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Bolgárország lepke-faunája.

Irta A. Aigner Lajos.

Bolgárország és Kelet-Rumelia lepke-faunajáról igen figye.

lemre méltó tanulmány jelent meg D r. R e b e 1 H.-tól,
1

) tekintettel

az összes eddig megjelent irodalmi adatokra.

A Balkán félsziget lepke-faunájának felkutatása körül tudvale-

vleg nagy érdemeket szerzett Frivaldszk y 1 m r e, a ki 1833-tól

1 845-ig több ízben küldte oda gyjtit s ezek révén szolgáltatta

az els adatokat a Balkánfélsziget faunája és flórájának ismereté-

hez. Nem csekélyebb érdemei vannak e téren Haberhauer
J ó z s e f hazánkfiának, a ki 1860-tól 1

(.)02 -ben bekövetkezett ha-

láláig csaknem szakadatlanul gyjtött a Balkánban. Ez érdemeknek

elismeréssel adózik szerz, ki két ízben (1896. és 1902.) maga is

járt az említett területen.

Nagy szorgalomról és szakéi telemrl tanúskodó tanulmányában

els sorban vázolja a fölötte érdekes faunateriilet földtani, éghajlati

és floristikai viszonyait. Majd áttér Bolgárország állatvilágának

és különösen lepke-faunájának jellemzésére. Bolgárország lepke-

faunájának, mely edeigeié 1229 (788 Macrö- és Microlepidoptera)

fajt ölel fel, f alkatrészei: 516 keleti, 495 szibériai, 48 mediterrán

31 havasi, 15 európai endemikus, 8 déloroszországi és 8 balkán

faj. Ezek közül a területre nézve jellemzk: 1. az endemikus fajok

és alakok, melyek csak Bolgárországban találhatók; ilyen van 17;

2. oly fajok, mely itt érik el elterjedésük egyik véghatárát; ilyen

van 34 északnyugati, 27 keleti és északkeleti és 13 délkeleti faj.

Vizsgálódásai folyamán szerz arra a végeredményre jut,

hogy Bolgárországot oly lepke-fauna népesíti, melynek alkatrészei

igen váltakozó eredetre mutatnak és mélyek igen különböz idben

telepedtek meg a területen. Szerinte kétségkívül legrégibb, még

jégkor eltti fauna elemnek tekintend az a néhány endemikus

havasi alak, melyet eddig csak a Rilohegységben találtak, vagy a

melyek elfordulása ersen megszakadt, vagyis a melyek kz-e-

!) Studie übcr die Lepidopterenfauna der Balkanlánder. 1. Bulgarien und

Ostrumclicn : Annalen d. k. k. Naturhist. Hofmuseums XVIII, L903, p. 123— 847.

Rovartani Lapok*, 1904. denzember hó,
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tít termhelyek nélkül elfordulnak nyugati Európában is.

Ez utóbbi feltn jelenség csupán a jégkor hatásakint magya-

rázható. Minthogy kizárólag havasi alakokról van szó, a melyek a

jégkorban Déli-Olaszországban és Észak-Afrikában egyáltalán meg

nem találhatták volna létfeltételeiket, fel nem tételezhet, hogy ma-

napság annyira megszakadt elfordulásuk az által lenne magyaráz-

ható, hogy a Balkánfélsziget hajdanában Déli-Olaszországon, Tunison

és Algíron át Spanyolországgal száraz földdel összefüggésben állt.

Nem tekintve azt, hogy a nevezett országokban sehol sincs nyoma

ama fajoknak, sokkal közelebb esik az a gondolat, hogy az

összekötettést az Alpok lánczolata közvetítette, a mely a jég-

kor bekövetkezése eltt bizonyára nagyobb terjedelemben nyúj-

tott a havasi fajoknak alkalmat a megélhetésre. A jégkor egyik

hatása épen a régi lakóhelyek áttörése volt, úgy hogy a praeglacíalis

fajok csak a legkeletibb és legnyugatibb ponton maradhattak fenn

szk területen. Midn azután a jégkorszak letnte után ismét bené-

pesíthetk voltak az Alpok, ama fajok visszavándorlásának aligha-

nem gátat vetettek biológiailag ersebb alakok, melyek itt újonnan

megtelepedtek.

A jégkor, illetve az interglacialis közökben vándoroltak azu-

tán be az északi havasi fajok a Balkánfélszigetre. Ha már most

megfontoljuk, hogy az oly kizárólag havasi fajok, mint Melüaea

Cynthia, Erelna Lappona, Anarta rupestralis stb., melyek itt

érik el elterjedésük keleti határát, min éghajlati feltételek alatt te-

nyészhetnek csak, és mily lassú az ily fajok elterjedése : legcse-

kélyebb kételyünk sem lehet arra nézve, hogy benézek a keleti-

országokban a hosszú korokon át tetemesen alacsonyabb hmérséklet

uralkodott. Szerbiának sokkal alacsonyabb hegységei pl. még telje-

sen megfelel állomásokat képezhettek a délkeleteti irányban ter-

jeszked fajok számára, ez pedig csak az átlagos hmérséknek 5 C°-al

való alábbszállása mellett volt lehetséges. Ezzel együtt megvoltak a

hmérsékleti feltételek arra, hogy ezekben a délkeleti havasokban gle-

cserek képzdhettek, és hogy ha ilyenek egyáltalában nem vagy lega-

lább nem kiterjett mérvben létesültek, annak oka a kontinentális száraz

klima és a hegységeknek kevésbbé alkalmas formatiója. De már

boilogiai tények után is biztosan következtethetünk arra, hogy a

glecserképzdés, legalább a Rilohegységben, csak igen részleges

^ehetett, mivel máskülönben nem lenne magyarázható az endemi-

kus praeglaciális havasi alakok fenmaradása, melyek legalább a

havasaljakban szakadatlanul megtaláhatták létfeltételeiket.

Az interglacialis korokban alighanem megkezddött a szibériai
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faunaelemek bevándorlása is. Hogy azok közép Európából aránylag

sokkal késbb hatoltak délkelet felé, azt tanúsítja a faunaállomány-

nak ez irányban való tetemes csökkenése. A szibériai bevándorlók

zöme Keletruméliát mindenesetre már megnépesítve találta keleti ala-

kok által, mivel ott ennek a két faunaelemnek ers egymásra hatá-

sa különben alig lenne érthet.

A mi a síkságnak praeglaciális lakóit illeti, melyek minden való-

színség szerint túlnyomóan keleti formák voltak, azokról fel nem
tételezhetjük azt a tartós éghajlati változások iránt ellentálló

képességet, melyet a havasi lakók szükség esetén mélyebb fekvés
lakhelyek felkeresése által tanúsítottak. A keleti alakok ezen vissza-

vándorlása kétségkívül a Kis-Ázsia és Balkán félsziget között fenn-

állott szárazföldi összeköttetés megszakítása után történt, mert csak

így válik érthetvé Görögország és Keletrumélia faunájának kizáró-

lag keleti jelleme.

A mediterrán faunaelemek valószínleg legkésbb nyomultak
erre a területre, a mit a faunaállományban való csekély részük

eléggé érthetvé tesz.

A megtelepedés folyamatának nagy vonásokban való vázolása

után hozzávetleges képet alkothatunk magunknak e terület prae

glaciális faunájának jellemérl. Igen valószín, hogy mint már emíltet

tük. annak túlnyomóan keleti jellege volt s alig foglalt magában
más fajokat, mint a melyek Kis-Ázsiában ma is találhatók. Csal; a

mediterrán faunaelem lehetett a meleg klímának megfelelleg. er-
sebben képviselve, ha ugyan akkor esetleg még fennálló hegységek

nem gátollak annak elterjedését. Az egész sík- s dombvidékre nézve

kétségkívül oly fauna létezését tételezhetjük fel, a melyben a nap-

pali lepkék közt a Thaís-genusnak jellemz szerep jutott, úgyszintén

alig hiányozhatott az akkori faunában a Saturnída Perisoma-nem

mely nyilván a harmadkor fauna jellemét viseli. A havasokat

oly alakok lakták, melyek részben bizonyára szintén keleti eredetek
voltak, de utóbb endemikus fajokká differentiálódtak. Eme havas

j

alakok közt a Coiias-, Erebia-, Anaitis- és Crambus-nem mar kép-

viselve volt.

Fenti fejtegetések, melyek csupán a fajok elterjedésen s álta.

lános életfeltételeik ismeretén alapulnak, szükségszeren az éghajlat-

ban és a terület körülhatárolásában oly változtatásokat tüntettek fel,

a melyek más tudományágak eredményei által teljes igazolást nyer-

nek. A jégkor befolyása a fauna alakítására itt, Európa délkeletén

is, habár nem oly hatalmas, mint e földrész hegyes központi és

északi részén, de mégis igen tetemes volt, minthogy itt egy azóta
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letnt délkeleti szárazföldi összeköttetés segítségére volt a síkság

leszorított alakjainak, nekik oltalmat nyújtott és visszavándorlásukat

lehetvé tette. A havasi alakok azonban legalább részben kibírhat-

ták régi lakóhelyeiken a jégkor viszontagságait.

Végül megjegyzi a szerz, hogy a Pontusnak, medenczéje

déli felének leszakadása által történt kibvülése a lepkéknek a

pontnsi országokban való elterjedésében látszólag nem hagyott

hátra felismerhet nyomokat. De feltételezhet, hogy a Balkán fau-

nája s a kaukázusi között közelebb rokonság fennállhatna s az

említett körülmén}' által indokolását nyerhetné, a mit azonban csak

továbbá beható kutatások deríthetnének fel.

Ezen fejtegetések után áttér szerz tanulmányának második,

speciális részére, az egyes fajok felsorolására. Messze vezetne, ha itt a

bolgár és magyar fauna viszonyát vizsgálni akarnók, ennélfogva csupán

ama fajok felsorolására szorítkozunk, a melyek a magyarországi

és dalmát-boszniai faunában eddigelé ismeretlenek. Ezek a követ-

kezk \Thais Cerisyi God., Pieris Krueperi Stgr., P, Chloridice

Hb.. Leptidia Duponchcli Stgr., Erebia Epiphrön Kn. var. orien-

tális Elw., Er. Rhodopensis Nich., Coenonyuipba Tiphon Rótt. var.

Rhodopensis Elw., Chrysophanns Ottomanns Les., Ch. Aleipkron

Rótt. var. Melihaeus Stgr., Lyeaeua Árgus L. (.4^07/ Schiff.) var

bella H. S., L. eroides Friv., L. seniiargus Rótt. var. Parnassia

Stgr. és var. bellis Frr., Hesperia Cynarae Rbr. Thanaos Tages L
ab. unicolor P>r. Malacosonia franconíea Esp., Lcmonia balca.

nica H. S., Simyra deuliuosa Frr., Agrotis punicea Hb., A. /la-

vina H» S., Hadena leuconota II. S., Hydioecia moesiaca H. S.

Amphigijra eriopoda H- S., Orrhodia torrida Ld., Cleophana

opposiialA. Cucullia santonici Hb., Anarta mdanopa Thnb. var. ru-

pestralis Hb., janthinea Frivalds,:kyi Dup . Cliariclea Victöfina Sod.

