo , n»tro. marginibuslateralibua angus-
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tissimis parteque depressa posteriore thoracis, hemely-

tris, abclomiiiis apice noe non pedibiis fcrrugineis ; margi-

iiibus angtistissimis costali et apicali corii pallidioribus ;

membrana fuscesceute, pallido-venosa, angulis basalibus

utriurnie flavo-maciilatis. r? Long. 5. Lat. \ è m}m-

ParhyiHfnm jiilii-oi'HÍs MULS. Ami. Soc. Lili. Lyon.

1850—52. p. 99. ( isr ,2); Opusc. eilt. I. p. 118.

Wiyparoclirmws jtiliriiniis DOUUL. et SCOTT Brit. Hern.

I. p. 202. 1. (1805).

Hosszndacl, fekete, fénytelen és csupasz, csak csápjai

és lábai vaunak hosszú szűrözettel borítva ; csápjainak
első iziiléke egészen, második izüléke tó'-feléii, fejbü-
työkje, szipcsó're, torjának keskeny oldalpárkányai és
lenyomott utófele, röptyfii, potrohánalí csúcsa és lábai
rozsdabarnák; a coriuni utó- és oldalszélei igx'ii keske-
nyen világosabb színezetűek ; sötét röphártyája világo-
sabb erezettel és alapszögletein egy-egy sárgás petytyel.

Nyugat-Európa egyes tartományaiban igen ritka s
eddig még csak kevés számú példányokban ismeretes.
Hazánkban is ép ily gyéren fordul elő, a mennyiben
eddig csak FKIVALDSZKY JÁNOSNAK sikerült a mehádiai
Herkulesfürdő környékén egy himet találhatni, mely
jelenleg a magy. nemz. múzeum gyűjteményében látható.

•t. n. DILATATUS H.-SCH.

Oblongo-ovatus, uiger, subnitidus, parce pubescens;
hemelytris nigro-fuscis, corio limbo costali et ad sutiu-am
davi pallidiore, membrana obscura, macula pone apicem
corii veuisque basi albidis; fulcris, geniculis ùnis tarso-

rumque articulis basalibus subtus testaceo-ferrugiueis.—

Long. 5—SA. Lat I f — 2 «'/«,.

Paclti/iitrnts lìilatatim H.-ScH. WailZ. Ins. VI. p. 33.

fig. 591. (1842).

Paehymerus nìmriiriis MULS. Arni. Soc. Lili. Lyon.

1850—52. p. 97. (18.02); Opusc. ént. I. p. l IG.

Mei/altmvtiis tìilatatiin FIEB. Elír. Hern. p. 182. 6.

(l 801).

Rhyparochromus iliiatatiix DOUGL. et SCOTT Brit. Hern.

I. p. 204. 3. tab. 7. fig. G. (18G5).

Hossztojásdacl, fekete, kissé fénylő, gyöngén pely-
liedzó'; röptyűi barnásfeketék, a coriuni oldalszélén és
clavus-vamiiiyán világosabbak ; Kötetes röphártyája tövén
fehéres erezettel, külső alapszögletén pedig egy fehéres
foltocskával ; tomporai, czombjainak végső csúcsa és
kocsáiuak tő-izülékei alól sárgás rozsdabarnák.

E fajt, mely egész Közép- és Dél-Európában nem
ritkán tenyészik, nálunk eddig csak Fuss KÁROLY észlelte
Nagy-Csűr (Szebenszék) mellett. Hazai példányokat nem
ismervén, a fennebbi leírást is csak francziaországiak
után készítettem.

r>. lì. CHIRAGKA FABR.

Oblongo-ovatus, niger, opacus, pilosulus; antenna-

rum articulo secundo, fulcris, basi femorum posteriorum,

geniculis imis, tibiis tarsorumque articulis duobus basa-

libus testaceis ; hemelytris fusco-testaceis, fusco-puncta-

tis, clavo margine scutellari auguste uigro-limbato, corio

margine apicali ét augulo interno nigro, maculis duabus

fusco-testaceis notato, membrana completa vei raro

abbreviata, fuscesceute, macula pone apicem corii veuis-

que albidis. e?. 9. Loiig. 4£—OJ. Lat. U—2 »'/,„.

Var. a. -- Antennarum articulo secundo tibiisque

saltem auticis apice nigricautibus, illarum articulo primo

apice interdilla testaceo.

Var. b. — Auteimarum articulis secundo et tertio

testaceis, hujus basi apiceque cuni apice tibiarum auti-

carum nigricantibus.

Var. e. — Auteimarum articulo secundo nigro, medio

testaceo-aunulato; tibiis nigris, auticis dimidio basali

testaceis ; hemelytris obscurioribus.

Lyyarus i-hirai/ra FABE. Eut. syst. IV. p. 168. 113.

(1794); Syst. Ehyng. p. 233. 144. (1803); LATE. Hist.

nat. XII. p. 218. 23. (1804); FALL. Moii. cim. Suec.

p. 60. 9. (1807); Hem. Suec. Cim. p. 58. 16. (1829);

ZETT. Ins. lapp. I. p. 263. 10. (1840); THOMS. Opusc. ent.

II. p. 190. 22. (1870).

Pacìii/iiii'nts i-ìiirai/ra SCHILL. Beitr. zur Eilt. I. p. 75.

16. tab. G. fig. 9. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 56. fig.

34. (1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Germ. 122. tab. 8.;

Nőm. ént. I. p. 45. (1835); BURM. Hanclb. II. 1. p. 294.
2. (1835); COSTA Cim. Neap. cent. II. p. 34. 9. (1843);
KOLEN. Mei. ent. II. p. 82. 51. (1845); VOLL. Tijdscln-.
voor Ent. Ser. 2. V. p. 276. 9. tab. 12. fig. 1. (1870).

Pavhyiiienus tibiali* HAHN Wanz. Ins. I. p. 23. fig. 14.
(1831).

AJJÌKHIIIS cliirtii/rn BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 133.

8. (1840).

Ilìii/jiarochroiHHn < 'hirayra SAHLB. Mon. Geoe. Fenn.

p. 63. 15. (1848); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 203.

2. (18(55).

Pacìii/iiit'i-int (Pachynlervs) rhirayra FLOR Rliynch.

Livi. I. p. 254. li. (1800).
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i-hirayra- FIEB. Eur. Hem. p. l Sii. 7.
(1801); STAL Öfv. Vct.-Ak. Förh. 1SÜ2. p. 216. 1.

v

Hossztojásdad, fekete, fénytelen, szorös ; második
csápizüléke, tomporai, hátsó czombjainak töve, va la-
mennyi czombjának végső csúcsa, valamint lábszárai s
kocsáinak két tő-izüléki! sárgák; röptyíü barnás-sárgák
barna pontozással, a clavus pajzs- varr anyán keskeny
feketén szegélyezve, a coriuru utószóién és bolso szög-
letén fekete s ugyanott két barnás-sárga folttal tarkázva ;
a röphártya tökéletesen kifejlett, csak ritkán megrövidült,
színezete sötctes, erezete és külső alapszöglete valamivel
világosai)!).

Nagyságára és színezetére nézve igen változékony
faj, mely egész Európában keletre a Volgáig és a Kaukázu-
sig előfordul, só't földrészünkön kívül még Algírban is él.

Hazánkban mindenfelé igen gyakori s egész éven
keresztül, még tél közepén is található. Leihelyei : Buda-
pest, Pécs ; Rozsnyó, Jólész (Gömör vm.), Koinjáti,
Dereuk és Szádelló' (Torna vm.), Forró (Abauj vin.),
Nagy-Mihály és Homonna-Bresztó (Zemplén várm.),
Sztrajnyáu (Uugvm.), Szilágy-Nagyfalu (Kraszna vm.),
Szükerék (Belső- Szolnok vm.), Nagy- lázeben, Nagy-Csűr
(Szebeuszék), Oravicza (Krassó vm.), Baziás és Grebe-
nácz (Temes vm.), Szeged, Horgos (Csongrád vin.),
Hódmezó'-Vásárhely, Szentes, Nagyvárad, Debrcczeu.

fi. R. PIÌAETEXTATUS H.-SCH.

OblouguB, niger, glaber, iiitidus; apice artieulonuu

primi ét seciuidi autennarum, pcdibus lieuielytrisque

testacco-flavis, his apice latissime nigro-hinliatis; mein.

brami sordida, disco obscuriore, fascia basali nigra ;

femoribus auticis nigris, fiilcris et geuiciuis imis Havi • > -

ceutibus. d1. ?. Long. i,}— 5. Lat. lì— 1] "'/m.

Parli i/iiii'nix finii'ti-.i-lnliin I I . -S in . N m i i . ént . 1. p. í Ti.

(183.-)); Wnuu. Ins. IV. p. l -J. rig. 3Ù7. ( l x : 5 ! > ) ; VOLL.

Tijdsdi. voor Eilt. Her. 2. V. p. 28Í. 17. tal i . 1 1 . fi», il.

(1870).

llìii/jKii'iii-ìiniiiiiix macidijicnnù ( 'TUT. J!nt. M u t . X111.

p. (Jl lJ. fig. l i l i i . ( l Süli |.

Pachymerus femoralis Uoii. Vut.-Ak. I l a m l l . I s j . ' . i .

p. 249.

Mcyalonotits 2Ji'aetextatus Finn. Kur. lleiu. p. 1 X 1 . '.}.

(18(11); ST.ÍL ufv. Vi-t.-Ak. Förh. I8OJ. p. 217. 3.

Rhyparochrffnius imn'ti'.rttitii.t DOUGL. et SCOTT JJrit.

Hem. I. p. 205. -i. (1805).

Li/i/di'iix jiriiiii.iiniiix THOMS. Opusc. eut. II. p. 190.

25. (1870).

Hosszudad, fekete, csup;isx, rs t r i ives ; clM'i c ' > i i i ; Ì M i i | i K

csiipizülékc csúcsún, valamint lábai és röptyfíi vil:ij;(is-

sárgák, ez utóbbiak utószélükön széles fekete s/egélyzet-

tel ; szennyes szilül röpbártyája közepén sötétebb, tövén

pedig egészen fekete ; mellső ezombjai feketék, végső
csúcsukon íi tomporokkal együtt s;irgásak.

E csinos faj földi-eszünk legtöbb tartományában, sőt
Algírban is előfordul. Nálunk tökéletesen kifejlett á l la
pótban telel át és Budapest környékén kívül Tornami
gyében Komjáti, Temesmegyébcu Baziás mellett gyüjte-
tett nem igen sok példányban.

PTEROTMETUS AM. ET SÉRV.

Hint. lies Hé ni. p. 256. (1843J.

Corpus clongatum. Caput longius quam latius, parte
Bubapicali thoracis liaud latius; oeulis majusculis, mar-
ginem aiiticuui thoracis hant i att i i igentibus. Kostrum
coxas iutermeclias attiugeus, artieulis seeniulo tertioque
longitudine subaequalibus. Antennáé articulo primo api-
eem capitis superante. Thorax multo longior quam
latior, posticc subdepressus, a n t e depressionein levitcr
convexns, margiuibiis lateralibus car inat i s , baiiti lami-
uato-cxplaiiatis, porié médium obtusc simiatis, apice fcre
angulato-rotundatis. Soutellum lougius quam latius.
Hemelytra completa vei incompleta, parallela ; \vnis

A test karcsú, nyúlánk. A írj hosszabb m i n t s/.rlr
srbb, a törj elófclriirl i i rm s/élrsebb; a meglehetősen
líagy szemek a törj előszélét nem érintik. A szipcsőr
a középső csípőkig ér, második és harmadik iziiléke
körülbelől rgyeulő bosszú. A csápok első iziiléke a lej
csúcsán túl nyúlik. A törj sokkal hosszabb m i n t s/é-
Irsrbb s utt'irés/éii kissé lenyomott, rzni Irnyomás r l n i l
gyöngén domború; oldals/.éK'i ormósak, ile lemezido-
mulag nem szrlrscdvék. kö/rpük mögött tompán öblö-
sek, cló'l pedig csaknem SXIIL; ! ' ' ! '^ ' ' ! ! k r r rk i tc t t rk . A pajzska
hosszabb mint s/.éli'srbb. A rnptyí ik párhuzamosak és
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exterioribus membraiiae vena transversa band conjun-
ctis. Venter sutura tertia utrinque distincte antrorsnm
sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterum seg-
menti quarti a macula anteriore longissime remota, ad
margiuem posticum segmenti appropinquata. Pedes
mediocres; femoribus auticis incraesatis, subtus denti -
culis duobus rninutissimis vel spinula plus minus distincta
armati« ; tibiis anticis rectis.

Sptciiuiiia ft-moribus oiiticis inermibus haud vidi.

tökéletesen kifejlődvék vagy durványosak; a röpbártya
külső erei nincsenek haránt futó erecske által összekötve.
A harmadik basì varníny mindkét oldalon öblösen előre
hajlik; a negyedik hasi szelvény oldalain levő két homá-
lyos folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s az illető
szelvény utószéléhez közeledett. A lábak középszerűek;
a vastagodott mellső czombok alól két enyészetes fogacs-
kával vagy egy többé-kevésbbé szembetűnő tövissel fegy-
verezvék ; a mellső lábszárak egyenesek.

1. P. STAPHYLINOIDES BUBM.

Niger, iiitidus, glaber ; hemelytris dilute rufescenti-
l'errugineis, saepissime valde abbreviati^, membrana
albida, rudimentaria, vei completis, membrana magna,
nigro-fusca, augustissime albido-limbata, basi iutus late
albido-fasciata, augulo basali interno fusco; fulcris testa-
ceis. d1. 9 . Long. 5—5£. Lat. 1—\\ m{m.

PaclitfiiH'rus stitjilii/liiiifiiriii/x SCHILL. Beiti1, zur Bnt.

I. p. 77. li) , tab. 3. fig. A: (1829); HAHN Wanz. Ins. I.

p.22fi.fig. 118.(1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Germ. 121.

tab. 4.; Nom. ent. I. p. 45. (1835).

Pafìii/nii'riis staphylinoides BUKM. Haiidb. II. 1. p. 294.

3. (1X35).

Pterotmetus staphylinifornns AM. et SERV. Hist. des

Hém. p. 25(3. 1. (1843); KUSCHAK ili MOTSCH. Études

ent. II. p. 22. 1. (1853).

riiicioitu'riix ìirui'lii/jiti'riis BOH. Vet.-Ak. Mandi. 1859.

p. 105.

Pachyments / Pachymerus) staphylinoides FLOU Rhynch.

Livi. I. p. 259. 17. (1860).

Pterotinetus stajihi/ìintiiiìt'ii FIEB. Eur. Hem. p. 183. 2.

(1861); STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862. p. 215. 1.

Lìjijat'iis Staphylinoides THOMS. Opusc. eut. II. p. 187.

14. (1870).
-i=

Fekete, fényes, csupasz ; röptyüi rozsdasárgák, leg-

többnyire tetemesen kurtítottak, fehéres mphártya-dur-

ványnyal vagy pedig tökéletesen kifejlődvék, nagy bar-
nás-fekete röpbártyával, mely keskeny fehér szegélyzetéu
kivül belső szélén töve felé egy széles fehér sávval vau
díszítve, belső alapszögletén pedig barna ; tomporai
sárgásak.

E szép karcsú faj tenyészési térköre Európa csaknem
valamennyi tartományán kivül keletre Szibériában egé-
szen Irkucskig terjed. — Faunaterületünkön tökéletesen
kifejlett állapotban tölti a telet ; s Buda, Turony (Ba-
ranya vm.), Nagyvárad, Orsóvá és a mebádiai Herkules-
fürdő körül gyéren fordul elő. Ellenben Tornamegyében,
boi azt a komjáti szőlőkben, a tornai réteken s a derenki
erdők tisztásain gyűjtöttem, gyakrabban található. A töké-
letesen kifejlett röphártyákkal biró példányok nálunk
ritkábbak.

MACEODEMA FIEB.

Ein: Ilcni. f>. 47 ,'t 18Ü. f 1861 J.

PIONOSOMUS FIEB. Ein: Urin. p. 48 ct 18ő. f 1861).

Corpus oblongum vei ovale. Caput trianguläre, parte
subapicali tboracis angustius; oculis mediocribus. Ros-
ti'um coxas intermediaa attiagens, articulis secuiido et
tertio aeque loiigis. Antennáé articulo primo apicem
capitis band superante. Thorax transversus, postico
eviter depressus, ante depressioiiem convexus, margiiii-

A test hosszudad vagy tojásdad. A fej háromszögű s
a törj eló'feléuél keskenyebb ; a szemek középszerűek.
A szipcsó'r a középső csípőkig ér, második és harmatuk
izüléke egyenlő hosszú. A csápok első izüléke a fej csú-
csán túl nem nyúlik. A törj harántos és utórészén kissé
lenyomott, a lenyomás előtt domború ; oldalszélei ormò-
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bus Lateralibus carinatis, liaud laminato-explanatis, pone

medium subsinuatis, apice angulato-rotundatis. Scutel-

lum longius quam latius. Hemelytra completa vei in-

c o m p l e t a : \ en i s exterioribus membrana* venula tnms-

versa. l i i i u d coujinietis. Vcnter sutura t e r t i a utrinque

distiiicte antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca

posteriore laterum segmenti quarti a macula anteriore

loiigissinie remota, ad margìnem posticum segmenti

appropinquata. Pcdes mediocres ; femoribus untici*

incrassatis, subtus inermibus.

sak, de lemezulomulag nem s/élesedvék, közepük mögött

alig észrevehetóleg öblösek, elől pedig szögletesen kere-
kítettek. A pajx .ska hosszúbb mint szélesebb. A röptyíík
tökéletesen kifejlődvék vagy (lurványosak ; a róphártya
külső erei uiucsenek h a r á n t l'ut ó ér á l ta l összekötve.
A harmadik hasi v a r r i i n y n i i m l k é t oldalon öblösen eló're
haj l ik; a negyedik hasi szelvény o l d a l a i n levő két, homá-
lyos folt közöl a hátsó igen távol áll ax elsőtől s űz illető
szelvény utósxéléliex, kox.cledettt. A lúhak kü/é |>s/erüek;
a vastagodott mellső czombok alól fegyver/el lenek.

/. .v. r.-inri'M WOLFF.

Ovale, nigrum, p i los i im ; a i i t e n n a n i m articulo se-
cund", apice excepto, articulo tertio medio, pectoris
l i i n h o antico maculisque ad coxas, limbo postico metaste-
thii, i'uleris, apice imofemorum,tibiis, tarsis neciiouinacu-
lis diiahus posticis t-horacis testaceis, his f'usco-puuctatis ;
hemelytris sordide tilbitlis, fiisco-punctatis, eorii raaculis
tri lms, una ad clavuin propo hasin, una costali pone
medium itnamie apicali nigro-fuscis ; membrana nigro-
f'nsca, basi intus et extus albido-maculata, plerumque
parviusculii, albido-margiiiata, vei magna, infra marginem
niaeul i s al l i idis iionnullis ornata, d1- ?. Long. 2^—3.
Lat . l —li »'/,„.

Li/i/iii'iix niriiis WOLFF le. cim. IV. p. l iS. rig. 142.
(1S01-); THOMS. Opusé. ént. II. p. 1S7. I f i . (1870).

l.i/i/fii'iix liiiiniriilatiix ZETT. Vet.-Ak. Handl. 1819.
p. 7:i. 23; FÁM,. Suppl. eim. Suec. p. IO. (182G); Hem.
Suec. Cim. p. 5S. 15. (1S2!)).

l'arlii/iiii'niií nirinx SciiiLL. Beitr. xur Knt. I. p. 7<S. 2 1 .
tali. (i. fi-;. 12. (1S20); HAHN Wanz. Ins. 1. p. (50. fi«. 42.
( l S U I ); Jl.-ScH. Nőm. ent.I. p.lí. (ls:;r,); Vou..Tij(lsch.
voor Ént. Ser. 2. V. p. 277. IO. tali. 10. fig. (i. (1870).

Pachymerus t l'iu-iiiiim'i'mij rurius FLÜR libynch. Livi. l .
p. 25tí. l Ti. ( l SÜO).

Pionosonms varili» KIEII. Eur. Hem. |>. ls."i. ( I s i l l ) :
DOUGL. et SCOTT I!rit. I lcn i . I. p. l i l o . I. tal). 7. ii^'. :i.
(1865).

l'tirotiiiftnx ruriux STAI. Öfv. Vet.-Ai. Förh. I M Í 2 .
p. 2 Ki. 4.

••f

Tojásdad, fekete, szőrös; nnísoilik esápiiiiüéke (csú
csat kivéve), harmadik csápizüléke közepén, mellén az
előszél, a csípők mellett levő foltok és az utómell utós/éle.
továbbá tomporai, czomlíjainak végső csúcsa, lábszárai
és kocsái, valamint torjának utófelén két barnásán pon-
tozott petty sárgák; röptyűi szennyes fehérek, barnásán
pontozottak, a eoriumon három barnásfekete folt foglal
helyet, melyek közöl az első tövén a davns mellett, u
második közepe mögött az olibils/élen, a harmadik peiüg
csiicsán áll; liarnásl'ekcte röphártyája alapszögletein
fehér pettyes, többnyire kissé megrövidült és fehéren sze-
gélyezett vagy pedig tökéletesen Idt 'e j lc t t , a mely esetben
szélein belől néhány fehéres foltocskával van tarkázva.

Egész Európában elterjedt csinos kis faj, mely á j i r i l i s
vt'gi'től augusztus e l e j é i g homokos t a l a j ú rónáinkon Pest-
megyében Pest és l ' u s / t a - l V s / . é i - . Csongfádmegyéberi
pedig Horgos mellett tanyázik. Egy Ízben a budai ( i e l
lérthegy déli lejtőjén is észleltem.

LÁMPRODEMA HEB.

Km: Ha». j>. 48 ct 184. ( 1861).

Corpus ovale. Caput t r i a n g u l ä r e , t r : i i i s \ c r s i u n , parte
siibapicali thorac-is angnstius ; ocul i s parvis . l iostrum
coxas intermeclias attingens, a r t i e u l o secundo l e i - i n i
suhlongiore. . Antennáé artieulo primo n p i c e m c a p i t i s
acquante. Thorax i'ortiter transversus, postico band de-

HOHVÁTH O I / , A : M A G Y A H O H S / Á Í ; I .YIÌAKIDAJL.

A test tojtisdad. A t'i'j h:iroms/.ögü. l i a ran tos s a tor j

előt'elém'l l i e s l í e n y r l i l i ; a szemek kics inyek. A s/ipcsór a
középső csípőkig n y ú l i k , m á s o i l i k i / i i l é k e v a l a m i c s k i A e l
hoss/abb a h a r m a d i k n á l . A csápok első i / ü l é k e a f e j
csúcsával egyenlő hosszú. A torj erősen harántos és utó
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pressus, ruarginibus lateralibus carinatis, hauti lammato-

explanatis, haud sinuatis, antrorsum levissiuie rotnnilatis,

apice distincte angulato-rotunclatis. Scutellum lougius

qnain latiti«. Hemelytra completa vei incompleta; veiiis

exterioribns membranae vena traiisversa band conjuuctis.

Vcnter sutura tertia utrinque distiucte antrorsum sinuato-

eurvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti

quarti a macula anteriore longissime remota, ad margi-

nerà posticum segmenti appropinquata. Pedes mediocres,

femoribus anticis incrassatis, subtus apicem versus spintila

(listinctissima arinatis.

felén le nem nyomott ; oldalszélei ormósak, de lemez-

idomulag nem szélesedvék és nem öblösek, eló'felé igen
gyöngén, az eló'szögletekeu pedig szenibetünőleg szögle-
tesen kerekítettek. A pajzska hosszabb mint szélesebb.
A röptynk tökéletesen kifej ló'dvék vagy durváuyosak ; a
röphártya külső erei nincsenek haránt futó erecske által
összekötve. A harmadik hasi varráuy mindkét oldalon
öblösen előre hajlik; a negyedik hasi szelvény oldalain
levő két homályos folt közöl a hátsó igen távol áll az
elsőtől s az illető szelvény utószéléhez közeledett. A lábak
középszerűek ; a vastagodott mellső czombok alól egy
szembetűnő töviskével felszereltek.

1. L. »IAURUM F.4BR.

Nigrum, uitidum ; capite, thorace scutelloque aene-
scentibus ; augulis posticis, saepissime limbo postico
angustissimo thoracis nee non hemelytris fusco-ferrugi-
iieis, corio intus obscuriore, membrana completa, sordide
hyalina, macula discoidali fusca notata, vel abbreviata,
infiascata; uiaculis pectoris ad coxas, fulcris, geuiculis
imis, tibiis auterioribus totis, posticis apice tarsorumque
articulis duobus basahbus testaceo-ferrugmeis. d1. ? .
Long. 4—4£. Lat. H—l f '"/»«.

Variat corpore, clavo et corio concoloribus, aeneis,

membrana abbreviata uigricante.

Lytjafus iiiai-im FABR. Syst. Ehyng. p. 238. 180. (1803).

Pachymerus nltidnlus H.-Scn. Wauz. Ins. IV. p. 96.

(1839).

Pachymerus nitidnn H.-Scn. Wauz. Ins. IV. fig. 439.

(1839).

Lamprodema maiim FIEB. Elír. Hem. p. 185. l . ( 1861 ).

Fekete, fényes; feje, torja és pajzskája érczfényü ;

torjának utószögletei, gyaki-au egyszersmind igen keskeny

utószéle, röptytíivel együtt rozsdabarnák ; a coriuni belső
része sötétebb ; röphártyája vagy tökéletesen kifejlett,
szennyesen áttetsző és közepén barnás-fekete folttal jegye-
zett, vagy pedig megrövidült és szürkésfekete; mellén a
csipők mellett levő foltok, tomporai, czombjainak végső
csúcsa, mellső lábszárai egészen, a hátsók csupán csak csú-
csukon, valamint kocsáinak két tő-izüléke rozsdasárgák.

Színezete uéha egészen egyenletes érczféuyű, mely
esetben a röphártya feketés és rendesen durványos szo-
kott lenni.

Tenyészési térköre korlátozott, a mennyiben nyu-
gaton csak Német-, Frauczia és Spanyolországban, kele-
ten pedig a Volga tájain él. Ott ritkább, itt gyakoribb.

Hazánkban Budapest vidékén, nevezetesen a pesti
Bakoson s a budai Sas- és Gellérthegyen nem ritka, és
tökéletesen kifejlett állapotban tölti a telet. Dahnát-
országban is előfordul.

PLINTHISUS WESTW.

Introd.. Mód. Classi/. IL p. 122. f!840J.

Corpus oblongum vei oblongo-ovatum, depressum.
Caput trianguläre, transversuni, parte subapicali tliora-
cis angustius ; oculis parvis. Eostrum coxas intermedias
attingeus, articulo secuudo tertio paullo longiore. Anten-
náé articulo primo apicem capitis superante. Thorax
transversus vei lougior quam latior, pone medium trans-
versim levissime depressus , ante depressione!!! plus
minus convexus , margiuibus lateralibus obsoletissime
carinatis, haud laminato-explanatis, pone medium sub-

A test liosszudad vagy hossztojásdad, lenyomott. A
fej háromszögű, barali tos és a törj eló'felénél keskenyebb;
a szemek kicsinyek. A szipcsó'r a középső csípőkig ér,
második izüléke valamivel hosszabb a harmadiknál.
A csápok első izüléke a fej csúcsán túl nyúlik. A törj
harántos vagy pedig hosszabb rnhit szélesebb és közepe
mögött haránt irányban kissé lenyomott, ezen lenyomás
előtt többé-kevésbbé domború ; oldalszélei igen tompán
ormósak és lemezidomulag nem szélesedvék, közepük
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siimatis, apice angulato-rotundatis. Scutellum subaequi-
laterum vei subtransversum. Hemelytra saepissime in-
completa, clavo ét corio eouuatis, vei completa, davo et
corio haiul coimatis ; venis exterioribus membranae véna
transversa band conjvmctis. Ventor sutura tertia tota
recta vei subrecta ; macula opaca posteriore laterum
segmenti quarti a macula anteriore lordissime remota,
ad margiiiem posticum segmenti appropinquata. Pedes
niecliocres, femoribus anticis incrassatis, subtus spinis
duabus distiiictis, iuterduui etiaiu noninillis miuutissi-
mis, vel spiuula unica armatis.

mögött némileg öblösek, elől pedig szögletesen kerekítet-
tek. A pajzska egyenoldalu vagy csaknem harántos.
A röptyflk Legtöbbnyire durványosak. összenőtt clavus-
sal és coriummal, vagy pedig tökéletesen kit'ejlőilvék.
mely utóbbi esetben a clavus és coriura nincsenek mere-
ven összenőve ; u röphártya külső erei nincsenek haránt
futó ér által összekötve. A harmadik hasi varrány egé-
szen egyenes ; a negyedik hasi szelvény oldalain levő
két homályos folt kö/ől a hátsó igen távol áll az elsőtől
s az illető szelvény utószóiéhoz közeledett. A lábuk kö-
zépszerűek ; a vastagodott mellső czombok alól vagy két
szembetűnő tövissel, néha még azonkívül néhány aprób-
bal is, vagy csak egyetlen egy tüskével fegyverezvék.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). A haráutos törj egyenletes durva pontozással ; a
mellső lábszárak egyenesek. • l1, jnmlhis
SCHOLTZ.

2(1) . A rendesen valamivel hosszabb mint szélesebb
törj első két harmadán sima vagy legfölebb csak
igen euyészeteseu pontozott ; a mellső lábszárak
görbültek.

3 (4). A röptyűk tökéletesen kifejlődvék, a corium és ela-
vus nincsenek mereven összenőve ; a röphártya
tökéletesen kifejlett. — l'. liUlcntiilus H.-ScH.

4. (3). A röptyűk durványosak, kurtítottak, a corium és
clavus egymással mereven összenőttek ; a röp-

hártya vagy egészen hiányzik, vagy legfölebb
mint alig észrevehető keskeny szegély van
jelen.

5 (6). A test felülete egészen csupasz ; a hátul rézsut
csoúkitott röptyűk csak a két utolsó potrohszel-
vényt hagyják födetleuül ; a durványos röphár-
tya keskeny szegély alakjában tiuúk elő. — /'.
longipermis FERR.

6 (5). A test felülete finom aranysárga pelyhedzéssel ; a
hátul egyenesen csonkított röptyűk három pot-
rohszelvéuyt hagynak födetleuül ; a röphártya
teljesen hiányzik. — l', hungarìcus ». xji.

1. f. PDSILLUS SCHOLTZ.

üblougo-ovatus, iiigro-piceus, uitidus, fortiter pun-

ctatus, glaber ; thorace distincte transverso, lateribus

subparallelis ; antennarum articuhs duobus basalibus,

rostro, maculis pectoris ad eoxas pedibusque testaceo-

í'eiTugmeis ; hemelytris Lucompletis, abdominis sogmeu-

tum dorsale ultimimi et segmenti penultimi dimidium

haud tegeutibus, postiee oblique rotundato-trimcatis,

clavo et corio connatis, membrana subdetìcieiite ; femo-

ribus anticis spinala distincta armatis,tibiis anticis rectis.

cf. 9 . Loug. l-J-2. Lat. §—2 '"/»••

Pachymorus pusillus SCHOLTZ Arb. und Voränd. 18Ki.

p. 14,"). !2(); Vni.i,. Tijdsi-li. voor Ént. Ser. 52. V. p. 288.

22 . tál). I I . lig. I I . 1 1 STO).

Wiyparochromus i-nim/itnitiix SAHLB. Móri. Geoc. Feuu.

p. (10. K» . (ISIS).

Pachymúi'us coleoptratus Bon. üi'v. Vet.-Ak. K i i r l i .

ls,VJ. p. 55. 8.

Plintitixn.i jHisinit* FIEB. Eur. Hem. p. 178. 1. (1SG1);

STAL. Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1802. p. 217. 1.

Lygaeus pitsillvs THOVS. Opusc. eiit. II. p. 186.12.

(1870).

Hossztojásdad, sötétbarna, fénylő, csupasz és erús<>n
pontozott ; torja észrevehetőkig luiriintos, oldals/.élei
csaknem párhuzamosak; csápjainak első két i x i i l i ' k c ,
szipcsőre, mellén a c-sipők mellett levő foltok és lábai
rozsdasárgák ; durváiivos röptyüi a/ utolsó potroliszel-
vényt s az utolsó előttinek felét födetlenül l i i i gy ják, utó-
szélükön rézsűt kerekítve csonkítottak, :i c lavus és corium
i-gyi i iással mereven o s s / n i i ' i t t r l v . a n t p l i á r t y a c s r i k n c i n
Beszeli h i i í n y / i k : mdlsn cxonil) j : i i alól egy ( 's/rcvrl ictó
tüskével fegyvfi-i '/vék. nicllsu lál>s/:írai egyenesek.

Nyugat-Európában honos p a r : i u y i faj, mely n á l u n k
tökéletesen k i f e j l e t t á l l a p o t b a n telel át. Hildif,' a budai
Gellért- és Sashegyeu kívül Abaujmegyében Forrón.



H. SYSTEMATIKUS RÉSZ. 60 Vm. ALCSALAD. — SUBFAMILIA

Toruamegyébeu Komjáti mellett gyűjtöttem egyes pél-
dányokban.

;.'. P. BIDEKTVLUS H.-SCH.

Oblongo-ovatus, niger, uitidus, puiictatus, glaber ;
thorace latitudini sublongiore, levissime convoxo, poste-
rius seusim latiore ; aiiteuuis piceis, articulis apice dilu-
tioribus ; rostro, maculis pectoris ad coxas, fulcris, geni-
culis imis, tibiis tarsisque nec uon hemelytris completis
í'usco-testaceis, corii disco et sutura davi dilutioribus,
membrana flavesceute, abdominis apicem subsuperante ;
femoribus anticis spiuis duabus armati«, tibiis auticis
curvatis. -f. ? . Loug. 3£—3j. Lat. l — Í J «'/»•

l'ui-/ii/iiii'i-ii.i liiilcntiiliis H.-ScH. Wauz. Ins. VI. p. 31.

fig. 588. (1842); VOLL. Tijdsch. voor Ént. Ser. 2. V.

p. 287. 20. tali. 1 1 . fig. 10. (1X70) .

riiiitliimiK liii/i'iituhis FIEB. Eur. Hem. p. 178. 2.

(1801); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. pag. 212. 2.

(1865).

LyyaeHs liiilrntiihis TnoiMS. üpusc. ént. II. p. 18C. 13.