Ch. Treitschkei Friv., Enterpia landeti B , Acolitia Uránia

Friv., Haenicrosia renalis Hb., Catocala lupiua Ht., Hypena
niunitalis Mn., Acidalia intevjectaria B , Ortholitha vicinaria Dup.,

Anaitis fraudulentata H. S., Lobophora externala H-S., Larcntia

putridaria HS. var. bulgariata Mill., Tephroclystia silenicolata

Mab., Eilicrinia trinotata Metzn., Hybcrnia dtclinatts Stgr.,

Nichyodes Amygdalaria HS., Fidonia limbaria F., Líthosia moro-

sina H. S.. Zygaena sediF., Acanthopsyche atra L. {Opacella H S.)

var. senex Stg., Amicta nralensis Frr. var. demessa Ld., Sesia

doleriformis H. S., S. lanipes Ld , S minianiformh Frr., Pamn-
threne uiyrmosaeformis H. S., Cossus balcanicus Ld. és számos
Microlepidoptera.
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Azonkívül megemlíti szerz némely alakról, hogy az hazánkban

is elfordul, mirl eddig nem volt tudomásunk. Ilyenek :

Coenoityiupha Leander Esp. ab. obsenra Rühl (Mehádia).

Stenia stigmosalis. H. S. (Zágráb).

Titanio Schrankiana Hochvv. (Erdélyi havasok).

Pyrausta aerealis Hb. var. opacalís Hb (Erdélyi havasok).

Conchylis proceniua Ld. Budapest, Anker 1865. a becs 1

udv. múzeumban.

Pamene regiana Z. var. honorálta H. S. (Magyarország).

Végül van egy faj. melyet Fiúméban 1 853-ban Mann és

Budapesten 1865-ben Anker is fogott. Ez az új faj :

Conchylis diaerisiana Rbl. (Tab. III. Fig. 13.)

Ezt a fajt eddig a C. Smeathmaniana-va] tévesztették össze,

a melyhez tényleg igen közel áll, de fels szárnyának csúcsa ke-

rekebb, szegélye behajlottabb, kevésbbé ferde lefutású. Fels szár-

nyán gyérebb a fehérfény pikkely, mely a tövén csaknem teljesen

hiányzik. A rajzolat élénk rozsda szín, s a Smeathmanina-étó\

fleg abban különbözik, hogy annak vállán hiányzik egy rozsda-

szín rövid sáv (a ránezban), továbbá a második rozsdaszín fél-

sávból csak sötétbarna folt maradt fenn a bels szegélyen és kü-

lön folt a szárny közepén, mely az új fajnál teljesen megvan
;

ennél az elüls szegélyen az utóbbi felsáv mellett nagy rózsaszín

folt áll, mely a Smeathmaniana-ná\ sokkal kisebb. Ennek fonákján

a fels szárny csaknem rajztalan, holott az új fajnál az elüls

szegély közepén vastag sárga kampó mutatkozik, az alsó szárny

pedig nem szürke, mint a Smediluuaniavia-na\, hanem fehér, szür-

kés, reczézett. Az új faj színben és nagyságban igen változó, nagy-

sága 15—20'5 mm. közt ingadozik. Hasonlít a C. Kindermanniana

Tr. és ('. moribundana Stgr.-hoz, mely utóbbi sokkal kisebb.

Hernyója alighanem Eryngiumon él.

Az utóbb említett fajokon kívül számosnál megjegyzi szerz,

hogy Bosznia Herczegovináhan is elfordulnak, de ezek felsorolásába

nem bocsátkozunk, mivel szerz azokat tanulmánya második részé-

ben úgyis bvebben fogja tárgyalni, megjelölvén a közelebbi term-

helyeket is.

Megjegyzend, hogy szerz a Lycaena eorides Friv.-t nem

az Ers O. eltérésének, hanem külön önálló fajnak tekinti ; továbbá

hogy a Janthinea Frivaldszkyi üup. tárgyalásánál Frivaldszky Imre

egész mondatát magyarul idézi, úgy, hogy ahhoz fzött fejtegeté

sét csak az értheti meg, a ki magyarul tud, ez pedig nem állhat
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érdekében a német olvasónak s eltte F r i v a 1 d s z k y tekintélyét

sem emeli.

Végül a legmelegebben ajánlhatjuk ezt a jeles és alapos

tanulmányt mindazok figyelmébe, kik a hazai és ahhoz közel álló

fauna eltérése iránt érdekldnek.

Az erdei cserebogár elterjedése hazánkban.

Irta Lósy 'József.

A földmivelésügyi m. kir. ministerium rendeletébl a m. kir.

állami Rovartani Állomás tanulmány tárgyává tette a cserebogárnak

hazánkban való elfordulását. A beérkezett jelentések, melyeket

magányosok és hivatalos személyek küldtek be, sok adatot nyúj-

tottak az erdei cserebogárnak, a Melolontha hippocastani Fbr. el-

terjedésére nézve is, melyeket a tudomány szolgálatára e helyen

foglalok össze. A tanulmányozás els évében, az 1899-ik évben,

mely nálunk az általános nagy rajzásnak éve volt, a következ

helyekrl küldték az állomásra ezt az erdei cserebogarat.

Liptó megye keleti részébl, a hol a közönségessel május 10 -

június 16. között rajzott. Liptóújvárról 11 piros és 11 fekete nyakú

bogarat küldtek. E megyében a fekete nyakú és lábú változat {Mel.

h. v. nigripes) jobban vau elterjedve, mint máshol az országban.

Szvarinból az erdgondnokság 2 piros nyakút és 4 fekete nyakút

küldött. Vichodnáról a közönséges mellett egy nagy termet fekete

nyakút, mely a két faj korcsa lehet. Borsod megyébl Mocsolyás-

ról és Cserépfaluról (11 drb. kopaszodó apró termett jun. 8-án a

közönségessel, közöttük csak egy fekete nyakú akadt). Zemplénbl

Nagy-Mihályról (ápr. 27—jun 10-ig rajzott) küldték be e bogarat.

Mocsolyáson az erdszélrl levágott 5 fa közül, az egyik kocsá-

nyos tölgy kitn nyomát viselte a . 1899-es idszaknak, három év

alatt fejld cserebogár rágásának periodikus favesztességében ; 3

fa zavart képet mutatott. Határozatlanul annak jele látszott rajta,

hogy tavaszszal nagyobb lombvesztesége, illetleg emiatt való hiá-

nyos faképzése volt az 1800 és 1887 években. Ugyanezen helyeken

a közönsége;? cserebogár is elfordul. A melanismusnak egy pél-

dányát Liptóújvárról küldték be. A beküldött példányok között fe-

kete nyakú, piros lábú erdei cserebogár, mely Mulsant nigricollis

varietásának megfelelt volna, egy sem akadt. Túl a Dunáról ebben
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az évben Komárom megyébl, a tatai járásban lev P. Gyarmatról

küldték a közönségessel, (jun, 16). Tolnában a simontornyai járás-

ban ápr. 22-tl rajzott a másikkal egyetemben. Május 25-én még

javában zúgtak. Erdélybl csak Algyógyról küldték be a közönsé-

gessel együtt. A rákövetkez 1900 évben Liptó megye keleti ré-

szeiben az elz évivel megegyez arányban rajozhatott. (máj 10-

jun 15). Likavárói egy vörösfeny korongját küldtek, melyen a

négy évvel fejldött, 1899-ben rajzott közönséges cserebogárnak és

az 1900-ban ugyanannyi ideig fejldött erdeinek a rágása nyoma

van megörökítve. Liptóújvárról hasonlóképen beküldtek egy vörös-

feny korongot, mely feltn világos jelét tartja fenn az 1900 éves,

négy esztendnként megjelen rajzásnak. Ezek a cserebogarak a

vörösfenyn kívül, a tölgyön, nyíren, juharon, a vadgesztenyén,

a vörös berkenyén, az égeren, a mogyorón és a gyümölcsfákon

fogyasztják a lombot. Más helyrl az országban csak Erdélybl

Algyógyról küldték a közönségessel a bogarat. Tömegesebb volt a

megjelenése ismét Lipto megyében 1901. évben. Nagyobb számá-

nak megfelelen korábban kezdte a rajzását. Liptóújváron áprü lil-

én, Maluzsinán május 1 én, egyéb helyen 10-ikén javában röpült

a közönségessel együtt. Említett két helyünkön kívül Szvarinrol,

Feketevágról, Liptószentmiklósról és Liptószentivánról küldték be

sok közönségessel egyetemben. Változó termetek voltak, s na-

gyobb szamuk fekete nyakú és lábú volt. A hegykatlanokban, a

fenyvesek közt, szkebb szülföldükre szorítva, a közönséges cse-

rebogár az erdei fajjal e helyeken összepárosodik és korcsutódokat

hoz létre. Ebben az évben más helyrl és pedig a síkról Pest me-

gyébl rszentmiklósról (9 dbr. Rajzása ápril.28—máj. 10-ig tartott)

és Hajdúböszörménybl (május 5-20) küldték ezt a cserebogarat.

Az 1902. év adatai arra engednek következtetni, hogy az 1899 év-

bl _ elegend anyag hiányában — nagyon hézagos képet alkot-

hatunk. Mert a síkon és mérsékelten dombos vidékeken ez a bogár

is három év alatt fejldik ki, e helyeken az 1902. év adatai vissza-

halnak a három év elttiekre, azokat megersítik és kiegészítik.

Ebben az évben Liptó megyében úgy látszik kevesebb erdei

cserebogár rajzott, de Liptóújvár környékén még mindig bven

akadt (ápr. 13—jun 12). Nagyobb a jelentsége a Kis Tátra alatt.

Breznóbányáról, a hol az országszerte uralkodó hideg és ess id-

járás miatt május 20-tól csak június 15-ig röpült a közönségessel

és különösen az égerfát is fölkereste, nagy, sötétbarna, túlvörös,

fekete nyakú, erdei cserebogarat küldött be a Földmíves iskola, az

erdgondnokság és a gazdasági tudósító. Termetük nagyságában a
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közönségeséhez alkalmazkodott. A közönségessel kopulában is

bekülditek. Korcsaikon rendesen sötétebb szín tnik fel.

A két cserebogár faj párosodásából elállott változatok, a

korcsosodás természetének és az elfajzás fokozatának megfelelen

különbözk. Egyik korcson a közönséges, masikon az eredeti faj

vonásai szembeötlóbbek. Általában, a hol a két faj gyakrabban

párosodik, mint e helyen és Liptóújvár környékén, ott a typus,

már a termet nagyságának ingadozása miatt is, határozatlanná

válik. A M. lppocastani bélyegeit magán visel egyének gyakran

sötétebb szín szárnyfedvel bírnak és nagyobbak (Breznóbánya),

míg a közönségeshez visszaütknél csak a tor piros színébl és a

különben constans farnyél (pygidium) egyenetlen kialakulásából

lehet néha — futó megtekintéssel — a vérkeveredésre következ-

tetni. A korcsosodással velejáró azon jelenség, hogy az ersebb

faj bélyegei hamar elnyomják és állandósulni nem engedik a vál-

tozat bélyegeit, a cserebogaraknál igazolható. Mindi nesetre e

helyeken az elfajzás kérdéseinek búvárlatára bven van mód. 1899-

ben, úgy látszik, nem jelent meg. Legalább jelentés róla nem
érkezett. E szerint úgy, mint Liptó megyében, a mint azt a fa-

korongok évgyrinek a képe is igazolja, itt is négy esztendig

fejldik.

Zólyom megyébl még Dobróczról es Fekete Balogról küld-

ték az erdei cserebogarat júniusban. Borsod megyében Cserépfalun

ismét megjelent május els tizedében. Ezzel elárulta, hogy e helyen

fejldéséhez már csak három évre van szüksége. Míg a Fekete-

Balogról származott példányok nagyok és Uílszrösek voltak, ezek

világosabb színek, kopaszodók és aprók, — Zemplén megyébl

Varannóról csak egy ilyen bogár került kezembe. Jászberényben

typusnak vehet, középtermet, piros nyakú, fekete vállú, szrö-

söd hipfocastani-X küldtek, mely a Pest megyei Alberii-Irsáról

küldötthöz hasonlít. Pest megyében ebben az évben jelentkeztek

nagyobb számban és pedig Vácz vidékén, Zsidón, Wwzkisfalun,

Püspök-Szilágyon, Gödölln, Túrán, Albertipilispándon és sok más

helyen. Mocsári) Sándor 1884-ben Gödöllrl, a Rákosról, Eszék-

rl és Kecskemétrl jegyezte fel e bogár rajzását, a mi szintén

három éves fejldését és az általános nagy cserebogárrajzás

jdejébe es (1902) periodikus megjelenését bizonyítja. Alberti-

pilispándon április 14-tl június 10 ig volt látható. Gyomron vál-

tozó termettel, eltér külsvel, sok csenevész alakkal jelent meg.

Közöttük fekete nyakú, piros lábú változatot (M. //. i\ir. nigricollis

Mnls.) is találtam. Kalo sán a mocsaras vidék fzein legelészett a
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bogár. Közöttük több szabálytalan foltokkal tarkázott akadt, a

melyekben ismét távolabb a múltba es vérkeveredés korcsait

keresem.

A Dunántúlról Komárom megyébl Kis-Bérrl küldtek egy

példányt, Tolnából Csibrákról hatot (ápr. 28.), Somogyból Kadar-

kútról négyet és Csáktornyáról egyet véletlenül a közönségesek

tömegében. A csibrákiak aprók voltak s közöttük három volt

fekete nyakú és lábú változat, A közönséges cserebogarak között

(M. vulgáris Fbr.) három teljesen fekete szín is akadt, mely bevál-

hatott volna M. nigra és Mulsant M. lugubris varietásának.^

A Tiszántúlról csak Nagy-Lakról Csanád megyébl küldték

feltn apró, csenevész, piros nyakú, sötét és kopasz alakjait

Ezek abból a tekintetbl is megérdemlik a figyelmet, mert mel-

lettük él a közönségesnek túlszrös nagy, világos sárga és kopasz,

sutafarú, sötét pejszín, fekete nyakú, termetre az erdeivel meg-

egyez, valószínleg korcs vázlata. Ezen a ponton a .Magyaror-

szágon él három cserebogárfaj (M. vulgáris, M. hippocastani és

M. pectoralis Germ ) találkozik. A közönségesnek második változatát

Laurovics János dr. küldte a hozzá hasonló hipf>ocastaní-\To\ együtt

a szllkbi. Rendkívül nagy tümegben lépett föl. A közönséges-

nek els változatát Lngozsán János volt szives a tanyákról

beküldeni. Az egymás közelében fejld cserebogarak között oly

szembeszöken nagyfokú eltéréseket tapasztaltam, hogy el nem
mulaszthatom, hogy a kérdés megvilágítására ne tereljem a szak-

értk ügyeimét. Eddig kellen meg nem bírált nézetem az, hogy

helyesen a Melotontha hippocastaninak a M. pectoralissal nemzett

korcs ivadéka is szerepel.

Ebben az 1902-ik esztendben Erdélybl Brassó-Földvárról

került a kezembe a közönséges cserebogarak között egy példány,

mely ennek az erdeivel nemzett korcsának látszott. Feltn volt

az a kevés adat, mely Erdélyre vonatkozik. Mocsáry Sándor

Szilágymegyébl Vármezrl jegyezte fel elfordulását 1884-ben.

Két adatot gyjtöttem volt, mikor lí)03-ban Csík-Szeredáról a közön-

séges mellett nagy termet, sima nyakú erdei cserebogarat kül-

döttek, piros nyakút annyit mint fe cetét A liptói és a csiki csere-

bogár között a termet nagysága és a sok fekete nyakú és lábú

változat tekintetében van hasonlóság. A hegyes vidékeken, nagyobb

az erdei cserebogár és több a fekete nyakú és lábú változata.

Úgy látszik, ez a Vcáltozat mégis a táplálékától függ. A hegyekben

a vörösfenyn, égeren, mogyorón él, míg a síkon más növények

között a szlre alkalmazkodik. Kalocsáról és Borossebesrl a
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fzrl küldött keskeny termet porospikkelyes cserebogarak szintén

változatok. A táplá'ó növénynek az állatra való ez a hatása egyike

a legérdekesebb kérdéseknek.

Mindezen adatokból mo t t az erdei cserebogárnak az elterje-

dése azt mutatja, h gy • legnagyobb arányban összefügg területen

Liptó, Zólyom, Borsod és Pest megyében található. Szórványos

azonban az elfordulása túl a Dunán, Tiszántúl és Erdélyben. —
Liptóban négy éves fejldés után minden évben megjelenik

;

nagyobb tömegben azonban az 1901. évnek megfelel idszakok-

ban. (1905.) E helyen való tanulmányozására a jöv év meghozza

a legjobb alkalmat. Zólyomban — úgy látszik — az egész megyé-

ben szintén négy év alatt fejldik az 1902. éves rajzás idszaká-

nak megfelelen. Pest megyében és az ország nagyobb területén,

a hol szerteszórtan él, megjelenése, három éves fejldést árul el.

és a közönséges cserebogárfiak legnagyobb, az 1902. éves idszak-

nak megfelel általános rajzásával esik össze.

Magyarország Cerambycidái.

Irta Csiki Ern.

XVI.

61. nem : INeodoroaíliimi GJ-anglfc>.

{Neodorcadion ol.)

Fekete, barna molyhos szrözettél srn fedett, a csápok

és a lábak világosabb vagy sötétebb vörös-barnák. A fej

és az eltör középs sávja többnyire nem teljes. A szárny-

fedk vállszöglete szögletesen kiálló, az oldalszegély szür-

kés-fehér, a szárnyfedk közepén egy élesen határolt kes-

keny fehér sáv van, mely az eltör hátsó szögleteinél kez-

ddik és hátrafelé a varrathoz közeled. Hossza 12— 14

mm. — Elfordul Magyarországon kivül a Balkán-félszi-

geten, nálunk helyenként nem ritka. 1. biüneatum Germ

Változata:
Ritkán az állat egyszinü sötét-barna, a fej. és az eltör

középs sávja és a szárnyfedk sávjai hiányzanak. El-

fordul Nagyszeben-nél, a hol boldogult Fuss Károly gyj-

tötte, ab unicolor Csiki
1

l
] Xeodorcadium bilineaimn Germ. ab. nov. unicolor. — A typo differt: colore

brunneo uniformi. vittis : capitis pronotique mediana elytrorumque obliquis alb'dis.

delicientibus.. — Hungária orient. : Nagyszeren (ex coll. C. Fuss).
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62. nem : Dorcatypus Thoms.
(Herophila Muls.)

Barna molyhos szrözettél srn fedett, mindegyik szárny-

fedn két bársonyszer fekeie folttal, az elüls kisebb

folt az els harmadban, a nagyobbik hátsó harántos folt a

második harmadban van ; ezeken kiyül sokszor több

ilyen kisebb folt lép fel szétszórtan a szárnyfedk valame-

lyik táján. Hossza 1.2— 26 mm. Elfordul Közép-

Európa déli részében ; nálunk elfordul a következ

helyeken: II. Kszeg, Pécs; VI. Herkulesfürd; VII. Bu-

kova-Kusa, Fuzine ; a magyar tengerparton és Dalmá-

cziában közönséges, (funestus F., pulverulenLus Scop.,

confirmatus Chevrl , Gciinadii Buquet). 1. tristis Fabr.

63, nem : Morimus íüiei'v.

A szárnyfedk fekete bársonyfoltja sima, nem szemecs-

kézett. A hímek csápja legfeljebb másfélszer, a nstényeké

körülbelül olyan hosszú mint a test. A test felül fehéres

szrökkel fedett, a szemek fehéren szegélyezettek. A
szárnyfedkön négy bársonyszer fekete folttal, ezek közül

az elüls az els harmadban, a hátsó a középen túl van

elhelyezve. Hossza 16—36 mm. — Elfordul Európa déli

felében és Kis-Azsiában ; nálunk közönséges, [iristis F.)

1. funereus Muls.

A szárnyfedk fekete vagy barnásfekete bársonyfoltjai

nem simák, úgy mint az egész szárnyfedk szemecské-

zettek. A hímek csápja kétszer olyan hosszú mint a test,

a nstényeké a testnél egy harmaddal hosszabbak. A
szárnyfedk foltjai közül a hátsók a második harmadban

elhelyezettek és oldalt elérik a szegélyt. Hossza 25—35
mm. — Elfordul Boszniában, Herczegovinában (Rujste,

Nevesinje) és Montenegróban. ._. _.. 2. Ganglbaueri Reitt.

64. nem : Lamia Fabr.

Fekete, barna molyhos szrözettél fedett, a szárnyfedk

szemecskézettek, hátul ránczoltak, felületükön néhány s-

rbben molyhos szürkéssárga folttal. Hossza 14—32 mm.
— Elfordul Európában és Szibériában; nálunk közön-

séges, {cephalotes Voet, nigrorugosíi De Geer) 1. textor Linn.
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65. nem: Monohammus Sérv.
(Monochamus, MoHochammus ol.i

1. A paizsocska sárga szrökkel fedett. Fekete, zöldes vagy
fémfény, sárgásbarna szrökkel szétszórtan fedett, a nstény
testén, különösen pedig a szárnyfedin sárgás foltok

vannak, melyek sr molyhos szrökbl állanak. A csáp-

ízek töve szürkés-sárga szrös. A szárnyfedk els har-

madában a varrat mellett erteljes harántred van.

Hossza 15—32 mm. — Elfordul Közép-Európában,

nálunk a Kárpátok egész területén található, (sartor Muls.)

1. Mulsanti Seicll

- A paizsocska sárga szrös, közepén hosszában azonban

csupasz. Fekete, érczfény, a sárga szrökön kívül a

szárnyfedkön kisebb-nagyobb sárgás-fehér vagy szürkés-

fehér molyhos szrökbl álló foltokkal. Hossza 18—30
mm. — Elfordul egész Európában, nálunk a Kárpátok

területén nem ritka, (pellio Germ., anglicns Voet, atoiiui-

rius De Geer, Heinrothi Cederhj. ) . 2 sutor Linn.
1

)

66. nem: Aeaiitliocleres Sérv.
( PsapJtarochrus Thoms.)

Fekete, a harmadiktól kezdve a csápízek töve fehér, az

els csápíz vége és egy karika a közepén fehér. A test fe-

lülete tarka, szürkés-fehér vagy fehér és barnás molyh &
szrözettél fedett. A szárnyfedk három többé-kevésbbé

ersen zegzugos haránt csíkkal díszítettek. Alul szürke

szrös. Hossza 14—16 mm. — Elfordul Európában,

nálunk a hegyvidékeken nem ritka, (nebulosus De Geer,

varius F.) ... ... ... ._. ... ;__ ... i. clavipes Schrnk.