(1870).

Hossztojásdad, fekete, fényes, csupasz és pontozott ;

torja valamivel hosszabb mint szélesebb, igen gyöngén

domború, hátrafelé lassaiikiiit szélesebb ; csápjai sötét-

barnák, az egyes izülékek csúcsai világosabbak ; szip-

csó're, mellén a csipők mellett levő foltok, csipó'i, tompo-
rai, czombjaiuak végső csúcsa, lábszárai és kocsái, vala-
mint tökéletesen kifejlett röptyfii sárgás-barnák ; a corium
közepe s a clavus varráiiya világosabb színezetűek, a
röphártya sárgás és a potroh végén valamicskével túl
nyúlik ; mellső czombjai két tövissel felszereltek, mellső
lábszárai görbültek.

Ezen tökéletesen kifejlett röphártyái által valaineuy-
uyi többi rokonától eltérő fajt, mely Európa közép és
déli részein s Algírban nem ritkán szokott előfordulni,
eddig csak egyetlen egyszer sikerült a budai kincstári
erdőben 1874. május 31-én számos példányban felfe-
deznem.

3. P. LONOIPENN1S FES1Ì.

(Kg. 11.1

Oblougus, uigro-piceus, nitidus, puiictatus, glaber;

antennámra articulis duobus basalibus, rostro, maculis

pectoris ad coxas, fulcris, apice femorum, tibiis tarsisqué

dilutíoribus ; thorace latitudini l'ere aeqiiilongo, posterius

seiisim vix angustato, lobo antico le\"issinie convexo;

hemelytris iiicompletìs, disco leviter puuctatis, duo ultima

segmenta dorsalia abdominis haud tegeutibus, postice

oblique truucatis, clavo ét eorio couuatis, membrana

subdeficiente, femoribus auticis spiuis duabus majoribus

ét nonnuhs minoribus armatis, tibiis anticis curvatis.

dV 9. Lóiig. 3—3£. Lat. |—| %,.

Plinthisus liDiJ/ijii'nnis FEEEARI Ami. Mus. civ. di

Genova. VI. p. 157. (1874).

Hosszudad, sötétbarna, fénylő, csupasz és pontozott;
csápjainak két tó'-izüléke, szipcsó're, mellén a csipők mel-
lett levő foltok, tomporai, czombjainak csúcsa, lábszárai
és kocsái világosabb sziuezetüek; torja körülbelől oly
hosszú mint széles, hátrafelé alig észrevehetőleg szűkült,
előfeléu igen gyöngén domború ; röptyfíi durváuyosak,
közepükön gyöngén pontozottak, hátúi rézsűt csonkitot-
tak s a két utolsó potrohszelvényt födetlenül hagyják, a
clavus és corium egymással mereven összenőttek, a röp-
hártya csak keskeny székely alakjában tüuik elő ; mellső
czombjai két nagyobb tövisen kivül még néhány apróbb
tüskével legyverezvék, mellső lábszárai görbültek.

FERRARI leírása tökéletesen reá illili azon két pél-
dányra, melyet 1874. május és augusztus végén a budai
kincstári erdőben gyűjtöttem. A magy. nemz. múzeum
gyűjteményében is vau azonkívül egy világosabb színe-
zetű példány, melyet állítólag magában a múzeumi kert-
ben fogtak.

4. P. HVNOABICUfí N. HP.

(Kg. 12.1

Oblongus, uigro-piceus, nitidus, puiictatus, distiu-
ctissime aurato-pubesceiis ; antemiarum articulis apice,
rostro, maculis pectoris ad coxas, fulcris, geniculis imis,
tibiis tarsisque dilutioribus; tborace latitudini sublou-
giore, posterius seusim angustato, lobo antico modice
convexo; hemelytrisincompletis, fortiter puuctatis, abdo-
minis tria ultima segmenta dorsalia haud tegeutibus,
postice recte truucatis, clavo ét corio counatis, angulo
postico cxterno corii recto, membrana nulla; femoribus
.anticis spiuis pluribus, duabus iuter has maguis armatis,
tibiis anticis curvatis. g. 9. Loug. 3J—3f. Lat.

t-1 mí,n.

Variat antennámra articulis duobus basahbus pedi-
busque totis testaceo-ferrugiueis.

/'. itiiìiescfììti FERR. affinis, pube distmctiore, lobo

antico tlionicis minus dilatato et minus convexo, heme-
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lytris fortius punetatis, postice reetc truncatis, angulo
postico externo corii recto bene distiuctus.

Hosszudad, sötétbarna, fényes, pontozott, felületén
finom aranysárga pelyhcdzéssel ; csápizülékeinek csúcsa,
szipcsőre, iiii'llón a csípők mellett levő foltok, tomporai,
czombjainak csúcsa, lábszárai és kocsái világosabb szí-
nezetűek; torja valamivel hosszabb mint s/élesrhb, hát-
rafelé lassankint szűkült, előí'eléu mérsékelten dombom;
röptyűi durványosak, erősen poiitozottak, hátul egyene-
sen csonkítottak és három potrohszelvényt hagynak
födetlenul, a clavus és corium egymással mereven össze-
nőttek, ez utóbbinak külső utószöglete épszögü, a röp-
hártya teljesen hiányzik; mellső czombjai tölil) apró tüs-
kén kívül két nagyobb tövissel felszereltek, mellső
czombjai görbültek.

Csápjainak két tő-izülékc néha lábaival együtt egé-
szen rozsdasárga.

Ezen új faj felállítása sok fejtörésembe került, a mi

nem csoda, ha elgondoljuk, hogy e nem fajairól az eddigi
szerzők kevés kivétellel mily gyarló leírásokat adtak.
Nevezetesen több dél-európai és éjszak-afrikai fajt kel-
lett ennélfogva a természetben összehasonlítanom, míg
végre kénytelen voltam beismerni, hogy valóban új faj jal
van dolgom. -- Gyűjteményeinkben e faj eddig több-
nyire /'. ln-i'i-i/ii'iinix LATIÍ. név alatt szerepelt, melytől
pedig már aranysárga pelyhedzése által is jellemzeteeen
különbözik. E jelleg különbözteti meg egyszersmind va la-
mennyi többi f i i jrokonától; egyedül csak a /'. / < H / / < M V / I S
FERR. az, mely szintén pelyhedző, de ettől ismét a leiró
szerzőtől magától kapott olaszországi példányok után
ítélve már a törj és a röptyűk alkotása által is szembe
tünőleg eltér.

Tenyészési térköre kizárólag hazánkra szorítkozik; a
telet tökéletesen k i f e j l e t t állapotban tölti. Kddig K u d ü -
pest vidékén k í v ü l , hol a budai oldalon ;i ( i e l l é r t h e g y
dèh lejtőjén, a pestili pedig a régi váczi temetőben s a
rákos-palotai erdőben tanyázik, még csak Csongrád váro-
sának szőlői között találkoztam vele.

LASIOSOMUS FIEB.

Kiír. Ifnn. j>. 48 ét 186. f 1861}.

Corpus oblongo-ovatum, longe pilosum. Caput t r i a n -
guläre, parte apicali thoracis distiuctissime latius ; oculis
ultra latéra apicis thoracis prominulis. Eostrum ponc
coxas intermedias productum, articulo secuudo tertio
multo lougiore. Antennáé articulo primo apicem capitis
longe superante. Thorax trapezoideus, lobo antico fere
totó laevigato, marginibus lateralibus obsoletissime cari-
uatis, haud laminato-explanatis, antrorsum sensim levi-
ter, apice haud fortius rotuudatis. Scutellum subaequi-
laterum. Hemelytra completa; limbo costali vittaque
antrorsum angustata corii laevigatis ; veuis exterioribus
membranae vena transversa haud coujuuctis. Vcnter
sutura tertia utrinque distincte antrorsum curvata ; ma-
cula opaca posteriore laterum segmenti quarti a macula
anteriore longissime remota, ad marginein posticum
segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus
auticis le vi ter iucrassatis, inermibus.

A test hossztojásdad, szőrös. A fej háromszögű s a
törj előfelénél szembetünőleg szélesebb ; a szemek a törj
előszögleteiu túl kiállók. A szipcsőr a középső csipőkön
túl nyúlik, második izüléke sokkal hosszabb a harmadik-
nál. A csápok első iziiléke a fej csúcsán jóval túl nyúlik.
A törj ferdényded, csaknem egész előfelén sima és fényes;
oldalszélei igen tompán ormósak és lémezidomulag nem
szélesedvék, előfelé gyöngén és egyenletesen, az előszög-
leteken sem erősebben kerekítettek. A pajzska egyenol-
dalu. A röptyűk tökéletesen kifejlődvék s a corium o l d a l -
szegélyén és kö/.épső rés/én simák: a röphártya külső
erei nincsenek haránt futó erecske által összekötve.
A harmadik" hasi varrány mindkét oldalon öblösen előre
hajlik; a negyedik hasi szelvény oldalain levő két homá-
lyos folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s az i l lető
szelvény utószóiéhoz közeledett. A lábak középszerűek;
a kissé vastagodott mellső czombok alól fegyverzetlenek.

2. L. ENEJtriü H.-SCH.

Niger, nitidus; iinteunis, articulo apicali cxcepto,
rostro pedibusque testaceo-flavescentibus; thorace po-
sterius nec non hemelytris dilut.e fusco-testaceia, mem-

brana flavescentc; tylo, pectoris hmbo antico augustis-
simo maculisqiie ad coxas et abdominis apice testaceo-
ferrugineis. 9. Long. <1. Lat. Í J ™/m.

.lj>lniHHx riu-rrix ll.-Srn. Nőm. ént. 1. p. Ki.
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ParJii/Hirriif! enerrix H.-ScH. Wauz. Ins. VI. p. 57.fig.
018. (1842).

Lasiosomits fnerris FIEB. Eur. Hern. p. 180. (1801);
DOUGL. et SCOTTEnt. montili. Mag. VIII. p. 20. l. ( 1871 ).

Fekete, fényes ; csápjai, az utolsó izüléket kivéve,
szipcsó're és lábai sárgák; torjának utófele röptyűivel
együtt sárgás-barnák, röphártyája sárgás; fejbütyökje,

valíimiut mellén a keskeny előszél s a csipők mellett
levő foltok és a potroh vége rozsdasárgák.

Igen ritka faj, mely eddig Angol-, Dán- és Franczia-
országban, Ausztriában és a Svájczban, de mindenütt
csak egyes példányokban észleltetett. Hazánkból is csak
egy nőstényt ismerek, melyet FRIVALDSZKY JÁNOS 1853-
baii a mehádiai Herkulesfürdőuél gyűjtött, és mely jelen-
leg a magy. nemz. múzeum" gyűjtemény ében őriztetik.

ACOMPUS FIEB.

Eur. Hcm. p. 48 ét 186. ( 1861 J.

Corpus oblongo-ovatum. Caput transversum, parte
apicali thoracis distiuctissime latius ; oculis maguis, ultra
latéra apicis thoracis valde prominulis. Kostrum coxas
iutermedias attingens, articulis tribus apicalibtis longi-
tudine subaequalibus. Antennáé articulo basali capitis
apicem vix superante. Thorax trapezoideus, punctatus,
margiuibus lateralibus carinatis, haud dilatatis, autror-
sum seusini levissinie, apice haud fortius rotundatis.
Scutellum aequilateruui. Hemelytra completa vel abbre-
viata, tota punctata; eia vő triseriatim pímctato; veiiis
exterioribus membranae vena transversa band coujuiictis.
Venter sutura tertia tota subrecta; macula opaca poste-
riore laterum segmenti quarti a macula anteriore longis-
sime remota, ad rnargiuem posticum segmenti appropin-
quata. Pedes mediocres ; femoribus anticis leviter incras-
satis, mermibus.

A test hossztojásdad. A fej haráutos s a törj eló'felé-
nél szembetünőleg szélesebb ; a nagy szemek a törj élő-
szögletein túl tetemesen kiállók. A szipcsőr a középső
csípőkig ér, három utolsó iziüéke körülbelől egyenlő
hosszú. A csápok tő-izüléke a fej csúcsán alig nyúlik
túl. A törj ferdóuyded, pontozott; oldalszélei ormósak,
nem szélesedettek, előfelé egyenletesen és igen gyöngén,
az előszögleteken sem erősebben kerekítettek. A pajzska
egyenoldalu. A röptyűk tökéletesen kifejlődvék vagy pedig
durváuyosak, egészen pontozottak ; a clavus három pont-
sort visel ; a röphártya külső erei nincsenek haránt futó
ér által összekötve. A harmadik hasi varrány egészen
egyenes ; a negyedik hasi szelvény oldalain levő két ho-
mályos folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s az
illető szelvény utószéléhez közeledett. A lábak középsze-
rűek ; a kissé vastagodott mellső czombok fegyverzetleiiek.

J. A. RUFIPES WOLFF.

Niger, subnitidus, vix puberulus, fortiter puuctatus;
antennarum articulis secuudo ét tertio pedibusque, iuter-
dum etiam ano, flavo-testaceis; rostro et tarsorum arti-
culo apieali nigro-fuscis ; hemelytris testaceo-albidis,
fusco-punetatis, posterius fusco-maculatis, abbreviatis,
membrana riulimeutaria. (f. ?. Long. 3J—4,J. Lat.
l —l £ lm .

Variat femoribus anticis vel omnibus, basi apiceque

exceptis, nigris.

l,i/i/fn>ii>i nißi'i'a WOLFF Ic. cim. IV. p. 151. tìg. 145.

(1804); THOMH. Opusc. ént. II. p. 185. 11. (1870).

Opkthalmicus ìunin-rae SCHILL. Beitr. zűr Ent. I. p. G3.
3. tab. 2. tìg. 3. (1829).

Pachi/iiit'i't<f pulliji/'x H.-ScH., PANZ. raun. Germ. 121.

tab. 2.

Aphcmus pallijiex H.-ScH. Nom. ent. I. p. 46. (1835).

Geitcoris ìunicerae H.-Scn. Nom. eut. I. p. 47. (1835).

Pachi/m, iluhiim EAMB. Faun. And. II. p. 152.11. (18Ì2).

Beosus clavatux SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. p. G7. 4.

(1848).

Pàchijm. iixùjnatiis BOB. Vet.-Ak.Handl. 1859. p. 104.

Paehymerus (Pachymerus) chtratus FLOR ßhynch.

Livi. I. p. 244. 8. (18GO).

Aeuiiijiux riitijii's FIEB. Eur. Hem. p. 186. (1861);

DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 218. 1. tab. 8. tìg. 1.

(1865).

Ujilithalinicitx ni/ijit's STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862.

p. 214. 1.

Pachymerus rufipex VOLL. Tijdsch. voor Ent. Ser. 2.

V. p. 275. 7. tab. 11. fig. 7. (1870).
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Fekete, gyöngén fénylő, alig észrevehetóleg szűrös,
de erősen pontozott; csápjainak második és harmadik
izüléke, valamint lábai, s6't néha potroliáiiak vége is
sárgák; szipcsőre kocsáinak utolsó izülékével együtt fe-
ketés-barna; röptyíü sárgás-fehérek, barnán pontozot-
tak, utófeliiköu pedig néhány barna folttal jelöltek ; röp-
hártyája durványos.

Mellső c/.ombjai vagy valamennyi czombja néha t V k c -
ték, legfőlcbb csak tövükön és csúcsukon sárgásak.

Nyugat- és Dél-Európában elterjedt faj, mely nálunk
tökéletesen kifejlett állapotban telel át, és mely eddig a
budai hegyeken, a pesti Uákoson, továbbá S/.c^i'd ind
lett, valamint, Gömörmegyében Putnok körül csekély
számú példányokban gyüjtetett.

STYGNOCORIS DOUGL. ET SCOTT.

lirít. Hcm. I. p. 213. (1SQ5).

STYGNUS FIEB. Ein: Hcm. p. 49 ét 186. f 1861 J.

STETHOTKOPIS FIEB. Verh. zool. bot. Ges. Wien. XX. p. 245. (1870J.

Corpus ovatiirn vei oblongo-ovatum. Caput triangu-
läre, parte apicali thoracis distinctissime latius; ociüis
majusculis, ultra latéra apicis theracis valile proniinulis.
Bostruni pone coxas intermedias productuui, articulo
secando tertio lougiore. Antemiae articulo primo apicem
capiti« dimidio superante. Thorax trapezoideus, totus
piuictatus, marginibus laterahbus obsoletissimecarmatis,
haud dilatatis, aiitrorsum sensiru leviter, apice liaud for-
tius rotmidatis. Scutellum longius quam latius. Hemelytra
completa vei incompleta, tota ptmctata ; clavo quadrise-
riatim ptmctato, serié secuuda uiterdum abbreviata;
venis exterioribus membranae vena transversa haud con-
junctis. Venter sutura tertia utrinque antrorsum sinuata;
macula opaca posteriore latentm segmenti quarti a ma-
cula anteriore longissime remota, ad marginem posticini!
segmenti appropinquata. Pedes mediocres; femoribus
anticis incrassatis, tuberculis nonuullis obsoletissiinis
setigeris praeditis.

A test toj ásidomu vagy hossztoj ásdad, A fej háromszögű
s a törj eló'felénél szembetüuőleg szélesebb ; a meglehető-
sen nag}' szemek a törj clőszögleteiu túl tetemesen k iá l lók .
A szipcsőr a középső csípők mögé nyúlik, második izü-
léke hosszabb a harmadiknál. A csápok első izüléke a fej
csúcsán feléiiyivel túl nyúlik. A törj ferdéuyded és egé-
szen pontozott ; oldalszélei igen tompán ormósak és nem
szélesedettek, előfelé egyenletesen és gyöngén, az előszög-
letekeii sem erősebben kerekítettek. A pajzska hosszabb
mint szélesebi). A röptyfík tökéletesen kifejlődve'!; vagy
durványosak, egészen pontozottak; a claviis négy pont-
sorral, melyek közöl a második sor néha rövidült; a röp-
hártya külső erei nincsenek haránt futó ér á l t a l össze-
kötve. A harmadik hasi varrány mindkét oldalon öblösen
előre hajlik; a negyedik hasi szelvény oldalain levő két
homályos folt köx.ől a hátsó igen távol áll a/, elsőtől s a/
illető szelvény ntószéléhez közeledett. A lábak középsze-
rűek; a vastagodott mellső ezombok a l ó l néhány, sertét
hordozó enyészetes dudorcsával iclszereltek.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

1 (2). A törj és a röptyük egyszínű feketék, csak ez
utóbbiak oldalszéle igen keskenyen és alig cszrc-
vehetőleg barnás ; a röphártya mindig durvanyős.
- .S. rusticiis FAI.L.

2 ( l ). A törj utófelc s a röptyfík barnák ; a röphártya töké-
letesen kifejlett, csak a legritkább esetekben dur-
ványos.

3(4). A test felülete rövid sxőro/ettel, kissé fénylő; a/
első három csápixülék s a lábak egés/.cn sárgák.

— N. jifiifairis FALL.

4(3). A test felülete fénytelen, pelyhcd/ó; legalább a/,
első és uegyrdik i-sapi/ . i i lek i e k r t r ; a exonibok
rendesen barnásfeketék. - >. iirniitn'iix 11 MIN.



H. SYSTEMATIKUS RÍÉ5 64

1. S. RUSTICVK FALL.

Niger, opacus, puberahis, crebre fortiterque puncta-

tus; rostro, aiiteimis pedibusque piceis, illarum articulis

primo et quarto, uec non femoribus cimi articulo tarso-

rum ultimo obscurioribus ; hemelytris abbreviatis, mar-

gine costali obsoletissime fusco-piceo ; membrana bre-

vissima, albkla. <?. ?. Loug. 3£—4£. Lat. ] J — I f "%n.

Lìjijanix rusticiix FALL. Mon. cim. Suec. p. 70. 17.

(1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 470. 3. (1828); FALL.

Hem. Suec. Cim. p. 64. 25. (1829); ZETT. Ins. lapp. I.

p. 262. 4. (1840); THOMS. Opusc. eut. II. p. 188. 17.

(1870).

Paclujìnenix mstiviis SCHILL. Beitr. zűr Ént. I. p. 81.
20. tab. 7. fig. 5. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 223.
fig. 116. (1831); KOLEN. Mei. ont. II. p. 83. 53. (1845);
VOLL. Tijdsch. voor Eut. Her. 2. V. p. 272. 3. tali. 10.
fig. 3. (1870).

Ajihanus rustirus H.-ScH. Nom. eutoin. I. p. 4-0.
(1835).

Brasils riixtii'iiH SAHLB. Mon. Geoc. Fenu. p. (Í7. 3.
(1S18).

PacliijìHfrux I Packymerus) nixticiix FLOR Illiynch. Livi.

I. p. 241. (3. (1860).

Sti/iimix nmtietm FIEB. Europ. Hemipt. p. 186. 1.

(1861).

Ophthalmicus rustíms ST AL Öl'v. Vet.-Ak. Förh. 1862.

p. 214. 2.

Stygnocorìs nistictis DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I.

p. 21-i. 1. tab. 7. fig. 9. (1865).

Stethotropia incuna FIEB. Verb. zool. bot. Ges. Wien.

XX. p. 245. tab. 5. fig. 3. ( l$70) ; DOUGL. et SCOTT Eilt,

montili. Mag. VI. p. 212. l. ( 1870) = Fonna i>iai-i-oj,t..

Fekete, fénytelen, lasse pelyliedző, sűrűn és erősen
pontozott; szipcsőre csápjai és lábai feketés-barnák, az
első és negyedik csápizülék, valamint czombjai s a kocsák
utolsó izüléke még sötétebb színezetűek ; röptyűi durvá-
nyosak, oldalszélük alig észrevehetó'leg barnás ; röphár-
tyája igen rövid és fehéres.

Egész Európában Lapponiától Olaszországig, Angliá-
tól a Kaukázusig tenyészik ; és száraz helyeken egész
éven keresztül egyenkint található. Fauuaterületüukön
azonban eddig még csak Dr. GYEEGYAI ÁRPÁD kedves
barátom gyűjtötte ueháuy példányban 1874. szeptember
havában Kolozsmegyében Apahida, Alsó-Fehérmegyében
Tövis körül; ez utóbbi helyen szeptember 24-én egyszer-
smind párosodva találta.

m. AiCSALlD. — SUBFAMTLIA Vm.

g. S. PEDESTRIS FALL.

Niger, uitidnlus, breviter pilosus, crebre et sät for-
titer punctatus ; aiiteunis, rostro, niaculis pectoris ad
coxas, orificiis, limbo postico angustissimo prostetliii et
metastethii, abdominis apice pedibuscaie testaceo-flaves-
centibus ; antennarum articulo apicali nigro ; thorace
posterius nec non hemelytris dilute fusco-testaoeis, mem-
braua completa, leviter infuscata, pallido-venosa, d1 • ? •
Long. 3£. Lat. l a ™/™-

LifijacuK jic/li'nti'ix FALL. Mon. cim. Suec. p. 71. IS.

(1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 470. 4. (1828); FALL.

Hem. Suec. Cim. p. 04. 2ß. (1829); ZETT. Ins. lapp. I.

p. 263. 5. (184.0).

l'achì/ìiu'nix xahiilnxiní SCHILL. Beitr. zűr. Elit. I.
p. 81. 25. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 224. fig. 1 1 7 .
(1831); VOLL. Tijdsch. voor Ént. Ser. 2. V. p. 274. 6.
tal). 10. fig. 4.. (1X70).

KitliulnKiiíi H.-ScH. Nom. eutom. I. p. 4G.
(1835).

Rhyparochrmmis inilesei'Hx CUKT. Brit. Elit. XIII.
p. 012. 24. (ISSO)..

Rhyparochromvs xa-bnl-oxiis SAHLB. Mou. Geoc. Fenn.
p. 58. 7. (184S).

l-'iwlii/iiH'nix t Pachymerus) xahulusim FLOB Rhyncli.
Livi. I. p. 243. 7. (1860).

liiilosiix FIEB. E úr. Hem. p. 187. 2. (18(ü) .
Ojiìitìiaìiiiicnx xiilmlomix STAL Ofv. Vet.-Ak. Pörh. 18G2.

p. 215. 4.

Sti/!in/)cnrix xulmiumiii DOUGL. et SCOTT Brit. Ht-m. I.

p. 215. 2. (18(35).

Pi'i-itri'flnix ni/ijiex GAKB. Bull. Soc. cnt. Ital. I. p. 1 15.

(1860).

ix nahuloKiix THOMS. Opusc. ént. II. p. 189. 20.

(1870).

Fekete, kissé fénylő, felülete rövid szó'rözettel és sűrű
és meglehetősen erős pontozással; csápjai, szipcsőre,
mellén a csipó'k mellett levő foltok, az elő- és utómell
igen keskeny utószéle s a bűzmirigy nyilasai, valamint
potrohának vége lábaival együtt sárgák ; csápjainak
utolsó izüléke fekete; torjának utófele röptyűivel együtt
sárgás-barna ; röphártyája tökéletesen kifejlett, kissé
sötétes szinezetü, erezete világosabb.

E faj Nyugat- és Dél-Európának csaknem valamennyi
tartományában nem ritka ; nálunk ellenben nagy ritka-
ság és eddig tudtommal csak PÁVEL JÁNOS m. n. múzeumi
gyűjtő talált belőle több példányt 1875. július havában
Máramarosmegyében Kőrösmező mellett.
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3. K. .LRENARIUS HAHN.

Niger, opiicus, puberulus, crebri: punctattis ; thoracß

posterius hemelytris<jue hisco-testaceis, bis posterius

fusco-maculatis ; membrana mfuscata, pallido-venosa ;

anteiiuarum articulis seeundo et tcrtio, rostro, mac-ulis

pcctoris ad coxas pedibùsgue sordide flavo-testaceis,

femoribus fusco-piceis vel nigris. d" • ? . Long. 2£—3£.

Lat. l—U m'im.
Var. «. — Antennarum articulis duolms mcdiis inter-

dum levissime infuseatis.

Var. /'. — Femorilms, interdilla etiani antennámul

articulo l>asali rufo-testaceis.

Var. c. — Tliorace totó, antennis pedibusque nigris,

illarum articulo tertio dimidio apicali, nuc uon fnlcris,

geuiculis iniis, apice tibiarum et articulis duobus basali-

bus tarsorum flavo-testaceis.

Paclojiiicnis aivnariits HAHN Wanz. Ins. I. p. 43. flg.

27. (1831).

fihyparochromus »btusus GURT. Brit. Ént. XIII. p. Cl2.

23. (1836).

Wiypar.ochromus urrnaritm SAHLB. Mon. Gcoc. Fenn,

p. 50. S. (1S48).

ai'i'iKti'iiix FIEB. Eur. Hern. p. 187. 3. (18G1).

Ophtìialmicus arriitiriiix STÀI, Ol'v. V c t . - A k . Forli. l ^ i . J

p. 215. 3.

Styynocoi'is arenarius DOUGL. rt SOITT l ì r i t . l l c m . I.

p. 210. :!. (1S05).

Li/t/arUs (ii'i'imi'iitx THO.MS. Opusc. e l i t . II. p. 1^-^. l>i.

(1870).

Fekete, fénytelen, kissé p c l v l i c d / ő , süi-ilen p o n t n / n t t ;
torjának utóí'elc és röptyiíi sárgásbarnák, e/, utóbbiad
utóieliiköii barna foltokkal tiirkáxottak ; sötótcs i-(i])h;ir-
tyájának erezeü; vilú<;osal)b s / i n c x c t ü ; második és har-
madik csápizüléke, továbbá s/i})csőre, mellén a esipők
mellett levő foltok és lábi l i sxennyes sárgák, f x o m l ) j : i i
barnás-feketék vagy feketék.

Ezen nagyságára és színezetére nézve meglehetősen
változékony faj egész Európában cl van terjedve ; nié^' a
Kaukázusban, sőt Algírban is előfonjiü. Hazánkban sem
ritka s a pesti Rákoson még tél közepén is gyűjthető.
Észleltetett a Rákos több poutjáu kivül a budai (iellért-
és Sasbegyen, valamint Komjáti (Torna vm.), Őrös
(Szabolcs vm.) és Pranzdprf (Ki'assó vni.) helységek
mellett.

PERITEECHUS FIEB.

Km: IL-in. p. 48 ét 183. (1861 J.

Corpus oblougum vei oblougo-ovatum, opacum, band
\illosum. Caput trianguläre, ante oculos versus auteu-
nas haud angustatum, parte apieali tboracis clistinctis-
sime latius ; oculi« majusculis, ultra latéra apicis tbora-
cis prominubs. Kostrum coxas postica» attingens, articulo
socuiulo tcrtio longiore. Antennáé ar l ieulo primo apicem
capiti* superante.Thoraxtrapezoideus, latcribus distincte
marginatis, saltel l i auterius band laminato-explanatis,
antrorsum sensim levitcr, apice baiai l'ortius rotun-
(latis. Hcutellum longius quain latius. Hemelytra com-
pleta ; davo seriebus punctorum percurrei i t i luis tribus
et praeterea ùiter series duiis interioivs serie ablireviata

ilistincta instructo ; venis exteriorilius membranae vena

tnuisversa band coiijuiictis. Venter sutura tertia utrin-

que distincte autrorsum siimato-curvata ; macula opaca

posteriore laterum segmenti (p iar t i a macula anteriore

longissime remota, ad margiiieiii posticum segmenti ap-

propinquata. Pedes mediocres ; femoribus anticis iucras-

satis, subtus spinis dualius vel tribus armatis, praeterea

nonnisi obsoletissime dciiticulatis.
iiiiiivÀTii Ü K Z A : HAUYAUUUSZÁIÍ i.vci.uauÀi.

A test hosszudad vagy hossztojásdad, lenytcleii és uria

bolyhos. A fej háromszögű, a s/emek előtt a csápok felé
nem szűkült s a törj eló'telénél azembetünóleg szélesebb ; :i
meglehetősen nagy széniek a törj elősziigletein túl kiállók.
A szipcsőr a bátsó esijiőkig ér, második izüléke hoss/.abli
a harmadiknál. A csápok első i z i i l é k e a tej csúcsáii túl
nyúhk. A törj ferdényded ; oldalsxélei s/einbetűnőleg pár-
kányoltak és legalább elől lernezidomulag n c ' i i i s / i ' l r sc i l
vek, eló'i'elé egyeiiletrseii és g y i i l i g é i i , :\7. e lős/,( ig letckri i
sein erősebben kerekítettek. A pajx.ska boss/abii m i n t szé-
lesebb. A röptyűk tökéletesen kdfejlődvék; a elavus liárom
egész pontsort és azonkivűl a két belső sor között még
egy rövidült sort visel ; a röphártya külső erei nincsenek
haránt futó erecske á l ta l összekötve. A h a r m a d i k h a s i
varrány mindkét oldalon öblösen előre ha j l ik ; a negyedik
hasi szelvény oldalam levő két homályos folt kóxől a
hátsó igen távol áll az elsőtől s az illető sxelvény utó-
széléhez közeledett. A lábuk középszerűek; a vastagodott
mellső czombok alól két vagy három t ó v i s M - 1 fegyverez-
vék s azonkívül alig észrevehetőleg fogacsoltak.
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A FAJOK ATNEZETE.

l (2). A fejtető finom sűrű pontozással ; a csápok kar-
csuak. — P. ntibiltis FALL.

2 ( 1 ) . A fejtető durva erős pontozással; a csápok zöniö-
kebbek. — /'. geniculatus HAHN.

1. P. NUBILU8 FALL.

Oblougus, niger; capite dense subtiliterquc puuctato ;
anteimis gracilibus ; thoracis parte posteriore hemelytris-
que flavesceuti-griseis, fusco punctatis ; membrana al-
biila, fusco-varia ; scutello posterius litura subcordata
vei ut littera V formata flavo-testacea, ornato; fulcri», ge-
uiculis imis, tibiis auticis totis, prosterioribus apice arti-
culoque primo tarsorum flavo-testaceis. <f. 9. Loug.
5—5|. Lat. 11—2 m}m.

Variat tibiis iiitermediis fere totis flavo-testaceis ( cf ).
Lyyaeus nuliihis FALL. Mou. cim. Suec. p. 65. 6.

(1807),; ZETT. Fáim. lapp. I. p. 471. 7. (1828); FALL.
Hern. Suec. Cim. p. 54. 10. (1829) ; ZETT. Ins. lapp. I.
p. 263. 8. (1840); THOMS. Opusc. ént. II. p. 193. 30.
(1870).

Pachymerus nubibis SCHILL. Beitr. ziu- Ént. I. p. 68.
7. tab. 7. fig. 2. (1829); H.-Scn., PANZ. Faun. Germ.
121. tab. 5. ; Nőm. ént. I. p. 45. (1835) ; VOLL. Tijdsch.
voor Ént. Ser. 2. V. p. 272. 4. tab. 11. fig. 6. (1870).

Rhypárochromus irmratiiK CUET. Brit. Ént. XIII.
p. 612. 22. (1836).

Beosus nulilus SAHLB. Mon. Geoc. Fenn p. 65. 1.
(1848).

Pachymerus fPachymerusJ nubihis FLÓR Rhyucb.
Livi. I. p. 246. 9. (1860).

Peritrechus niibilus FIEB. Ein-. Heni. p. 184. 2. (1861 ) ;
STÍL Öfv. Vct.-Ak. Förb. 1862. p. 218. 2; DOUGL. ét
HcoTTBrit.Hem.I.p. 189.2. (1865). DOUGL. Ént. montili.
Mag. XI. p. 267. (1875).

#

Hosszudad, fekete ; feje finom síírii pontozással ;
csápjai karosnak ; torjának utófele és röptyíü sárgás-
szürkék, barnásán poutozottak ; röphártyája fehéres,
barnával tarkázva ; pajzskája utófeléu egy V alakú sár-
gás rajzolattal díszített ; tomporai, czoinbjainak végső
csúcsa, mellső lábszárai egészen, a hátsók csak csúcsu-
kon kocsámak első izülékével együtt sárgák.

A hirnek középső lábszárai néha csaknem egészen
sárgák.

Közönséges faj, mely nemcsak egész Európában ke-
letre a Volgáig, hanem még a Kaukázuson túl Perzsia

határán, nemkülönben Algírban is tenyészik. —Hegyen -
völgyöu mindenfelé előfordul s a telet tökéletesen kifej-
lett állapotban tölti. Lellielyei : Budapest, Szeged, Hód-
mező-Vásárhely, Algyő (Csongrád vm.) ; Miskolcz ; Korn-
játi (Torna vm.), Forró (Abauj vm.), Homonna (Zem-
plén vra.); Temesvár, Baziás és Grebeuácz (Temes vm.).