Különfélék,

A Torchosa singoriensis-ról tartott Csiki Ern eladást
a Kir. M. Természettudományi Társulat állattani szakosztály

1004. nov> 11-iki ülésén, felemlítvén, hogy ezt a keleti pókfajt ha-

zánkban legelszr 1888-ban találták a Kazánszorosban, azóta fel-

J
) Hazánk faunájából kimutatott sartor F. és saltuarius Gebl. fajok törlendk. A
M. sartor V északi faj, a saltuatius Gebl. elfordulhat nálunk, mindeddig azonban
hiteles hazai példányt nem láttam, azok a példányok pedig melyeket e név alatt

kaptam) mind a Mulsanti és sutor nstényeinek bizonyultak.
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hatolt Báziásig, innen észak felé vette útját a Tisza mentén és már

eljutott Sajó-Kaázig, keletre pedig a Maros mentén elrehaladt Dé-

váig. Az eladáshoz megjegyezte Dr. E n t z Géza, hogy nézete

szerint ez a pók nem most vándorolt be, hanem már régen itt ta-

nyázik, de rejtett életmódja következtében hosszú ideig elvonta

magát a búvárok figyelme ell ; míg M é h é 1 y Lajos szerint az

állatok elterjedése az éghajlattól, de még inkább az idjárástól függ

s ennélfogva nem tartja kizártnak azt, hogy forró nyarak után a

pók észak felé húzódik. — Ezután bemutatta Dr Horváth
Géza a Cerva Frigyes által készített hernyó-praeparátumokat,

melyek a legkiválóbbak ebben a nemben s a praeparaló mvészet

legmagasabb fokán állanak. — Végül L ó s y József ismertette

a cserebogár hazai elterjedését ; ennek b kivonatát közli jelen

számunk.

A bihari birlangok faunájáról tartott Biró Lajos eladást a

k. m. Természettudományi Társulat állattani szakosztályának 1904-

deczember 2-iki ülésén. A barlangok egyaránt érdekes problémák

megfejtésére adnak alkalmat a geológusnak, hogy miként állottak

azok el ? a palaeontologusnak. hogyan kerültek azokba a kihalt

nagy vadállatoknak a csontjai, néhol, mint pl. a oncsászai barlang-

ban az óriás medve koponyái és csontjai olyan tömegben, hogy

ezerszámra lehetne onnan hordani ? meg az állatbúvárnak, hogy

miféle állatok élnek jelenleg is azokban, olyanok, a miknek szemük

teljesen hiányzik s földalatti életre vannak kárhoztatva ? Ilyenekben

különösen gazdagok a bihari barlangok; majd minden nagyobb

barlangban találni olyan vakbogarat, mik sehol másutt a

világon nem élnek, épen csak abban az egyben. Eladó foglalkozik

azokkal az okokkal, melyek ezt elidézik. Egyúttal bemutat néhány

sikerült fényképet ezekrl a barlangokról, különösen az újonnan

felfedezett csodaszép révi két barlangbt 1, melyek mindegyikében

talált eddig nem ismert fajokat. Ezek egyikét Mocsáry Sándor
múzeumi igazgató-r nevérl Pholeiion Mocsáiyi nak nevezte el,

a másikat pedig a bihari hegyek fáradhatatlan kutatójának C z á r á n

Gyula aradmegyei földbirtokosnak tiszteletére Pholeiion Czáráni-

nak. — Biró Lajos eladása kapcsán Csíki Ern szól a

barlangokban lakó vak boga akról és bemutat négy újabban felfede-

zett magyarországi új fajt, ezek közül az egyiket, melyet B í r ó

Lajos fedezett fel a révi Batrina-barlangban, az tiszteletére

Anophthalmits Birói-nak nevezett el.
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Irodalom.

»A n n a 1 e s historico-naturales M u s-e. i n a t i o-

n a 1 i s Hungarie i«, a M. Nemzeti Múzeumnak kiváló gonddal

szerkesztett folyóiratának II. kötete (595 lap és 15 tábla) meg-

jelent gazdag tartalommal. Az entomologiai közlemények a követ-

kezk : Bezzi M. 1. Empididae novae palaearcticae, (lásd.

Rov. Lap. XI. 196. lap.) 2. Empididi indo-australiani, Biró

Lajos gyjtésébl, 36 új fajjal és egy új nemmel : Ptilo.

phyllodromia Bírói. — Csiki Ern 1. leírja a Golia-

thus giganteus új íajváltozatát ; 2. barlanglakó, új vak bogarat

(Pholeuoit hungaricum) Magyarországból; 3. leír Szerbiából 3 új

bogarat. — Friese H. ismertet amerikai Centris-fajokat. — A szer-

keszt. Ü r. H o r v á t h G é z a 5 czikket nyújt : Monographia Colo-

bathristinarum, 9 új nemmel. 2 új alnemmel és számos új fajjal

;

2 Pentatomidae novae africanae, 4 új nemmel és 23 új fajjal
;

3. leírja a Caliscelis-nem palaearctilms fiijait (1. R. L. XI. 196. 1.)

;

4. enumerálja az Almásy-Stummer-féle ázsiai expeditio által gyjtött

Hemipterákat és leír számos új fajt is; 5. leír három új Hydrocorisa-

fajt. — Ü ív Kertész Is. á 1 m a n felállít egy új Sapromyzida-

genust egy új faj alapján, melyet Biró Lajos Kelet-Indiában gyj-
tött. - K u hant Rezs leír egy új bolha-fajt Boszniából (1. R.

L. XI. 196. 1.) — Kulezy nski V. közöl észrevételeket az Opilio-

félékrol. — Mocsáry Sándor leír: 1 . délafrikai Chrysidákat ; L*

új Siricidákat. — D r. Petri Károly új Lixus-fajok leírását nyújt-

ja. — Dr. Speiser P. néhány új Diptera-fajt ír le, közöttük az

Omitháza odontoscelist is, melyet Novib.m gyjtöttek. — Stein
P. amerikai Anthomyidákról ír. - S-zépligeti Viktor pedig

délamerikai Braconidákat ír le.
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S. 199. L v. Aigner Abafi : Die Lepidopteren Fauna von

Bulgarien. Auf Grund der in jeder Hinsicht vortrefflichen Arbeit

von Dr. H. Rebel über dies Thema (Annalen des k. k. Naturhist.

Hofmuseums XVIII. 1903.) giebt Verfasser eine Übersicht über

die Lepidopteren-Fauna von Bulgarien und Ostrumelien, aus welcher

bisher 1229 (788 Macro- und 441 Microlepidopteren) Arten bekannt

sind. Die Hauptbestandtheile derselben sind : 516 orientalische,

495 sibirische, 48 mediterráné, 31 alpine, 15 europaisch-endemísche

8 . südrussiche und 8 Balkan- Arten ; davon sind für das Gebiet

charakteristisch: 17 endemisch-bulgarische Arten, sowie solche, welche

hier eine Endgrenze ihrer Verbreitung finden, u. z. 34 nordwest-

liche, 27 orientalische und nordöstliche und 13 südöstliche Arten.

Bulgarien vvird somit von einer Lepidopteren-Fauna bevölkert, derén

Elemente auf einen sehr verschiedenen Ursprung hinweisen und

welche zu sehr verschiedener Zeit sich hier angesiedelt habén. Nach

Wiedergabe der diesbezüglichen Auseinandersetzungen wer.den die-

jenigen Arten verzeichnet, welche aus Ungarn nicht bekannt sind,

sowie diejenigen, welche als auch in Ungarn vorkommend bezeích-

net sind, in der ungarischen Fauna aber noch nich erwáhnt waren.

S. 204. J. Lósy : Verbreitung von Meloloníha hippocastani. lm

Auftrage des k. ung. Ackerbaummisteriums hat die k. ung. staat-

liche Entomologische Station 1899— 1902 das Vo.rkommen des

Maikáfers in Ungarn zum Gegenstande eingehender Studien ge-

macht und den V
T

erfasser damit betraut. Ausser dem gemeinen

Maikáfer (M. vulgáris) wurde auch M. hippocastani in zahlreichen

Fállen eingesandt. Es ergab sich. dass die Entwicklung desselben

im Gebirgslande 4, im Flachlande n.ur 3 Jahre erfordert. Háufig

fanden sich Batarde der beiden Arten, die bald der einen, bald der

andern Art náher stehen, meist sind sie dunkler gefárbt und

grösser als gewöhnlich.

S. 208. E. Csíki : Die Cerambyciden Ungarns XVI. Es werden

in der Bestimmungstabelle fortlaufend die Gattungen Neodorcadium

Dorcatypus, Morimus, Lamia, Monohammus und Acantkoderes

behandelr. Von Neodorcadium bilineatiim wird eine neue Form
{ab. uuicolor) beschrieben (lateinische Diagnose in ungarischen Text),

die einfarbig braun ist, die weisse Behaarung in der Mitte des
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Kopfes und Halsschildes und die weisseri Streifen dér Flügeldecken

fehlen. Von Monohammus sind nur zwei Arten (Mulsantü Seidh

und sútor L). im Faunengebiete anzutreffen, die übrigen bisher

aufgeführten Arten, námlich sartor F und saltuarins Gebl. sind

wenigstens vorlaurig zu streíchen. M. sartor F. ist eine nordische

Art, mit der aber M. 4-maculatus Motsch. (aus dem Altai und Ost-

Sibirien) nicht identisch ist. M. Mulsantü Seidl. vertritt M. sartor

F. in Mitteleuropa.

Kleinere Mittheilungen.

Entomologische Vorlrdge in der zoolog. Section der Ung.

Naturwiss. Gesellschaft. Am 11. Nov. 1904: legte E. Csiki Tro-

chosa singoriensis vor und érwáhnt, dass diese orientalische

grosse SpinnenarFMn Ungain zuerst 1888 im Kasanpass gefunden

vvurde, dann bis Báziás und der Theiss entlang bis Sajó-Kaza, an

der Maros aber bis Déva vorgedrungen sei. Hiezu bemerkte Di\

G. E n t z, dass seiner Ansicht nach die Spinné nicht erst jüngst

eingevvandert sei, sondern schon lángst hier hause, sich aber bei

ihrer versteckten Lebensvveise bisher der Beobachtung der Forscher

entzogen habé. Dagegen meint L. M é h e 1 y, dass die Verbreitung

der Thiere vom Klima, noch mehr aber von der Witterung abhánge

und es durchaus nicht ausgeschlossen sei, dass die Spinné nach

heissen Sommern sich gegen Norden ziehe. — Dr. G. H orván t

legte von Fr. Cerva práparirte Raupen vor. die ganz vorzüglich

sind und mit ihrer natürlichen Körperstellung als das vollendetste in

díeser Richtung dastehen. — Hierauf hielt J. Lósy einen Vortrag

über die Verbreitung von Melolontha hippocastani in Ungarn. Einen

Auszug daraus bringt vorliegendes Heft. Am 2. Dec. hielt

L. Biró einen Vortrag über die Fauna der Höhlen des Komitats

Bihar mit besonderer Rückicht auf zwei von ihrrí bei Rév neu érij-

decke Höhlen, in derén jeder er eine Poleuon-Art fand, die ér Ph.

Mocsáryi und Ph. Czáráni benannte. — lm Anschlusse sprach

E. Csiki über die in den Höhlen vorkommenden blinden Káfer

mit Vorzeigung von vier neuen Arten, derén eine er zu Ehren des-

Entdeckers Anoptthaltnus Birói benannte.

Literatur.

Annales historico-natur a les Musei N a t i o n a 1 i s-

Hungarici, redigirt von Dr. G. Horváth. Bánd II. mit Auf-

záhlung der Mittheilungen entomologischen Inhalts.
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Descriptiones novae.

Coieoptera.
allidium nov. subg. Protocallidium Csiki. (typus : Callidium anguslnm

Kriechb.) pag. 99,

Carabus Ullrichi var. pernix Csiki (Serbia) pag. 147.

Platynus serbicns Csiki (Serbia) pag. 14K.

Anophthalmus Sziládyi Csiki (Hungária) pag. 170.

Neodorcadium bilineatum ab unicolor Csiki (Hungária) pag. 2U8.

Lepidoptera.
margia Galaiea ab. Ulbrichi Aigner (Hungária) pag. 1.

Crustacea.
Parasida Daday nov. gen. Sididarum (Cladocera) pag. 111.

Parasida variábilis Daday n. sp. (Paraguay) pag. 112.

romosa ,, ,, ,. „ „

X D ni i n a restituta.
Melanargia Japygia \. (loiho Hb. pag. 3.

Pediculus humánus Lintt. pro capitis auct. pag. 180.

„ corporis De Geer pro vestimenti Nitzsch. pag. 181.





Index specierum.

a) Hymenoptera.
Allantus temulus, scrophulariae, zóna, marginellus, viennensis, bicinctus, fas-

ciatus 48. Alomya ovator ^9. Alysia manducator 49. Amblyteles vada-
torius 49. Ammophila campestris, sabulosa, Heydenii 27. Andricus cor-
ticis, foecundatrix, inflator, lucidus, multiplicatus 49. Angitia fenestralis,
chrysitica, cerophaga, majális, combinata 176. Anilasta rufocincta 176',

Anomalon flbulator, canaliculatum, rufum 176. Anthidium manicatum,
florentinum, lituratum 79. Anthrena morio, carbonaria, albicans, variáns,
parvula, minutula, marginata, extriara, flavipes, labiális, propinqua'
lucens 78. Aperileptus inamoenus, infuscatus, notabilis 176. Astata boops
77. Athalia glabricollis, spinarum, annulata 48. rosae, glabricollis 31.
Athanacolus signatus 32. Aulacus Birói 42. Patrati 49. Aulax glecho-
mae 49.

Banchus pictus 49. Bassus laetatorius 49. Biorrhisa terminális 49. Bombus hor-
torum, silvarum, agrorum, cognatus, variábilis, lapidarius, conlusus,
terrestris 78.Bracon dichromus, appelator 49.

Camponotus herculeanus, ligniperdus, marginatus, vagus 77. laterális 195.
Campoplex nitidulator, stragifex, alticola, aemulus v. discrcpans 176,
auriculatus 49. Camptopeum frontale 78 Casinaria alboscutellaris 17Q.
Ccphus nigrinus, pygmaeus, anali* 48. Ceratina eyanea, callosa 78.
Cerceris rybiensis, emarginata, arenaria. quinqueíasciata, labiata 77.
Cerupoles maculatus 77. Chalcis lemorata 32. Cbrysis simplex. neglecta,
dichroa, Leachii, nitidula, fulgida. viridula, splerididula. rutilans,"syba-
rita, ignita 50, cyanea 32, 50. Coelioxys acuminata. rufeseéns, aurolim-
bata 79. C Hetes cunicularius 78. Crabro Panzeri, albilabris. scutellatus,
elongatulus, eribrarius, dives, vagus, chrysostomus. clypeatus, subter-
raneus 77. Cremnops desertor 49. Cryptus obscurus, tarsoleucus, vidua-
torius 49. Cynips aries, caput-medusae, conglomerata, galeata, gluti-
nosa, hungarica, Kollari, lignicola, tinctoria, truncicola 49.

Dasipoda plumipes 7ö. Dolerus pratensis, gonager, niger 48. Doryctes leu-
cogaster 49. Dryophanta folii, longiventris 49.

Elis quinquecincta 77. Ellampus spina, scutellaris, auratus. aeneus 50.
Emphytus cinctus, basalis, rufocinctus, pallidipes, tener 48. Enicospilus
ramidulus, merdarius 176. Ephialtes carbonarius 49. Eremotylus mar-
ginatus 49. Eriades truncorum, crenulatus, florisomnis, nigricorni-s 79.
Eucera tiicincta, graja, pollinosa, lyncea, ruficornis v. Birói, salicariae,
scabiosae, longicornis, clypeata, bispana 78. Eucharis cynipiíormis 50.
Eumenes coarctata, porniformis 77. Euryroma infracta 198. Exetastes
formicator 49, 176.

Figites scutellaris 48. Formica fusca, gagates, pratensis, rufa, rulibarbis.

sanguinea 50.

Gasteruption Bírói 42. Glypta ceretites 49.

Halictus áreatus, abdominalis, costulatus, fasciatellus, interruptus, longulus,
maculatus, major, obscuratus, patellatus, pauxillus, scabiosae, sexcinc-
tus, tetrasonius, virescens 78. Hedychrum nobile, rutilans 50. Hemiteles,
areator 49. Heriades nigricornis 174. Holopyga amoenula, gloriosa,
coriacea 50. Hylotoma coeruleipennis, berberidis, pagana, cyanocrocea,
rosea, segmentaria 48.

Ibalia leucospoides 49.

Icbnenmon rudis, sarcitorius, gracilentus, culpator, caedator, saturatorius,

coruscator, disparis, extensorius 49. Janus compressus 67.
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Lasius alienus, bicornn, fuligino^us 50. Leptothorax Nylanderi, unifasciatus

50. Leucaspis dorsigera 49. Limneria albida, difiormis 176. Lithurgus

fuscipennis, chrysurus 71). Lissonota párálld a 49. Lyda campestris 43.

Macroph)^a militaris, crassula, albicincta, neglecta 48. Macmpis labiata 78.

Megachile lagopoda, maritima, melanopyga, centuncularis, argentata,

paciflca 79. Megalodontes plagioeephalus 48. Melanopus Fahricii 48,

Melecta luctuosa 79. Melitta leporina 78. Mellinus arvensis 77. Meso-
chorus orbitális, confasus, rutipes 176. Mesostenus ligator 49. Mi-ro-

cyptus perspicillator 49. Microgaster tihialis 32. Monophadnus genicu-

culatus, albioes 48. Mutilla calva, erythrocephala, ruiipes 77. Mymosa
melanocephala .7. Myrmica laevinodis, scabrinodis 50.

Neuroterus baccarum, fumipennis, glandiformis, lanuginosus, maeropterus,
numismalis v. saltans 48. Neurotoma fausta 48. Nomada lineola, fucata,

jacobea, trispinosa, distinguenda 79. Momia diversipes 78.

Odynerus debiliatus, melanocephalus, minutus, nugdunensis, parietum, sinu-

atus, viduus 78. Opheltes glaucopterus 176. Ophion luteus, minutus,
glaucopterus 49. Ormyrus Wachtli 195, Osmia rufa, coerulescens,

melanogastra, fulviventris, aurulentus 70.

Pacbymerus calcitrator 49. Pachynematus capreae 48. Pachyprotasis rapae 48
Paniscus ocellaris 49. Parnopidea Mocsáryi 41. Passaloecus gracilis

turionum 77. Pemphradon lugubris. unicolor 77. Phila-.ithus triangulum
77. Phymatocera fuliginosa 48, Pimpla examiiator, instigator, inqui-

sitor, turionellae 49. Plectiscus coliaris 176. Podalirius 4-fasciatus, gar-

rulus, albigena, pubescens, vulpinus, crinipes, retusus, acervorum, iu -

catus 78. Poecilosoma luteola 48. Polistes gallica 3 ', 78. Pompilus
cellularis, ciactellus, Magretti, nanus, ruiipes, viaticus 77. Pontania
ischnoceros 48, Porizon laeviceps 176. Pristocera depressa 77. Proclitus

spectabilis, mi lalus 176. Prosopis comm i is i, variegata,

meridionalis 79. Pseudogenia albifrons, carbonaria 77. Psithyrus vestalis

79. Pteronus myosotidis, salicis is.

Rhyssa persuaso hogogastera viridis 48. Rhopbides 5-spinosu-?, canus
78. Rogas disse ;tor 49.

Sagaritis zonata 176. Sapyga clavicornis, decemguttata, quinquepunctata 77.

Sceliphron destillatorium 77. Seolia flaviírons, quairipunctat*, hirta

77. Scbizocera Peletieri, maculata 48. Selandria morio 43. Sirex juven-
cus, gigás 48. Spb tieulatus 79. Stelis aterrima,

Stephanus s^rrator 49. Syuophrus p ílitus 49. Systropha planidens 78.

Tachytes obsoletus 77. Tapinoma erraticum 50 Tenthredo coryli, dispar,

mesolana, flava 48. Tenthredopsis Thomsoni, pavida, neglecta, stigma
48, Tetraconus íVlocsáryi 42, Tetramorium caespitum 50. Thersilochus
minator, xanthopus, moderátor 176. Tiphia minuta, s >mipolita 77
Tomosthetus ephippium, fuscipcmnis 48 Ti

Tryphon braccatus, ephippium, rutilator, signator, vulgáris 49. Try-
poxylon flgulus 77.

Vespa crabro, silvestris 7, germanica 7, 32, vulgáris 78.

Xylonomus pilicornis 49. Xylocopa vielacea 78.

b) Lep idopie ra.

Abraxas marginata 146, ab, pollutaria 10. Acalla contaminana v. ciliaria 193,
eristana ab. spadiceana 176. Acherontia Atropos 9, 26, 124, 184. Aci-

dalia similata, ochrata, bisetata, rusticata, dilutaria, degeneraria, inornata,

aversata, spoliata, rubiginata, strigilaria 10, circellata 21, moniliata,

subsericata, obsoletaria. rusticata, dilutaria, ab. praeustaria, aversata,

strigilaria, flaccidaria 146. sentinaria v. rufociliaria 192. Acontia lucida,

v. albicollis, luctuosa 9. Acrobasis tumidana, sodalella 146. Acronycta
aceris, megacephala, candelisequa s7, strigosa 9, leporina v. brady-
porina, aceris 145. Adopaea lineola, Thaumas 9. Acteon 145. Aedia
íunesta 9. Aglia tau 73, 165. A^lossa pinguinalis 29, 165. Agrotis íimb-
ria 24, 52, orbona, ditrapezium, corticea 24, s getum 24. 54, 145, castanea
24, subrosea 21, ripae 97, simulans, exclamationis 9, putris 55. Alispa
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angustella 146. Amphidasis betularia 10, 27, 146, 184, v. cognataria

191. Amphipyra tragopogonis 87. micans 145. Anaitis plagiata 10.

Angerona prunaria ab Spangbergi 192, ab. sordidata 10. Apatura Iris

9, 25, 52, 87, ab. J< le, Ilia, ab. Clytie, ab. dilutior, ab. astasiodes 9.