S. P. OENICULATUS HAHN.

Oblongus, iriger; capite parce, séd fortiter pmictato;
auteimis vahdiusculis ; thorace posterius hemelytrisque
navescenti-griseis, fusco-pímctatis ; membrana albida,
fusco-varia; scutello posterius litura subcordata vei üt
littera V formata flavo-testacea, ornato ; fulcris, apice imo
feniorum, tibiis anticis totis, posterioribus apice, uec non
articulo tarsor um basali flavo-testaceis. c? • 9 • Loug. 5—6.
Lat. 11—2 '«£».

Pachymerus ijeniciilatus HAHN Wauz. Ins. I. p. 68.

fig. 41. (1831).

Lyijaeus pímcticeps THOMS. Opusc. ént. II. p. 193. 31.

(1870). DOUGL. Eiit. mouthl. Mag. XI. p. 267. (1875).

Praecedeuti simillimus, séd autennis panilo vaüdiori-

bus, ocuhs magia exsertis, capite fortius puuctato, tho>-

race panilo longiore bene distiiietus.

Hosszudad, í'ekete; feje gyérebb, de durva erős pon-
tozással; csápjai valamivel zömökebbek; torjának utófele
röptyűivel együtt sárgás-szürke, barnásán pontozott ;
röphártyája fehéres, barnával tarkázva; pajzskája utó-
felén V alakú sárgás foltocskával díszített ; tomporai,
czombjainak végső csúcsa, lábszárai közöl a mellsők
egészen, a hátsók csak csúcsukon kocsáinak tő-izülékével
együtt sárgák.

E faj, mely valószínűleg földrészünk valamennyi tar-
tományában tenyészik s azonkívül még Algírban is elő-
fordul, a legújabb időkig az előbbivel azonosnak tartatott.
Csak THOMSON éles szemének sikerült eltérő jellegeit felfe-
dezni és f aj béli önállóságát határozottan megállapít ani.
Minthogy azonban HAHN idézett ábrája a svéd búvár által
adott leírással tökéletesen megegyezik, e fajt tehát már
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HAHN ÍR ismerte, az uj abbf THOMSON-f éle elnevezés a
prioritás törvényeinél fogva a régibb névnek kell, hogy
helyet engedjen.

Nálunk az előbbinél valamivel ritkább s eddig Orso-

vániíl és Nagyvárad körül, továbbá Krassómegyében
Frauzdorf, Zemplénmegyében Jeszeiiu mellett s a budai
és pilisi hegyeken észleltetett. Kn augusztus közepén a
budai Csillagvölgyben kövek alatt gyűjtöttem.

TRAPEZONOTUS HEB.

Ein: Hern. p. 50 et 190. f 1861 J.

Corpus oblongo-ovatum vei ovale. Caput trianguläre,
trans ver Bum, apice thoraeis haud vel vix latius; tuber -
culis antenniferÌB a latere visis infra marginem aiitieum

oculorum perpencliculariter declivibus. Eostrum coxas

intermedias attiugeus. Antennáé parce pilosulae, articulo

primo apicem capitis panilo superante. Thorax trapezoi-

deus, trans versus, antrorsum leviter angustatus, margi-

nibus lateralibus totis anguste lamiiiato-explanatis, haud

simiatis. Scutellum longius quam latius. Hemelytra

completa ; clavo normaliter quadriseriatim puuctato,

seriebus duabus mtermediis iuterdum plus minus confu-

sis, secimda saepe antice abbreviata vel cura, tertia in

imam conjuncta ; venia exterioribus membranae vena

transversa haud coujuuctis. Veuter sutura tertia utrinque

distincte antrorsum siuuato-curvata ; macula opaca po-

steriore laterum segmenti quarti a macula anteriore

longissime remota, ad marginerà posticum segmenti

appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus anticis in-

crassatis, subtus spina distiuetissima et plerumque spi-

nulis pluribus armatis; articulo primo tarsorum postico-

rum articulis duobus apicalibus simul sumtis uunquam

distiucte duplo lougiore.

A test hossztojásdad vagy tojásdad. A fej három-

szögű, harántos s a törj clőfelénél épeii néni vagy csak
alig szélesebb; a csápdudorok oldalvást nézve, a szemek
előszélé alatt függélyesen lefelé hajlanak. A szipcsőr a
középső csípőkig ér. A csápok gyér rövid szőrözettel,
első izülékük csak kevéssel nyúlik a fej csúcsán túl. A törj
fcrdényded, harántos, elől gyöngén szűkült; oklalszélei
egész terjedelmükben keskenyen lemezidomulag szélesed-
vek és nem öblösek. A pajzska hosszabb mint szélesebb.
A röptyűk tökéletesen kifejlődvék ; a clavus rendesen
négy pontsorral, melyek közöl a két középső sor néha
többé-kevésbbé szabálytalanul összefolyik, a második sor
gyakran rövidült vagy a harmadik sorral egybeolvad : :i
röphártya külső erei nincsenek haránt futó ér által ösz-
szekötve. A harmadik hasi varrány mindkét oldalon
öblösen előre hajlik; a negyedik hasi szelvény oldalain
levő két homályos folt közöl a hátsó igen távol áll az
elsőtől s az illető szelvény utószéléhez közeledett. A lábak
középszerűek ; a vastagodott mellső czombok alól egy szem-
betűnő nagyobb tövissel és többnyire még ueháiiy apróbb
tüskével felszereltek ; a hátsó kocsák első izüléke soha sem
kétszer oly hosszú, mint a más két izülék együtt véve.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). A törj oldalszélem merev sértek állanak; a pajzska
utófeléu két sárga ékidomu foltocska látható. —
T. ììcbnìoiiìts FALL.

2 (1 ) . A törj oldalszélei merev sértek nélkül ; a pajzska

világos foltok nélkül, egyszínű fekete.
3 (6). A második és harmadik csápizülék fekete; a hátsó

kocsák első izüléke körülbelül oly hosszú, mint
a két utolsó izülék együtt véve.

4 (5). A középsó' és hátsó lábszárak feketék. — T.
PÁLL.

5 (4). Valamennyi lábszár sárga, legfölebb csak tövéu
feketés. — T. ilixpar STÍL.

G (3). A második és harmadik csápizülék sárga ; a hátsó
kocsák első izüléke legalább felőuyivel hosszabb
mint a két utolsó izülék együttvéve. — '/'. / ' / / -
«V/i» FIEIÌ.

1. T. NEBUL08US FALL.

üblongo-ovatus, uiger; thonicis marginibus laterali-

bus scrii- sciamili iiistructis, liujus marginibus et parte

posteriore, scutclli vittis duabus posticis, hemelytris,

fulcris, gcnii'iilis tibiis(|iic llavrscriiti-grisi'is ; thorace

postcrius hemelytaisqae tuBco-punotatìs, bis fusco-macu-
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latis; membrana allùdo fuscorrue variegata; maculis ad

coxas, limbo postico segmentorum peetoris limboque

antico prostetliii sordide albidis ; articulo primo tarsorum

postieorum articnlis duobus apicalilms sinml sumtis vix

longiore. rf . ?. Long. 4^—5. Lat. l 5—11 m/„,.

Variai aiiteuuavum articnlis secuiido et tertio sordide

rufo-testaceis.

Lyijaeiix nebiilnsiin FALL. Mon. cim. Suec. p. 05. 7.

(1807); ZETT. Faun. läpp. I. p. 471. G. (1828); FALL.

Hern. Suec. Cim. p. 51. 11. (1829); ZETT. Ins. läpp. I.

p. 2C3. 7. (1840); THOMS. Opusc. eut. II. p. 197. 42.

(1870).

Pachymems nebiilasiis SCHILL. Beitr. zur Ent. I.

p. 69. 8. tab. 6. fig. 5. (1829); HAHN.Wanz. Ins. I. p. 40.

fig. 29. (1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Germ. 121. tab. 7;

Nom. ent. I. p. 45. (1835); VOLL. Tijclscli voor Ént. Ser.

2. V. p. 289. (1870).

Rhyparoehromus nebulasus SAHLB. Mon. Geoc. Feim.

p. 5G. 3. (1848).

Pachymerus (Pachymerus) nébulosus FLOR Rhyiicli.

Livi. I. p. 208. 22. (1800).

Trapezoiiotus nebulusus FIEB. Eur. Hern. p. 190. 1.

(1801 ) ; STAL Öi'v. Vet.-Ak. Förh. 1802. p. 220. l et 1872.

p. 55.

Hossztojásdad, fekete ; torjának oldalszélein merev

sértek állanak ; torjának oldalszélei és utófele, pajzská-

jának utófeléu két ékidomu foltocska, röptytíi, tomporai,

czombjaiiiak végső csúcsa és lábszárai sárgás-szürkék ;
torjának utófele röptyűivel együtt barnán pontozott,
ez utóbbiak azonkívül még barna foltokkal tarkázottak ;
röphártyája fehér, sötétbarnával tarkázva; mellén az
egyes szelvények utószéle, az elűmell előszélé s a csípők
mellett levő foltok szennyes feliérek; hátsó kocsámak
első izüléke csak valamicskével hosszabb, mint a két
utolsó izülék együtt véve.

A második és harmadik csápizülék néha szennyes
főtsárga.

Éjszaki faj, mely főleg Európa hidegebb tájain és
Szibériában egészen Irkucskig honos. Hazánkban nem
gyakori s én eddig csak az éjszaki felföldön észleltem.
Nevezetesen az 1809-ik év márczius havában találtam
neluíny példányt Tornamegyében a komjáti szőlőkben,
Gömörmegyébeii pedig Eozsnyó mellett lehullott száraz
falevelek alatt és fák tövében ; hasonló körülmények
között gyűjtöttem legújabban 1875. október 22-én Abauj-
megyében a forrói szőlőkben és pedig nagy mennyiség-
ben. MAYK egy i/bcn jimius közepén Pest mellett a
kerepesi temető közelében akadt reá.

•'. T. JliliKXTIH FALL.
.-

Ovális, niger ; thoracis marginibtis lateralibus ét
parte posteriore, hemelytris, limbis antico et postico
angustissimis prostetliii, limbo postico metastethii macu-
lisque pectoris ad coxas flavo-griseis ; scutello immacu-
lato; thorace posterius hemelytrisque fusco-puuctatis,
his posterius fusco-maculatis ; membrana fusca, pallido-
venosa ; articulo primo tarsorum posticorum articulis
duobus ultimis simul sumtis longitudine subaequali.
cT. ?. Loiig. 4—5. Lat. !§—2 '"/«.

(f. Auteuiiarum articulo basali, articulis duobus
basalibus rostri pedibusque flavesceutibus ; macula pone
medium femorum auticorum, anulilo subapicali lato
feuiomm posteriorum, tibiis posterioribus tarsisque
uigris.

? . Apice imo fernoruin, iiiterdum etiam tibiis auticis
flavo-testaceis vel fusco-testaceis.

Lì/i/aeus xi/IeatU-iHs PANZ. Fauii. Gemi. 93. tab. IG.

Li/i/M'iis (ii/i'i'stis FALL. Mou. cim. Suec. p.66. 8. (1807) ;

ZETT. Faun. lapp. I. p. 471. 8. (1S28); FALL. Hern.

Suec. Cim. p. 55. 12. (1829); ZETT. Ins. lapp. I. p. 263.

9. (1840); THOMS. Opusc. ent. II. p. 198. 44. (1870).

l'arhijmerus ayri'stis SCHILL. Beitr. zur Eut. I. p. 70.9.

tab. 0. fig. 6. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 25. fig. 15.

(1831); H.-ScH. Noni. ent. I. p. 45. (1835); COSTA Cim.

Neap. cent. II. p. 34. 10. (1843); VOLL. Tijdsch. voor

Ent. Ser. 2. V. p. 283. 16. tab. 10. fig. 10. (1870).

I Hi i/jxi rodi mm HU aijrestis SAHLB. Mon. Geoc. Fenn.

p. 56. 4. (1848).

Pachymerus.(Pachymerm) «/jrmíwFLOHKhynch.Livl. I.

p. 2G5. 20. (1860).

TrapeznnntiiK aijmtix FIEB. Eur. Hem. p. 191. 3. ( 1861 ) ;

STAL Öfv. Vet.-Ak. Fori). 1862. p. 220. 2 ; DOUGL. et

SCOTT Brit. Hem. I. p. 102. 2. tab. 7. fig. 2. (1865);

STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1872. p. 56; LETHIERHY Cat.

des Hern, du Nord. Ed. 2. p. 21. (1874).

Trapezonotiis psamnwbius GABB. IBull. Soc. eut. Ital. I.

p. 117. (1869).
*

Tojásilarl, fekete; torjának oldalszélei és utófele, röp-

tyüi, mellén az elcimell igen keskeny elő- és utószóié, az
utómell utószéle s a csipók mellett levő foltok sárgás-
szürkék; pajzskája egyszínű; torjának utófele, valamint
röptyűi barna pontozással, ez utóbbiak azonkívül utóí'e-
lükön sötétbarna foltokkal ; barna röphártyájának erezete
világos színezetű ; hátsó kocsáinak tő-izüléke körülbelül
oly bosszú, mint a második és harmadik izülék együtt
véve.
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A hiin csápjainak első, szipcsőrének első és második
izüléke lábaival együtt sárga; a mellső ezombok közepe
mögött ogy folt, a középsők és hátsók csúcsa felé egy-egy
s'/.éles gyűrű, valamint íi középső és hátsó lábszárak és a
kocsák feketék. — A nőstény ezombjainak végső csiicsn
B azoiikivül néha még mellső lábszárai is sárgásak.

Tenyészési térköre igen tág és földrészünkön kívül
Ázsiában Szibérián keresztül egészen Kamcsatkáig, Afri-
kában Algír déli részéig terjed. — Hazánkban is a gya-
koribb fajokhoz tartozik és tökéletesem kifejlett állapot-
ban tölti a telet. Lellielyei : Budapest, Nagyvárad, Szász-
Ujfalu (Szebeuszék); Homonna (Zemplén vm.), Forró
(Abauj vm.), Komjáti (Torna vm.) és Miskolcz.

.9. T. D1KPAH STAL.

Ovális, niger; thoracis uiarginibus ét parte posteriore,
hemelytrie , limbo postico angustissimo metastethii et
prostetìbii, Imjus etiam limbo antico, maculisque pectoris

ad coxas flavo-griseis ; scutello impioto ; thorace posterius

hemelytrisque fusco-punctatis, his posterius fusco-macu-

latis; membrana fusca , albiilo-veuosa; articulo basali

tarsorum posticorum articulis duobus apicalibus simul

sumtis longitudine subaequali. cT. 9 • Loug. 4Ü—5£ Lat.
i :1 C) i -mi11 —J-J im.

cT. Articulo aiiteunarum primo, rostro pedibusque

flavesceutibus; annido subapicali femorum posteriorum

apiceque tarsorum, varissime macula pone medium femo-

rum anticorum nigricantibus.

9. Fuleris, gcniculis, tibiis tarsisque flavesceutibus ;

tibiis posterioribus basiu versus plerumque infuseatis.

Ti-aiH'zoiwtti* lìisjKti- STAL ÜÍV. Vet.-Ak. Förli. 1872.

p. 56; LETHIERRY Cat. des Hern, du Nord. Ed. 2. p. 21.

(1874).
*

Tojásdad, fekete; torjának szélei és utófeleröptyűivel
c.uyütt, továbbá mellén az eló'mell igen-keskeny elő- és
utószóié, az utómell utószéle s a csípők mellett levő fol-
tok sárgás-szürkék; paj/.skájii egyszínű ; torjának utófele
és röptyííi barnán pontozottak, ez utóbbiak azonkívül
ntó fc lük i iu barna foltokkal jelölvék; sötétes röphártyája
feileres erezettel; hátsó kocsáinak első i/üléke körülbelő]
oly hosszú,mint a második és harmadik izülék együttvéve.

A him első csápi/.ülékc, szipcsőre és lábai sárgák; a
a középső és hátsó czombok csúcsa felé egy-egy gyűrű,
valamint a kocsák csúcsa, igen ritkán még a mellső
o/ombok közrpr mögött i-gy folt, tekétek. — A nőstény
tomporai, ezombjainak végső csúcsa, lábszárul és kocsái

sárgák; a középső és hátsó lábszárak tövükön t ö b b n y i n -
feketés-barnak.

F, l':ij eddig legtöbbnyire az előbbivel / a v a r t a t o t t
össze és csak pár év előtt sikerült STÚ. - ~ \ é < l b ú v á r n a k
dél-francziaországi példány ok után önálló fajkéntmegalla-
pitani. Bizonyára egész Knn'inában el vau terjedve, noha
külföldön tudtommal cdilig csupán Francziaországban
találták.

Hazánk területén nem ritka, és június közepétől
szeptember végéig észlcltetctt. Lellielyei : a pesti Rákos
és a pilisi helység (Pest vm.), Pécs, Villány (Baranya
vm.); a tapolczai fürdi'í Jliskolcz mellett; Kőrösmező
(Máramaros vm.), Tövis (Alsó-Fehér vm.), Oravicza és
Frauzilorf (Krassó vm.), Baziás (Tcmes vm.). Ex ud'ibbi
helyen igen gyakori.

4. T. DLLIÌICH1I FIEIi.

Ovális, niger ; auteimarum articulis secundo ét tertio

flavescentibus ; thoracis marginibus ét parte posteriore,

hemelytris, hmbo antico et postico augustissimo pro-

stethii, limbo postico metastethii maculisque pectoris ad

coxas flavo-griseis ; scutello immaculato ; thorace poste-

rius hemelytrisque fusco-punctatis, his posterius fusco-

maculatis ; membrana levissime iiifuscata, albido-veuosa ;

articulo primo tarsorum posticorum articulis duobus api-

cahbus simul sumtis saltem dimidio lougiore. e?. 9.

Long. 5i—5|. Lat. 2—2| "!/„,.

d". Auteuuarum articulo primo, rostro pedibusque

flavesceutibus; macula pone medium femorum anticorum,

aimulo subapicali femorum posteriorum apiceque tarso-

rum uigi'icautibus.

9 . Apice articuli primi aiitemiarum, fulcris, geuicuculis,

basi femorum posteriorum, tibiis et tarsis flavescentibus.

l'arlit/iiirriiii l'ìlricìii ViEìt. in WEITENW. Beitr. I.

p. 347. 27. tab. 2. fig. 23. (1S36).

Tra/ifìiDiiitim l'Ilrii-Iti FIEB. Eur. Hcm. p. 101. i.

(1861); STAL Ofv. Vet.-Ak. Förli. 1S72. p. ali; LETHIEKRY

Cat. des Hern, du Nord. Ed. 2. p. 21. (1874).
*

Tojásdad, fekete; második és harmadik csapizüléke

siir^a: torjának s/éh-i rs u t i ' i t ' r l i ' , v a l amin t röptví i i t'-<

n i c l l i ' i i ax. elú'mell i^'cn keskeny i-lő- és utós/élr. a/, utó-
mell utószéle s a csipók incl lc t t levő foltok sár-íás-s/iir-
kék; paj/skája egyszínű.; tor jának utófele röptyűivel
együtt bármin pontozottak, ez utóbbiaknak utóírlén
azoi ik ivü l még sötétbarna foltok á l l i i n a k : kissé sötétea

ja tVhér erezetű: hátsó kocs:iin:ik tó-izüléke
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legalább f'elényivel hosszabb, mint a két utolsó izülék
együtt véve.

A b-irn első csápizüléke, szipcsűre és lábai sárgák; a
mellső czombok közepe mögött egy folt, a középsők és
hátsók csúcsa felé egy-egy gyfírü, valamint a kocsák
csúcsa fekete. -- A nőstény első csápizüléke csúcsán,
továbbá tomporai, czombjaiuak végső csúcsa, a középső
és hátsó czombok töve, lábszárai és kocsái sárgák.

Német-, Olasz- és Francziaországban s azoiikivül
Algírban tenyészik. Valamint mindenütt, ügy nálunk is
ritka. Első három példányát MANN gyűjtötte Josefsthal-
nál Horvátországban. Ujabban FKIVAI.DSZKY JÁNOS hozott
Oraviczáról egy nőstényt, mely jelenleg a magy. nemz.
múzeum gyűjteményében foglal helyet. E gyűjteményben
különben már előbb is volt egy ismeretlen lelhelyről szár-
mazó magyarországi himpélclány.

MICKOTOMA LAP.

Ess. Hím. p. 33. f 1832J.

POLYACANTHUS LAP. Ess. Hím. j). 83. f 1832J.

Corpus ovale. Caput trianguläre, subaequilaterum,
thoracis antico angustiila ; tuberculis antenniferis a latore
visis antrorsum oblique declivibus. Eostrum pone coxas
anticas productum, articulo primo capite breviore, arti-
culis secundo et tertio longitudine subaequalibus. Anten-
náé fere nudae, articulo basali vix tertia parte apicem
capitis superante. Thorax trapezoideus, apice ilistinctis-
sime sinuatus, marginibus laterahbus totis late lamiuato-
explauatis, hauti sinuatis, apice subito subrotundato-
aiigulatis. Scutellum lougius quam latius. Hemelytra
completa ; disco davi per totani longitiuliiiem vage puii-
ctato ; venis exterioribus membranae vena transversa
haud conjuiictis. Veiiter sutura tertia utrinque distiucte
antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca posteriore
laterum segmenti quarti a macula anteriore longissime
remota, ad marginerà posticum segmenti appropinquata.

Pedes mediocres; i'emoribus anticis iucrassatis, subtus

spiuis pluribus, una majoré, arniatis ; tarsis posticis

articulo primo articulis apicalibus duobus ad unum fere

duplo longiore.

A test tojásdad. A fej háromszögű, csaknem egyen-
oldalú s a törj előszélénél keskenyebb ; a csápdudorok,
oldalvást nézve, eló'felé rézsűt lehajlók. A szipcsó'r a
mellső csipők mögé nyúlik, első izüléke a fejűéi rövidebb,
második és harmadik izüléke körülbelől egyenlő hosszú.
A csápok csaknem egészen csupaszok, első izülékük alig
nyúlik egy harmadrészével a fej csúcsán túl. A törj fer-
dényded, előszélén szembetüuőleg öblös ; oldalszélei egész
kiterjedésükben szélesen lemezidomulag párkányoltak,
nem öblösek, elől hirtelen kerekítve szögletesek. A pajzska
hosszabb mint szélesebb. A röptyűk tökéletesen kifejlőd-
vék ; a clavus reudetlenül pontozott ; a röphártya külső
erei uiucseuek haránt futó erecske által összekötve.
A harmadik hasi varrány mindkét oldalon öblösen előre
hajlik ; a negyedik hasi szelvény oldalain levő két
homályos folt közöl a hátsó igen távol áll az elsőtől s az
illető szelvény utószéléhez közeledett. A lábak közép-
szerűek; a vastagodott mellső czombok alól több kisebb
s azonkívül még egy nagyobb tövissel fegyverezvék ;
a hátsó kocsák tő-izüléke csaknem kétszer oly hosszú,
mint a második és harmadik izülék együttvéve.

1. M. CAllllVNAlUA DOSSI.

Nigra, opaca, sat dense distincteque punctata; tho-
race plano, kteribus cxplanatis leviter elevatis, disco
antico obsoletissime punctato ; acetabulis anterioribus
cannula obscuro-ferruginea instructis. tf. <? . Loug. 7.J—
S£. Lat. 3—3£ '»/„,.

CìiìK'.i- carlonarius Bossi Faun. etr. II. p. 244. 1330.

tab. 7. tìg. 7. (1700).

s aterrimiis FABE. Ent. syst. Suppl. p. 54-1. %.

(1708); COQUEB. Illustr. Ins. I. p. 37. tab. 9. fig. 10.

(1799); FABE. Syst. Khyng. p. 229. 124. (1803); WOLFF

le. cim. V. p. 198. fig. 192. ( 1 8 1 1 ) .

Lijijacus Echii PANZ. Faun. Germ. 72. tab. 22. ; FABB.

Syst. Khyiig. p. 235. 1GO. (1803); LATE. Hist. nat, XII.

p. 215. 12. (180-i).

Li/t/anu ater THUNB. Hem. rostr. cap. IV. p. 3. (1822).
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l'a<-/tyiiimis ecìdi SCHILL. Beitr. zur. Ent. I. p. 73. 13.

(1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 137. fig. 70. (1831);

BURM. Haudb. II. 1. p. 207. 10. (ls:i.-,) ; H.-Scn. Nom.

ént. I. p. 44. (1835).

Afiiianiix echü COSTA Ciui. Neap. cent. I. p. 43. 1.

(1838); BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 132. 1. (1840).

l'aciiyitifrus atcrrímim EAMB. Filini. Aiul. II. p. 148.

2. (1842).

l'(ili/af<iittliK!i irliii AM. et SERV. Hist. des Hern. p„252.

I . tal). 5. fig; 10. (1843).

l'ach ijincriix <w/«/;i«;7»s KOLEN. Mcl. eilt. II. p. 77. 43.

(1845).

Microtonia i-arbimaria FIEB. Ein'. Hern. p. 193. (1801).

Fekete, fénytelen, elég stírüeii és szembetűnően p»n-
tozott; torja laposdad, s/élese<]ett oldalszélein gyöngén
felhajlott, előfelének közepe táján pi'dig i^en enyészc-
tesen pontozott; mellső és középső izvápáiu egy-egy
rozsdabarna ormócska foglal helyet.

Földrészünk mérsékelt és melegebb tájait lakja ;
azonkívül Szibériában és Algírban is él. — Az éjszaki
feltold kivételével hazánkban is mindenütt előfordul és
tökéletesen kifejlett állapotban telel át. Álczáját szep-
tember elején észleltem. Lellielyei : Budapest és Kis-
Szent-Miklós (Pest ~vm.), Balatou-Füred, Hódme/ő-
Vásárliely, Nagyvárad, Debreczen, Kolozsvár és a hor-
vátországi Josefsthal.

PACHYMERUS ST. PAEG. ÉT SÉRV.

Enc. mi'th. X. p. 322. (1825J.

APHANUS LAP. Ess. Hím. p. 35. fl832J.

CALYPTONOTUS DOUGL. et SCOTT Brit. Hon. L p. 171. f!8(í5J.

Corpus oblouguni vei ovale. Caput trianguläre, subae-
quilaterum, thoracis antico angustius vei latitudine sub-
aequale; tuberctüis auteuuiferis a latere visis antror-
suui oblique declivibus. Kostrum pone coxas anticas
prodnctuui, articulo secímclo tertio clistincte lougiore.
Antennáé nudae vei fere uuclae, articulo primo capitis
apicem quarta vei vix tertia parte superante. Thorax
trapczoideus, apice trimcatus vei levissime subsúmatus,
margmibus lateralibus totis foliaceo-explanatis, haud
siiiuatis, apice subito maxime rotundatis vei subrotim-
dato-angulatis. Scutellinu longius quam latius. Hem-
elytra completa; eiavo disco vage pimctato vel plus
minus distincte et regulariter seriatirn pimctato; venis
extcrioribus membranae vena transversa haud conjuii-
tie. Venter sutura tertia utrinque distincte antrorsum
sinuato-curvata ; macula opaca posteriore laterurn seg-
menti quarti a macula anteriore lougissime remota, ad
margiiiem posticinu segmenti appropinquata. Pedes me-
diocres; femoribus anticis incrassatis, subtus spinis plu-
ribus, plerumque ima majoré, arniatis; tarsis posticis
articulo primo articulis duobus apicalibus simul sumtis
duplo vel plus duplo lougiore.

A test Losszudad vagy tojásdad. A fej háromszögű,
csaknem egyenoldalu s a törj előszélénél keskenyebb
vagy azzal egyenlő széles; a csápdudorok, oldalvást
nézve, előfelé rézsűt lehajlók. A szipcsőr a mellső csipők
niögé nyúlik, második izüléke szembetünőleg hosszabb
a harmadiknál. A csápok egészen vagy csaknem egészen
csupaszok, első izülékük csak negyed vagy legfőlebb har-
madrészével nyúlik a fej csúcsán túl. A törj ferdényded,
előszélén egyenes vagy kissé öblös; oldalszélei egész ter-
jedelmükben lemezidomulag tetemesen szélesedvék, iiem
öblösek, elől hirtelen erősen kerekítettek vagy kissé kere-
kitve szögletesek. A pajzska hosszab miut szélesebb. A
röptyűk tökéletesen kifejlődvék; a clavus vagy rendetleii
vagy soros pontozással ; a röphártya külső erei n i i n - s n u ' K
haránt futó ér által összekötve. A harmadik hasi varrány
mi i id l íé t oldalon öblösen előre hajlik ; a negyedik hasi s/r l
vény oldalain levő két homályos folt közöl a hátsó igen
távol áll az elsőtől s az illető szelvény utószéléhr/. közele-
dett. A lábak középszerűek ; a vastagodott mellső czombok
alól több kisebb s azonkívül többnyire még egy nagyobb
tövissel felszereltek; a hátsó kocsák első izüléke legalább
kétszer oly hosszú, mint a két utolsó izülék együtt véve.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). A törj c f r y s / i i i i i f i ' l i i ' t c ; ;i c l a v u s ívndrtk'ii ponto-
zással. — /'. Iii Iáiulri L.

2 ( 1 ) . A törj utói'clc világos s z í n e z e t ű ; a clavus
ii l i i l i l i két szaliiilyot- pontsorral.
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3 (8). A torj lemezidomu oldalszélei egész hosszaságuk-

biin szélesen sárgák.

4. (7). A pajzska utófelén két ékidomu sárgás foltocská-

val; a röphártya sötétes.

5 (6). A torj lemezidomu sárgás oldalszélei fekete pon-

tokkal boritvák. — P. vaJiilus n. s?>.

6 (5). A törj oldalszélei egyszinüek, sötét pontozás nél-

kül. — P. lynreuiì FABR.

7 (4-). A pajzska egyszínű fekete; a röphártya fehéres,
közepén fekete folttal. — P. quadratus FABR.

8 (3). A torj lemezes oldalszéleinek elú'fele egészen fe-
kete, legfó'lebb szélső párkányán igen keskenyen
világos színezetű.

9(16). A corium utófelén levő nagy fekete folt annak
belső szögleténél foglal helyet ; a czombok mind
feketék.

I 0 ( 13). A csápok egészen feketék ; a röphártya csúcsán
szembetűnő fehér folt nélkül.

I 1 (12). A torj oldalszéleinek előfele a lábakkal együtt
egészen fekete. P. plioeniceus Rossi.

12(11). A torj oldalpárkánya elől igen keskenyen sárga;
a mellső lábszárak töve sárgás. — P. Pini L.

13(10). A csápok részben sárgák; a röphártya csúcsán
egy világos fehér folt látható.

l í ( 15). A második csápizülék töve, valamint a mellső és
középső lábszárak sárgák. — /'. rnli/aria SCHILI,.

15(14). Az utolsó három csápizülék töve és valamennyi
lábszár sárgás. — l', jn'ni'ti H.-Scn.

l G (9). A corium nagy fekete foltja annak belső szögleté-
től távol áll s a külszélhez közeledett; a hátsó
czombok csaknem egészen sárgák. — 7'. cci.(f'cr
THUNB.

1. P. nOLANDRI LIN.

Oblongus, niger, opacus; clavi disco per totani longi-
tudinem vage puiictato; limbo antico angustissimo pe-
ctoris iiec non macula membranae basali magna flavo-
testaceis; femoribus auticis spina distiucta armatis.
d1. 9. Loug. 7—7$. Lat. 2*-2f '%,.

Cimcx Rolamlri LIN. Fami. suec. Ed. 2. p. 255. 957.
(1761); PODA Ins. Mus. Graec. p. 59. 24. (1701); LIN.
Syst. uat. Ed. 12. I. 2. p. 729. 98. (1767); FABK. Syst.
Ént. p. 722. 126. (1775); GOEZE Ént. Beytr. II. p. 219.
98. (1778); FABE. Spec. ins. II. p. 367. 175. (1781);
Mant. ins. II. p. 302. 229. (1787); GMEL. Syst. nat. L 4.
p. 2177. 97. (1788).

(.'iiHi'.r f/ilciiiiiacitliitits DE GEEK Mém. III. p. 294. 33.
(1773).

Li/ijui'iiK iiKii-iii'i'tmn.i FABK. Ént. syst. IV. p. p. 163.
96. (1794); Syst. Bhyng. p. 229. 123. (1803).

Li/i/ai'im Hoittiuli'i FABR. Eut. syst. IV. p. 104. 99.
(1794); Syst. Rliyng. p. 230. 127. (1803); LATK. Hist.
nat. XII. p. 217. 15. (1804); FALL. Moli. cim. Suec.
p. 68. 13. (1807); WOLFF Ic. cim. V. p. 199. tig. 193.
(1811); FALL. Hem. Succ. Cim. p. 60. 20. (1829); THOMS.
Opusé. ont. II. p. 195. 39. (1870).

Liycus Rolamlri WALCK. Faun, Paris. II. p. 340. 5.
(1802).

Pachyments Rolamlri SCHILL. Beitr. zur Eilt. I. p. 72.
12. (1829); H.-ScH., PANZ. Faun. Gerui. 118. tab. 3;
Nőm. ént. I. p. 4i. (1835); KAMB. Faun. And. II.p. 149.
4. (1842); KOLEN. Mei. ént. II. p. 79. 45. (1845).

Ajiiianiis Rolamlri COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 43. 2.
(1838); BLANCH. Hsit. des Ins. III. p. 133. 5. (1840).

Rhilparochruiiins Rolamlri AM. et SÉRV. Hist. des Hóin.
p. 253. 1. (1843); FIEB. E úr. Hem. p. 194..2. ( l Sül );
STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862. p. 220. 1.

Qalyptonotus Rolandri DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I.
p. 172. 1. (1805).

*

Hosszudail, fekete, fénytelen; a clavus reiidetlenül
pontozott; mellének igen keskeny előszélé, valamint röp-
hártyájának tövén egy nagy folt rozsdasárga; mellsű
ozombjai egy szembetűni) tövissel fegyverezvék.

Angolországtól Algírig, Spanyolországtól a Volgáig
és a Kaukázusig elterjedt faj, uiely azoiifelül Madeira
szigetén is előfordul. Nálunk meglehetős ritkaság és
április közepétől október közepéig észleltetett a budai
Gellért- és Svábhegyen, Pécs, Nagyvárad, Debreczen és
Miskolcz vidékén s az erdélyi Mezőségen, valamint leg-
újabban Abaujmegyébeu Forrón és Pestmegyében Kis-
Szent-Miklós mellett.

a. P. VAL1DUS N. Xl>.

(Fig. 13.)

Ovális, niger; margmibiis latin lateralibus partoquo
posteriore thoracis, lineolis duabus subdistinctis scutelli,
hemelytris, limbo postico augusto prostethii, maculis
pectoris ad coxas parviusculis basicnio tibiarum antica-
rum sordide griseo-rlavesceutibus ; lateribus explanatis
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partcque posteriore thoraeis nec non hemelytris denso

nigro-punctatis, davo seriebus duabus punctorum ex-

terioribus parallelis, appropinquatis, üistructo, disco

crebre ptinctato, corio intus pone medium macula nigra

subrotund'àta, obsoletissime albido-limbata, notato ;

membrana fusceseeute, apice interdum albido-maculata;

femoribus anticis spina unici magna arraatis et pm eterea

obsolete tuberculatis. d1. ? . Long. 9s
l-10.Lat. 33

l—3è "'/w.

/'. h/m-en affinis, nuijor, obscurior, laterilms cxpla-

natis thoracis nigro-punctatis, thorace postcrius heme-

lytrisque crcbrius punctatis, macula subapicali al l i i i la .

pone maculimi ingrani corii subcleliciente, vittis scutelli

maculisene pectoris ad coxas subdistinctis divcrgit.

Tojasdad, fekete; torjának széles oldalszélei és utó-

fele, pajzskájáu két ékidomu foltocska, röptyüi, továbbá

mellén az élőméi! keskeny előszélé s a csípők mellett levő
meglehetősen apró foltok mellső lábszárainak tövével
együtt szennyes szürkés-sárgák; torjának lemezidomu
oldalszélei és utófele, valamint röptyüi sűrű fekete pon-
tozással, e pontok a clavus külső felén két egymáshoz
közeledett, párhuzamos sort képeznek; a corium belső
szögleténél egy igen enyészetes fehér szegélylyel körül-
vett, nagy fekete kerek folt foglal helyet ; sötétes röphár-
tyája néha csúcsán egy pár fehéres pettyecskét visel;
mellső czombjai egy nagy tövisen kivül még enyészetes
diulorcsákkal felszereltek.

Ezen kitűnő új faj felfedezését PA VÉL JÁNOS magy.
nemz. múzeumi gyűjtőnek köszönhetjük, ki 1872. febr.
l-én a budai kincstári erdőben egy nőstényre, utóbb 1875.
június 30-án ugyanott ismét egy másodikra akadt. Ezen
ügyes és szerencsés kutató már előbb 1870-ben gyűjtött
belőle két példányt Brussa körül Kis-Azsiábau.

3. P. LYNCEUS FABR.

Anguste ovális, niger ; marginibus latis lateralilms
impunctatis partequc posteriore thoracis, lineolis d u i i l m s
distinctis scutc'lli, hemelytris, limbo postico angustissimo
prostcthii et nietastethii, maculis pectoris ad coxas
basique tibiarum anticarum griseo-flavescentibus ; tho-
race posterius hemelytrisque nigro-punctatis, clavo
seriebus duabus punctorum exteriorilms pandlelis, ap-
propinquatis, instructo, disco sparsim punctato, corio
pone medium prope augulum internimi macula rhombea
nigra, pone hanc macula subapicali allùda notato; mem-

brana fusceseente, apice maculis pluribus albidis s i g i l l i l a ;

femoribus anticis spina uuica distiuctissima armatis et
J l » l : \ . \ l l l i . l / \ . M l i . \ . \ l . i l . . / . v e . I V . U I L U

practerea obsoletissime subtuberculatis. cf • $ • Long.

7—8. Lat. 2§-3 */„,.

Cimi:i- lijnccns FAHU. Syst. Kilt. p. 72'2. l l>7. ( 177 : . ) ;

GOEZE Ent. Ik-ytr. 11. p. '_>r>x. -2u. (1778); FAIIR. Sp.-.-.

ins. II. p. 3(i8. 179. (1781); Mant. ins. II. p. 302. 23ù.

(1787); GMEL Syst. nat. I. 4. p. 2178. 42G. (1788).

/,//.</«' ' iix li/in-i'iuì FABR. Ent. Syst. IV. p. 1 liO. 107. ( 1794);

Syst. Khyng. p. 231. 137. (1803); LATR. Ilist. nat. X I I .

p. 217. IS. (180Í); FAI.I,. Ilcni. Succ. ( ' ini . p. .V2. 7.

(1829); THOMS. Opusc. cnt, II. p. 190. 42. (1870).

PacUymeru» li/nci'iis SCHILL. Boitr. zur Ent. 1. p.60. 3.

tab. 5. fig. 7. (1829); H A I I N Wìinx. Ins. I. p. 41 fig. 28.

(1831); H.-ScH., PANZ. Faun. Cerai. 11S. tal i . IO; Noni .

ent. I. p. 45. (1835); VOLI,. Tijdscb. voor Ent. Sc-r. 2.V.

p. 281. 14. tab. I I . fig. 3. (1870).

Pacliyini'nix / l'ticlii/int-nix) li/iu-i'iix FLOU liliynch. Livi.

I. p. 273. 24. (1860).

Rhyparochromus li/iiffiix FIEB. Eur. Hcni. 194. 6.

(1861); ST.ÍL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 18G2. p. 221. 3.

< '<tli//itnii<itiix h/ii/'i'iis DOUGL. et SCOTT Elit. montili.

Mag. IV. p. 239. 2*. (1868).

Tojasdad, felcete; torjának nem pontozott széles ol-

dalszélei utófelével együtt, valamint pajzskájáu két szem-

betűnő ékidomu foltocska, röptyüi, mellén az elő- <'s
utómell igen keskeny utószéle s a csipők mellett levő
nagy foltok és mellső lábszárainak töve szürkés-sárgák;
torjának utófele röptyüivel együtt feketén pontozott, a
clavus külső felén két egymáshoz közel álló párhuzamos
pontsorral ; a corium belső szögleténél egy dülényded
fekete folttal van jelölve, melytől hátrafelé még egy fehé-
res foltocska látható; sötétes röpliártyája csúcsán több
fehéres pettyet visel ; mellső czombjai alól egy nagy
tövissel fegyverzettek s azonkívül még alig észrevehető-
lég dudorkásak.

Tenyészési térköre Európára szoritko/ik, de itt min-
denütt előfordul. — Nálunk tökéletesen kifejlett állapot-
ban tölti a telet és egyenként egész éven keresztül
található. Lelhelyei : a budai hegyek és Kis-Szt-Miklós
(IVstvm.), Komjáti (Torna vm.), Debreczen, Nagyvárad,
Bél és Rév (Bihar vm.), Kolozsvár, Nagy-Csűr (Szcben-
szék), Mehádia és Baziás.

4. P. QUADRATÜS FABR.

Obloiigiis, niger; thoracis maculis tribns marginis
antici, marginibus latis lateralibus p u r t e i j i u ' posteriore,
hemelytris, liinbis aiigustissiiuis segmeiitorum pectoris

1U
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maculisque ad coxas dilute griseo-flavescentibus ; thorace
posterius hemelytrisque remote ftisco-puuctatis, clavo
seriebus tribus puuctorum, duabus exterioribus parallelis,
iustructo, margine scutellari nigro-limbato, corio pone
medium, prope augiüum intcrnum macula rhonibea
nigra ; membrana albida, venis maculaque oblonga media
fuscescentibus ; antennarum articulo secundo, tibiis uec
non articiúo tarsornm basali sordide flavo-testaceis, ba-
sibus ét apicibus exceptis ; femoribus auticis spina unica
dissuetissima armatis, praetcrea obsoletissime subtuber-
culatis. d". ?. Loug. 5i—6. Lat. If—2 '"/«.

Variat autemiarum articulis primo apice, tertio medio
flavo-testaceis.

Lyijaetis quadratnsFASR. Ént. syst. Suppl. p. 541. 110.
(1798); COQUEB. Illustr. üis. I. p. 37. tab. 9. fig. 12.
(1799); FABR. Syst. Bhyiig. p. 232. 141. (1803); LATÉ.
Hist. nat. XII. p. 218. 21. (1804) ; THOMS. Opusc. ént. II.
p. 197.41. (1870).

Paehymerus quadratus SCHILL. Beitr. zűr Ént. I. p.
66. 4. tab. 5. fig. 6. (1829) ; HAHN Waiiz. Ins. I. p. 50.
fig. 31. (1831); H.-SCH.,PANZ. Faun. Gerin. 118. tab. 9;
Nőm. ént. I. p. 45. (1835) ; FIEB. in WEITENW. Beitr. I.
p. 346. 26. tab. 2. fig. 22. (1836); EAMB. Faun. And. II.
p. 149. 5. (1842); BOH. Vet.-Ak. Haudl. 1849. p. 246;
VOLL. Tijdsch. voor Ént. Ser. 2. V. p. 280. 13. tab. 11.
fig. 2. (1870).

llhyparochromus qiiadratus SAHLB. Mou. Geoc. Fenn.
p. 55. 2. (1848); STALÖÍV. Vet.-Ak. Förh. 1862. p. 221.4.

Beosus quadratila FIEB. Europ. Hem. pag. 196. 2.
(1861).

Calyptonotus quadratasi DOUGL. et SCOTT Ént. montili.
Mag. IV. p. 241. 2**. (1868).

Hosszudad, fekete; torjának előszelén három kis
petty, valamint széles oldalszélei és utófele, azonkívül
röptyűi és mellén az egyes szelvények igen keskeny szé-
lei s a csipó'k mellett levő foltok szürkés-sárgák; torjának
utófele és röptyűi szétszórt barna pontozással; a pajzs-
szélén fekete szegélyű clavus három pontsorral, melyek
közöl a két külső sor egymással párhuzamos ; a corium
belső szögleténél egy düléiiyded fekete folt foglal helyet;
röpliártyája fehéres, közepén egy hosszudad folt erezeté-
vel együtt feketés; második csápizüléke, lábszárai és
kocsáinak tő-izüléke, töveik és csúcsaik kivételével, szeuy-
nyes-sárgák ; mellső czombjai egy nagy tövisen kivül
néhány enyészetes dudorcsával felszereltek.

Néha csápjainak első izüléke csúcsán, harmadik izü-
léke pedig közepén sárga.

Tenyészési térköre Fiulandtól délre Algírig, Andalúziá-
tól keletre a Volga mellett fekvő Sareptáig és Palesztináig
terjed, sőt még Madeira szigetén is előfordul. Hazánkban
egész éven keresztül található ; egy ízben még deczember
utolsó napján is gyűjtöttem. Budapest vidékén gyakori;
észleltetett azonkívül Pécs, Nagyvárad és Kassa mellett,
valamint a palityi fürdőnél Bácsmegyébeu.

5. P. PHOENICEUS BOSSI.

Oblougus, niger, tlioracis parte posteriore, hemely-
tris, limbo postico angustissimo prostethii et mctastethii
rnaculisque pectoris ad coxas griseo-flavesceiitibus ; tho-
race posterius hemelytrisque nigro-punctatis, clavo serie-
bus tribus punctorum, duabus exterioribus medio ih'stau-
tibus, instructo, margine scutellari nigro-limbato, corio
iiitus pone medium macula rhombea nigra; membrana
nigro-fusca, obsoletissime albido-limbata ; femoribus an-
ticis subtus spina distiucta armatis, praeterea obsoletis-
sime subtuberculatis. tf. ^.Long. 7£—8. Lat. 2^—2I5"/«.

Variat thorace posterius hemelytrisque sordide ru-

biaceis.

Cimexphocnici'iix Rossi Maut. ins. p. 54. 508. (17 Í I2 ) .

Pachymärusphoeriiceus H-Scn., PANZ. Fauu. Germ. 118.

tab. 15; Noni. eut. I. p. 44. (1835); FLOR Eliyncb. Livi.

I. p. 272. (18GO).

Rhyparochromus phoeniceus FIEB. Eur. Hem. p. 195.

7. (1861).
*

Hosszudad, fekete; torjának utófele, röptyűi és mel-
lén az elő- és utóniell igen keskeny utószéle s a csipó'k
mellett levő foltok sárgás-szürkék ; torjának utófele röp-
tyűivel együtt feketén pontozottak ; a pajzs-szélén fekete
szegélyű clavus három pontsort visel, melyek közöl a két
külső sor közepe táján egymástól eláll; a corium közepe
mögött belső szögleténél egy düléiiyded fekete folttal van
jelölve ; barnás-fekete röpliártyája alig észrevehető fehéres
szegélyzettel; mellső czombjai alól egy nagyobb tövissel
fegyverzettek s azonkívül euyészetesen dudorkásak.

Torjának utófüle néha röptyűivel együtt vörhcnycs
sziiiezetü.

Európa mérsékelt és déli tájainak sajátja. A magyar
fauuaterület dombos és hegyes vidékein április elejétől
szeptember végéig nem ritka. Lellielyei: a budai Gellért-
hegy és Farkasvölgy, valamint Kis-Szent-Miklós (Pest
vm.); Balaton-Füred; Torna, Szádellő, Komjáti és Bor-
zova (Torna vm.); Mező-Záh (Torcia vm.); a mehádiai
Herkulesl'ürdő mellett felinagasló Domoglet csúcsa és a
horvátországi Josefsthal.
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6. P. PINI LIN.

Oblongus, niger; imrghiibus lateralibus, plerumque

ctiani antico, augustissimis parteque posteriore tlioracis,

hemelytris, limbo postico metastcthii et prostcthii, hujns

ctiam limbo antico, maculis pectoris ad coxas basique

tibiarum anticarum griseo-flavescentibus; thorace poste-

i-ius hemelytrisque nigro-puuctatis, clavo scriebus tribus

punctorum, iluabus exterioribus versus medium distanti-

bus, in.structo, margine scutellari nigro-liinbato, corio

pone medium prope aiiguhim internimi macula rliombea

nigi-a; membrana fusca, margine obsolete albido-macu-

Ititii ; fcmoribus auticis subtns spina unica armatis. d" • ? •

Long. 7—8. Lat. 23
l—2| '"/»,.

< '/iiic.r Pini LIN. Faun. suec. Ed. 2. p. 255. 956.

(1761); PODA Ins. Mus. Graec. p. 59. 23. (1761); LIN.

Syst. mit. Ed. 12. I. 2. p. 729. 90. (17G7) ; DE GEER

Mern. III. p. 27S. 22. tab. 14. fig. 22. (1773); FABR.

Syst. Ent. p. 722. 124. (1775); GOEZE Eut. Beytr. II.

p. 218. 96. (1778); FABK. Spec. ins. II. p. 367. 173.

(1781); Maut. ins. n. p. 302. 227. (1787); GMEL. Syst.

nat. I. 4. p. 2177. 9C. (l 788) ; Bossi Faun. etr. II. p. 243.

1328. (1790).

< 'iiin-.r i-iiilimis SCHRANK EU. ius. Austr. p. 287. 553.

(1781).

Li-ijfuis l'ini FABR. Ent. syst. IV. p. 103. 97. (1794);

SCHELLENBERG Helv. Wanz. tab. 2. fig. 2. (1800); WOLFF

Ic, eim. II. p. 74. fig. 71. (1801); FABR. Syst. Bhyng.

p. 229. 125. (1803); LATR. Hist. nat. XII. p. 21(i. 13.

(1801); FALL. Mon. cirn. Suec. p. 64. 5. (1807); ZETT.

Faun. läpp. I. p. 470. 5. (1828); FALL. Hern. Suec. Cim.

p. 51. G. (1829); ZEIT. Ins. läpp. I. p. 263. 6. (1840);

THOMS. Opusc. eut. II. p. 196. 40. (1870).

Lifjacus pini WALCK. Fauu. Paris. II. p. 346. 4.

(1802).

Pacltymerus pini SCHILL. Beitr. zur Ent. I. p. 64. l.

tab. 5. fig. 3. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 38. fig. 25.

(1831); BUEM. Haiidb. H. 1. p. 269. 9. (1835); H.-Scn.

Noni. eut. I. p. 44. (1835); KOLEN. Mei. eut. II. p. 78.

4i. (1845); VOLL. Tijdsch. voor Eut. Ser. 2. V. p. 282.

15. tab. 11. fig. 1. (1S70).

Aphanus pini COSTA Cim. Ncap. cent. I. p. 43. 3.

(1838).

Bhyparochromus pini AM. et SERV. llist. des Hern,

p. 254. 2. (l843); SAHLB. Mon. Geoe. Fenn. p. 55. 1.

(1848); FIKB. Em-. Hern, p. 195. S. ( 1 S 0 1 ) ; STÍL üfv.

Vet.-Ak. Förh. 18G2. p. 221. 2.

Parliyinerus ( Pacìii/iiicnix I l'ini FLOH liliyncb. Livi. I.

p. 269. 23. (1860).

nntux Pini DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I.

p. 173. 2. tuli. (5. fig. G. (1865).

Hosszudad, fekete; torjának igen keskeny oliLilszélei,

többnyire egyszersmind elősxi ' l i-, valamint egész utóíi'lr.
továbbá röptyűi és mellén az előmcll elő- és utószéle, az
utómell utószélc s a csípők mellett levò foltok mcllsó

lábszárainak tövével együtt sárgás-szürkék; torja utó-

feléu, röptyűi pedig mindenütt feketén pontozottak ;
a pajzs-szélén fekete szegélyű clavus három pontsorral,
melyek közöl a két külső sor közepe táján egymástól
eláll; a coriurn belső szögleténél egy düléuyded fekete
folt vau elhelyezve; sötétbarna röphártyája szélén alig
észrevehetőleg fehér pettyes; mellső czombjai alól csak
egy tövissel fegyvérzettek.

Egész Európában honos faj, mely keletre Szibériában
Irkucskig, a Kaukázuson túl pedig egészeu Perzsia hatá-
ráig van elterjedve, sőt még Madeira szigetéről is isme-
retes. — Nálunk a telet tökéletesen kifejlett állapotban
töltvén, egész éveu keresztül található és hegyen-völgyön
mindenfelé igen gyakori. Miut a mehádiai Herkulesfürdő
felett emelkedő Dornoglet hegyen tapasztaltam, az
előbbi faj társaságában még 1500 méternyi niagasságbau
is tenyészik.

Leihelyei: Budapest és a pilisi hegység (Pest viu.),
Beszterczebáuya, Tátrafüred, Eozsuyó, Jólész (Göruör
vm.), Torna, Áj és Komjáti (Torna vm.), Kassa, Csány,
Forró és Eásouy (Abauj vm.); Miskolcz, Nagj'-Miliály
(Zemplén vm.), Kőrösmező (Máramaros vm.), Nagy-
várad, VaUió vár romjai (lű-aszua vni.), Szükerék (Belső-
Szohiok vm.), Kend (Doboka vrn.), Kolozsvár, Felgyógy
(Alsó-Fehér vm.), Kerczesóra üveggyár (Fogarasvidék),
Nagy-Csűr és Szász-Újfalu (Szebeuszék), Mehádia, Ora-
\iczn, Frauzdorf (Ivrassó vm.), Baziás, Ulma (Temes
vm.), Zágráb és az ogulini végezred területén fekvc'i
Josefsthal.

7. P. rULOARIS SCHILL.

Oblongus,niger ; thoracis parte posteriore, hemclytris,
limbo postico prostetliii d n i r t a s t c t l i i i ni:ii'ulisqnc pecto-
ris ad cosas dilute griseo-aavc'scciitilnis; thorace postc-
rius hemelytrisque nigro-punctatis, davo serieUns tribus
punctorum, duabus rxíi-rioril>us versus inei l inin distanti-
bus, iustructo, margiiK' scutelhiri nigro-limbato, corio
iutus pone medium niiicula nigi-a, ponc hiuic macula
subapicali albida; membrana fusca, apice albido-nnicu-
lata; basi articuli autennarum secundi, fulcris posterio-

10-
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ribus, geniculis imis, tibiis anterioribus, apice excepto,

et basi articuli primi tarsorum anteriorum flavo-testaceis ;

femoribus aiiticis subtus tuberculo dentiformi instructis.

d1. ¥. Long. 6£-8. Lat. 2—2è '"/,».

ParJnjnifrus euìyaris SCHILL. Beiti', zur Ént. I. p. 65.

2. tab.S.fig.S. (1829); HAHN Wanz. lus. I. p. 41. fig. 26.

(1831); H.-ScH.Nom. cnt. I. p. 45. (1835); KOLEN. Mei.

ént. II. p. 81. 40. (1845); FLOR Rhynch. Livi. I. p. 272.

(1860).

lihijparnclirunnix rnlijaris FIEB. Eur. Hern. p. 195. 10.

(1861).

Lijijaeus vuli/aris THOMS. üpusc. eut. II. p. 196.41.

(1870).

Hosszúdat!, fekete; torjának utófele, röptyűi és mel-
lén az élű- és utómell utószéle s a csípők mellett levő
foltok sárgás-szürkék; torjának utófele röptyűivel együtt
feketén pontozott; a pajzs-szélén fekete szegélyű clavus
három pontsora közöl a két külső sor közepe táján egy-
mástól eláll; a corium belső szögleténél egy fekete folt-
tal és e mögött még egy kisebb fehéres petytyel van
jelölve; sötétbarna röphártyájának csúcsán egy feliérfolt
látható; második csápizüléke tövén, valamint hátsó
tomporai, czombjaiiiak végső csúcsa s mellső és középső
lábszárai (csúcsukat kivéve), nem különben mellső és
középső kocsáinak első izülóke tövén sárgák ; mellső láb-
szárai alól egy fogidomu dudorral felszereltek.

Földrészünkön csaknem ép.annyira van elterjedve,
mint az előbbi; Európán kivül pedig még Kis-Ázsiában
is él. — Hazánkban szintén gyakori, és .tökéletesen kifej-
lett állapotban telel át. Leihelyei: a budai hegyek,
Felső-Lő (Vasvm.); Kornjáti (Torna vm.); Kassa, Felső-
Gagy, Forró és Felső-Dobsza (Abauj vm.), Homoima-
Bresztó (Zemplén vm.), Ungvár, Miskolcz; Szeged, Szen-
tes, Debreczen, Nagyvárad, Bél (Bihar vm.), Szilágy-
Nagyfalu (Kraszua, vm/) ; Kolozsvár, Apahida (Kolozs
vm.), a toi'dai hasadék, Nagy-Szeben, Nagy-Csűr (Sze-
benszék), Franzdorf (Krassó vm.), U Ima (Temes vm.),
és Pétervárad Szlavouországban.

S. P, PINETI H-SCH.

Oblongus, uiger; thoracis parte posteriore, angulis
posticis exceptis, hemelytris, limbo postico segmentorum
pectoris maculisque ad coxas dilute griseo-flavescentibus;
thoraee posterius hemelytrisque mmutissime iiigro-pun-
ctatis, davo seriebus tribus puuctorum, duabua exteriori-
bus medio distautibus, instructo, margine scutellari
nigro-limbato, corio pone medium prope aiiguluiii hiter-

num macula iiigra; membrana iiigi'o-fusca, apice albo-
notata; antenuarum articulo quarto basi albido-aiiiiulato,
hamm articiilis secundo et tertio, apice excepto, fulcris,
geniculis imis, tibiis et basi articuli primi tarsorum sor-
dide flavo-testaceis, tibiis aiiticis apice, posterioribus
etiam basi uigris; femoribus aiiticis subtus spina distin-
ctissima ét praeterea spinulis pluribus distinctis armatis,
posterioribus subtus postice spinulis praeditis. rf. J .
Long. G2

l—8. Lat. 2—23
l mlm.

Pacityiiii'nní jiincti H.-Scn. Nőm. eut. I. p. Í4. (1835) ;
Wanz. Ins. IV. p. 05. fig. 438. (1839).

lHiijjKinn-iiriiiinixpint'tiFiKK. Eur. Hem.p.195.9.(18G1).

Hosszudad, fekete; torjának utófele (az utószögletek
kivételével) és röptyűi, valamint mellén az egyes szelvé-
nyek utószéle s a csípők mellett levò' foltok szürkés-sár-

gák; torjának utófele és röptyűi igen finom fekete ponto-
zással; a pajzs-szélén fekete szegélyű clavus három
pontsorral, melyek közöl a két külső sor közepe táján
egymástól eláll; a corium belső szögleténél egy fekete
íolt, barnásfekete röphártyájának csúcsán pedig egy
fehér petty foglal helyet; csápjainak negyedik izüléke
tövén fehéres, második és harmadik izüléke pedig (csú-
csát kivéve), valamint tomporai, czombjaiiiak végső
csúcsa és lábszárai első kocsa-izülékeinek tövével együtt
szennyes sárgák, mellső lábszárainak csúcsa, a hátsók-
nak egyszersmind töve fekete; mellső czombjai alól egy
nagyobi) tövisen kivül még több kisebb töviskével fegyve-
rezvék, középső és hátsó czombjai pedig hátúi apró tövis-
kékkel felszereltek.

Dél-Európát jellemző faj, mely azonban déli Német-
országban, a Svájczban és Algírban is előfordul. -
Faunaterületiinköii nem gyakori és itt is a melegebb
tájakat kedveli; az éjszaki felföldön egészen hiányzik.
A telet tökéletesen kifejlett állapotban tölti. Leihelyei : a
rákos-palotai erdő, a budai kincstári erdő és Farkas völgy ;
Pécs, Üszög (Baranya vm.), Debreczeu, Nagy-Csűr (Sze-
benszók), a mehádiai Herkulesfürdő, Baziás és a horvát-
országi Josefsthal. *

9. P. GAFFER THUNB.

Oblongus, niger; antennarum articulo primo apice
secundoque totó, thoraee posterius, hemelytris pedibusque
flavescenti-testaceis; annulo lato subapicali femorum, in-
terdum femoribus aiiticis fere totis, apice tibiarum, arti-

* A nrn-íy. nőm/,, imm-urn gyűjteményében levő baranyai példányok között

van egy nőstény, mrlyurk középső bal lábszára feléuyire mes vau rövidülve s a

koc-sákbúl csak t^y i/ült'-kilui-ványt hordoz.
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culis tarsorum duobus apicalibus, nngulis posticis tliora-

cis, lineola ante mciliuni maculaque pone inecliinu corii

nigris; macula corii subapicali ponc uiaculam uigram,

macula apicali membranae nigro-fuscae, nee non limbo

postico scgmentorum pectoris maculisque ad coxas albi-

dis ; femoribus anticis subtus spinis phiribus, una maxima,

arnaatis, poéterioribus subtus postico spinulis, posticis

prope apicom spina curvata praeilitis. d1. ? . Long. 5—G.

Lat. l £—1J mlm.

< 'iiiu'.r i'fiff'iT THUNB. Nov. ins. spoc. III. p. 59. tab. 3.

tig. 70. (17S4); ( ÍMKL. Syst. nat. I. Í. p. 2170. «!).

(1788).

Líjíiaciix jM'iìestn'x PANZ. Faun. Germ. 92. tab. 14-;

THOMS. Opusc. cnt. II. p. 191. 20. (1870).

.lli/ilim raffrr THUNB. Hern, rostr. cap. III. p. 3.

(1822).

Pachymei'us pedestris SCHILL. Beitr. zurEnt.I. p.70.10.

tab. G. fig. 7. (1829); HAHN Wauz. Ins. I. p. 02. fig. 38.

(1831); BURM. Handb. II. 1. p. 290. 7. (1835); H.-Scn.

Nom. ent. I. p. U. (1835); RAMB. Faun. Aml.II.p. 150.

7. (1842); KOLEN. Mei. ent. II. p. 80. 47. (1845).

Ajilitiinis jieJextrix BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 133.

7. (1840).

l'achi/iiH-riis inxiynix BOH. Öfv. Vet.-Ak. Förli. 1852.

p. 53. 5.

Pachymerus (Pachymerusj jinli-stris FLOR. Rbyncli.

Livi. I. p. 275. 25. (18GO).

Rhyparochromus iinmiliiliis DOHRN Ent. Zeit. XXI. p.

1GO. 17. (l860).

Rhyparochromus pedestris FIEB. Eur. Hern. p. 195. 11.

(1861); STAL Vet.-Ak. Förli. 1802. p. 221. 5.

Calyptonotiis i

p. 174. 3. (1800).

DOUOL. et SCOTT Brit. Hern. I.

Hosszudad, fekete; csápjainak eWí iz i i l éke csúcsán.

második izüléke pedig egészen, nem kiilöulien to r jának

utófele röptyűivel és lábaival együtt sárgák; c z n m h j a i n a k
csúcsa felé egy-egy széles gyűrű, mellső czonibjai néh:i
csaknem egészen, valamint lábszárainak csúcsa és koesái-
nak két utolsó izüléke, toválibii torjának utószögletei és
röptyüinek eló'felén egy vékony esik, közepe mögött pedig
egy belső szögletétől távol álló folt feketék; e/en folttól
hátrafelé a coriuui utószéléhez közel, valamint a barnás-
fekete röphártya csúcsán egy-egy fehér petty foglal
helyet; mellén az egyes szelvények utószéle s a csípők
mellett levő foltok szintén fehéresek; mellső czombjai
alól több apró tüskén kivül egy nagyobb tövissel fegyve-
rezvék, középső és hátsó czomlijai pétiig hátúi több tövis-
kével, ez utóbbiak azonkívül csúcsukhoz közel niég egy
görbült tövissel felszereltek.

Európa legtöbb tartományában, sőt még Algírban i>
honos. - - Hazánkban tökéletesen kifejlett állapotban
telelvén át, egész éven keresztül rninileiifelé gyakran
található. Tavaszszal április első felében párosodik. Lei-
helyei: Budapest és a pilisi hegység (Pest vm.), Nyék és
Alsó-üöböljárás (Székes-Fehér vm.) , Balaton-Füred;
Miskolcz; Torna, Komjáti (Torna vm.), Kassa, Csecs,
Litkaés Forró (Abauj vm.); Parilo (Zemplén vm.); Deb-
reczeu, Nagyvárad, Szeged, Űj-Szeged (Torontál vni.);
Szilágy-Nagyfalu (Rraszna vm.), Szükerék (Belsó'-Szol-
nok vm.), Kolozsvár, Segesvár, Szent-Erzsébet (Szeben-
szék), Mehádia és Baziás.

BEOSUS AM. ET SÉRV.

Hixt. des Hi'm. p. 254. f 1843 J .

DIEUCHES DOHRN Ent. Zeit. XXI. p. lő!), f 1860J.

ISCHNOTAESUS FlEB. Elír. Ili'llt. ]>. ~>0 /'t 191. ( 1861).

Corpus oblongum vei elongatum. Caput trianguläre,
aequilaterum vei longius quam latius, thoracis antico
latius; tuberculis anteiiniferis a latoré visis antrorsum
obliquedeclivibus. ltostrum coxas intermeclias attiiiííens,
articulo secimdo tertio longiore. Anteiinnc nmlac veliere
imdae, articulo primo capiti» apicem parte plus quam
diiiiiilia superante. Thorax trapezoideus, margine antico
subrecto, niarginil)us lateralibus totis laminatis, liaiul
vel levissiuie sinuatis, apice leviterrotumlatis. Scutelhuii

A test hosszúdat! vagy hosszúkás. A t'ej háromszögű,
egyenoldalu vagy hosszabb mint szélesebb, a törj clószi'--
lénél minilig szélesebb; a csápdudorok, oldalvást néxve,
előfelé rézsűt Ichajlók. A szipcsőr a kö/i ' j isi ' í csipókig ér,
második iziiléke hosszabb a harmadiknál. A csápok egé-
szen vagy csaknem egészen csupaszok, első izülékük tölib
mint t'elényivel nyúl ik a tej csúcsán túl. A törj ferdény-
ded, előszélén egyenes; oldalszélei egész kiterjedésükben
lemezesek, épen nem vagy csak igen gyöngén öblösek,



II. SYSTEMATIKUS RÉSZ. 78 Vili. ALCSALÁD. — SUBFAMILIA VIII.

longins quam latitis. Hemelytra completa, davo disco

plus minus distìncte et regulativer seriatim punctato ;

venis exterioribus merubranae vena trausversa haud

conjunctis. Venter sutura tertia utriiume distillate au-

trorsum smuato-curvata; macula opaca posteriore late-

rum segmenti quarti a macula anteriore longissime

remota, ad marginerà posticini! segmenti appropinquata.

Pedes mediocres ; femoribue aiiticis leviter incrassatis,

subtus spinis pluribus, una majoré, armatis; tarsia posti-

cis articulo primo articulis duobus apicalibus simul sum-

tis fcre triplo longiore.

elől kissé kerekítettek. A pajzska hosszabb mint széle-
sebb. A röptyűk tökéletesen kifejlőd vek; a clavus többé-
kevésbbé szabályos pontsorokkal ; röphártya külsú' erei
nincsenek haránt futó ér által összekötve. A harmadik
hasi varrány mindkét oldalon öblösen eló're hajlik; a ne-
gyedik hasi szelvény oldalain levő két homályos folt közöl
a hátsó igen távol áll az elsőtől s az illető szelvény utó-
széléhez közeledett. A lábak középszerűek ; a kissé vas-
tagodott mellső czombok alól több kisebb, s egy nagyobb
tövissel fegyverezvék ; a hátsó kocsák első izüléke csak-
nem háromszor oly hosszú, mint a második és harmadik
izülék együtt véve.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). A tovj utófele s a röptyűk vörhenyesek, az alap-
szhmel megegyező világos pontozással ; a coriuni
nagy fekete foltja gönibölyüded s annak belső
szögletét nem érinti. — J>. erythröpterus. BRULL.

2(1). A törj utófele s a röptyűk szürkések, fekete ponto-
zással; a corium nagy fekete foltja szögletes és
a belső szögletet is csaknem egészen kitölti. —
/>'. /lincila. FABR.

/. S. ERYTHRÖPTERUS BRULL.

Elongatus, iiiger; autemiarum articulis tribus basa-
libus, thoracis parte postica, scutelli apice imo vittulisqiie
duabus mediis, hemelytris ét peclibus rufo- vei flavo-
ferriigineis ; amiulo apicali lato femormii posticorum,
basi apiceque tibiaruni posticarum, apice articuli auteii-
uarum tertii, angulis posticis thoracis, macula magna
subrotundata, angulum iuternum haud attingente, pone
medium anguloque apicali corii uigris ; macula corii suba-
picali poue maculam iiigram margiueque costali, ammlo
basali articuli antennarum ultimi, limbo laterali pro-
stethii posterius, margine angusto postico prostethii et
metastethii maculisque pectoris ad coxas albidis ; tliorace
posterius hemelytrisque ferrugineo-punctatis; membrana
nigro-fusea, apice albido-maculata. <f. 9 . Loug. 6—7.
Lat. l|-2 '"/«.