Ilia 25 Aphantopus Hhyperantus, ab. Arete 9. Aplasta ononaria v. fae-

cataria 10. Aporia crataegi 9, 21. Araschnia ab. porima, v. prorsa 9.

Arctia villica 10. Caja 5, 27, 97. purpurata 97. Argynnis Euphrosyne,
Dia, Hecate, Ino, Daphne, Niobe, v Eris, Adippe 9. Latonia 9, 21.

Aglaja 9, 16.'!. Paphia 9, 120. 164. Aphirape, Amathusia 197. Argyres-
thia laevigatella 43. Asopia farinalis 29. Asphalia ridens 95. Asthena
candidata 10, 146, anseraria 1(> Asteroscopus nubeculosus 165. Augi-
ades comma, sylvanus 9.

líiston stratanus ab. terrarius 192. hirtarius 27. Blabophanes rusticella 29.

Boarmia gemmaria, repandata, consortaria, lichenaria 10, punctularia

55, umbraria 149, cinctaria ab. pa^cuaria 191. Borkhauseuia bileella L93.

Bryophila fraudatricula 9 Buccolatrix Mehadiensis 193. Bupalus Pinia-

rius 10.

Cacoecia decetana 19. Callimorpha dominula 10, 97. Callophrys Rubi ab.

i:nmaculata 9. Callop str a Latreillei 14). Galymnia trai^zina 87, 9."j.

Caraiina Taraxaci 9. respersa 145, quadripunctata 29. Oarpocapsa pomo-
nella, grossana, splendana 146. Catatinaima trivitillum 193. Catocala
Fraxini, sponsa 109, promissa, Hynunea 145, nupta 197. Cemiostoma
Waileselia 193. Cerura biliJa ö't, 1 í-5. Cliaeroeampa elpenor 196.

Chariptera viridana L l. Chelaria Hübnerella 193. Culoroclystis rect-

angulata, ab. subaerata 10. Chrysophanus V;rgaureae 9, 145, v. esto-

nica 191. Hyp >, v. Eleus 9. Thersaraon 145, dispar 21, v.

rutilus 197. Cilix glaucata 9. Clidia geographica 51. Caethocampa proces-

sionea 51. Cochlidion lim ihora laricella 43,

ocbrea, onosmelta líd, albidella 19 tphis, Arcania,

Pamphilus 9. Leander v. obscura 203. Colias Hyale 9. 61, 145, 164.

Edusa 9, 54, 61, 14"), Myrmi.done ü. Phicomone 197. Chrysotheme ab.

Huileyi 191. Concbylis ambiguella 5*5, jucundana 146, badiaria 19 i,

pKK-erana, diaerisiana 203, < :'.. 53, ab. berolinen-

sis 41. Crambus luteellus, pinellus, falsellus, culmeilus 146. t'raniophora

Ligustri 14. Cucullia Balsamitae 35 Cybosia meso.nella 10. Cyma-
tophora fluctuosa 9.

Danais Archippus 55- Dasychira pudibunda, selenitioa 28. Diilephila Euphor-
Elp-.nor 78. Ctlerio, X^rii, Galii 26. Deiliriia pusaria ab. rotunda-

ria, ixanthemata In. Dendolimus Pini 9, 186. Depressaria Alstroemeriana
l íi; Uhrykella 195, olerella 193. Dianthoecia carpophaga 9. Oilina

Tiliae 9. 52. Dioryctria abietella 146. Drepana barpagula, binaria 145
cultraria 145. 165. Dryobota monocbroma 9. Dvsauxes ancilla 10.

filachiöta dimicatella 193. Éllopia prosapiaria 53, /. prasinaria 10. Enntheudes
panctella 146. Ematurga atomaria 10. Emmelia trabealis 9, ab. nigra

192. Encosmia undulata 10, certata 197. Endotricha rlrtmmealis 146.

Endromis versicolora 165. Ennomos quercinaria 146. Bphestia Kühni-
ella 29, 45, elutella, interpunctella 29. Epiblema foenella 146. Epineu-

ronia populáris 9. Epinephele Jurtina, Lycaon 9. Tit.ionus 145. 197.

Epione advenaria 10. Erastria uncula. pusilla, deceptoria, fasciana 9.

scitula 95, venustula 97. Erebía melas 145, Aethiops 125, v. leucotae-

nia 145, ligea 54, Stygne, Evias 197. Erioga^ter lanestris 43, 51.

Eublemma suava 140, areuinna \. blandula 19'. Eubolia arenacearia v.

tlavidaria 10. Euchloe cardamines 9, 87, 197. Tagis, Eupheno, Belia

197. Euchloris smaragdaria 10, 446. Euclidia glyphica 9. Euplexia

lucipara 9. Euproctis chrysorrhoea 9. 51, 185. Eurrhypara urticata 146'

Eut.eles Kollarella 146. Eutelia aJul-ttrix 145. Evetria Buoliana 43.

Galleria meloneila 29. (ieometra papilonaria, vernaria 10- Gelechia pseudo-

acaciella 95. Gnophos sordaria, dilucidaria 146, glaucinaria 10. Go-
nopteryx Rhamni 9, 39, 162. Grammodes almira 145. Grapholitha nigri-

cana 193.

Habrosyne derasa 9. Hadena monogl.pha, illyrica 9, funerea 191. Halia
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brunneata 28. Harpella forticella 146. Heliothis ononis, dipsacea 9.

Hemithea strigata 10. Hepialus lupulina 10. Hesperia malvae ab. Zag-
rabiensis 65, alveus 145. Hipocrita Jacobeae 10. Hoplitis Milhauseri v.

dalmatina 191. Hyloicus Pinastri 9, 145, 196. Hypogymna morio 9*

Hylophila prasinana 146.

Ino chloros, globulariae 10.

Laelia coenosa 25. Larentia dotata, fulvata, variata 10, v. obeliscata 10, 53,
viridaria, quadriiasciaria, cuculata, rivata, sociata, albicillata, tristata,

alchemillata, adaequata, testaceata, obliterata, íusco-undata, berberata
10. Lasiocampa quercus 9, 52, 56. Trilblii 56. Laspeyria iiexula 9.

Leptidia sinapis 21, v. diniensis 9. Leucania putrescens 102, conigera
145. Limenitis Populi 125, ab. Tremulae 9. Sibylla 125, 145, Camilla
21, v. reducta 191. Lithocolletis robiniella 95, salicldla 193. Lithosia

deplana, lutarella 10. Lithostege larinata, griseata 10. Lobophora sabi-

nata 146. Lophopteryx camelina 186. Lycaena Ar^iades 9, ab. coretas,

ab. decolorata 145, v. depuncta 191, Árgus, Argyrognomon. Astrarche,
Icai us, ab. caerulea, Amanda, Hylas, Meleager, Btllargus, mmima 9,

smiargus 9, 21, cyllarus 9, 145. Éuphemus 9, Árion 9, 21, 146, v. ob-
scura 9, Orion 145, Corydon v. syngrapha 191, Ar^iokis 53, Ers,
eroides 203. Ly&ris populata 28. Lymantria monacha 87, lift. Lythria
purpuraria 146.

Macroglossa bombyliformis, fuciformis 163, stellatarum 9. Mado| a salicalis 9.

Malacosoma castrensis 9, neustria 4, 51, 56. Mamestra leucophaea, ne-

bulóba, Trilolii 9, olcracea 26, Pisi 52, Persieariae 73. Melanargia
Galatea etc. 1, 9. Mehtaea Phoebe, Didyma 9, 145, v. alpina, v. occi-

dentalis, Tiivia 145. Cynthia 25, Maturna 125. Cinxia 21, 51. Athalia 9,

21. Aurelia 9. Mitopsilus porcellus 9. Metrocampa inargi^ata 146.
Metzneria Metzneriella 193. Miana íascuncula ab. cana 192, strigilis 9.

Miltochrista miniata 146.

Nemeobius lucma 145. Nemotia viridaria, oorrinata, pulmentaria 10. Nemotois
Pfeiftcrellus 146. Nephopteryx simitclía 146. Nepticula turbidella 193.

Neptis accns 145. Lucilla 9, 14.'). Nichiod^s lividaria 10. Nonagria
neurica 9. Notocelia rosaeolana, roborana 193. Notodonta Ziczac 50,
tremula 73. Notbris asinelli 93. Nudaria mundana 146.

Ocneria dispar 27, 73, 163. Odontoptera bidei tata 52. Olethreutes mctallicana

193, proíundana 140. Ononistis quadra 10. Opisthograptis luteolata 10.

Orgyia antiqua 27, 28, 73. Ornithoptera Goliath 65. Orrhodia Fraga-
iiae 95. Vaccinii ab. sigüata 192, pistacina 97. Ortholitha plumbaria,
limitata 10.

Paehytelia unicolor 10. Pamene re^iana v. honorana 203. Papilio Podalirius

9, 21, L25 Machaon 9, 21, 25, 26, ' H, 185, v. bimaculatus 9. Parasco-
tia íuliginaria 145. Paiaige Egeria 89, 145. Egerides 8, 197. Maera 9.

Parnassiu-i Apolló 9, v. mmor 191. Mnemosyne 9. Pericallia Syringaria
55. Pcrigiapha cincta 163. Phaleia bucephala 55. Phasiana elathrata 10.

Phibalaptervx tcrsata 10. Phioalia pedaria 56, Phragmatobia fuliginosa

10. Phycita spinicella 146 Picris Brassicae 9, 125, 185. Rapae, Napi
9, 85, v. Napaeae 9. Daplidice 21, 185, menapia 26. Pleurota Scblaage-
nella 146. Plusia gutta 9, gumma '.*, 54, íestucae 115. Polygonia C-
album 9, 145. Polyphaems sencata 145. Porthesia similis 9. Pseudo-
terpna prumata, 10. Piilophora plumigera 56. Pyralis vitana 54.

Pyramcis Atalanta, Cardui 9, 15, 28, 32, 54. 60 125. Carye 95, Pyrausta
purpuralis v. cherminalis 193. ialcatalis, aurata 146. aercaüs v. opa-
cahs, 203, Pyrrhia umbra 9.

Rebelia nudella 10. Rhodophaea suavella 146.

Salebria fusca 146. Saturnia pavonia 51, 73, hybrida 18, Spini 26. Satyrus Cir-
ce, Hermione 9. 125. Dryas 9, 164. Rriseis 125, v. major 191. Scardia
boletella 146. Scoria lineata 10. Scoparia crataegella 146. Scotosia ve-

tulata, Rhamnata 10. Sclidosema ericetaria 10. Semiothisa notata. al-

ternaria, liturata 10. Senta maritima 95. Sesia uroceriíormis ab. mamer-
tina 191, annellaia 155,empiformis 9, 155, tipuliformis 10, 140, vespifor-

mis 147, stellidiformis 155. Smerinthus ocellata 144 Populi 40, Spalatia
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argentina 145. Spilosoma mendica, lubiicipeda, menthastri, uilicae 10,

Sphinx Ligustri 196, Convolvuli 184. Stauropus Fagi 74, Stenia stigmosalis

203 Stilpnotia salicis 9. Symmoca caliginella 193. Syntomis phegea 10.

Tálat poria pseudobombycella 95. Tephrodystia distinctaria 146, oblongata

52, 164, dodoneata 192, coronata 95. Thalera fimbnali*, putata, lac-

Uraptcryx Sambucaria 16.
.

Valéria oleagina 185. Vanessa Atalanta, Antiopa 9, 39, 55, 87, 124. Urticae 9,

28, 61, 87, 125. fo 9, 52. polychloros 9, 39, Egea, e-album 197.

Xylina ornithopus 95.

Yponomtuta padella 43.

Zandognatha tarsipenali?, tarsicrinalis, giisealis, emortuahs 9, Zephyrus quer-

cus 9. Betulae 145. Zeu/.era Pyrina 27. Zonosoma pendularia 55.

Zygaena purpuralis, Scabiosae, Melil< ti, Triíolii. loniceiae 9, v. major

r.t-T lilipendulae, Angelicae, ab. Coronillae, ab. Aeacus, 10, lattá 97.

c) D i p t e r a.

Antiphrisson Thalhammeri 42.

Clinocera microstigma 198. Culex ppiens 31.

Drosophila ampelophaga 40.

Homalomyia caniculans 40. Haematopota pluvialis 31.

Liponeura brevirostris 119.

Microchiysa pclita :'»!. Musca domestica 40. Muscina btabulans 40.

Pedicia rivosa 11!'. Pipunculus Birói 212.

Rhamphomyia anfractuosa L98.

Typhlo pylla monticola 197.

d) Coleoptera.
Acmaeops septenlrionis, ab. simplonica 7. Adalia bipunctata 159. Adimonia

tanaceti liO. Agabus congener, Solitri 119, bipustuiatus 120, 158, re-

galis 5. Amphichroum hirtellum 5. Allodactylus asptratus 7. Ana-

caena limbata v. ochracea 158.Anaglyptus gibbosus, mysticus 166, v.

hitroglyphicus 167. Anisarthron barbipes 83. Anobium paniceum 64.

Anophthalmus Bielzi v- transsylvanicus 5. hur.garicus, Detbelianus

5, 41, Sriládyi 170, Styx, dalmatinus jabla íicensis et Halmayi,' suturalis

trebinjensis metohiensis 153. Antlv.cus anthtrinus 159. Anthonomus

sorbi 7, pomorum 43. Aphodius subterraneus v. luscipennis, haemorrhoi-

dalis v. sanguinolentus, inquinatus v. nubilus, v. centiolineatus, tristis v.

vicinus, tiguttatus v. similis, v. vaiiegatus, v, apicalis 6, cribrarius v.

putpuiipennis L61. Aphthona cypaiissiae 160. Apion atomanum. ftavi-

manum, hungaricum, urticarium, aentum, seniculüs, elongatum, llavipes

apricans, minimum, pavidum, miniatum, írumentarium 160. Aromia mo-

schata 123. Asemum striatum ab. agreste 81. Astacops mehadiensis 5.

Atomaria grandicollis, gibbula v. mehadiensi*, analis v. Deubeli 5,

munda 173. Atheta spelaea 173. Antroherpon Kiau.-si 66. Axinopalpis

gracilis 59.

Badister gladiátor 153. Balanobius crux 31. Bathyscia serbica 66. Bembiuium

iaseiolatum v. ascendens, ab. axillaris, Redtenbachen 4, complanatuna,

jordanense 5, nitidüum 148, complanatum relictum, noimannum orien-

tale 153, ustuíatum, decoratum 173. Berosus signaticollis byzantinus

151. Bidessus gemir.us 157. Blaps Milleri 6, moitisaga 173. Bradycellus

Ganglbaueii 153. Brachynus crepitans v. strepitans 5, Ganglbaueri 154.

Brachiodonius Deubeli 7. Byrihu* regalis v. laevigatus, pilula v. hercu-

leanus 5.

Callidium sanguineum 98, lineáris angustum, Kollari 99, testaceum, ab. me-
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lanocephalum, ab.
1 praustum, ab. rufipes, ah. variábilis, ab. fenicum,

glabratum, pusillum, ruripes 100, físciatum, puncticölle, lividum, alni,

ab. infuscatum, violaceum, aeneum 102. Callimoxys gracilis 57.
Callimus amrulatus 57. Galosoma auropunctatum 30. Cantharis
hungaiica 6, 41. Carabus Ullrichi minutus 4, Kollan neijotinensis 4,
Carabus conacc-us v. Hopfgarteni, intricatus, Ullrichi v. pernix, scabriue-
culus v. interrup'.us 147. croatieus Koüingeri, v. travnicanus, catenatus
dina icus, convexus chionophilus, hortensis hercegovin ínsis 153, viola-
ceus, obiiquus 174, cancellatus, emarginatus, Ullrichi Sokaiari, Scheid-
leri, v. Illigeri, praecellens, Apfelbecki, montivagus Leonhardii 175.
Cerambyx velutinus, cerdo, Scopolii, carinatus 59. nodulosus, nules 6('.

Cercyon obsoletus, lugubris 120, granarius 158. Ceuthorrhynchus tui-

bitus. interjectus, suturaiba, Henschi, cochleariae v. monticola 7, pleu-
rostigma 160. Ghalcoides l'erruginea 160. Chaetocnema chlorophana,
semicoerulea v. saliceti, concinna, hortensis 160, otientalis 8. Chüocorus
bipustulatus 159. Chrysomela haemopteta, goettingensis. cerealis v.
mixta, coerulat.s, fastuosa, polita 159. Cicindela soluta ab. nigra 4.

Cionus scrophulariae v. ferrugatus, In i\ auriculus, Schultzei v.

Ticfenbachi, thapsi v. nigritarsis, simplex v. bipunctatus, v. uniíormis,
Helleri, pulverosus v. densenotatus, v, albopubens, fraxini v. obscurus
110. Cis boleti 158. Cleonus nigrosuturatus 160. Clytus floralis, ab. ba-
sicornis, ab. abruptus, dttritus, arcuatus, ab. Reichej, ab. connatus, ab.
apicalis, speciosus, v. Ganglbaueri, rusticus, pantherinus, antilope, ibex,
arvicola, capra, tropicus, rhamni, ab temesiensis, arietis, láma, varius,
Herbsti, glabromaculatus, hungaricus, ttifasciatus, sartor, iiguratus
io7— 144. Coccinella quadripunctata v. rustica, v. 16-punctata, undecim
punctata v. púra 8, qu impunctata 159. Coptocephala unifas-
ciata 7, rubicunda 159. Coiticaria tranveisalis, gibbosa 158. Corticeus
cast;neus 159. Coil icea ab. velutina, v. nigrita. Bírnbacheri
ab. rubripes 7. Crepidodera fenuginta 160. Ciiocephalus rusticus 8Í.
Ciioctris 14-punctata 159. Cryptocephalus aureolus connexus 15!).

Cryptophagus dininguendus, scutellatus, dentatus, saginatus, subíumatus
173. pilosus, cdiaris, subfumatus I7:!, acutangulus 158. Cnptorrhynchus
lapathi 160. Cyllodes ,tr r v. ruficollis 5. Cyamophtbalmus moesiacus
82. Cymindis imitatrix L54. humeralis 157. Cychrus punctipennis Reiseii
153.

Dermf latus, Eiichsoni 151. Frischi, undulatus 158. Dilus fugax 57-

Ditoma crenata 158 Donacia limbata 159 Dorcadium pedestre, v. aus"
triacum, fulvum, ab, iiiaripenne, a> thiops 188, Cervae, decipiens, equestr e

ab. transsylvanicum L8Í1 . Murrayi, arenarium, ab. lemniscatum,
ab. vittigerum, ab. ábrupum L90, s v. Jaqueti 8. Drasterius bi-

maculatus I5,s. Dromius lineáris 157.

Epitrix atropae 100. Endomyi neus 159. Esolus Solarii 151. Eunectes
sticticus •"). Evodinus interr gáti mis ab. n arginellus, clathratus v. signa-
tus 7- Exochomus flavipes L59.

Formicomus pedestris 1

Galerucella luteola 160. Gaurotes virginea, ab. thalassina 7. Georyssus costatus
152. Gnathoncus rotundatus v. suturifer 6. Graciíia miuuta 58. Gym-
nopleurus pilulariu- 1"!.

Haltica tamarisci, oleracea 160, Haliplus laminatus, ruficollis 157. Halyzia qua-
tuor-decimpunciata v. leopardina, vigintipunctata 150. t arpalus comp-
lanatus, caliginosus 75, Karamani 153, distiguendus, smaragdinus 157.

Helophorus .vemicus, nivalis 120, glaciális L19, Zoppae v. Pinckeri 151.

Hesperophanes cinereus, pallidus 80. Hippodamia variegata v. constel-
lata 159. Hippuriphila M ideéri 160. Hispella atra 160. Hister quadrima-
cülatiH v. PeUpis, stigxosus, Laco ii. Iloplionota Birói, Lsikii 42.

Hydraena monticola, italica v discrcta, morio, reguláris U>2, nigrita 5,

dentipes 120. Hydrochus carinatus 12Ó.Hydropous griseostriatus, palus-

tris 119, Davisii, nigrita, lerrugineus, melanmus, planus \'2Ö, nivalis

119, halensis 158. Hylophilus populneus, pruinosus 159. tlylotrupes ba-
julus 103. H}'pera comata v. biharica, v. carpathica, minuta, fiumana



XI

viennensis, elegars v. Bonvouloiri, palumbaria v coarcticollis 6.

Hyperaspis reppensis v. Teinturiei 8. flypnoidus minutissimus 158.

Icosium toraentosum ah. atticum 80. Ilybius fuliginosus, subaeneus 120.

ludoJia cerambiciformis, ab, efasciata, ab. transsylvanica, erratica, ab. sep-
temsignata 7.

Laemostenus cavicola nivalis, Ganglbaueri 154. Laemophloeus monilis v. bu-
cephalus, nigricollis 5. Laria luteicornis, bimacalata, varia 160. Larinus
immitis 160. Lasia vi^inti punctata, ab. meridionalis, ab. 7onata 159.

Latelmis subopaca 151. Lathtidius nodifer 5, Bergrothi 173. Lathro-
bium Wingelmlleri 66, Taxi 5. Leistus parvicollis bjelasnicensis 153,
rufomarginatus lí8. Leptidea brevipennis 58. Leptura tesserula, ab-
imnunctata, dubia, ab. limbata, ab. Starcki 7. Lepyrus armatus 6. Les-
tcva Iongelytrata 172. Lethrus cejjhalotes 11. Leucopaiyphus syl-

phoides 158. Liagrica timida 58. Limnebius rapposus 158. Paganetti.
151. Limnichus pygmaeus 158. Limnobaris T-album 160. Lixus Apfeli
becki 140, brevipes 160. Longitarsus obliteratus, apicalis, curtus 160,
Absynthii 8.

Magdalis opaca 7. Malachius affinis v. concolor 6. Malthodes guttifer 158,
spathifcr 42. Melolontha hippocastani 86. Metabletus truncatellus 157.
Micraspis sedecimpunctata, v. duodecimpunctata 159 Molops obtusan-
gulus hybridus. 153, hybndus hilekensis et narentinus, Pcntheri, di-

naricus, mendax, vranensis, prenjus, planipennis, piceus rmstarensis
153. Mordellistena micans 150. M} cetaea hirta 173. Mycetoporus impe •

riahs 5. Nanophyes aanuíatus 7.