^. Eostro flavescente, articulo apicali uigro ; femori-
bus antieis pone medium macula nigra uotatis.

9 . Rostro nigro, articulo secundo flavescente ; femo-
ribus antieis, interdum etiam mediis, anuulo subapicali
lato nigro.

Aftìianìix l'i'i/tniptenis. BRULLE Exp. scient. Mor. III.

p. 75. 30. tab. 31. fig. i. (1832).

Pachymerus pwZeAer H.-ScH.Nom. eiit. I. p. 44. (1835);

Wanz. Ins. IV. p. 13. fig. 358. (1839).

Pachymerus iliericiis KOLEN. Mei. ent. II. p. 79. 46.

tab. 9. fig. 15. (1845).

Imjinotarmis jiuleìier FIEB. Eur. Hem. pag. 192. 2.

(1801).
*

Hosszúkás, fekete; csápjainak elsó' három izüléke,

torjának utófele, pajzskájáuak csúcsa és közepén két

ékidomu pettyecske, azonkívül röptyűi és lábai vörhenyes
rozsilasárgák ; hátsó czombjaiuak csúcsa felé egy széles
gyűrű, hátsó lábszárainak töve és csúcsa, harmadik csáp-
izülékének csúcsa, torjának utószögletei, továbbá a corium
csúcs-szöglete, és közepe mögött egy belső szögletét nem
érintő, gömbölyűdet! nagy folt feketék; a corium oldal-
széle és utószélén a nagy fekete folt mögött egy petty,
valamint utolsó csápizülékének töve és mellén az eló'mell
oldalszélei hátrafelé, az elő- és utómell keskeny utószélei
s a csipők mellett levő foltok fehéresek; torjának utófele
és röptyűi rozsdasárga vagy rozsdavörös pontozással ;
barnás-fekete röphártyája csúcsán egy fehér pettyet visel.

A Ilim szipcsőre sárga, csak utolsó izüléke fekete ;
mellső czombjai pedig közepük mögött egy fekete folttal
jelölvék. — A nőstény szipcsőre ellenben fekete és csak
második izüléke sárga ; mellső, néha egyszersmind középső
czombjai csúcsuk felé egy-egy széles fekete gyűrűvel tar-
kázvák.

E szép faj, melynek teiiyészési térköre Dél- és Kelet-
Európán kivül egészen Palesztináig és Algírig terjed,
hazánk melegebb részem is él s eddig április végétől
szeptember elejéig a következő helyeken észleltetett, de
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mindenütt csak egyenként: Buda, Villány (Baranya vm.),

Szeged, Hódmezd-Vásárhely, Nagyvárad, Bél (Bihar

vm.), Mehádia és Orsóvá; Baziás és Ulina (Temes vui.);

Horvátországban Joscistlial. Álczájával augusztus elején

találkoztam.

g. n. L U SC U S FARK.

Valile oblongus, niger ; antennarum articulis secando

et tertio, apice excepto, thoracis marginibus lateralibus

parteque fere cliruiilia postica, plerunique margine angu-

stissimo antico, scntelli vittis duabus apicequc imo, heme-

lytris, limbo laterali prostethii posterius, margine angusto

postico prostethii et metastethii pedibusque griseo-

Üavescentibus ; anulilo apicali lato i'emorum posticorum,

basi apicequc tibiarum posticarum, angulis posticis tho-

racis, liueola ante medium maculaque angulata magna

pone medium nec non margine apicali corii nigris;

macula corii subapicali pone maculam nigram-, aurmio

basali articuli quarti auteuuarum maculisque pectoris ad

coxas flavo-albidis ; thorace posterius hemelytrisque

nigro-pimctatis ; membrana fusca, augulo basali externo

et apice albido-maculata, veuis pallidis. cf • ? . Loug.

6|-7. Lat. U—2 "'/«.

cf. Autemiarum articulo primo articulisque tribus

basalibus rostri Havesceutibus ; feuioribus auterioribus

pone medium macula iiigricaiite uotatis.

? . Basi apiceque imo articuli primi antennarum, nec

non articulo seciuiclo rostri flavescentibus ; pedibus ante-

rioribus posticis coucoloribus.

Variat anteunarum, femorum uiembrauaeque colore

nigro magis extenso. (Sphragadimium FIEB. ucc AM.)

Lima,-«» tusai* FABR. Eut. syst. IV. p. 1G5.103. (1 7!l'i ) ;

Syst, liliyiig. p. 1231. 133. (1803); LATO. Hist. nat. XII.

p. 217. 10. (1804); WOLFF le. cim. IV. p. 145. íig. 13Í).

(1804).

Li/i/ai-iia i/uailratiix PANZ. Faim. Gcriu. 92. tab. 11.

Pflchymena ///.sci/* SCIIILL. Bcitr. zur Ént. I. p. 67. C.

tal). (J. fìg. 4. (1829); HAHN Wan/,. Ins. I. p. 48. fig. 30.

(1831); BURM. Haudb. II. 1. p. 290. (> . (1835); H.-ScH.

Noni. eut. 1. p. 45. (1835); BAMU. Fiúin. Ami. II. p. 150.

G. (1842).

Ajilianiis luxi-us COSTA Cim. Neap. ccut. I. p. 44. 4.

(1X38); BLANCH. Hist. des Ins. ili. p. 132. 3. (1810).

s qnaiìratiiiì AM. et SERV. Hist. des Hém. p. Í5Í.

1. (1813).

Isclmotarsus sphrar/adimium FIKH. Eur. H um. p. 192.3.

(1861).

Tschnotarsits /».«•//.< l-'n;i:. Kur . Heia. p. 192. i. (1.801).

JHvitrht'x Insani DOUGL. et SCOTI 13rit. Heiu. I. p. ISO. l .

ta l ) , fl. fig. 8. ( Ix i i .Y i .

Igen hosszudad, feketi". csiípjainuk niásoil ik- t's l iar"

maciik i/ülékc (csúcsukat kivéve), torjiinak (ildiils/rlci i's

utófelo, többnyire egyszersmind igen keskeny elősxi'lr,
pajzskájának csúcsa és két ékidomu foltocskája, továbliil
röptytíi és mellén ív/, élőméi! oldals/élei hátrafelé s a/.
elő- és utómell keskeny utószéle lábaival együtt s/.ürkés-
sárgák; hátsó czombjainak csúcsán egy széles gyűrű,
hátsó lábszárainak töve és csúcsa, torjának utószögletei,
valamint a corium közepe előtt egy esik, közepe mögött
egy belső szögletét is érintő, szögletes nagy folt annak
utószélével együtt feketék ; a corium nagy fekete foltja
mögött egy kis petty, a negyedik csápizülék tövéu egy
gyűrű s a csípők mellett levő foltok miiül fehéresek ;
torjának utófele röptyűivel együtt feketén pontozott;
barna röphártyája világosabb erezettel, külső alapszögle-
téii és csúcsán fehér pettyekkel.

A him csápjainak első, és szipcsőrének három tő-
izüléke sárga ; mellső és középső czombjai közepük mö-
gött egy feketés folttal jelölvék. — A nőstény első esáp-
izüléke tövén és csúcsán szipcsőréuek egész második
izülékével együtt sárga ; mellső és középső czombjainak
színezete a hátsó czombokélioz hasonló.

A fekete szin néha csápjain, czombjain és röphártyá-
ján még nagyobb mértékben vau elterjedve, természete-
sen a többi szin rovására.

Augolországtól délre Algírig, Andalúziától keletre a
Kaukázusig vau elterjedve, sőt még Madeirán és a kanári
szigeteken is előfordul ; földrészünk éjszakibb tájain
azoubau hiányzik. — Nálunk egész éven keresztül min-
denütt igen gyakori; parnàsi ideje június elejére esik,

álczái pedig két hónap múlva jelennek meg. Lelhelyri :

Budapest és Kis-Szt-Miklós( Pest vm.),Miskolcz,Kozsuyó,

Komjáti (Torna vm.), Kassa, Kzobrancz és Sztrajnyán

(Ung vm.), Nagyvárad, Szentes, Hódmező- Vásárhely,
Algyő (Csongrád vm.), Szeged, Baziás és Grebenácz
(Temes v m . ) ; Mehádia, Nagy-Csűr (Szebenszék).
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EMBLETHIS FIEB.

Eur. Hem. p. 51 et 197. (1861).

PLATYCHILUS JAKOWL. lìull. de In 8oc. inqì. des Nut. de Moscon. XLVIII. p. 256. f 1874 J.

Corpus ovale. Caput trianguläre, subaequilaterum,

thoracis antico angustiila; tuherculis antenniferis apice

extus obtusis. Eostrum apiccm mesostethii attingens,

articulo secundo tertio lougiore. Antennáé articulis tribus

basalibus rigide setosis, articulo primo apiccm capitis

superante. Thorax trapezoideus, apice distinctissime

siimatus, marginibus lateralibus lamiuato-explauatis,

hauti sinuati*, auterius distincte rotundatis. Scutellum

tliorace liaud brevius. Hemelytra completa vel raro in-

completa ; clavo irregulariter punctato ; venis esteriori-

bus membranae vena trausversa liaud conjunctis. Veuter

sutura tcrtia utrinque distincte autrorsum sinuato-

curvata ; macula opaca posteriore laterum segmenti

quarti a macula anteriore longissime remota, ad uiargi-

uem posticini! segmenti appropinquata. Pedes niediocres ;

femoribus anticis incrassatis, subtus per totani fere

longitudinem spiuulis armatis; tarsia postici« articulo

primo articulis duobus apicalibus simul sumtis duplo

longiore.

A test tojásdad. A fej háromszögű, csaknem egyen-
oldalu, a törj előszélénél keskenyebb ; a csápdudorok
külvégszöglete tompa. A szipcsó'r a középmell végéig ér,
második izüléke hosszabb a harmadiknál. A csápok első
három izüléke mereven felálló sertéket visel, tő-izülékük
a fej csúcsán túl nyúlik. A törj ferdényded, előszélé
szembetünóleg öblös, oldalszélei lemezidomulag szélesed-
vek, nem öblösek, de elől észrevehetóleg kerekítettek.
A pajzska nem rövidebb mint a törj. A röptytík tökélete-
sen kifejlődvék vagy csak ritkán durványosak ; a clavus
rendetlenül pontozott; a röphártya külső erei nincsenek
haránt futó erecske által összekötve. A liarmadik hasi
varrány mindkét oldalon öblösen előre hajlik; a negyedik
hasi szelvény oldalam levő két homályos folt közöl a
hátsó igeii távol áll az elsőtől s az illető szelvény utó-
széléhez közeledett. A lábak középszerűek ; a vastagodott
mellső czombok alól csaknem egész hosszaságukban tö-
visekkel felszereltek ; a hátsó kocsák első izüléke kétszer
oly hosszú, mint a két utolsó izülék együtt véve.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

J (<!•). A törj lemezidomu oldalszélei igen szélesek s
korongjával egy sikban fekszenek.

2 (3). A törj oldalszélei minden szőrözet nélkül; a czom-
bok rendetlenül pontozottak.— K. Va-lmm-i FABR.

3 (2). A törj lemezes oldalszéleinek párkányán apró

merev sértek állanak ; a barnás czombok sötétebb
pontozás nélkül. — E. ciiiatnx n. xji.

•í(l). A törj lemezidomu oldalszélei keskenyek és kissé
felhajlottak; a czombok szabályos pontsorokkal.
— K. ammrius L.

1. E. YERBÁSCI FÁBR.

Ovális, flavescenti-grisens, nigro-punctulatus ; mar-
ginibus lateralibus thoracis margineque costali hemely-
trorum laté dilatatis, midis, pímctis hic illic acervatis ét
maculas parvas formantibus uotatis ; pectore nigro,
maculis ad coxas, segrneiitorum limbo postico, prostethii
etiam limbo laterali flavo-albidis; femoribus irregulariter
obscuro-puiictatis ; ventre ferrugineo, limbo abdominis
iiigro alboque variegato; membrana fuscesceute, minute
albido-maculata. d1 • ? • Loug. 6—7. Lat. 2£—2f m!m.

d1 • Segmentis genitalibus unicoloribus.

? . Segmento ventrali quinto postice angulatim emar-

ginato, emarginatura basili segmenti in linea mediana

attingente.

Lìjijaciix Ycrbasei FABR. Syst. Ehyrig. p. 235. 161.

(1803).

Tjygaeus pilifrons ZETT. Vet.-Ak. Handl. 1819. p. 71.

21.; FALL. Suppl. cim. Suec. p. 8. (1826); Hem. Suec.

Cim. p. 52. 8. (1829); THOMS. Opusc. eut. II. p. 195. 37.

(1870).

l'arlti/iHfì'im marginepunctatiis H.-Scn., PANZ. Fami.

Germ. 118. tab. 7.
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J''uil>li'iliix /ildti/i-liiliix FIEB. Eur. Heni. j i . I ! l7 . 1.

(1861).

Gonianotvs yilifrons STÀI, Of'v. Vet.-Ak. Förh. is i i^ .

p. 222. 1.

Kiiilili-tliix ri'1-lntxci DOUGL. Ent. montili . Mii<;. IX. ji. i.

I . (1X72) .

Tojiisdiul, sárgás-szürke, feketén pontozott; tor jának

i's röptyfiinek tetemesen szélesedett oldals/élei esupa-

s/ok, a/, azokon imitt-amott, csoportosan á l l ó pontok

apró pettyeket képeznek; fekete mellén az efíyes s/e]vé-

nyek utószéle az eló'mell (.-löszeiével H a csíptük mellett

levő foltokkal együtt sárgiís-l'ehér; ozoinbjai remletlen
sötétbarna pontozással; hasa rozsdabarna, szélein fehé-
ren és feketén tarkázva; barnás röphártyája apró fehé-
res pettyekkel borított.

A him ivarszelvényei egyszinüek. — A nőstény ötö-
dik hasi szelvénye utószéléu szögletesen kimetszett, ezen
kimetszés az illető' szelvény tövét csak a középvonalban
érinti.

Európa nagyobb részét lakja s azonkívül Kis-Azsiá-
ból és Algírból ismeretes. — Hazánk több vidékén nem
ritka és tökéletesen kifejlett állapotban telel át. Lel-

lielyei: Budapest, Losoucz, Miskolcz, Forró (Abauj vm.),
Komjáti (Torna vm.), Parnó (Zemplén vm.); Kolozsvár,

Baziás és Grebeuácz (Temes vm.), Oravicza (Rrassó
vui.) s a horvátországi Josefsthal.

g. E. CILIATUS N. ,ST.

(Fif!. 14 ct 14u.l

üvalis; sordide flavesceuti-griseiis, nigro-punctatus,

rmnótis snpra plus minus coiifluentibus et maculas pár-
vas forinantibus ; capite utrinime ad oculos plerumquc
vittula pallida notato; marginibus lateralibus thoraeis
serié setaruni iiistructis, eum margine costali hemelytro-
rum laté dilatatis ; pectore nigro, maculis ad coxas, limbo
post.ico segmentorum limbisquc antico et lateralibus
prostethii rliivo-albidis; l'einoribus inl'uscatis, haud

obscui'o-punctatis ; ventre lubricante vei obscuro-ferrugi-
ueo, abdomiuislimbouigro alboijue variegato ; i n e i i i b r ; i i i a
grisea,fuseo-venosa, interstiiiis v e n a n i m imprini is média-
rum i 'usL-o-vi t tat i s et minute albido-guttatis. rf. ? . Lóiig.

5—0. Lat. U-2Í '"/»..
cf. Segmento genitali primo postico albo-limbato.
?. Segmento ventral i ( [ i i into postico n i i g u l a t i i n emar-

ginato, • cmtirgi natura basili segmenti p n i i l l o l a t i l i *
attingente.

Praecedenti valile al'iinis, i u n i o r , marginibus la tera l i-
bus t l ioraeis sctosis, femoribus impunctatis et lungius
pilosis, corporis hemelyti'oramque mloi-e m-c non IVmi

i i i i rum segmento ventrali ( p i i i i t o magis emarguiato diver
,^it. A Piati/chilo lìiliilinilìi J A K I I W I . . l i u l l . dr l ; i Sm-, i n i p .

des Nat. de Moscou. X I A ' 1 1 1 . p. i'.Yi. t u l i . IO. iig. I.

(1S71) , qui l ' t i a m ini lioc genus iv í . - iv i i ' lus r ^ t . I I I : I L ; I I Í

incline minore, corpore superne d i s t i n r t i s s i m e .i,'labni,

l ieii ielytris i-omjiletis, t'emorilius l iaiid i i i g r o - p u n c t a t i ^ d i l

ferre videtnr.

Tojásdad, sxei i i ives-sárgj is sx i i rke , t e k é i é n p o n i n / . o l i ,

e pontok felül többé-kevéslilié öaszefolynalí és apró pe lv

tyeket képexnek ; fejtetőjén s/emei. m e l l e t t t ö b b n y i r e egy-
egy fehéres CSÍlí látható; t o r j á i n i k tetemesen s/.éle?.edell
oldalszélein merev serté^k á l l a n a k , roptyíí i i i i-k ol
szintén igen .szélesedett ; fekete inellén az e.uyes s / i -
nyck utószéle, valamint ;>Y, e lőmel l elő- és oldalsx.élei s n
csipó'k mellett levő foltok sárgás-fehérek; sárgás-barna
czombjai sötétebb pontozás nélkül ; fekete ' .-, \ ; I L ; V ^ o l i ' t
rozsdabarna hasa sx.élein fel iérrel és feketével tarká-zoti :
szürke röphártyája a l iarna erek köxött i tereseken IVile^
közepe táján barna sávokkal, melyek ismét apró feliére*
pettyekkel vannak behintve.

A him első ivarszelvénye utósxéléii fehér sxe<íélyxet-
tel. — A nőstény ötödik basi s/.elvénye utószélén s/ö^le-
tesen kimetszett, e kimetszés az illető szelvény tövét
valamivel szélesebben érinti.

Eddig bizonyára az előbbivel z a v a r t a t o t t össze; a t t ó l
azonban a felsorolt jellegek á l t a l határozottan k í i l u n b o / i k
és önálló új f a j t képez, mely kizárólag hazánkban lény '
szik s itt a telet tökéletesen ki fe j le t t á l l apotban t ö l t i .
Első példányát 1809. a u g u s z t u s áü-án Oroson t a l á l t a m
Szabolcsmegyében. Azóta, lionioklalaju rónáinknak IIH'X
két pontján sikerült fel fedeznem, u. m. a j iest i liákoson
és Csongrádmegyében Horgos mellett. Ujabban pedix
SAJÓ KÁKOLY pestmegyei földbirtokos hozott egy n ó s t i - n y t
Kis-Szent-Miklósról Pest megyebeli.

:t. E. ARKX.llUUK /./.V.

Subovaüs.üaveséénti-griseus^gro-punctulatus, pun
cüs i i i i i r ^ i n u i n la tcru l inm thoraeis marginisque eostal is
lieinelytrorum in inaeu las ]>arvi i s a c r r v a t i s ; fchorace
autrorsum seiisiin anyust i i to, marginibus l a t r r a l i l m s
anguste dihitatis, se tn los i s ; pretore i i i^ro. l i m b o pos t ico
sc^niei i tor iun, [ irostetbii e t i a n i l i n i b i s lateral ibus, i i incu-
lis(jue ad coMis flavo-albidia ; femoribus seriatim obscuro-

I ,V<.AKIDAI.
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punctatis ; ventre nigricante vel ferrugineo, abdominis

limbo iiigro alboque variegato ; membrana fusccscente,

munite albido-maculata. d1- ?• Long. 5—Gè. Lat. l*—
C) i mfZi Im .

cT. Segmento genitali primo varicolore.

2 . Segmento ventrali quinto postice aiigulatim emar-

ginato, emarginatura basili segmenti subattingente.

Ciwe.i- amiariiis LIN. Fami. suec. Ed. 2. p. 255. 955.

(17C1); Syst. nat. Ed. 12. I. 2. p. 729. 95. (1707) ; FABR.

Syst. Eilt. p. 723. 132. (1775); GOEZE Elit. Beytr. II.

p. 218. 95. (1778) ; SCHRANK EU. ins. Austr. p. 28G. 552.

(1781); FABR. Spec. ins. II. p. 369. 184, (1781); Maut,

ins. II. p. 303. 240. (1787); GMEL. Syst. nat. I. 4. p.

2177. 95. (1788).

Li/ijaeiia amiarius FABR. Ent. syst. IV. p. 170. 119.

(1794); Syst. Ehyng. p. 233. 146. (1803).

Li/i/aciis yrixeiis WOLFF Ic. cim. III. p. 113. fig. 107.

(1802).

Emllethia amuinns FIEB. Eur. Hern. p. 198. 2. (1861).

Tojasdail, sárgás szürke, feketén pontozott, a törj s

a röptyűk oklalszéleiii álló pontok apró pettyeket képez-
nek; torja eló'felé egyenletesen szűkült, oldalszélein kés-

kenyeu szélesedett és sertékkel megrakott ; fekete mellén
az egyes szelvények utószéle, az eló'ruell oldalszélci s a
csípők mellett levő foltok sárgás feliérek ; czouibjai sötét-
barna soros pontozással ; feketés vagy rozsda-barnahasa
szélem fehérrel és feketével tarkázott ; sötétesröphártyája
apró fehér pettyes.

Aliim első ivarszelvénye különböző szinü.—A nőstény
ötödik hasi szelvénye utószéléu szögletesen kimetszett, e
kimetszés az illető szelvény tövét nem éri el egészen.

Ezen igénytelen kiiiézésü fajról még néhány év előtt
is általánosan azt tartották, hogy egész Európában min-
denütt előfordul. Ujn.bb pontos észleletekból azonban
világosan kitűnt, hogy elterjedése nein oly általános, a
mennyiben Német-, Olasz- és Spanyolországon kívül föld-
részünkön eddig még csak a Svájczbau és Dél-Oroszor-
szágban találtatott. Különben Kis-Azsiában és Algírban
is tenyészik.

Hazánkban korlátozott elterjedésü ugyan, de a hol
előfordul, ott meglehetősen gyakori. A telet tökéletesen
kifejlett állapotban tölti; álczájára június elején akadtam.
Lelhelyei: Budapest, tízeged, Szatymaz (Csongrád vm.),
Miskolcz, Forró (Abauj vrn.), Torna és Komjáti (Torna
vm.); Grebeiiácz (Temes vm.)

GONIANOTUS FIEB.

EÌI.I: Hon. p. 51 t-t 196. f 1861 J.

Corpus subovale. Caput trianguläre, aequikterum,

thoracis anctico angustiila; tuberculis aiiteimiferis apice

extus distiucte aiigulatis. liostrurn mesostethii medium

attingeus, articuhs secuudo et tertio subaequalibus.

Aiiteunae articuhs tribus basahbus rigide sctosis, arti-

culo primo apicern capitis vix superante. Thorax trape-

zoideus, margine antico subrecto, vix sinuato, margini-

bus lateralibus laminatis, fere totis rectis, antice leviter

rotimdatis, angulis anticis parum prominulis. Scutellum

thorace haud brevius. Hemelytra completa; davo irre-

gnlariter punctato; venis exterioribus membrauae vena

trausversa haud coujuuctis. Veuter sutura tertia utriuque

distiucte antrorsum sinuato-curvata ; macula opaca poste-

riore laterum segmenti quarti a macula anteriore longis-

sime remota, ad marginerà posticum segmenti appropin-

quata. Pedes mediocres; femoribus anticis incrassatis,

subtus per totam fere loiigitudiiiern spiuulis arinatis ; tar-

sis posticis articulo basali apicalibus duobus ad unum

duplo longiore.

A test csaknem tojásdad. A fej háromszögű, egyen-
oldalú s a törj előszélénél keskenyebb ; a csápdudorok
kttlvégszöglete hegyesen kiálló. A szipcsőr a középmell
közepéig ér, második és harmadik izüléke körülbeló'l
egyenlő hosszú. A csápok első három izüléke mereven
Málló sertéket visel, tő-izülékük a fuj csúcsán alig nyúlik
túl. A törj ferdéuyded, előszélé csaknem egészen egyenes,
oldalszélei lemezesek és szintén csaknem egészen egye-
nesek, előszögletei pedig kissé kiállók. A pajzska nem
rövidebb, mint a törj. A röptyflk tökéletesen kifejlődvék;
a clavus reudetlenul pontozott; a röphártya külső erei
nincsenek haránt futó ér által összekötve. A harmadik hasi
varráiiy mindkét oldalon öblösen előre hajlik; a negyedik
hasi szelvény oldalain levő két homályos folt közöl a hátsó
igen távol áll az elsőtől s az illető szelvény utószóiéhoz
közeledett. A lábak középszerűek ; a vastagodott mellső
czombok alól csaknem egész hosszúságukban tövisekkel
fegy vérzettek ; a hátsó kocsák első izüléke kétszer oly
hosszú, mint a második és harmadik izülék együtt véve.
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7 O MARniNEPVNCTATUX WOLFF.

Flavcscenti-griseus, crebre fusco-punetatus, snl i tns

nigricans,exceptis maculis pectorisad coxas, limbo postico

pro-, meso- et uietastcthii, illius etiam limbis lateralibhs

dilatatisi punctis limbi hemelytrorum costalis, interdmu

etiam margiuum lateralinm thoracis in maculas parvas

acervatis ; ventre pone medium plus minus in ferrugiueum

vergente; femoribus nigricaoatibus, luuul obscuro-puncta-

tis; membrana pallida, interstitiis vcnarum fusceseenti-

bus et minute pallido-guttatis. d1. 9 • Loug. 5—5e Lat.

11-2 ™/,„.

Li/i/ai'iix margine-punctatus WOLFF Ic. eim. IV. p.

150.%. 144. (1SOÍ); THOMS. Opusc. ont. II. p. 195. 38.

(1870).

Limarti* litoraiit ZETT. Vct.-Ak. Hamll. 1S1Í). p. 72.

22; FALL. Suppl. cim. Succ. p. 9. (1S2G); Hern. Suec.

Cim. p. 53. 9. (1829).

Paohym.er.us maryineptmctatus SCHILL Beitr. zur Ent.

I. p. 71. 1 1 . tal). G. fig. 8. (1829); HAHN Wanz. Ins. I.

p. 52. tifi. 32. (1831); H.-BcH. Nom. ent. I. p. 45.

(1835); IÌAMB. Faun. Aiul. II. p. H7. 1. (181-2); VOLL.

Tijdseh. voor Eilt. Ser. 2. V. p. 275. 8. tab. 11. fig. 4.

(1870).

Ajilianiix margine-punctatus COSTA Cim. Neap. ceut. I.

p. U. 5. (ls:!S); r .LANcn . Hist. des Ins. I I I . p. 132. 4.

(1840).

Rhyparochromvs mari/iiiatiix DAIII.H. Yet.-Ak. liaiull.

1850. p. 218.

(Tiinianotiix mari/incpimctatus FIKH. Kur. l lein, p. 107.

l ;(1861).

(iiiiiiiiinitiix marginipunctatus STAL OÍV. Yet.-Ak. Förh.

1862. p. 222. 2.
*

Sárgás-szürke, felül sűrű barna pontozással, alól
fcketés, kivéve mellén az egyes szelvények utószélét, az
előmell szélesedett oldalszéleit s a csipú'k mellett levő
foltokat; a röptyűinek és néha egyszersmind torjának

•
oklalszéleiu álló pontok apro pettyeket képeznek; int*»
közepe mögött többé-kcvésbbé rozsdabarnás ; fekete^
czombjai sötétebb pontozás nélkül; szennyes szinii i-iip-
liártyája az erek közötti tereseken barnás, v i l á j j o s a l i l i
pettyezéssel.

Az európai szárazföld legnagyobb részén, valamint
Algírban és Tunisbau, só't Madeira szigetén is él. Nálunk
május közepétől szeptember végéig a pesti Rákoson, a
budai Gellérthegyen, továbbá Visegrád. Balaton-Füred
és Debreczeu körül észleltetett, ele mindenütt csak egyes
példányokban.

ISOHNOCOEIS FIEB.

Ein: Ili-m. ]>. 47 <>t 179. f 1861 J.

Corpus oblongum vei elongatum, glabruui. Caput

trianguläre, subaequilaterum, paiie intraoculari oculis

magnis circiter duplo vei vix duplo latiore; tuberculis

antenniferis bre%Hissiiiiis. Rostrum pone coxas iiitermedias

productum, articulo basali articolo sectnulo multo brc-

viore. Antennáé articulo primo apicem capitis pariim

superante. Thorax subquadratrus vel levitar transversus,

collari destitutus, marginibus lateralibus haud vel \-ix

sinuatis, apice distincte rotundatis. Seutellum aoquila-

terum. Hemclytra completa vel incompleta, rueml>r:ui:i

destituta; clavo scriatim punctato. Venter sutura tertia

utrinque aiitrorsum curvata; macula opaca posteriore

laterum segmenti quarti a margine postico loiige remota,

ad maculam opacam aiiticam appropinquata. Pedes

mediocres; femoribus anticis incnissatis suli i i iermili i is .

A test hosszudad vagy hosszúkás, csupasz. A fej
háromszögű és csaknem egyenolclalu ; a szemek között
fekvő része körülbelo'l kétszer szélesebb, mint a nagy
szemek ; a csápdudorok igen rövidek. A szipcsór a
középső csípők mögé nyúlik, tőizüléke a második izülék-
nél sokkal rövidebb. A csápok első izülékc csak kevéssel
nyúlik a fej csúcsán túl. A törj esi ikneii i uégys/ögii vagy
kissé harántos, elöl minden nyakörv né lkül ; oldalsxélci
épen nem vagy csak alig észrevehctóleg öblösek, elúl
szembetünőleg kerekítettek. A paj/ska cgyenoldiihi.
A röptyük tökéletesen ki f 'e j lődvék vagy di irványosak; a
clavus soros pontozással. A harmadik hasi varrány mind-
két oldalon élűre ha j l ik : a negyedik hasi szelvény olda-
lain levò két homályos tolt közól a hátsó igen távol áll a

szelvény utószélétől s az első folt közelében fekszik.
A lábak kö/éi>szerüek: a vastagodott mellső ezoiubok
csaknem egészen fegyverzetlenek.

n



H. SYSTEMATIKUS KÉSZ. 84 VIII. AUiSALÄD. — SUBFAMILIA VOI.

A FAJOK ATNEZETE.

(2). A test felülete igen finom, alig észrevehető ponto-

zással; a csaknem négyszögü törj utórésze s a

röptyíík rozsdasárgák, enyészetes barnás ponto-

zással. 1. lli'lllifitfrilx HCHILL.

2(1). A test felülete szembetűnően és erősen pontozott;
a harántos törj utóí'ele s a röptyfik szürkések,
szembetűnő fekete pontozással. -- L jiiiiii-tiiiu-
tllH Filili.

1. I. HEMIPTEIÌUS fSCHILL.

Elongatus, niger, vix puuctatus; tliorace subqua-

drato ; antennarum articulo primo apice, secundo totó,

basi apiceque femorum, tibiis ét tarsis rlavescentibus ;

lateribus partis posterioris thoracis, angulis posticis

prostetbii ét metastethii maculisque pectoris ad coxas

albidis; thoracis parte posteriore, apice scutelli hemely-

trisque clilute rufescenti-feiTugineis, obsoletissime fusco-

punctatis, bis incompletis, abdomine dimidio brevioribus,

membrana subdericieiite, vei rarissime completis, angulo

apicali corii cum angulis posticis thoracis uigro, mem-

brana sordide byalina, nbdomine panilo breviore. r f - ? •

Lóiig. 2Ì-2J. Lat. l—l *</„,.

Variat tibiis posterioribus basin versus infuscatis.

I-'ftflii/mcntx lu'inijtli'rux SCHILL Beitr. zűr Ént. I. p. 77.
20. tab. G. fig. 11 . (1829); KOLEN. Mei. ént, II. p. SI. 4.S.
(1845).

Pachyments staphyliniformis HAIIN Wanz. Ins. I. p. 01.
fig. 37. (1831).

/Wii/Hiir/f.s t(ni/nxtiiln.i BOH. üfv. Vet.-Ak. Förh. 1852.
p. 50. 10.

l'tii-iii/Hii'i-iix /laììiiì/jii'iuiix H.-ScH. Wanz. Ins. IX.

p. 210. (1853).

l'tfi'ntnií-tiis Jiciiiifiti-rii.i KUSCHAK. m MOTSCH. Études

ént. II. p. "2-1. 3. (1853); ST.VL Üfv. Vet.-Ak. Förh. 18G2.

p. 215. 2.
I'nrhi/iiierux ( PachymeniS ) iirultitiix FLÓR Rliynch.

Livi. I. p. 257. 10. (1800).

Ixcinuinii-ix ]>allùìijiimiÌM FIEB. E úr. Hem. p. 180. 2.

(1861).

HypnopMlus lii-iiiijiti'nix DOUGL. et SCOTT Brit. Hem.

1. p. 200. 2. (18(15).

Li/i/ai'iix /Htl/iil/'/H'iiii/x THOMS. Opusé. ént. II. p. 202.

57. (1870).

Hosszúkás, fekete, alig észrevehetőleg pontozott ; törj u
csaknem négyszögü ; cs:ipjaina.k első iziiléke csúcsán,
második izüléke egészen, valamint czombjahiak töve és

csúcsa lábszárai- és kocsáival együtt sárgák; torjautóré-
szének oldalszélei és mellén az élű- és utómell utószög-
letei s a csípők mellett levő foltok fehérek; torjának utó-
része, pajzskájának csúcsa és röptyűi rozsdasárgák, igen
enyészetes barnás pontozással; ez utóbbiak vagy duvvá-
nyosak, a potrolniál felényivel rövidebbek s röphártyá-
juk csaknem teljesen hiányzik, vagy igen ritkán tökéle-
tesen kifejló'dvék, mely esetben a corium csiics-szöglete,
a törj utószögleteihez hasonlóan, fekete, röpliártyájuk
peilig szennyesen áttetsző s a potrolniál csak valamivel
rövidebb.

Középső és hátsó lábszárai néha tövükön sötétbar-
násak.

Csinos kis faj, mely csaknem egész Európát lakja,
és mely többnyire durványos röpszervekkel fordul elő.
Az általam megvizsgált magyarországi példányok között
csak egyetlen egy nőstény volt a budai Svábhegyről, mely
tökéletesen kifejlett röphártyákkal dicsekedhetett.

Faunaterületünkön száraz gyepes helyeken leginkább
kakukftí (Tlii/i/i/tx) tövében tanyázik és tökéletesen kifej-
lett állapotban telel át. A budai hegyeken kivül eddig
még csak Tornamegyében a komjáti szőlőkben, továbbá
a szegedi Makkos-erdőben és Krassómegyében Krassova
mellett gyüjtetett egyes példányokban.

3. I. PÜNCTVLATUS FIEB.

Oblongo-elongatus, niger, supra distiiictissime puu-
ctatus ; thorace leviter transverso ; antennarum articulis
duolnis basalibus apice imo, thoracis parte postica, apice
scutelli, hemelytris, angulis posticis prostethii ét meta-
stethii, maeulis poetoris ad coxas, basi et apice femorum,
tibiis tarsisque griseo-tíavcscentibus; thorace posterius
hemelytrisque distiiictissime uigro-punctatis, bis com-
pletis, angulo apicali corii uigro, membrana hyaliua,
abdomiiiis apicem acquante, d1. ?. Long. 2,J—2-J. Lat.
5-t %.

Ixt-lniiK-iiris j i i i i t r t i t l t t l i t x FIEB. Eiu\ Hem. p. 180. 1.

(18(51).
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HosszukíÍK, fekete, felül erősen és szombctünticn pon-
tozott; torja kissé haráutos; első és második csápizülé-
kének csúcsa, torjának utói'cle, pajzskajának csúcsa,
továbbá röptyűi és mellen az elő- és utómell utószöglétei
s a csípők mellett levő foltok, valamint czombjainak töve
és csúcsa lábszáraival és kocsáival együtt szürkés-sárgák ;
torja utófelén, röptyűi pedig egészen erős és szembetűnő
pontozással borítottak; ez utóbbiak tökéletesen kií'ejlőd-
vék s a eorium csúcs-szögletén feketék, áttetsző röphár-
t y á j u k egészen a potroh csúcsáig ér.

Német- és Olaszországban s a Svájezban tenyésző
ritka fuj. Hazánkban PAVEL JÁNOS m. n. múzeumi
gyűjtő fedezte fel 1S7Ö. május ;">-én a Inulai Sasliegyen
három példányban.

OBS. Ixi-ìinnciìria jìai-i/n'x Siox. Ami . Hoc. eut. Sér. 4.

I. p. 123. (1802), c Gallia meridionali, major, obsoletius

punetulatuB, minus parallelus, tliorace postice latiore,

lobo antico minus convexo, marginibuslateraübusfortíus

acute Ciirinatis ncc non pedibus totis flavo-testaceis bene

distinctus.

SCOLOPOSTETHUS FIEB.

EHI: Unii. ]>. 49 rí 18S. f 1861 J.

Corpus oblongum vei oblougo-ovatum, superne sub-

tilissime punctulatum. Caput trianguläre, aequilaterum,

usque ad ocidos hnmersum, parte intraoculari oculis

parvis fere quadruplo latiore ; spatio inter oculos ét au-

tenuas oculis breviore. Rostrum coxas intermedias baiul

superans, articulo basali capiti aequilongo. Antennáé

articulo primo apicem capiti« parte dhnidia vei vix dimi-

ilia superante. Thorax trapczoideus, collari augusto de-

presso instructus,lobo antico lougitrorsum haud impresso,

margiiiibus lateralibus pone medium obtuse sinuatis vel

subsinuatis, apice distincte rotundatis. Scutellum plani-

usculum, posterius baud cariuato-elevatum. Hemelytra

completa vel incompleta, membrana rudimeiitaria; clavo

seriatim puuctato. Prostetbium ante coxas foveola desti-

tutum. Venter sutura tertia utrinque antrorsum siiiuato-

curvata; macula opaca posteriore laterum segmenti

quarti a margine postico louge remota, ad maculam

opacam anticarri appropinquata. Fcdes mediocres; femo-

ribus anticis incrassatis, subtus spina magna acuta et

praeterea denticulis complurilius armatis; tiliiis auticis

curvatis. •

A test bosszudad vagy hossztojásdad, felül igen fino-

man pontozott. A fej háromszögű, egyenoldalu s egészen
a szemekig a torjba sülyesztett; a szemek között fekvő
része csaknem négyszer oly széles, mint az apró s/einok ;
a szemek és csápok közötti távolság a szemek átmérőjénél
rövidebb. A szipcsó'r a középső csípőkön túl nem nyúl ik,
tő-izüléke a fejjel egyenlő hosszú. A csápok első izüléke
legfölebb felényivel nyúlik a fej csúcsán túl. A törj fer-
déiiyded, előszélén keskeny lenyomott nyakörwel, előleléii
hosszirányú benyomás nélkül ; oldalszélei közepük mögött
tompán vágj7 csak euyészetesen öblösek, elől szembetünő-
leg kerekítettek. A pajzska laposdad, utófeléu hosszormó
nélkül. A röptyűk tökéletesen kifejlődvék vagy durványo-
sak; aclaviis soros pontozással. Az clőmell a csipők előtt
észrevehető gödröcskék nélkül. A h a r m a d i k hasi varrány
mindkét oldalon öblösen előre haj l ik; a negyedik hasi
szelvény oldalain levő két homályos folt közöl a hátsó igen
távol áll a szelvény utószélétúl s az első folthoz közeledett.
A lábak középszerűek ; a vastagodott mellső czombok alól
egy nagy hegyes tövissel és ezenkívül még t ö l > l > apró
fogacskával felszereltek: :i mellső lábszárak görbültek.

A FA.IOK ÁTNÉZETE.

l (S). A test felülete nem szőrözött.
"J( : i ) . A csápok karcsuak, a féltestnél hosszabbak és egé-

szen világos színezetűek. — N. jiii-inx Sc'iiii.i..
3(2). A csápok vastagabbak, rövidebbek és legalább két

utolsó ixülékük fekete.
4(7) . Az első és második csápizülék csaknem egészen

rőtsárgíi ; a lábak hasonszinüek, legfölcbli :i

hátsó czombok végük felé néha sötétrs gyű-

rűvel.
5 (0). A középmell a csípők előtt két diulorkát visel ; :i

röptyűk durványosak. — N. aniiiix Scim.i..
6(5); A középmell dudorkák nélkül; a ropliártya mindig

jól és tökél r tesc l l k i f e j l e t t . — N. H i l j l l l l r l l i x D o l l i i . .

et SCOTT.
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7(4). A csápok feketék, csak a második izülék töve kés- l S ( l ) . A test felülete felálló sárgás szűrésekkel borított;
kényen sárga ; a középső és hátsó czombok végük
felé széles feketék. 8. iltriiratu» HAHN.

a csápok két utolsó izüléke fekete.
REÜT.

>S. jiilosús

J. .S'. PICTUS SCHILL.

Niger, glaber; anteniiis gracilibus, corpore plus qiiam
dimidio longioribus, totis flavo-testaceis ; thoracis margi-
nibus lateralibus angustis ét parte postica benielytrisquc
flavo-albidis vei grisco-flavescentibus, nigro-maculatis ;
membrana albiila, fusco-venosa; limbis antico et postico
prostetliii, limbo postico metastethii, maculis pectoris ad
coxas noe non pedibus et rostro flavo-testaceis; femo-
ribus anticis mcilio infuscatis, posticis apicem versus
fusco-annùlatis ; mesostethio simplice. <f. Loug. 4£,

Lat. | m(,„.

Lygaeuspodagrieus FALL. Mon. eim. Suec. p. 70. IG.

(1807); Hem. Suec. Cim. p. G3. 24. (1829) partim.

Pachymerus jiictux SCHILL. Beiti1, zűr Ént. I. p. 79.
22. tab. 7. fig. 1. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 64. fig.
39. (1831); KOLEN. Mei. ent. II. p. 83. 52. (1845); VOLL.
Tijdsch. voor Ent. Ser. 2. V. p. 279. 12. tab. 11. fig. 5.
(1870).

Rhyparochromus pictus SAHLB. Mouogr. Geoc. Feuu.
p. 03. 13. (1848).

Pacìiynfems (Pàchynierus) podagrìcus rar. piciim FLOR

Rbynch. Livi. I. p. 279. (1SGO).

SeoupostetJius jrìctus FIEB. Eur. Hem. p. 189. 5.

(1861); DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 182.1. (1865);

LETHIEKKY Cat. des Hern, du Nord. Ed. I. p. 24. (1869);

Ed. 2. p. 19. (1874); REUT. Ami. Soc. ent. Sér. 5. IV.

p. 561. 6. (1874).

Li/i/di-iis piftim THOMS. Opnsc. ent. II. p. 201. 53.

(1870).
*

Fekete, csupasz; karcsú csápjai a féltestnél hosszab-

bak és egészen sárgák; torjának keskeny oldalszélei és

utófele röptyűivol együtt sárgás-fehérek vagy szürkés-
sárgák, fekete foltosak; fehéres röphártyájáii barna erek
húzódnak végig; mellén az eló'mell elő- és utószéle, az
utómell utószéle s a csípők mellett levő foltok, nem
különben lábai és szipcsőre sárgák; mellső czombjai köze-
pükön sötétbarnásak, hátsó czombjai pedig csúcsuk felé
sötétbarna gyűrűvel jegyzettek; középmelle egyszerű.

Egész Európában keletre a Volgáig és a Kaukázusig
van elterjedve. A m agy. nemz. múzeum Kis-Azsiából is
bírja; ugyanitt van két magyarországi példány a leihely

közelebbi megjelölése nélkül. Egyedüli biztos leihelye
hazánkban a pesti Rákos, hol 1873. november 8-áu a
Rákos-patak táján lehullott száraz lomb alatt egy him-
példánybau fedeztem fel.

S. S. AFFIN1S SCHILL.

Niger, glaber ; anteimis crassiusculis ; thoracis margi-
nibus lateralibus angustis ét parte postica hemelytrisque
flavo-albidis vei griseo-flavesceiitibus, nigro-maculatis;
membrana albida, fusco-maculata, rudimentaria ; aiiten-
narum articulis duobus basalibus, limbis antico et postico
prostetliii, limbo postico metastethii, maculis pectoris ad
coxas pedibusque flavo-testaccis; femoribus auticis fere
totis aunuloque subapicali femorum posticorum uigris;
mesostethio ante coxas bituberculato. e? • ? • Loug. 3A—4.
Lat. 1—11 %.

Variat antemiarum articulo primo basi nigricante. •
Pachymeriis affinis SCHILL. Beitr. zur Ent. I. p. 80. 25.

(1829).
Lijijacus iitiilai/rieus FALL. Hem. Sitec. Cim. p. 63. 24.

var. fi. (1829); THOMS. Opusc. ent. II. p. 201. 55. (1870).
Pachym.ev.ui f Pachymerus) jiotlai/riciis FLOK Ehyuch.

Livi. I. p. 277. 26. (1860) partim.
Scoloposti'thiis qfßnix STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1862.

p. 219. 1. var. l,\ EEUT. Auu. Soc. ent. Sér. 5. IV.
p. 561. S. (1874).

Scolopostetkus podagrìcus LETHIEERY Cat. des Hem. du

Nord. Ed. 2. p. 20..(1874).

Fekete, csupasz; csápjai kissé zömökek ; torjának

keskeny oklalszélei és utóí'cle, valamint röptyűi sárgás-
fehérek vagy szürkés-sárgák, fekete foltosak; durványos
röphártyája fehéres, sötétbarna foltokkal tarkázott;
csápjainak két tó'-izüléke, továbbá mellén az eló'mell elő-
és utószéle, az utómell utószéle s a csípők mellett levő
foltok lábaival együtt sárgák; mellső czombjai csaknem
egészen, hátsó czombjai pedig csúcsuk felé feketék ; a
középmell a csípők előtt két dudorkát visel.

Első csápizüléke néha tövén í'eketés.
Ez és a következő fajok a legtöbb szerző által össze-

zavartattak s egy és ugyanazon fajnak tartattak. Csak
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az éles tekintetű THOMSON ujabb kclotü munkásságának
sikerült ez irányban a csomót szerencsésen inerii,bini s
az egyes fajok megkülönböztető jellegeit biztosan és
határozottan megállapítani.

A jelen faj ugylátszik egész Európában előfordul és
déli irányban egészen Algírig terjed. Nálunk gyakori; a
telet tökéletesen kifejlett állapotban tölti és ápri l is első
felében párosodik. Lelhelyei : Budapest, Szeged, Hód-
mező-Vásárhely, Szentes, Nagyvárad ; Forró és Csecs
(Abauj vm.), Kouijáti (Torna vm.), Kőrösmező (Márama-
ros vm.); Frauzdorf (Knissó vm.) és Mehádia.

3. S. ADJÜNCTUS DOUOL. et SCOTT.

Niger, glaber ; autennis crassiusculis ; thoracis margi-
nibus lateralibus angustia et parte posteriore heme-
lytrisque flavo-albidis vel griseo-flavescentibus, nigro-
maeulatis; membrana albida, fusco-venosa ; anteunarum
articulis duobus basalibus, limbo postico metastcthii et
prostethii, liujus etiam limbo antico, maculis pcctoris ad
coxas pedibusque flavo-testaceis; femoribus auticis, basi
apiceque exceptis, uigris ; mesostetliio nmtico. d1 • ? •
Long. 3k—i, Lat. l—l J ™/m.

Variat autemiarum articulo primo basi, interdurn
etiam articulo secuudo apice, uec non annido subapicali
femonim posticorum nigricautibus.

Pachymerus pii-tus H.-Sun., TANZ. Fami. Germ. 120.
tab. 5; Nom. ent. I. p. 45. (1835).

l'afliyinrriHì (-Pachymerus) jinilmji-iciix FLOU Rhyuch.

Livi. I. p. 277. 26. (1860) partim.

Xi-iiliijMixti'tliiix ailjunetiix DOUGL. et SCOTT Brit. Hern. I.

p. 18.'?. 2. tab. 6. fìg. 9. (1865); DOUGL. Ent. montili.

Mag. XI. p. 261. (1875).

l.i/i/di'iis lìiTunitìix THOMH. Opusc. eiit. II. p. 2(J1. 51.

(1870).

Si-iiln/iiixii'iliiix iìivnratH.1 LETHIEKRY Cat. des Hűm. du
Nord. Ed. 2. p. 20. (1871).

ScnliijHKiti'thiix Tliuiiixiiìii KEUT. Ami. Soc. cut. Sur. 5.

IV. p. 562. 9. (1871).
*

Fekete, csupasz; csápjai kissé /ömökek ; t o r j ának

keskeny oldalsxélei és utóiele röptyíiivel együtt sárgás-

tV'hrrek vagy s/.ürliés-sárgák, fekete foltosak; fehéres

röphártyájának erezete barna ; cs;í pjainak első és másoil ik
i/ülékén k i v ü l mellén ax eli'ímcll elő- és utns/éle, az utó-
im 11 ntós/élr s a csípők mellett levő foltok és lábai sár-
gák ; mellső c/ombjai, tövük és csúcsuk kivételével,
feketék; köxép-nielle diulorkák nélkül.

Csápjainak első ixüléke néha tövén, sőt olykor i-gy-
Süersmind második ixüléke csúcsán, nem különben hátsó
czombjainak csúcsa felé egy-egy gyűrű fckctés .

Nem lehetetlen, hogy t > faj nem önálló, lumnn csak
az előbbinek kifejlett röptyűs a l a k j a . Ha c/.cn nézetet,
melyet legújabban DOUULAS (Ent. monti l i . Mag. XI.
p. i26r>) fejezett ki, elfogadjuk s mindkét a l a k u l egy t ' n j
bán foglaljuk össze, a/t kell f e l tennünk, miszerint c
rovaroknál egyfelől a röphártya, másfelől a középmelleu
levő két (ludorka között eorrelatio létezik ; azaz : ha a
röphártya dt irványos, akkor a középinell dudorkái kifej-
lettek, ha ellenben a röphártya tökéletesen kifejlett,
akkor a középmell két dudorkája elenyészik.

Egész Európában keletre a Volgáig s a Kaukázusig
és Algírban tenyészik. — Faunaterületünkön nem ritka;
eddig április közepétől juliusig a következő helyeken
gyűjtöttük: Budapest, Pécs, Szeged, Nagyvárad, Hzádellő
(Toma vm.), Homoima-Bresztó (Zemplén vm.) és Frauz-
dorf (IvrasKÓ vm.).

4. S. DECORATUS U.4HX.

Niger, glaber; antemiis crassiusculis ; thoracis raar-
ginibus lateralibus angustia et parte postica liemelytrisquc
tíavo-albidis vei griseo-flavesccutibus, nigro-maculatis ;
membrana albida, fusco-venosa, interdmu rudimentaria ;
antennarum articulo secuudo extrema basi, metastethii
ét prostethii limbo postico, liujus etiam limbo antico,
maculis pectoris ad coxas pedibusque flavo-testaceis ;
femoribus auticis foro totis amiuloque subapical i l a t i s s i m o
femorum posteriorum uigris ; mesostetliio simplice. d". $ .
Long. Gè-i, Lat. l — l ì '"/,„.

Li/i/ii/'iix ]Hiiliìiirii-iix FALL. Mon. cim. Suec. p. 70. Ili .

( 1 S U 7 ) ; Hem. Suec. Cim. p. CM. i2í. ( IS í i l ) partim.

l'iti-lii/iiii-nis lìiTiii-iilnx HAHN Wauz. Iiis. I. p. Mt' . l .

iig. 7 l . ( l s : U ) .

Rhyparochromus ili'i-unttiix SAIII .K. Mon. Geoc. Feim.

p. 03. 14. (184.8).

"PttckynuTut / /'(íi7/í/""'''"-si> /«»/(ii /)7cM.s Fi.on líliyneli.

Livi. 1. p. i277. i»0. ( ISOO) p a r t i m .

Sniln/MixMliii.'í ti f li >i ix STÀI. (HV. Vet.-Ak. Furii. ISIl-J.

p. i21!). 1. var. <i ; DOIKIL . et SCOTT Brit. Unii. I. p. |s.">.

15. (1S05).

Scolapaatethus ri-ii-i-im-iiui L K T I I I K I Í K Y Ca t . iles l l i 'm. <lu

Nord. K.l. I. p. 'J:.. (1800); K,!. •>. ].. l ' . i . ( I S 7 M ; D..I-,;...

Ent. m o n t i l i . Ma-. X I . \: "2(\\. (|S7;,|.

/.//i/(i('«.s iiii'ìitiiin-t'1'ux THO.MS. Opusc. ent. 11. p. l!(l_. . "> i i .

(1870).
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Seolopostethus deroratus REUT. Ann. Soc. ént. Ser. 5.

IV. p. 561. 7. (1S71).

Praeeedenti maxime afflnis, antennis brevioribus,

fere totis nigris femoribusque posterioribus late nigris

differì.

Fekete, csupasz ; csápjai kissé -zömökok ; torjának

keskeny oldalszélei és utófele, valamint röptyűi sárgás-
fehérek vagy szürkés-sárgák, fekete foltosak; fehéresröp-
liártyája barna erezettel van ellátva és néha durványos;
második csápizüléke csak tövén keskeny sárga, hasonló
színezetűek mellén az elómell elő- és utószéle, az utómell
utószéle s a csípők mellett levő foltok, nem különben
lábai; mellső czoinbjai azonban csaknem egészen feketék,
ínig középső és hátsó czombjai csúcsuk felé egy-egy igen
széles fekete gyűrűvel jelöl vek; középmelle egyszerű.

Mint a két előbbi faj, ügy ez is bizonyára földi-eszünk
egy tartományában sem hiányzik; Dr. PUTON Algírban
is észlelte. — Fauuaterűletüuköii meglehetősen el vau
terjedve, jóllehet eddig mindenütt rendesen csak egyen-
ként találtatott — április első felétől október közepéig.
Hazai példányaink többnyire tökéletesen kifejlett röp-
hártyákkal bírnak. Lelhelyei : a pesti Rákos, továbbá
Pécs, Szeged, Nagyvárad, Komjáti (Torna vm.), Oravicza
és Franzdorf (Krassó vm.).

a. S. PILOSUS REUT.

Niger, supra pilosus ; antennis crassiusculis ; thoracis
marginibiis lateralibus angustis ét parte posteriore lieme-
lytrisque flavo-albidis vei griseo-flavescentibus, nigro-
maculatis ; membrana albida, fusco-venosa, nulmien-

taria; antennarum articulis duobiis basalibus, limbis
antico et postico prostethii, limbo postico nietastethii,
maculis pectoris ad coxas pedibusque flavo-testaceis ;
femoribus anticis fere totis nigris; mesostethio nautico.
J. ?. Long. 3'1—-li. Lat. l—l J '»/„«.

Variai antennarum articulo secundo apicem versus
leviter uifuscato.

Seolopostethus afjinis FIEB. Eur. Hern. p. ISO. (i.
(18(11); LETHIEKKY Cat. des Hern, du Nord. Ed. 1. p. i25.
(1869); VA. 2. p. 20. (1871); DOUGL. Ent montili. Mag.
XI. p. 2<:>:ì. (1875).

Li/i/di'UK af/inix THOMS. upusc. ent. II. p. 201. 52.

(1870).

Scoìajìoatjethus jriluxiix REUT. Ami. Hoc. eut. Sér. 5. IV.

p. 5(tì. 10. (1871).
••f

Fekete, felül felálló sárgás szőrösekkel borított; csáp-
jai kissé zömökek; torjának keskeny oldalszélei és utófele
röptyíüvel együtt sárgás-fehérek vagy szürkés-sárgák,
fekete foltosak ; röphártyája fehéres, barna-eres és dur-
ványos; csápjainak két tő-iziiléke és melléii az eló'mell
élű- és utószéle, az utómell utószéle s a csípők mellett
levő foltok lábaival együtt sárgák ; mellső czombjai csak-
nem egészen feketék ; középmelle dudorkák nélkül.

Második csápizüléke néha csúcsán kissé barnás.
Ezen ritkább faj aranysárga szőrözete által vala-

mennyi többitől feltüuőleg különbözik s eddig egész
bizonyossággal még csak Német-, Franezia-, Angol- és
Svédországban találtatott. Hazánkból pedig csak azon
iiégy példány ismeretes, melyeket 1873. november 8-án
a pesti Rákoson a Kákos patak körül fűzfák tövében
száraz levelek és gaz között gyűjtöttem.

EEEMOCOEJS HEB.

Eur. Hcm. p. 49 ét 187. í 1861 J.

Corpus oblongo-ovatum, superne obsoletissime pun-
ctulatmn. Caput trianguläre, usque ad oculos immer-
simi, longius quam latius, parte intraoculari oculis
parvis fere quadruplo latiorc ; spatio inter oculos ét
anteimas oculis longitudine subaequali. Kostrum pone
coxas iutermedias productum, articulo basali capite
longiore. Antennáé articulo primo capitis apicem parte
plus quam dimidia superante. Thorax trapezoideus,
collari angusto subdepresso iustructus, lobo antico haud
voi obsoletissime longitrorsum impresso, marginibus

A test hossztojásdad, felül igen enyészetesen pontozott.
A fej háromszögű, hosszabb mint szélesebb s egészen a
szemekig a torjba illesztett ; a szemek között fekvő része
csaknem négyszer oly széles, mint a kis szemek ; a szemek
és csápok közötti távolság körülbelül oly hosszú, mint a
szemek átmérője. Aszipcsőr a középsőcsipők mögé nyúlik,
első izüléke a fejnél hosszabb. A csápok első izüléke több
mint felényivel nyúlik a fej csúcsán túl. A törj ferdényded,
előszélén keskeny kissé lenyomott uyakörvvel, előfelén
legfölebb alig észrevehető hosszirányú benyomással ;
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hiteralibus poni' medium obtuse sinuati*, apice clistincte

rotundatis. ScuteUum plauiuSculum, prosterius Iwnd

Ciirinato-eleviitum. Henielytrn completa ; cluvo seria l i m

punctato. Prostetliium ante coxas ioveola destitutum.

Venter sutura tertia utrinque antrorsum sinuato-cur-

vatii ; macula opaca posteriore laterum segmenti quarti

a margine postico longi: remota, ad maculali! npiicam

aaticam appropinquata. Pedes mediocres ; femoribus

auticis iucrassatis, subtus spinis dual)iis maquis et

praeterea denticulis eomphiribus arniatis; tibiis antieis

marinili curvatis, dentìculatìs.

oldalszélei közepük inogott tompán öblösek, dói szembe

tiuiőlrg kerekítettek. A paj/sky, laposdad, utóidén hossz -
ormó nélkül. A röptyűk tökéletesen kifejlödvék; a clavus
soros pontozással. Ax élőinél! ;\ csípők e l ő t t é-v.revehető
gödröcskék nélkül. A h a r m a d i k hasi varr.-iuy m i n d k é t ,
oldalon öblösen előre h a j l i k ; a negyedik hasi szelvény
oldalain levő két homályos l'oli közöl a h;ítsé> igen t ; i \ o l
áll a s/elvény u t ó s z é l é t ő l s az első folt közelében f e k s z i k .
A lábak középszerűek; a vastagodott mellső czomhok
alól több apró t'ogaeskún k i v i i l még két, nagy tövisei
fegyverezvék ; a mellső lábsxárak a himeknél görbültek
és fogacsoltak.

A F A J O K ATNKZETE.

l ( í). A test felülete szőrözött, fénytelen ; a lábak hosszú
szőrözettel.

•2(3). A törj és röptyfík sötét színezetűek, legfölebb a
corium töve kissé világosabb; a röphártya sötét
erezettel. — l''., FALL.

:{( 'J) . A röptyííK s a t ö r j uti ' irésx.e sári;abiirn:is, e/, n t i ' i l i b i
négy fekete folttal : a röphártya erezete fehéres. —
!•'. ii-iiinii'iixi.i POPUL.

4(1). A test felülete csupasz, fénylő; a b i l i a k enyès/.etes

rövid szőrözettel. — K. ii-us FABK.

1. E. PLEBEJUS FALL.

Niger, opacus, pilosus ; basi limboque costali heniely-
trorurn, maciüis pectoris ad coxas, tibiis tarsisque fusco-
chmamomeis ; pedibus molliter pilosis, tibiis posticis iiiu-
ticis; membrana fusca, albido-bimaciilata. d1. ?• Long.
Ü2

L, Lat. 2 '«/,„.
Variat thorace posterins sordide fnsco-cinnamomeo.
Li//i<i<'iix xi/lri'i<trix PANZ. Fatm. Germ. 92. tab. 10.
LiiijiK'Hx /ili'lifjiix FALL. Mon. ciui. Suec. p. dl. 11.

(1807); Hcm. Succ. Cini. p. 59. 18. (1829); TIIOMS.
Opusc. ént. II. p. 200. 50. (1870).

Pachymei'ua silrt'xtrix Sciin.i,. Beitr. zűr Ént. I. p. Td.
lì, t a l ) , « i . li-. 1. (1829); ììmiu. Hamlb. IL I. p. 29(1. 8.

(1835).

l'iK-lii/iiii'fiix xi/lri'xtfix HAHN Wanx. Ins. 1. p. ~>ì. ( 1SI!| ).

Pachyineivs sylvaticits HAHN Wan/.. Ins. I. fig. 33.

(1831).

PachymaiASplebejus 11.-Neu. Noni. ént. I. p. 14. (1835);

VOLI,. Tijilseh. voor Ént. Ser. ti. V. p. i>s7. ^1 . tab. IO.

fig. 7. (1870).

ApÌMmts Sijlvesti-is ÜLANCH. Hist. des Ins, III. p. 13!!.

fi. (1X10).

fíkyparochromus /ililn/ns NAIII .H. Monogr. Geoc. Kenn,

p . li I . I I . ( ISIS) .

1'iii-lii/inrrnx (Pachymerus) /ililujux KMH; l i l iyne l i . L iv i .

I . 21!». I I . ( I M Ì O ) .

rix 1,1,-1,,-juis FIEB. Eur. Hern. p. ISS. 2. (1861);

STÍL Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1SG2. p. 21!». '2; DOUGL. et

SCOTT Eut. montili. Mag. IV. p. 21-2. 2. (1 s i is i .

Fekete, fénytelen, szőrözött ; röptyüinek töve és olihil-
szélei, valamint mellén a csípők mellett levő toltok l:íb-
sziirai- és kocsáival együtt barnák ; lábai hosszú .szőrö-
zettel boritvák, hátsó lál>s/;tr : i i nem tüskések ; sötétbarna
röphártyájáii két fehér petty látható.

Torjának utófele néha sötétbarnás.
Egész Európában elterjedt faj, mely azonkívül K i s -

Azsiában is él. MÍ;Í azonban l'öldrés/ünk legnagyobb
rés/én foli'jí az éjsxakibb t a r t o i i i . - í i i v o k l i a i i gyakori, ná l i ink
;i lcj,'iiaj,'yol)l) ritkasáiíok kö/é tartozik és Cili i ig mé^ csuk
két p é l d á i i y b i i n találtatott. Az első i)él<l:'inyt CÍEYER
( í v f t . A barátom t'cdi'X.tr fel I S T í . ápr i l i s -JO-éii ;\ S/cpcs-
Ifílútól éjsxakra fekvő erdős l ì l a i imo in l Ingyen. A I H Í Í M I -

(likat, ejjv nőstényt, uirvana/on év iiyar;in K I ; I V A L H S / K V
J Á N O S l i o / t a l i i i x i i í s mellől.

;'. E. /C.II-.VK.V.S/.S l'OPVL.

i l i [ . ir,.i

N i x « ' i ' , o p a c u s , pi losus; thoracis marginibus a u l i c o et.

l i t tera l ib i i s a i í j í u s t i s j i i i r t e i p i e p n . x l i c n . b e i n r l v t l - i s . i-o^-tro.

l i m b o pos l i i -o m e t a s t r t b i i ét | > r i i h t e t l l i i , l l l l j l l s r t l j i n i l imbo
1-2
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antico, maculi* pectoris ad coxas, basi et apice femorum,
tibiis tafsisque rufo-ferrugineis ; pedibus molliter pilosis,
tibiis posticis muticis ; inarginibus lateralibus thoracis
medio noe non corio basi flavo-albidis ; thorace posterius
nigro-quadrimaculato, liemclytris plus minus nigro- vcl
fusco-variegatis, membrana fusca, albiclo-venosa et albiilo-
bimaculata. d". ?. Long. l—1k- Lat. 2—2Í '"/»•

Variat femoribus omnibus vei saltem posterioribus
feiTiigincis.

Eremrimrix iraunfiisis POPULUS Cat. des Hém. ilo
l'Youne. p. 28. (1874).

Fekete, fénytelen, szőrözött; torjának keskeny elő-és
oldalszélei s utófele, röptyűi, szipcsőre, mellén az elő-
mell elő- és utószéle, az utórnell utószélc s a csípők
mellett levő foltok, továbbá czombjaiuak töve és csúcsa
lábszárai- és kocsáival együtt sárgabarnásak ; lábait
hosszú szőrözet borítja, hátsó lábszárai nem tüskések;
torja oldalszéleinek közepe táján, valamint a corium
tövén sárgás-fehér; torjának utófele négy fekete folttal,
röptyfii szintén többé-kevésbbé feketén vagy barnán tar-
kázvák; sötétbarna röphártyája fehér erezettel s azon-
kívül két fehér petytyel van ellátva.

Néha valamennyi vagy legalább hátsó czombjai
rozsdabarnák.

E szép fajt Fraucziaország Yomie-inegyéjéből leg-
újabban Dr. POPULUS irta le. Meghatározása semmi két-
séget nem szenved, minthogy tisztelt barátom Dr. PUTON
ÁGOST, lei a leíró szerzőtől egy typikus példány birtokába
jutott, és kinek egy magyarországi példányt elküldtem,
szíves volt azokat összehasonlítani s azonosságukat meg-
állapítani.

Hazánkban e faj ngylátszik az éjszaki és délnyugati
dombvidékeken tenyészik ; de eddig mindamellett igen
gyéren észleltetett. Az első példányt 1SGG. április 19-én
találtam a kassai vaspályaudvar mellett vizenyős helyen
hullott lóiul) alatt. A másodikat négy évvel később GEYER
GYULA gyűjtötte ugyancsak kora tavaszszal, április 10-éu
Eozsuyón egy a Sajó mentében fekvő réten. Legutóbb
pedig 1873. május 20-án PÁVEL JÁNOS fogott egy hiúiét a
budai Zugligetben. — A inagy. nemz. múzeum gyűjte-
ményében van még ezenkívül néhány magyarországi
példány a leihely közelebbi megjelölése nélkül.

3. E. PODAÜllICUS FsLBR.

Niger, glaber, nitidulus ; tboraco posterius, hemelytris,
rostro, limbo postico prostethii et metastethii, maculi«

pectoris ad coxas pedibusqtie testaceis, bis haud molliter
pilosis, tibiis posticis subspinulosis ; uiarginibus laterali-
bus thoracis hemelytrisque auterius flavo-griseis, corio
macula parva subrotundata media iiigra notato ; mem-
brana fusca, albido-bimaculata. d"- ?. Lóiig. Gj. Lat.
2 "'/„,.

< 'iiiic.r iMHÌauricuK FABR. Syst. Ént. p. 723. 130. ( 1775) ;

Spec. ins. II. p. 3G9. 182. (1781); Maut. ins. n. p. 303.

238. (1787).

Li/ijai'iif! erratir-mt FABR. Ént. syst. IV. p. 107. 109.

(1794-); Syst. Ehyng. p. 232. 139. (1803); LATK. Hist.

uat. XII. p. 218. 20. (1804); FALL. Mon. cím. Suec.

p. 68. 12. (1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 4-72. 9. (1828);

FALL. Hern. Suec. Cím. p. 60. 19. (1829); ZEIT. Ins.

lapp. I. p. 264. 1. (18Í-0); THOMS. Opusc. ént. II. p. 200.

51. (1870),

Lijijactm jiinlai/i'iriix FABR. Ént. syst. IV. p. 167. 111.

(1794); Syst. Ehyng. p. 232. 142. (1803); LATK. Hist.

iiat. XII. p. 218. 22. (1804).

l'aclujíiimts crntticiiis SCHILL. Beitr. zur Ént. I. p. 74.

15. (1829); GEEM. Fáim. ins. Eur. 16. tab. 14; H.-Scn.,

PANZ. Faun. Gerna. 121. tab. 3; Nőm. eut. I. p. 44.
(1835).

rai-hyini'rusj'enestratus H.-ScH. Wanz. Ins. IV. p. 95.
flg. 437. (1839).