Nebria velebiíicola 4. Necrophorus interruptus 158, v. suturalis 5. Necrobia
violacea 158. Xeoclytus erythrocephalus 166. Niptus crenatus 173.

Gbrium canthaiinum 7, "brunneum 58. Ochina bicolor 6, 41. Ochthebius ma.
linus pallidipennis 152. Ocypus similis, picipennis, ophthalmicus 158-
Olibrus bicolor, aiíinis 158. Omphreus Aplelbecki dinaricus, plasensis

154. Omosita colon, depressa 173. Onthophagus v. ruficapillus 6, taurus,

turcatus 16. Opatrum sabulosum 159. Ophonu* puncticollis, maculicornis,
pubescens, tnseus 157. Orchestes quercus, avellanae, stigma 160. Or-
thocerus clavicornis 159. Otiorrhynchus juglandis, amplus 6, Oxymirus
cursor ab. noctis 7.

Paederus sanguinicollis, luscipes, litoralis 158. Parmena balteus v. unifasciata,

bicincta, pubescens v. hirsuta 170. Philonthus concinnus, lepidus 158.

Phyllopertha horticola 43. Phyllotreta crassicornis 8, vittula, atra 160.

Phytonomu ; dentatus, carinicollis v. obsciirus cumauus, transsvlva-
nicus, Ro£ nholeri v. cretaceus 6, punctatus 100. Sitona flavescens,
humeralis, lineatus, sulcifrons 160. Plagiodera versicolora 160. Platycis
minuta 158. Pia yderus dalmatinus nivalis 154. Playnus scrobiculatus
turcicus, viduus v. fallax, hypocrita, Holdhausi 154, ruricornis 173,
serbicus, scrobiculatus, proximus, banaticus 149. Platysoma lineare

5. Plocionus pallens 5. Procrustes coriaceus, v. banaticus 174. Psam-
moecus bipunctatus 158. Psylliodes Wachsmanni 1, Pterostichus
Koyi dinaricus, Rebeli, Leonisi, oblongopunctatus bosnicus, angustatus
159, v. octopunctatus, convexiusculus, tarsalis, Reiseri v. coarcticollis

151. Purpuricenus dalmatinus, budensis, ab. hungaricus, ab. aífinis, Kaeh-
leri, ab. cinctu-', ab. bipunctatus, globulicollis 137.

Ouedius decoratus 5. fuigidu*, mesomelinus 173.

Keichenbachia Breki, tibiahs ö. Rliagium bifasciatum, v. glaucopterum, grae-
cum 7, Rhinomias forticornis, Viertli, pyrorhinus, maxillo^us 43. Rhopa-
lopus hungaricus, insubricus, clavipes 103, macropus, femoratus, spini-

corais 104. Rhynchites coeruleus 67. Rosalia alina ct ab, 122.

Saphanus piceus. Ganglbaueri 81. Schistocerus bimaculatus 6. Sciodrepa Wat-
soni 193. Scymnus subvillosus v. juniperi 159, lrontalis 3, 159, v.

quadripustulatus, Apetzi, rubromaculatus, biguttatus 159. Semicoema
Reitteri 8. Semanotus coriacsus, indatus, russicus 102. Sermyla halensis

160. S binia Hopligarteni 160. Silpha lunata v. italica, v. carpathica 5,

Smoxylon perforans 158. Spermophagus cardui 160, SpheroJerma ru-

bidum v. testacea 8. Strophomorphus porcellus 160. Stenolophus proxi-
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mus ab. nar^ntinus 153. Stenopterus ater, flavicornis 38, rufus 39.

Steniu solutus, cicindeloi Jes 158. íStilicus subtilis, similis 158. Stran-

o-alia qradifasciata, ab. interrupta, ab. Guillemonti, maculata, ab. exter-

nepunctata 7, ab. undulata, revestita, ab. rufomarginata, ah. f;rruginea,

ab fulvilibris 8. Stromatium unicolor 8Ü. Syncalypta carniolica 5.

Tachyta nana 148. Tachyporus macropterus, ruficollis 158. Tachys bistriatus

148. Tetro ium castaneum, ab. luridum, ah. fulcratum, ab. aulicum,

fuscum 82. Tox Jtus msridimus ab. geniculatiH, ab. 1 levis, quercus, ab.

discolor 7. Trachys fragariae 6, pumila 158. Trechus bradycelloides

Kobingeri, Priapus pygmaeus é> temporalis, bosnicus f igidus, acutan-

gulus és socius, Sturanyi 153, rhilensis 5, vranensis, quadristriatus 143,

austriacus 173. Trichius fasciatus v. interruptus, v. dubius, v. pul-

chellus G Trogoderma nügatomoides 151. Typhaea fumata 158.

Uleiota planata 158.

Xylodromus concinnus 173, Xylotrechus pantherinus 8, 194.

Zabrus tenebrioides 76.

é) Hemiptera.

Anoterostemma coivinum 42, Apbelocbeirus aestivalis 118, Athysanus pellax

42.

Caliscelis maroccana, Bolivari, peculiaris, Wallengreni, affmis, Bonellii 196,

Chermes abietis, strobilobius 43, Ctcalula halophila 42, Coccus fraxini

43. Corixa cognata, cavifrons 118.

Eurysa maculiceps 42.

Haemodipsus lynocepbalus 183, ventricosus 184. Haematopinus suis, euryr-

sternus. asini 182, tuberculosus, crassicomis 183. Hydrometra costata, ru-

foscutellata 117.

Jassus alticola 42.

Notonecta glauca, Fabricii v. nigrolineata 117.

Pediculus humánus, corporis 180. Phthirus pubis 180. Polyplax sírratus 182,

spinulosa, spinigera, acanthopus, reclinata pleurophaea 188, affinis,

sphaerocephala 18 k

Schizoneura lanuginosa 43.

Trichaulus pilifeius, stenopsis 183, vituli 184.

Yalia currtus 187.

f) Orthoptera.

Baetis alpinus 118.

Ecdyurus helveticus 118.

Heptagenia volitans 118.

Epacromia terminális 21.

Phyllophora Horváthi 41.

Tettix subulata 108.

g) N e u r o p t e r a.

Aeschna cyanea 97, borealis 118. Asynare'ius coüiosus 118.

Chloroperla grammatica 119. Cordulia metallica, alpsstris, arctica 118. Cya-
thiger Birónis 42.

Drusus discolor 118.

Epitheca arctica 118.

Halesus ruficollis 118.

Libellula depressa 173.

Nemura variegata 118.

Palingenia longicauda 195, Ptírientomum Biróianum 41, Psocus Bírói 41.

Stenophylax a1p?stris. latipennis 118. Stigmasopatns Horváthi 41.
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h) Arachnaea.
Atractides spinipes, loricatus 117.

Eilays extendens 116.

Feltria clypeata, rubra, scutifera 117. •

Lebertia tau-insignata 116 papillosa 117.

Macrobiotus macronyx 116.

Trochosa singoriensis 211.

i) Myriopoda
Heterolatzelia silvatica 154.

Julus vagabundus, croaticus, Deubeli, korongisius, fimbriatus, oribates 15-4.

Lithobius pusillus denticulata 154.

Pachyiulus pygmaeus 154.

Schendyla mediterranea, dalmatica 154. Scolioplanes acuminatus v. microdon
154.

/) C r u s t a c e a.

Acroperus leucocephalus 115. Alona affinis, quadrangularis 115.
Branchipus stagnalis, diaphanus, paludosus 116.

Candona candida 113. Ghydorus sphaericus 115, 116. Cyclops strenuus, ser-
rutatus, vernalis 114, viridis, affinis 115. Cypria ophthalmica 113.

Daphnia longispina, caudata 115, pulex. pennata, alpina 115, Diaptomus denti-
cornis, bacillifer, giicilis, coeruleus, tatricus, laciniatus 114.

Eucandona pubescens 113. Eucypria incongruens 113.

Heteroeope saliens 114.

Paracypridopsis Zschokkei 113. Parasida Szalayi, variábilis, ramosa 112. Pleu-
roxus excisus 115.





Entomologiai mvek.
Altalános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Huriga

riae). III. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társula-
Ára 35 kor., társulati tágoknak 20 kor. — Kárpáti E. Állatmuzeum, utasítás álla-
tok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor
40 fill. — Bein K. Akis rovargyjt.. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyjt 1 kor. 60 fill.—
Lejtényi S. Rovargyjtö. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve
1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 íábrával 80 fill. — Ktrándnlók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás
a természetrajz 1 gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr Daday J. Rovar-
tani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hoffer, Praxis der Insektenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Einführung in die Kermtniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar launa fémdarazsai 2 kor. 40 fill

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 kor. '^0 fill. Adatok Magvaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk lémdarazsainak
magánrajza 40 kor.

Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyjt. A lepkék ismertetése és
gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon
3 kor. — Aigner-Pável-Uhryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Beige, Schmetterlingsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.
20 fill. — Hofmanh, Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb
auf 71 farb. Tafeln 30 kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Euronas
1900 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor. * '

\

Diptera. Tömösváry Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeire ' '

' ' 60 fill. — Kertész K. Catalogus Tabaiiidaium orbis terra-
rum universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bem K. A kis
bogárgyjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Cahver, Káferbucr
5. Aufl. mit 48 color. Tafeln 24 kor. -- Seidlifz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez
40 fill. A magyarországi Psyllidákról 40 fill. Az Ei t-mocoris-fajok magánraiza
•2 táhl. 60 fill.

"
J

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuropiera. Puugur Gy. A magyaror-
szági tücsökiélék természetrajza 6 tabl. 5 kor. — Kohant R. Magyarország
szitakötö-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

MyrLpoda. Dr. Daday j. A magyarországi Myriopodák magánrajza
4 táblával 4 kor.

Araehnoidea. Dr. Cliyzer K. és Ku/czynski L. Araneae Huncraria
3 kötet 24 kor. — Hennán Ö., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a
2— 3. kötet kapható 16 kör.— Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekháló-
pókok természetes osztályozása 1 k<>r. — Karpeies L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

Cr-ustaeea: Dr. Daday J. A Magyarországban eddig talált szabadon
él evezölábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchi pus.
fajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptornns-fajok átnézete 1 kor

CJatalog-ns Endomyeliidarum.
Conscripsit

Ernestus Csiki.

A Musneo Nationali Hungarico editus. Budapestini 1901.

Ára 3 korona.

E mvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.

Schrridl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.
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Legközelebb megjelenik:

Magyarország bogárfaunája.

Vezérfonal a Magyarország, Horvát- és Szlavón-

országok, Dalmáczia, Bosznia és Herczegovina

területén elforduló bogarak megismerésére.

IRTA

OSIKÍ e r :> o
nemzeti múzeumi I. oszt. segédor.

•

A három kötetes munka els kötete a bevezet

morphologiai részen kívül a Caraboideákat és

Staphvünoideákat, a második kötet a Palpicorniá-

kat, Diversicorniákat és a Heteromerákat, a harma-

dik kötet pedig a Phytophága, Rhynchophora és

Lamellicornia családsorozatokat fogja tartalmazni.

A munka 5 íves füzetekben fog megjelenni,

egy-egy füzet elfizetési ára 2 korona, bolti ára *

korona.

Eljegyzések és elfizetések a, szerz czímére (Buda-

pest, VIII., Nemzeti Múzeum) küldendk.