Illii/jianichromiix crraticns SAHLB. Mon. Geoc. Ferin,
p. 02. 12. (1848).

Pachymerus l Pachymerus) erraticiis FLÓR Eliynch. Livi.
I. p. 279. 27. (1860).

Erewocoris erraticus FIEB. Ein'. Heni. p. 188. l . ( 1861 ) ;
STAL Öfy. Vet.-Ak. Förli. 1862. p. 219. l ; DOUGL. et SCOTT
Brit. Hem. I. p. 177. 1. tab. 6. fig. 7. (1865).

Fekete, csupasz, fénylő ; torjának utófele, röptyűi,
szipcsó'ru, niellén az elő- és utómell utószéle s a csípők
mellett levő foltok, valamint lábai sárgák, ez utóbbiak
csak igen euyészetes rövid szőrözettel, hátsó lábszárai
tüskések; torja olclalszólein, röptyűi pedig előrésziiköu
sárgás-szürkék, a coriuui közepén egy kis fekete folt,
barnás röphártyáján két fehér petty foglalnak helyet.

Tenyészési térkőre Angol- és Francziaországtól keletre
a Volgáig, Lapponiától délre Algirig terjed.

FKIVALDSZKY IMRE e fajról tévesen azt állítja,, miszerint
az Budapest vidékén kövek és uövényhulhulék alatt iiem
ritka. Én soha sena találhattam, más gyűjtők sem igen
észlelhették még eddig a főváros körül. Pest mellől csak
egy himpéldányt ismerek, melylyel FKIVALDSZKY JÁNOS
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1859-bén a inagy. nemz. múzeum gyűjteményét gyarapí-
totta. Ugyanaz 1874. nyarán egy nőstényt hozott Tc-
mesmegyéből Grebenáez homokos rónáii-ól. A harmadik

i példány Sxopesniogyi'bc való, :» Imi arni
GEYER G Y U L A barátom 1X7Í. április 2S-;ín az Iglò mellett

emelkedő Blaumond nevű hegyen akadt.

DEYMUS FIEB.

Eur. Hcm. p. 46 ét 178. f 1861 J.

Corpus ovatum, superne dense distincteque puncta-
tum. Caput ti-iangulare, subaequilatcrmn, usqnc ad ocu-
los immersimi, parte intraoculari oculis parvis plus qua-
druplo latiore ; tuberculis antenniferis minutis. Rostrum
coxas intermedias attingeus, artieulo seciuido tertio lon-
giore. Antennáé artieulo primo apicera capitis dimidio
superante. Thorax trapezoideus, collari angusto obsole-
tissimo iiistructus, lobo antico hauti vel obsoletissime
lougitrorsum impresso, marginibus lateralibus medio vel
pone medium obtuse siuuatis, apice distmcte rotuudatis.
Scutellum paniusculum, posterius band cariuato-eleva-
tum. Hemelytra completa; davo seriatini punetato. Pro-
stethium utrinque ante coxas foveola iustructum. Veuter
sutura tertia utrinque antroraum shuiato-curvata ; ma-
cula opaca posteriore laterum segmenti quarti a margine
postico louge remota, ad macularti opacam anticam
appropinquata. Pedesmediocres ; femoribus anticis parum
iucrassiitis, subtus. apicem versus spinűin distincta ar-
matis.

A test tojásidomu, felül sűrűn 6s szembetűnően ponto-
zott. A fej háromszögű, csaknem cgyenohlalu s egészen a
szemekig a torjba sülyesztctt; a szemek között fekvő része
nagyszernél szélesebb, uiint az apró szemek; a csapdu-
dorok aprók. A szipcsőr a középső csipőkig ér, második
izüléke hosszabb a harmadiknál. A csápok első izüléke
felényivel nyúlik a fej csúcsán túl. A törj ferdényded, elő-
szélén igen keskeny euyészetes nyakörwel, előfeléu leg-
fölebb alig észrevehető hosszirányú benyomással ; oldal-
szélei közepükön vagy közepük mögött tompán öblösek,
elől szembetimőleg kerekítettek. A pajzska laposdiid, utó-
felén hosszormó nélkül. A röptytík tökéletesen kifejlődvék ;
a clavus soros pontozással. Az élőm ellen műiden csipő
előtt egy-egy gödröcske foglal helyet. A harmadik hasi
varráuy mindkét oldalon öblösen előre hajlik; a negyedik
hasi szelvény oldalain levő két homályos folt közöl a hátsó
igen távol áll a szelvény utószélétől s az első folthoz kö-
zeledett. A lábak középszerűek; a csak kissé Vastagodott
mellső czombok alól egy szembetűnő tövissel felszereltek.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). A törj s a lábak egyszínű feketék; a röptyíik kö-
zepükön túl nem szélesedvék. -- 1>. xi/lrat!<-nx
FABR.

2 (l ). A törj ntófele barnás; a lábszárak és kocsiik sárgá-
sak; a röptyfik közepük mögött s/éiesedvék.
l>. liriinncus SAHLB.

/. D. SYLI'ATICUH FABR.

N i g e r , subopacus; thoracc transverso: hemelytria
obscure fusco-einnamorneis, margine laterali ultra me-
dium retìexo, dilutiore, vcnis margiiieque apieali curi i

plus minus uigricantibus; membrana infuscata, mediocri.

#. ?. Lön-,'. 3.1—5. Lat. 1 > — á "'/'«•

( 'iiiii'.r xi/lrtitt'rus V\ISR. Hyst. Kilt . p. 7Í2. I .̂"i. ( l ll~i) ;

GOEZE Ént. Beytr. II. p. S25S. ií-i. ( 1 7 7 S ) ; I<'ADH. Sjur.

ins. II. p. 307. ili. (1781) ; Maut, ins. II. p. 302.

228. (1787); ÜMEL. Hyst. mit. 1. 4. p. 2177. Ì22.

(1788).

nx xi/ìrati'i-tts FABR. Ent. syst. TV. p. 103. 98.

(1794); Syst. lihyiig. p. 229. 120. ( ISOli) : LATR. I l ist .

i i i i t . X l l . p. 2Hi . M.. ( I S O I - h I- 'AI.I . . J lun. eiin. Succ.

p. 07. K». ( I S 0 7 ) ; I l e i i i . Suee. ( ' im. ]> . :>!» . 17. (|s-.".H:

THOMS. Opus.-, ent. II. y. I9'i. 1-7. (1X70) .

l'(ii-lii/uiiTiix xi/lnili,•!!.•< Sriiu.i.. l iei t r . xnr K n f . I. p. 8(1.

IÍ Í - . t:ili. 7. fi;,'.-i. ( |S2!H: M A U S \Vanx. Ins. 1. p. 221. fi.-;.

I l o . ( 1 X : ! I ) ; Il.-Si-H., TAN/.. Faun. denn. 12«. tal». 0;

Nőm. ént, I. p. i.V ( l x : i . - , l ; K O I . K X . ^lel. ent . II. p. 81.

00. ( 1 X 1 . Ò ) ; VOLL. Tijdsch. voor K n t . Ser. 2. V. ]'. 286.

19. tab. 10. fig. 5. (1X70).
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Ehyparochromus si/ii-atii-i/s SAHLB. Moii. Geoc. Fenn.
p. 57. 5. (184S).

PaciiymeniK ( Pachi/menili ) xilratú-ws FLOR Bhyuch.
Livi. I. p. 247. 10. /«. (1SGO).

Dryimm xilratiriix FIEB. Elír. Heia. pag. 179. 2.
(1861).

Drifimix.ii/i.raticiis STAL üfv. Vet.-Ak. Förli. 1862.
p. 217. 1; DoutiL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 196. 1.
(1865).

#

Fekete, csaknem fénytelen; torja harántos; röptyűi
sötétbarnák s világosabb oldalszélükön í'elliajlottak, a
corium erei és utószéle többó-kcvésbbé feketések; röphár-
tyája barnás és középszerű.

Egész Európában tenyészik, sőt ezenkívül a Kauká-
zuson túl Perzsia határáig van elterjedve; Algírban is
honos. - - Hazánkban nem gyakori és április elejétől
szeptember elejéig egyenként találtatott a következő he-
lyeken: Pest (egy belvárosi bolt kirakatán), a budai Far-
kasvölgy, a szádellői völgy (Torna vni.), Apainda (Kolozs
vm.), Nagy-Csűr (Szebenszék), Mebádia, Oravicza és
Baziás.

.?. D. BRUNNE U fi SAHLB.

Niger, subnitidus; thorace vix transverso posterius
hemelytrisque fusco-ferrugineis, fortiter punctatis , bis
pone medium ampliatis ; margiiiibus lateralibus angustis-
simis thoracis, margine costali gtittulaque discoidali he-
inelytrorum, rostro, tibiis tarsisque flavescentibus ; mem-

brana parviuscula, infoscata, macula ad apicem corii
pallida. ?. Lóiig. Ò£. Lat. 1| '»/».

Phyparoqhromiis linnmnis SAHLB. Mou. Geoc. Fenn.

p. 57. 6. (1848).

Ptirìii/iìii'rnx linniìiri/.t BOH. Vet.-Ak. Handl. (184-9).

p. 248.

Pachymenuí paUitìnlm H.-ScH. Wanz. Ins. IX. p. 211.

•(1853).

Pachymeriis ( Pachymenis) silvaticus FLÓR Kliyuch. Livi.

I. p. 247. 10. a. (l800.)

rtrymiis n/itatna FIEB. Eur. Hem. p. 179. 3. (l801).

Di-iliiin.1 hniìiìii-iix STAL üfv. Vct.-Ak. Förh. 1802. p.

217. 2; DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p. 198. 2. tab. 7.

fig. 4, (1805).

Li/i/aeiix ìii'iiinifiis TIIOMS. üpusc. ént. II. p. 109. 48.

(1870).

Fekete, kissé fénylő; torja alig liarántos s utófeléu
röptyfíivel együtt rozsdabarna és erősen pontozott, ez
utóbbiak közepük mögött szélesedjék; a törj és röptyük
igen keskeny olclalpárkártyai s a corium közepén egy Ids
petty, nem különben szipcsőre, lábszárai és kocsái sárgá-
sak; meglehetősen kicsiny röphártyája barnás, csak csú-
csán visel egy világosabb foltocskát.

Éjszak- és Közép-Európa sajátja, mely főleg az éjsza-
kibb tartományokban gyakori. Nálunk ellenben igeu
ritka. Az egyetlen példány, mely eddig fauiiaterületüu-
kön észleltetett, MOCSÁBY SÁNDORTÓL származik, ki azt
Nagyvárad mellett találta és gyűjteményem számára
átengedni szíveskedett.

TAPHEOPELTUS STAL.

Öfr. Vvt.-Ál: Fin-Ji. 1872. p. 61.

Corpus oblongo-ovatum. Caput trianguläre, exsertnm,
pone ociilos wulisubito cnaretatum, parte intraoculari
oculis férc quadruplo latiore; oculis a basi capitis remo-
ti«, thoracem hanti taugentibus. Antennáé artieulo primo
apicem capitis parte circiter tlimitlia apicali superante.
Thorax distinete traiisversus, autrorsum angustatus, col-
iari angusto depresso instructus, lobo antico distinete
longitrorsum impresso, margiiiibus lateralibus medio
obtuse sinuatis vei subsinuiitis, apice distinete rotunda-
tis. Scutellum anterius disco subtriaugulariter impres-
simi, posterius distincti 1 longitrorsum carihatum. Hcinc-
lytra completa; elavo seriatim puuctato. Prostethium

A test hossztojásdad. A fej háromszögű, a torjból
kinyúló s a szemek mögött hirtelen szűkült; a szemek
között, fekvő része csaknem négyszer oly széles, mint a
törj előszélét nem érintő szemek. A csápok első izüléke
körülbelül l'clényivel nyúlik a i'ej csúcsán túl. A törj észre-
vehetőleg liarántos, előfelé szűkült, előszélén lenyomott
keskeny nyakörvvel, előfeléu szembetűnő hosszirányú
benyomással; oldalszélei közepükön tompán vagy csak
alig észrevelietűleg öblösek, elől szembetűnően kerekí-
tettek. Apajzska közepén erős háromszögű benyomással,
utótelén szembetűnő hosszormóval. A röptyük tökélete-
sen kifejlődvék ; a clavus soros pontozással. Az előmellen
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utriiKjne .inte coxas fovcolii Lastructum. Ven ter sutura

tertia utrinque antrorsuni curvata; macula opaca poste-

riore laterum segmenti quarti a margine postico louge

remota, ad macularti opacam anticam appropinquata.

Pecìes medioeres; femoribus auticis vakle incrassatis,

subtus spinis duabus magnis et praeterea spiuulis com-

pluribus armati«; tibiis curvatis.

minden csípő előtt egy-egy gödröcske látható. A harma-
dik hasi varrány mindkét oldalon előre hajlik; a negyedik
hasi szelvény oldalain levő két homályos tolt közöl a hátsó
igen távol áll a szelvény utószélétől s az első folt közelé-
ben fekszik. A lábak középszerűek; a tetemesen vastago-
dott mellső czombok alól több kisebb és két nagyobb
tövissel fegyverzcttek ; a mellső lábszárak görbültek.

7. T. t'OXTRACTUS H.-SCH.

Niger, subopacus ; thoracia marginibus lateralibus
medio obtuse sinuatis, anguste albidis ; hemelytris griseo-
tlavcsccntibus, posterius fuseo-maculatis , membrana
albida, fusco-veuosa ; macuhs pectoris ad eoxas, fulcris,
geniciilis imis, tibiis tarsisque rlavo-ferrugiucis, tibii.s
anticis dimidìo apieali piceis. ?. Loug. 3i. Lat. 1£ *%>•

/'(«•/il/««'»'«* rtmtrartnii H.-ScH. Nőm. ént. I. p. 45.
(1835); \Vunz. Ins. IV. p. 97. tig. -MO. (IS.'ÍÍI); VOLL.
Tijdsch. voor Elit. Ser. 2. V. p. 285. 18. tab. 11. fi g. 8.
(1870).

i contractus FIEB. Eur. Hern. p. 1S8. 1.
(1861); DOUGL. et SCOTT Brit. Heni. I. p. 186. 4. (1865);
LETHIERIÌY Cat. des Hern, du Nord. Ed. I. p. 24. (1869);

Ed. "2. p. 18. (1874).

1,1/i/iifHii /Htitiiiìfitiis THOMS. Opusc. ént. II. p. 2(X1. 49.

(1870).

Fekete, csaknem fénytelen; torjának tompán öblös

oldalszélei keskeny feliérek ; röptyűi szürkés-sárgák, utó-
feliikön sötétbarna foltosak; röphártyája fehéres, barna
erezettel; mellén a csípők mellett levő foltok, valamint
tomporai és czombjainak végső csúcsa lábszárai- és
kocsáival együtt rozsdasárgák; mellső lábszárai csúcs-
felükön feketés-barnák.

E fajt, mely Európa nyugati tartományaiban száraz
levelek és uövénylmlladékok alatt egész éven keresztül
elég gyakran található, sőt mely még Algírban is előfor-
dul, nálunk eddig csak Fuss KÁROLYNAK sikerült a vörös-
toronyi szorosban hükkfahéj alatt felfedezni. Magamnak
még sehol sem lévén alkalmam gyűjteni, leírását is csak
fraucziaországi példányok után készítettem.

PLATYGASTER SCHILL.

Beiti: zur Ént. I. p. 37. (1829}.

GASTRODES WESTW. /»f/W. Moti. Clasxif. II. ]>. 12%. (1840J.

HOMALODEMA FIEB. Eur. Il'm. ]>. -19 ,'t!87. (1861}.

Corpus valdc depressimi, subovatum, anterius sensiru
acuminatimi. Caput trianguläre, longius quam latius,
parte intraoculari oculis thoracem haud tangentibus fere
quadruplo latiore. Rostrum pone coxas intermedias pro-
ductuui, artieulo tertio quarto duplo vei plus duplo loii-
fíiore. Antennáé articulo primo apicein capitis plus minus
lolite superante. Thorax trapczoideus, antrorsuni forti-
ter angustatus, apice distinctissime sinuatus et collari
angustissimo iustructus. Scutellum subaequilaterum.
Hemelytni completa; clnvo seriatiin punctato. Venter
sul uni tertia utrinijue i-ecta; macula opaca posteriore
laterum segmenti quarti a margine postico louge remota,

A test igen lapított, tojásidomu, elófelé egyenletesen
szűkült. A lej háromszögű és hosszabb mint szélesebb: ;i
szemek között fekvő része csaknem négyszer oly széles,
mint a törj előszélét nem érintő szemelv. A sxipcsőr a
kii/épső csipők mögé nyúl ik, harmadik ixüléke kétsxer
vagy több mint kéts/er oly hoss/u. mint ;i negyedik izü-
lék. A csápok első izülékc a fej csúcsán többe' keu'sbbé
túl nyúl ik. A törj l 'erdényded, elől'elé tetemesen sx .űki i l t :
igen keskeny nyakörvvel e l látott elős/élén szembetűnő-
lég öblös. A pnj/ska csaknem egj'eiioldalu. A röptyűk
tökéletesen kifejlődvék; a clavus soros pontozássul. A har-
madik hasi varrány mindkét oldalon egyenes; a negye-
dik hasi s/elvény oldalain levő két liomályos i'olt közöl a
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ad maculam opacam anticam appropinquata. Pedes
mediocres ; femoribus anticis valde incrassatis, subtus
denticulatis et praetcrea spina magna vel spinis duabus
maguis armatis.

hátsó igen távol áll a szelvény utószélétől s az első folt-
hoz közeledett. A lábak középszerűek; a tetemesen
vastagodott mellső czombok alól fbgacsoltak s azonkívül
egy vagy két nagy tövissel fegyverzettek.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

l (2). Az első csápiziilék csak kevéssel nyúlik a fej csú-
csán túl; a törj előfeléu euyészetesen pontozott,
sima. — P. Aliii'tiít L.

2 ( 1 ) . Az első csápiziilék felónyivel nyúlik a fej csúcsán
túl ; a törj előfele szembetűnő egyenletes ponto-
zással. — P.J'rrnti/infiift L.

1. P. ABIETIS LIN.

Niger ; lobo antico thoracis sublaevi ; antennarum
articulo primo apicem capitis panilo superante ; illarum
articulis duobus basalibus, apice articuli secundi excepto,
thoracis marginibus lateralibus angustis ét parte poste-
riore, henielytris, abdomiue, limbo postico prostethii et
rnetastetliii, maculis pectoris ad coxas pedibusque flavo-
fermgineis <f. y . Long. 6£—7£. Lat. 2—2j ™/m.

cf. Femoribus anticis subttis spinis duabus validis

armatis.

íj! . Segmento ventrali quinto postice angolaiam emar-

ginato, emargiuatiu-a basili segmenti subattingente.

Cime* Abietis LIN. Faun. suec. Ed. 2. p. 257. 9G9.

(1761); SCOP. Eiit. cani. p. 125.364. (1763); LrN. Syst.

uat. Ed. 12. I. 2. p. 732. 115. (1767); GOEZEEnt. Beytr.

II. p. 224. 115. (1778); FABK. Spec. ins. II. p. 375. 222.

(1781); Maut. ius. II. p. 307. 290. (1787); GMEL. Syst.

uat. I. 4. p. 2189. 115. (1788).

Cimex fffossipcs DE GEEE Mém. III. p. 308. 37. tab.

15. fig. 20 et 22. (1773).

Miria Abietis FABE. Ent. syst. IV. p. 187. 15. (1794),

Syst. Ehyng. p. 25G. 16. (1803); PANZ. Fami. Germ. 92.

tab. 22.

Lyi/aeus aliftia LATE. Hist. uat. XII. p. 218. 24.

(1804) ; FALL. Mou cim. Suec. p. 68. 14. var. p. (1807) ;

Hern. Suec. Cim. p. 61.21. var. 3. ( 1829) ; THOMS. Opusc.

ent. II. p. 198. 45. (1870).

riati/1/a.iti'i- aìiiftix SCHILL. Beiti', zur Ent. I. p. 83. 2.

(1829); H.-ScH. Noni, ent, I. p. 45. ( 1835) ; KOLEN. Mei.

i-ut. II. p. Sii. 57. ( I S Ì 5 ) ; STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh.

1872. p. 02.

Pachymerus Allieti* BURM Handb. II. 1. p. 295. 4.

(1835); VOLL. Tijdsch. voor Ént. Ser. 2. V. p. 270. 1.

tab. 10. fig. 1. (1870).

PacÌHjnirrus ( Anci/ìnjnis) Abiftis FLOR Rhyiich. Livi. I.

p. 233. 4. (1860).

Hiimaliidema abietis FIEB. Eur Hem. p. 187. 1. (18G1 ) ;

SiALÜfv. Vet.-Ak. Förh. 18G2. p. 218. 1.

(fastrudes Abietù DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. I. p.

107. I . (1865).
*

Fekete; torjának előfele csaknem egészen sima ; csáp-
jainak első izüléke csak kevéssel nyúlik a fej csúcsán túl,
azoknak két tő-izüléke (a másodiknak csúcsát kivéve),
továbbá szipcsőre, torjának keskeny oldalszélei és utófele,
röptyűi, potroha, mellén az elő- és utómell utószéle s a
csipők mellett levő foltok lábaival együtt rozsdasárgák.
— A hiúi mellső czouibjai alól két nagy tövissel fegyve-

rezvék. A nőstény ötödik hasi szelvénye utószéléu szög-
letesen kimetszett, e kimetszés oly mély, hogy csaknem
az illető szelvény tövéig ér.

Földrészünknek majdnem valamennyi tartományában,
főleg hegyes vidékeken gyakori. — Hazánkban csak az
éjszaki és keleti hegyes tájakon tanyázik; de itt is ritka.
Április elejétől augusztusig fűz- és feuyőfahéj alatt ész-
leltetett Szepes-Igló, Eozsnyó, Kolozsvár és Alsó-Sebes
(Szebenszék) mellett, valamint a Vervu-Petru lábánál
a Szász-Sebesi hegységben és a dúsi hágónál Fogaras-
viclékeu.

g. P. FEIÌRUOINEDS LIN.

Ferruginei!s; antcnnarum articulo primo apicem

capitis parte dimidia superante; capite, thoracis lobo

antico punctatissimo peotorecnìe uigris ; limbo postico

prostethii et motastcthii nee non maculis pectoris ad

coxas feiTugineis. if. ?. Long. C|—?i. Lat. 2—2£ '"/m.

cf. Femoribus anticis subtus apicem versus spina

magna armatis.

? . Segmento ventrali quinto postice latissime obtu-

sissimeque sinuato.

Cinii'.f fernu/iiietm LIN. Syst. nat. Ed. 12. I. 2. p.
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730. 00. (1707); GMEL. Syst. nat. I. 1. p. 217S. 99.
(1788).

Lygaeus abieti&J?aüL. Moii. cim. Succ. p. 08. 14. (1S07) ;
Hern. Suec. Cim. p. 01. 21. (1820); ZETT. Ins. Lipp. I.
p. 201. 13. (1840).

Platygaster ferrugineus SCHILL Beitr. zur Ent. I. p. 82.
1. tab. 7. (ig. 7. (1820); HAHN Wanz. Ins. IH. p. 31. li-.
254. (1835); H.-Scn. Nom. ent. I. p. 45. (1835); KOLEN.
Mei. ent. II. p. 85.55. (1845); STALÜÍV. Vet.-Ak. l'Y.rh.
1872. p. G2.

Rhyparochrornus feniigineus K A H L U . Meni. Gcoc. Fenn.
p. 04. 17. (1848).

Pai'lii/nii'nix f AIK-I/III/HIX/ ferruffineus FLOR lihynch.
Livi. I.p. 235. 5. (1800).

Homaiadema ferrugineus FIEB. Eur. Hern. p. 187.2.
(1861).

1862. p. 210. 2.
STAL Ol'v. Vet.-Ak. Förh.

DOUGL. eí SCOTT Brit. Hem. I.
p. 168. 2. tab. G. fig. 4. (1865).

Pachymerus ferruffineus VOLL. Tijilsch. voor Eut. Ser.
2. V. p. 271. 2. tali. 10. fig. 2. (1870).

Lygaeus ferrugineus TIIOMS. Opusc. ent. II. p.-100.
46. (187(1).

n:

Rozsiliilmrna; első csápizüléke telényivel n y ú l i k ;i l'ej
csúcsán túl; feje és torjának előfele szembetűnően ponto-
zottak s mellével együtt feketék, ez utóbbin csak az elő-
és i itomeli utószéle s a csípők mellett levő foltok rozsda-
barnák. — A him mellső czombjai alól egy nagy tövissel
felszereltek. A nőstény ötödik hasi szelvénye utószéléu
igen tompán öblös.

Tcnyészési térkőre ax előbbiével körülbelül összeesik.
- Nálunk azonban még az előbbinél is gyérebben fordul

elő és egyedüli biztos lellielye csak Erdélyből ismeretes,
a hol Fuss KÁROLY gyűjtötte májusban a Szebeus/ék
területén fekvő Talmacsel mellett régi erdei fenyő-tobo-
zokban. A magy. nemz. múzeum gyűjteményében van
két magyarországi példány a lelliely közelebbi megjelö-
lése nélkül.

K I L E N C Z E D I K A L C S A L Á D .

PYRRHOCORINA STAL.

Caput trianguläre, minus latum ; jugis tylo
distincte brevioribus. Ocelli muli. Thorax auterius
snlcis íluobus transversis destitutus, postice haud
convexo-dcclivis. Membrana areolis duabus vei tribus
basalibus, vénás plures longitudinales, interdnm
aliaste >iiiosantes emittentibus instructa. Hamus ala-
rum e véna subtensa eraissus vei deficicns. Abdomen
spiraeulis segmentorum onmium vei saltem trium
iipicaliuni in ventre positis ; suturis nonnullis ventra-
libus plerumque utrinque siuuato-curvatis.

A fej háromszögű, nem feltünöleg széles ; a járom-
lemezek a fejbütyökuél szernbetünöleg rövidebbek.
A szemecsek hiányzanak. A törj elöfelén két haránt-
fekvő barázda nélkül, utószélén nem domboruan
k'jtös. A röphártya tövén két vagy három se j t te l .
melyekből több, néha egymás közt összefolyó hossz-
ér veszi eívdrtrt. A szárnyhorog az alsó föérböl ered
va^'v hiányzik. Valamennyi v;i^ry legalább a lián un
utolsó potrohszelvény léglikai a hason vannak elhe-
lyezve ; néhány husi varrány többnyire mindkét
oldalon öblösen előre ha j l ik .

K/.ru i i l c s a l j í d , iiiuly u többiuktől iolcjí ;i
teljes hiánya által tér el, és uu'lyut e miatt, mint t'c
r i i i l i té in, több s/erzű külön csaláilnak tart, l i > ^ i i i k : í l > l i a
forró I'öldövi lájakon v a u i l l c r j i d v c . Az európai famiate-

riilet k t ' i - r t é i i l i i ' l ó l csak két IK-IIK- lóri iul «lő, melyek
k c i / ó l i i x eiíyik ha/.ihikbaii is teiiyésy.ik és 'J l'aj s í i t á i vau
képviselve.
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PYßRHOCOEIS FALL.

Nar. incth. Hern. <ìisp. L>. 9. f 1814 J.

I'LATYNOTUS SCHILL. Beil r. Átír Ént. I. p. 37. f 1829 J .

MEGANOTUS LAP. Ess. Hí-m. i>. 38. f 1832J.

Corpus oblongo-ovatum. Caput trianguläre, subaequi-

laterum, usque ad oculos sessiles immersimi. Kostrum

coxas posticas attingenti, articulo basali capiti longitu-

dine subaequali. Aiiteunae crassiuseiuae, articulo primo

apicom capitis parte plus quam dimidia superante. Tlio-

rax trapezoideus, marginibus lateralibus acutis, leviter

explanatis. Scutellum trianguläre, acquila terűm. Hem-
elytra corio margine apicali rotunclato instructa, saepis-
sime abbreviata, membrana destituta, apice membraua-
ceo-limbata et leviter valvantia, vel completa, membrana
areolis diiabus basalibus iustructa. lucisurae ventris
omnes suliparallelae, subrectac. Peilca mediocres, femo-
ribus auticis incrassatis et subtus spinulis iiouuullis ar-
matis.

A test hossztoj asciati. A fej háromszögű, csaknem
egyenoldalu és egészen az ülő szemekig a torjba siüyesz-
tett. A szipcsó'r a hátsó csípőkig ér, tő-izüléke a fejjc'l
körülbelül egyenlő hosszú. A kissé zömök csápok első
izülékc több mint felényivel nyúlik a fej csúcsán túl. A
törj ferdéuyded; oldalszélei élesek és kissé szélesedettek.
A pajzska egyenoldalu háromszögű. A röptyflk a corium
utószélén kerekítettek és vagy többnyire rövidültek, mely
esetben a röphártya hiányzik s csak keskeny szegély
alakjában van jelen, vagy pedig tökéletesen kifejlődvék,
a midőn is röphártyájuk erezete két alapsejtet képez.
Valamennyi hasi varrány párhuzamos és egyenes. A lá-
bak középszerűek; a vastagodott mellső czombok alól
néhány töviskével i'elszcreltck.

A FAJOK ÁTNÉZETE.

(2). Színezete vörös és í'ekete; a vörös corium kö-
zepén egy nagy gömbölyű fekete folttal. — /'.

L.

2(1). Színezete feketés; a sötétbarna corium oldalszélc
keskeny szalmasárga szegélyzettel. — P. iii
tiix KOLEN.

1. P. APTERUK MN.

Niger, supra punctulatus ; limbo ornili thoracis, corio,
maculis ad coxas limboquo postico segmentorum pectoris
omuiuni et segmenti vciitralis sexti, h'mbis antico et la-
teralibus prostethii iu:c uon abdominis limbo ruliris;
maculis corii duabus, una magna rotimela media, altera
parviuscula oblunga propc basili, anguloque apicali
uigris ; membrana rudimentaria vel raro completa, iiigro-
fusca. d". ?. Long. 8£—ll£. Lat. 2£—3£ %.

cT • Segmento genitali primo rubro.

? . Segmentis geuitahbus coucoloribus, nigris.

ciiiir.r (i/iti'i-i/.t LIN. Syst. uat. Ed. 10. I. p. 447. 55.

(1758); PODA Ins. Mus. Graec. p. 58. 18. (1701); SCOP.

Ent. carii, p. 127. 370. (17(53); LIN. Syst. uat. Ed. li.

I. 2. p. 727. 78. (1767) ; DE GEEK Meni. III. p. 276. 20.

(1773); FABK. Syst. ént. p. 721. 121. (1775); SULZEK

Gesch. der Ins. p. 97. tab. 10. fig. l i . ( 1 7 7 6 ) ; GOEZE

Ent. Beytr. II. p. 213. 78. (177S) ; SCHRANK EU. ins.

Austr. p. 2S1. 511. (1781); FABK. Spec. ins. II. p. 366.

109. (1781); Maut. ins. II. p. 301. 223. (1787); GMBL.

Syst. nat. I. 4. p. 2172. 78. (1788); Bossi Fami. etr. II.

p. 24-1. 1322. (1790).

Ijijijai'itx iijiti'n/n FÄHE. Ent. syst. IV. p. 161. 90.

(1794); HAUSM. ÌII!LLIG. Mag. für Ins. I. p. 229. (18(11 ) ;

WOLF Ic. cim. III. p. 102. lig. 102. (1802); FABR. Syst.

Blryng. p. 227. 116. (1803); LATE. Hist. nat. XII. p. 2^5.

10. (1804); Eegne an. Ins. p. 390. (1817).

Lii/i'iia apterua WALCK. Faun. Paris. II. p. 346. 3.

(1802).

ri/1-i-linroríx i-ttlinarifiixis FALL. Suppl. cim. öncc. p. 6.

(182C); Hern. Succ. Cim. p. 4r>. 1. (1829).

l'lutijnotus ajiteriM SCHILL. Beitr. zur Ent. 1. p. 57.
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(1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 19. fig. 11. (1831); KOLEN.

Md. eilt. U. p. 09. :ii>. (IS-fö).

Axti'iiniiii (ijiti-riuii SPIN. Ess. Hern, p. 1 7<S. 1. (18IÍ7);

COSTA Cim. Neap. ccnt. I. p. 48. 1. (1838).

.luti-iiiiiid ii/i/irn BLANCH. Hist. des Ins. III. p. 129.

tab. 5. fig. 1. (1840).

i'ljn-lincnl-ix a/iiinix Jill l i .M. l l i l l ld l l . II. 1. p. ÍSC). Ii2.

( l s:;:.); lI.-ScH. Nom. eilt. I. p. W. ( 18:10); AM. et SKHV.

Hist. dos Hóm. p. i'(ü). 1. ( lSi : i ) ; FLOU lüiyneli . Livi. I.

p. 2 l i > . I . (18(10); Finn. Eur. Ilem. p. lli:i. ü. ( 1 8 ( 1 1 ) ;

DOUGL. et SCOTT Brit. lleui. I. p. l (il. 1. tab. (i. fig. -Ì.

(1865).

Fekete, felül pontozott ; torján valamennyi szegély,

ró'ptyűiu a corium, mellón az egyes szelvények utós/éle,
az eló'mell elő- és oldalszélei s a csípők mellett levő fol-
tok, valamint hasáu az olclalszélek s a hatodik szelvény
utószóié vörösek ; a corium közepén egy gömbölyű nagy
fekete folttal, mely előtt töve felé még egy hasonló színű
hosszúkás kis petty fekszik ; a corium azonkívül még
csúcs-szögletén is fekete ; röphártyája rendesen durványps
vagy csak ritkán tökéletesen kifejlett és feketés-barna.—
A him első ivarszelvénye vörös; a nőstény ivarszelyény.ei
ellenben mind egyszínű feketék.

Mindenfelé közönséges faj, mely a tágabb értelemben
vett európai fauna-birodalomnak mind a hat területén
előfordul. Tenyészési térkörénei déli határait Afrikában
a Sahara-sivatag, Ázsiában Jeruzsálem és Bagdad jelölik.
Hogy Szibériában mily messzire terjed délre és keletre,
még bizonyosan nem tudjuk ; e határvonal megállapítása
azonban a közép-ázsiai orosz expeditióktól bízvást
várható.

Mint mindenütt, iigy nálunk is igen közönséges.
Erről tanúskodik már azon körülmény, hogy ez az egyet-
len Lygaeida-faj, melyet köznépünk is ismer, és melynek
nálunk népies elnevezései vannak. E magyar tájnevek,
melyeket a »Természettudományi Közlöny« VI. k ö t e t é -
nek márcziusi füzetében vidékenként Összeállítottam, a
következők: bodobáncs, lind/ilitics, Imiin, /uniti lnifxi, bödtibácsi,
liiiili'rxlii'; suszter-bogár, vörös-bogd'r, ordináncn-boi/ár ; rcrii-
iujtö, verSköltlí; papbot/ár, muemondóbogár, muésbof/df;
liiiltilj'ii; Ixti'ii bogárkája.

A telet tökéletesen kifej lett állapotban tölt i , és mi-
helyt a/, első melegei)!) napsugár kisüt, eló'lmvik t é l i r e j -
tekeiből. Falak és fák tövében s más védett hehvkrn
nagy csapatokban sütkérezve tölti aztán napjait. Pár/ási
ideje április közepe táján ke/dó'dik és eltart körül-
belül két hónapig. Aknáival június elejétől október koxe-

l l ímVATll M /.A : UAO7ABOBSZAQ LVi . .u : lDAi .

péig találkozhatni. A tökéletesen kifej lett rovar
durványos röpszcrvekkel fordul elő; de néha tökéletesen
kife j let t röphártyákkal bíró példányokra is akad U7. em-
ber. — Legmagasabban eddi-í a mehádia i I l e r k u l e s l ' i m l ő
felett emelkedő Domoglet lejtőin és/leltein.

A magyar faunateriüeten eddi^ a követke/.ő i i i e^yék l i rn
észleltetett: Pest,, Sx('kcs-l«'eliéi-, Tolna, Somogy, Zala,
Veszprém, Komárom, (!yőr, Pozsony, Zólyom, Nógrád,
(lömör, Szepcs, Torna, A l i a u j , Zemplén. linrsod, S/.a
bölcs, Bihar, Békés, Csongrád, Tenies, Szörény, K r a s / n a ,
Belső-Szolnok, Kolozs, Torda és Alsó-Fehér ; lová l i lu
Segesvárszéken, valamint az e^ész sz;ísx. l ' o l d i m ; H o r v á t -
országban Zágráb, Szlavóniában Pétervárad mellett.

;'. P. .V.IlifílNATUS KOLEN.

Niger, supra punctiüatus; thoracis parte posteriore
hemelytrisque castaueis veinigro-fuscis; margine laterali
thoracis et corii, plerumque etiam abdominis, limbo
postico segmentorum pectoris omnium, limbis antico et
lateralibus prostethii, maculis ad coxas, fulcris, geiiiculis
imis, tibiis uec non articolo basali tarsorum sfcramineis;
membrana rudimentaria vei rarissime completa, ui j jr i-
caute. d1. ?. Lóiig. 6è-7^. Lat. 2—2J "'/».

cf. Tibiis anticis subtus denticulatis.

l'lati/<i<ixtri- iniii'i/iiiutiiii KOLEN. Mei. ént. 11. p. 8(1. "ili.

tab. 10. rig. 22. (1815).

l'i/i'rlii'H'iii'ix fitsco-punctatits STAL Ént. Zeit. XIX.

p. 1S2. 33. ( lSÓS).

J'iji-rlmnirix ii/iin/ii/<i/iix VIKH. Elír. Heiu. p. 102. 1.

(1861).

I'i/i-rlinnirix xi/iiríciix KUSCHAK. Horae S. E. EOKS. 1\'.

p. 98. (18(57).
*

Fekete, felül pontozot t ; torjaim k utót'ele roptyüivel

együtt gesztenyebama v.-igy l iarmis-lekete ; u törj és

eorium, sőt töl)l)iiym: egyszersmind a potroli n l i l i i l j t i i r -
kiínyai, továbbá mellén nz egyes szelvények utószéle, MZ
előrnell elő- és oldalszélei s n csípők mellett levő f o l t o k ,
tomporai, czombjainalí végső csúcsa, lábszárai, nem
különlien kocs;iin:ik tő-izüléke szahnasárgák ; röpliártyiíjii
rendesen ilurványos, csuk a legritkább i ' set i 'k l ien toki ' lc-
tc ' sen kife j lett , és feketés. — A Ilim mellső l ; i l i sxárai : i lól
fogacsoltak.

Ezen kelet-európai faj, melyet legelőször K o i . i \ \ n
ismertetett meg a Kaukázusból, Német- és Olaszország-
tól ke/tlve eddi;,' ke le t ív S / i l i é r i i í l i a n e^'és/.en Irkui-ski^
ésxleltetett. — l lazi ínklian ápri l i s e le jé tő l július végéi;,'

l»
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eddig meglehetős gyéren találtatott; csak egy ízben
187-. július 7-éu gyűjtöttem a budai Gellérthegy déli
lábánál egy parlag szőlőben a somkórón (Melilvtus ufrii-i-

igeu nagy mennyiségben. Lclhelyei ezenkívül a

Imdai Farkasvölgy, a pesti Rákos, Simontornya (Tolna
viii.). Nagyvárad, s Nagy-Csűr és Szent-Erzsébet (Sze-
beuszék). A kifejlett röphártyás példányok igen ritkák;
nekem eddig csuk egyet sikerült kézrekeiitenem.

T I Z E D I K A L C S A L Á D .

HETEKOGASTKINA STÁL.

Caput trianguläre, minus latimi ; jugis tylo di-
stiucte brevioi'ibus. Ocelli distincti. Thorax auterius
sulculis duobus transversis destitutus, postica haud
convexo-declivis. Membrana venis dualms interiori-
bus anterius vena transversa conjunctis, venis reli-
quis e vena transversa vel ex areolis duabus basali-
bus ernissis instructa. Hainus alarum e vena co'n-
nectente emissus. Abdomen spiraculis omnibus in
ventre distingueudis et a margine remotis; sutu-
ris venträlibus rnargines attingentibus, utrinque
rectis.

A fej háromszögű, nem feltünőleg széles; a járom-
lemezek a fejbütyüknél szembetünöleg rövidebbek.
A szemecsek tisztán kivehetők. A törj elöl'elén két
haránt fekvő barázda nélkül, utószéléu nem dóm]io-
nian lejtős. A röphártya két belső ere elöl egy haránt
futó ér által van összekötve, a többi ér egy haránt
futó érből vagy két alapsejtből ered. A szárnyhorog
az átfogó érből ered. A potroh valamennyi léglika
a hason látható s az oldalszélektől kissé távolabb áll ;
a hasi varrányok az oldalszélekig érnek és mindkét
oldalon egyenesek.

A röphártya sajátságos erezete és az átfogó érből
eredő szárnyhorog képezik azon főjellegeket, melyek e
csekély terjedelmű alcsaláclot a többiektől elválasztják.
Az Európában tenyésző két uem l'annaterületünköu ösz-
szesen öt faj által képviseltetik.
l (2). A test idoma hosszúdat!; a törj oklalszélei tompák;

a melino czombpk alól tövissel fegyverezvék. —
fíeterogaster HCHILL.

l ). A test tojiístliitl idomú; a harántos törj oldalszélei
lemezidomulag szélesetlvék ; a mellső czombok
tövis nélkül. — 1'latyjjla.v FIEB.

HETEROGASTEß SCHILL.

fíeitr. zűr Ént. I. p. 37. (182!) J.

PHYGAS FIEB. /•// WEITENW. Bi-itr. L i>. 347. ( 2836).

PHYGADICUS FIEB. llìii/ii<-ìii>ti>i/r. i>. 37. (1S51J; Enr. Ilcm. p. 52 ét 201. f 1861).

Corpus valde oblongum. Caput trianguläre, aequila-

terum; oculis ultra latéra apicis tlioracis prominulis;

bucculis minutis. Eostrum médium mesostethii attingeiis,

articolo basali capite breviore. Antennáé articulo primo

apicem capitis panilo superante. Thorax trapezoideus,

A test liosszudacl. A fej háromszögű, egyenoldalu ; a
szemek a törj előszögl^tein túl kiállók; az ajaklemezels
kicsinyek. A szipcsőr a középniell közepéig ér, első izü-
léke a fejnél rövidebb. A csápok első iziüéke csak kevés-
sel nyúlik a fej csúcsán túl. A törj ferdényded, oldalszélei
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latorilius obtnse submargiiiatis, medio subsinuatis. Scu-
ti'lluvn longius qnain latius. Hemelytra completa; davo
seriatim piinctato; venis membrauae quatuor ex aroolis
tribus basalibus omissis. Pedes ruediocres; fenioribus
i i n t i c i s Icvitcr incrassatis, subtus apicem versus spinula
armatis; artieulo basali tarsornm posticorum apicalibus
cUlobus ad uuum acqnilougo voi longiore.

tompák, közepükön kissé öblösek. A paj/ska l ioss/al i l i
mint s/élesebb. A r ö p t y í i k t ö k c ' l c t c s c i i kirrjló'ilvrk ; ;i cl.-i
vus soros ponto/assai : a röphárt va m'.iry l iossx- i-rc li.-iroiu
alapsrjtbó'1 vcsx.i eredetét. A lábak középszerűek : a kissé
vastagodott mellső cxombok alól egy tövissel l'cfjvvorzet-
tek; a hátsó kocsák elsó' izülékc oly hosszú va^y pedig
hosszabb, mint a második és harmadik iziilék együtt véve.

A FAJOK ATNKZETE.

1 ((i). A test felülete iiem szőrözött, legl'ölebb csak gyön-
gén pelyliedzű.

2 (5). Valamennyi c/oinl) fekete, egyedül csak azok csúcsa
igen keskeny világos színezettel.

'! (1). A corinni egyszínű ; a liíbs/.árak két sötét, gyíírüvel.
- //. CH/'C.STC/I.S H.-ScH.

/(. (3). A covium utószóié feketós; a lábszárak három sötét
gyűrűvel. — //. H f finis II.-Scii.

r>(2). A középső és hátsó c z n i i i l i n k dive világos szino-
zetü; a lábszárak két sötétes gyűrűvel.— //.
Arti'Htixiac SCHILL.

0 ( 1 ) . A test felülete hosszú szőrözuttol ; a lábszárak
három fekete gyűrűvel. — //. l'rtii-ae FABR.

1. H. RVFESCENS H.-SCH-

Niger, iiitiilulus, parce pubesceiis; anteunarum arti-
eulis (luolms apicalibus basi, verticis macula basali par-
viiiscula, thoracis parte posteriore, apice scutelli, heme-
lytris, maeulisconnexivi nec uou geniculis, tibiis tarsisque
flavescenti-griseis vei fusco-testaceis ; tibiis basi apiceque,
articulo tarsorum basali apice, articulo tertio totó iiigris ;
membrana hyalina. d1. 5 . Long. Cg— 7 J. Lat. 2 — 2J '"/;«.

5? . Segmento ventrali quinto postico profunde emar-
ginato, emarginatura basin segmenti attingente, segmento
quarto postico vix sinuato.

Hcteroi/tixti'i- ni/'i'xci'ìi.t H.-ScH.,PANz. Faun. Germ. 135.

tal). 17 ; Nőm. ént. I. p. 40. (1835).
Plii/i/ax \i']ii-1ti<- FIEB. in WEITEN w. Beitr. I. p. '.'>'i*.

i>S. tab. 2. fig. 24. (1830).
lli'lfi-ni/iixti'r liiriilnr KoLEN. Mei. ent. II. j i . SS. 5S. tab.

9. fig. 10. (ISÍ5).
iix \i'/n't<ii' FIEH. Eur. Hem. p. Í201 . I . ( 1 sii 1 ).

Fekete, fénylő, csak gyöngén pelyhedző; csápjainak
harmadik és negyedik ixiiléke tövén, IVi tct t ' l j é i iek tövén
pedig egy kis petty, valamint torjának utól'ele, pajzská-
jának csúcsa, röptyüi, a conncxivum foltjai és czombjai-
nak végső csúcsa, lábszárai- és Icocsáival együtt sárgás-
szürkék vagy rőtsárgák; lábszárai tövükön és csúcsukon,
kocsáinak első iüüléke csúesiin. h a r m a i l i k i/üléke pedig
egészen feketék ; röphártyaja áttetsxó. - - A nőstény
hasán az ötödik szelvény utószélén mélyen kimetszett,

oly mélyen, hogy a kimctszés az illető szelvény tövéig
ér ; a negyedik szelvény utószóién csak alig észrevehető-
lég öblös.

Déli faj, mely keletre Dél-Oroszországban Sareptáig
és a Kaukázusig vau elterjedve. — Nálunk ritka; eddig
csak Debreczen, Bihar-Mező-Keresztes, Oravicza és ax
ogulini végezrcd területén fekvő Josefsthal mellett gyüj-
tetett egyes példányokban.

S. H. AFFIKIS H.-SCH.

Niger, subnitidus, parce pubesceiis: a n t e n n á m u l u r t i -
culo secundo parte plusquam dimidia apicali, avticulis ter-
tio et quarto basi apiceque fusco-testaceis; thoraris pai-te
posteriore, apice scutelli hemclytrisqiie flavo-testaceia :
corio apice nigi'o - limbato ; membrana decolore, disco
nigro-biguttata; m a c u l i s connexivi. geniculis imis. t ibi is
tarsisque flavo albidis; illarinn annul i s t r ibus, borum
articulo basali apice, articulo u l t imo totó niiiris. ?. J.
Long. «Ì-71. Lat. 2—2i '"/»,.

V . Si'gnii ' iito vent i -a l i q u i n t o postico profunde emar-

ginato, C-marginatura basin segmenti attingente, segmeuto

quarto postico leviter sinuato.

11,-iiTiiitttxtiT «//('«/.s- 11.-Sai. Noni ent. I. p. 46. (ls:::.i:

Wau/. Ins. IV. p. 7(1. lig. idi. (1*30).

l'hi/i/dx xi'iiiìi-iiìntì FIK», in WKITKXW. ]?i-itr. I. p. 34Í).

29. tab. 2. fig. 25. (1S3I1).
is-
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i/adicHs si'1/ticiilnti FIEB. Eur. Hern. p. 202. 2.
(1861).

*

Fekete, kissé fénylő és csak gyöngén pelyhetlző ;
csápjainak második izüléke csúcsától kezdve több mint
felén, harmadik és negyedik izülékei pedig tövükön és
csúcsukon barnássárgák; torjának utófelén és pajzskájá-
nak csúcsán kívül még röptyűi is halvány sárgásuk ; a
coi'ium utószélén fekete szeg'élyzettel ; röphártyája szín-
telen, csak közepén van két fekete petytyel jelölve; a
counexivum foltjai, ucm különben czombjainak végső
csúcsa, lábszárai és kocsái sárgás-fehérek ; lábszárai
három fekete gyűrűvel tarkázvák, kocsáinak első izüléke
csúcsán, utolsó izüléke pedig egészen fekete. — A nőstény
hasáu az ötödik szelvény utószéléu oly mélyen kimetszett,
hogy a kimetszés egészeu a szelvény tövéig ér ; a negye-
dik szelvény utószélén gyöngén öblös.

Tenyészési térköre Német-, Franczia- és Olaszor-
szágra s a Svájczra szorítkozik. - - Hazánkban Dr.
(TYERGYAI ABPÁD kedves barátom fedezte fel 1874. szep-
tember 8-án Belső- Szolnokmegyében Szükerék mellett
két példányban. Azóta már PÁVEL JÁNOS ni. u. múzeumi
gyűjtő is talált 1875. június 8-áii a budai Sashegyeu
három példányt.

3. H. ARTEMISIAE SCHILL.

Niger, subuithlus, parce pubesceus ; parte posteriore
thoracis, apice scutelli, hemelytris, maculis connexivi,
basi, femorum omnium, posteriorum etiamgeniculisimis,
tibiis tarsisque fusco-testaeeis ; anteuuis rufo-testaceis,
artieulo pruno, apice excepto, articulis tribus apicalilms
basi, duobus ultimis etiam apice, nee non basi et apice
tibiarum articuloque tarsorum basali apice, articulo ulti-
mo totonigris; corio margine apicali macula nigra, mem-
brana hyaliiia. tf. J. Loug. 5 — 5£. Lat.H— 1-J '"/,„.

5 • Segmento ventrali quinto postice profunde emar-

ginato, emarginatura basili segmenti subattiugente, seg-

mento quarto postice leviter emarginato.

Heterogaster iirtfiiiixiui' SCHILL. Beiti1, zűr Ént. I. p.
SS. tal». 8. fig. 3. (1829); H.-ScH., PANZ. Fami. Gemi.
121. tal>. C ; Noni, ent I. p. 40. (1835).

Heterogaster ( 'ormiUIae KOLEN. Mei. ent. II. p. 88.59.
tab. i), fig. 17. (1815).

Phytfadicìts Artt-misiae FIEB. Eur. Hern. p. 202. 3.

( i s i i l ) ; DOUCÌL. et SCOTT Brit. Hern. I. p. 22í. 2.

( 1 sr,5).

Fekete, kissé fénylő és csak gyöngén pelyhedző ; tor-
jának utófele, pajzskájának csúcsa, röptyűi és a couuexi-
vum foltjai, továbbá czonibjaiuak töve, lábszárad és kocsái
barna-sárgásak ; csápjai rőtsárgát, izülékeik közöl az
első csaknem egészen (csak csúcsát kivéve), a három
utolsó tövéii, a harmadik és negyedik azouki\iil még
csúcsán is fekete ; hasonló színezetet mutatnak lábszárai-
nak töve és csúcsa s kocsáktak első izüléke csúcsán, utolsó
izüléke pedig egészen ; a corium utószéléu egy fekete
pettyecske foglal helyet; röphártyája áttetsző. — A nős-
tény hasáu az ötödik szelvény utószéle oly mélyen
kimetszett, hogy a kimetszés csaknem az illető szelvény
tövéig ér; a negyedik szelvény utószéle gyöngén kimet-
szett,

Európa központi, déli és délkeleti tájait lakja; sőt
egy példányban már Angolországbau is reá akadtak. —
Faunaterületünkön meglehetősen el vau terjedve és május
végétől augusztus végéig gyérnövényzetü száraz helyeken
tanyázik. Lellielyei: Budapest és Kis-Szeiit-Miklós (Pest
vni.), Nagyvárad, üravicza, Baziás és Grebeiiácz (Temes
vm.); a felvidéken Komjáti (Torna vm.), Homouua
(Zemplén vm.) és Szobráucz (Uug vm.).

4. H. UBT1CAE FABR.

(Fig. 5. Ala.)

Subaeuesceiiti-uiger, nitidulus, pilosus; auteunarum
articulis tribus apicalibus, macula transversa basali tho-
racis, apice scutelli hemelytrisque flavesceuti-griseis, his
fusco-punctatis; membrana decolore, disco parce fusco-
maculata ; maculis couuexivi pedibusque stramineis,
f'emoribus anticis fere totis, posterioribus apicem versus
maculis maguis confluentibus, tibiis annulis tribus uigris
iiotatis; tarsis articulo primo apice, articulo tertio toto
nigris. cf. ?. Loug. Gì—7. Lat. 2—21 m}m.

9 . Veutris disco ruíb-testaceo ; segmeutis veutralibus

quarto et quinto postice profondissime emargiuatis,

segmento sexto marginem posticum segmenti tertii attiu-

géute.

rinn-.,- l'i'ticiti' FABR. Syst. Ént. p. 723. 12!». (1775):

GOEZE Ent. Beytr. II. p. 258. 27. (1778); FAHR. Spec.

ins. II. p. 3G8. 180. (1781) ; Maiit. ius. II. p. 302. 231.

(l 787) ; GMEL. Syst. nat. I. i. p. 2178. 427. (l 788) ; Eossi

Faun. etr. II. p. 2i/i, 1329. (1790).

Lyijacuis l'rtii-ae FABR. Ént. syst. IV. p. 1GG. 106.

(I7!)l); Syst. Rhyng. p. 231. 13(5. (1803); LATR. Hist.

mit. XII. p. 217. 17. (1804); FALI,. Mon. cim. Suec.

p. 63. 2. (1807); ZETT. Faun. lapp. I. p. 469. 1. (182S);
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FALL. Horn. Slicc. Cim. p. l!t. 12. ( IS'2'.I); XKTT. Ins. läpp.
I. p. i><W. 1. (IS40); THOMS. OIHISC. ent. II. p. 185. K).
(1870).

lli'li'i-iii/nxli-r urtimi' SCHILL. Beiti1, zur Ent. I. p. 81.
I . fall). 7. tifi. S. (1829); HAHN Wanz. Ins. I. p. 73. fig.
i:{. (1831); BI-RM. Handb. II. 1. p. 203. 1. (IS!!:,) :
H.-ScH. Nom. cnt. I. p. 40. (1835); CUKT. Brit. Ént .
XIII. p. 597. 3. (is:j(i); COSTA Cim. Neap. cent. I. p. 10.
1. (1838); BLANCH. Hist, des Ins. III. p. 132. (1840);
SAIII .H. Mou. Geoc. Fenn. p. .VJ. I. ( ISIS); VOM..
Tijdsch. voor Ent. Her. 2. V. p. t > ! > < > . t a l i . 12. fig. 2.
(1870).

AJIÍIHIIIIX •nriii-tii- BRÜLL. Exp. scioiit. Mor. III. p. 7T>.
28. (1832).

Pachymerus f'rtictn' IÍAMB. Faun. And. II. p. 151. !l.
(1842).

r/ii/i/ui/ii-i/x l'rticar FLOR Ehyncli. Livi. I. p. 302. 1.
(1860); FIEB. Eur. Hern. p. 202. l. (1801); STÍL üfv.
Vet.-Ak. Förh. lSli-2. p. 223. 1.; DOUGL. et SCOTT Brit.
Hern. I. p. 222. 1. tab. S. fig. 3. (1865).

Érczeseii fénylő fekete és mindenütt szőrös; csápjai-

nak három utolsó izüléke, tor jánál; iitót'ele és p : i j/ská já-
iiiik csúcsa rüptyüivel együtt sárgás-szürkék, <•/ utóbbiak
l iariián pontoxottak; röphártyája sz ínte len, t-sak koy.opéii
Kyér l iarna pettyes: a conncxiv in i i f o l t j a i és l á l i a i s/a lma
sárgák, melisi') czombjai csaknem e^ésxen léketek, mij;
középső és hátsó czomlijai összefolyó nagy fekete foltok-
kal, lábszárai pétiig három fekete gyűrűvel je lö lv i 'k :
kocsáinak első izüléke csúcsán, harmailili iziiléke pedig
egészen fekete. -- A nőstény hasa közepén rőtsárga;
negyedik és ötödik hasi szelvénye pétiig utószélén igen
mélyen kimetszett, oly mélyen, liogy a hatodik l i a s i
szelvény a harmadik szelvény utnszélét ér int i .

E szőrös faj, mely a többitől még a női ivarszervek-
nek különböző alkotása által is feltüiióleg eltér, egész
Európában, sőt mégKis-Azsiában és Algirbau is tenyészik.

Nálunk sem ritka, s különféle növényeken, nevezete-
sen a csalánon élősködik. A telet tökéletesen kifejlett
állapotban tölti. Lellielyei: Budapest, Kis-Szeut-Miklós
és Puszta-Peszér (Pest várni.), Pality (Bács várni.),
•Pellérd (Baranya vm.); Tátrafüred, Paruó (Zemplén
vm.), Bél (Bihar vm.), Kolozsvár, Nagy-Csűr (Szelim
szék) és az erdélyi Mezőség.

PLATYPLAX HEB.

Ein: Tirili. i>. 52 ft 202. (1861J.

Corpus angustiuscule ovale. Caput trianguläre, trans-
versum; oculis ultra latéra apicis thoracis haud promi-
uulis; bucculis distiuctissime semicirculariter elevatis,
imtrorsum ultra apiceni tyli, retroi-suni usque ad dinii-
diuin eapitis extensis. Eostrum coxas iutermedias haud
attingeiis, articulo basali capiti aequilongo. Antennáé
breviusculac, articulo primo apicem eapitis dimidio supe-
rante. Thorax trapezoideus, transversus, marginibua
latcralilms lamiuatis, medio levissimc Kubsiaiatis. Scutel-
lum aubaequilaterum. Hcniely tra completa ; davo seria-
tiin pmictato ; veuis membranae quiituor ex areolis tribù«

l i i i s i i l i l i u s eniissis. Pedes crassiusculi; femoribus anticis

inenni lms; articulo basali tarsuruin postieoruni apicali-

lnis diiobus simul sumtis

A test tojásdad. A fej háromszögű, haráutos; a sze-
mek a törj eló'szögleteiu túl ki nem állanak; az ajakle-
mezek félliöridoniulag emelkedettek s elől a lej bütyök

| csúcsán túl, hátrafelé pedig a fej félliosszáig nyúlnak.
A szipcsó'r a középső csípőket nem éri el, tő-izüléke a
lejjel egyenlő hosszú. A csápok meglehetősen rövidf i i ,
első izülékük felényivel nyúlik a fej csúcsán túl. A törj
ferdéuyded, harántos; o l i l ; i K / i ' l r i lemezesek, közepükön
alig észrevehetóleg öblösek. A pajzska csaknem egyeu-
oldalu. A röptyűk tökéletesen kifej lód vők; a clavus soros
pontozással; aröphártya négy hossz-ere három alapsejt-
bőlered. A lábak megleliftűsen xoinökek ; a mellső czoiu-
bok fi'gyvi'i-zetleuek; a hátsó koesák első iziiléke cs;ik
valamivel hosszabb, m i n t á k é t utolsó i z i i l é k együtt v i ' \ f .

1. P. SALVIAE KCHILL.

Pallide gríseo-testaceus ; autennis, capite, thoracis

parte anteriore, scutello et pectore nigris ; antennámul

artieiüo primo apice, articulo secnndo. hasi exeej i ta, late-
ribusijiu' eapitis rut'o-testaeeis : verticis l i ; isi macula parva,
apice scutelli, limbis omnibus thoracis se
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pectoris nee non maculis ad coxas et orificiis flavo-
albidis ; comiexivo pedibusque nigro-maculatis ; lieme-
lytris interdum parce fusco-guttatis, membrana deco-
lore. <?. ?. Lóiig. G—7, Lat. 2—2| '»/,„.

c?. Ventre nigro, rufesceiiti-limbato.
9 . Ventre griseo-flavescente, basi vittisque dviabus

lateralibus nigris ; segnientis ventralibus quarto et quinto
postice profunde emarginatis, emarginatmis bases seg-
mentorum f ere attingeiitibus.

Hi'tí'iw/axtcr salriac SCHILL. Beiti1, zur Ént.-I. p. 85.2.
tab. 3. fig. 3. (1829); H.-gen., PANZ. Faun. Germ. 135.
tab. I G ; Nom. eut. I. p. 46. (1835); BURM. Haudb. II. 1.
p. 293. 2. (1835); COSTA Cím. Neap. cent. II. p. 30. 2.
(1843).

Parlti/Htfrux incrinili KÄME. Faun. And. II. p. 152. 10.
(1842).

Hi'tcriHianti'i- U'itltlii. KOLEN. Mei. ént. II. p. 89. CO.
tab. 9. tig. 18. (1845).

1'lati/iila.r Salriac FIEB. Eur. Hern. p. 203. (1861).

Halvány szürkés-sárga; csápjai, feje, torjának elő-
fele, pajzskája és melle feketék; csápjainak első izüléke
csúcsán, második izüléke csaknem egészen (csak tövét
kivéve), valamint fejének oldalai ró'tsárgák ; fejtetőjének

tövén egy kis petty, nem különben pajzskájáuak csúcsa,
torjának s mellén az egyes szelvényeknek valamennyi
széle a csípők mellett levő foltokkal és a bűzmirigy nyi-
lasaival együtt sárgás-fehérek ; coimexivuma és lábai
fekete foltosak ; röptyfíi néha néhány barna petytyel tar-
kázvák, röpliártyája azonban mindig színtelen. — A hím
hasa fekete, csak szélein kissé vörhenyes. A nőstény
hasa szürkés-sárga, csak töve és két oldalvást húzódó
sáv fekete; negyedik és ötödik hasi szelvénye utószélén
oly mélyen kimetszett, hogy a kimetszések csaknem az
illető szelvényeknek tövéig érnek.

A Volga és a Kaukázus vidékeitől egészen Spanyol-
országig és Algírig van elterjedve. Ez utóbbi lielyea
üatna környékén egy izben oly nagy mennyiségben lépett
fel, hogy a levegőbe emelkedve egy hosszú keskeny fekete
felhő alakjában közeledett a város felé s ott aztán le-
ereszkedvén valami 15 napig a szó teljes értelmében
mindent ellepett. (V. ö. »Revue et Mag. de Zool.« 1870.)

Hazánkban az éjszaki felföldön egészen hiányzik; a
délibb tájakon pedig május végétől szeptember elejéig,
leginkább zsályán (Sairia i>nttcnnixt elég gyéren talál-
ható. Lellielyei: a budai hegyek s a rákos-palotai erdő,
továbbá özükerék (Belső-Szolnok vm.), Nagy-Csűr (Sze-
beiiszék) és Krassova (Krassó vm.).
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A MAGYAR-DALMÄT TENGERPARTON ÉSZLELT LYGAEIDA-FA.TOK NÉVJEGYZÉKE.

E jegyzek adatait részben azon példányok szolgáltat-
ták, melyeket M A N N JÓXSKI- 1853-ban Fiume, 1SO2- és
1868-ban Spalato és Ragusa környékén gyűjtött, és
melyek jelenleg a bécsi és. és k. udvari terménytárban
vannak lelállitva. A :;:-gal jegyzett fajok a magyar fauna-
területen eddig még nem észleltettek.

Melanospilus vemistus H.-ScH.
Lygaeus saxatilis SCOP. Fiúim-, Zára, S/ialatn.

» militarla FABR. Hjialal».
« equestris L. liatjma.
» apuans Rossi.
» punctatóguttatus FABB.

::;Lygaeosoma maculieolle GERM.
Cymus melanoccphalus FIEB.

;:Kleidocerus gemmatus FIEB.
Piocoris erythrocephalus ST. FARG. ct SÉRV. Cntltn-n.

*Geocoris distinctus FIEB.
Macroplax fasciatus H.-ScH.
Tropistcthus sabuleti HAHN.
Bhyparochromns cliiragra FABR.
Lamprodema maunnn FABB.

*Lampro(lemii brcvicolle FIEB.
Styguocoris arenarius HAIIN.
Peritrechus mabilus FALL.

*Hyaloehilus ovatulus COSTA. (=conliger FIKI;.)
Microtoma cai-bonaria Fiossi. S/i
Pacliynierus lìolamlri L. S/

» lyiiceus FABR.

» quadratus FABK.

» satnriiius Rossi. H/i

o phoenicetis Bossi. Filimi'.

» pineti H.-ScH. Fiumi-.

ii cafl'er THUNB.

Beosus erythropterus BKULL. Kji

» IUSCUB FABK.

*Ischnopeza liirticornis H.-Hcn.

Emblcthis Verbasci FABH.

Scolopostethus pictus SCHILL.
::Tapliropeltus nervosus FIEB.

Pyrrhocoris apterus L. Fiúim:
;;:Scautius aogyptins L. HHI/USU.

Heterogaster Urticac FAIIK.
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AZ ABRAK MAGYARÁZATA.

Fig. 1. Ijì/i/aeiis cqueatris L. rf. Fölükül, négyszeres nagyí-

tással.

r=fejbiityök ( t i / l u x ) .

J= járomlemez (jiujinn l.

Of=szemecs (ocell

T7í = torj (th<>ra.f).

CÍ=rclavuB.

O=corium.

M6=röphártya i membrana ).

Fig. 2. Ugyanaz alulról, négyszeres nagyítással.

T= fejbütyök f tíjlux /.

T.,4 = C6ápdudor l tiiìierenlmn antenniferinii ).

G = pofalemez ( i/cna i .

Bc=ajaklemez f hueenlaj.

7?=szipcsőr (rostruin I.
P=előmell fprostethiin/i i.

M=középmell (wi'Ki>xti'tiiii<in /.
MT=utómell (metastethiwm ).

^(•=izvápa facetabulum).
í7D=bfizmirigy nyílása (nri/icium mlni-ifci-iini ).

I — /r=hasi szelvények ( wiiinrnta rcntraUa l .

Ls=:elsó' ivarszelvény l xi'<iinentum genitale primum ).

L — második ivarszelvény ( myinciitum genitale se-
cinuhim).

Fig. 3. Ugyanannak feje éri torja oldalról, ötszörös nagyí-
tással.

l — 4- = csápok izülékci / artículi aiitt-nnariniij.
G= pofalemez fi/una !.

Be = aj aklemez ( ìn/cciiìa ) .

P=eló'mell (prostethium J.

íV^fölajk (labium suprriusj.

(rostruin).

Fig. 4. Ugyanannak röptyííje és szárnya, négyszeres

nagyítással.

7<7=röptyű / Jiriiielytnnii.
Cí==clavus.
( •V=corium.

.Mfc=röph.ártya l ineniliranu t.
A—- szárny f alá t.

FiS —alsó fóér ( rcn-a xiilitcnxa I.

V= átfogó ér (véna cunni'ctetvs).
ilr:=szárnysejt (arcala alac).
H =. szárnyhorog ( ham »»• ;.

Fig. 5. Heterogaster Urticae FABE. szárnya, nyolczszoros
nagyítással.

r,S' = alsó fó'ér frena xnlitnma ).

lr= átfogó ér (véna ronmrteivsj.

/lr= szárnysejt (areola alae).
11 = szárnyhorog f ham usi.

Fig. 6. Lyijaeus cijiiestris L. mellső lába, tízszeres na-
gyítással.

O- = csípő fen.m).
F— tompor (frùmini l.

Fe=czoxoib / filimi't.

7V( —lábsz;ír (tihiaj.

ZV=;kocsa (tai'sus).

,S = tapacs (ai-iiliinii J.

í'=karmacs / itiujuinilu).

Fig. 7. Ugyanannak nőstény ( ? ) ivarszelvényei, hatszo-
ros nagyítással.

Fig. 8. Dimorphopterm Spinala/' SIGN.
» 9. lìli-sxiis Doriae FÉKE.

» 10. leim angulttris FIEB. var. hungnvicùs HORV.

» 11. l'lintliisus líiiii/ijii'iiiiiíi FEKK.

» 12. » humjarieux n. s]>.

» 13. Pachymerus i'a/i/ins ». sji.

» 14. Kmlilethix i-Hiatus n. s]>.

» 14. a) Ugyanannak nőstény ( ? ) ivarszelvényei.
» l O. /''i-i'inneoris ieaunensis POPUL.
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