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A M. N. Múzeum Hemiptera-gyjteménye.
Irta Dr. Horváth Géza*

Valamint a természetben az állatvilág ftömegét, a fajok szá-

mát tekintve, a rovarok alkotják, úgy a Magyar Nemzeti Múzeum
állattani gyjteményeiben is ez az állatosztály van a leggazdagabban

képviselve, mert rovaraink Összes állománya ez id szerint a 3
+

millió darabot már jóval meghaladja. Az egyes rovarrendek állo-

mánya, kerekszámokban kifejezve, a következ :

flymenopterák 42,000 darab

Bogarak 500,000

Lepkék 60,000

Legyek 60,000

Neuropterák 6,200

Orthopterák . . . . 7,000

Hemipterák . . . . . 100,000

Összesen
. . 775,200 darab.

Rovargyjteményeink azonban nem épen csak gazdagságuk

miatt érdemelnek kiváló figyelmet, hanem tudományos becsüknél

fogva is. Hírüket és értéküket a legilletékesebb hazai és külföldi

szakkörökben leginkább azok a tudományos dolgozatok állapították

meg, melyek a bennük található tárgyak alapján már eddig is nap-

világot láttak, s a melyekre vonatkozólag az eredeti és hiteles ty-

pusok — részben unicumok most itt riztetnek. Az alábbi

ismertetésekbl szintén kitnik, hogy nincs ohy rovarrend, a mely-

bl kisebb-nagyobb számú ilyen typikus példányokkal ne dicse-

kedhetnénk.

A rovarok már kezdettl fogva különös figyelemben része-

sültek Muzeumunkban. A mióta pedig az állattár gyjteményeinek

keretei az egész földkerekség állatvilágára kiterjesztettek, mindinkább

kidomborodott az a törekvés, hogy legalább rovargyjteménye-

inkkel a nagyobb európai muzeumok színvonalára emelkedjünk.

Ennek a törekvésnek megvoltak és megvannak a maga természetes

okai. Arról ugyanis legalább jó hosszú idre — le kellett és

* »A M. N. Múzeum múltja és jelene-' czím mbl.
Rovartani Lapok 10u:2. deczember.



198 Dr. Horváth Géza

le kell mondanunk, hogy kivált a nagyobb gerinczes állatokat ille-

tleg a nagy és gazdag nyugati nemzetek legels múzeumainak

gazdagságát elérjük. Ehhez nem rendelkezünk a szükséges anyagi

eszközökkel : de meg aztán Magyarországnak nincsenek tengeren-

túli gyarmatai, a melyekbl az exotikus állatvilág ritkább, érdekesebb

és rendesen igen drága képviselit könny szerrel megkaphatnánk.

De azt igenis, már mostani szerény viszonyaink között is elérhet-

jük, hogy rovargyjteményeink gazdagságával és tudományos érté-

kével a világ legels múzeumai között foglalhassunk helyet. Már

most is vannak egyes rovarcsoportok, a melyekbl a miénknél

szebb és gazdagabb gyjtemény semmiféle más múzeumban sem

található.

Tudományos rovargyjteményeinkhez járulnak még a szem-

léltet gyjtemények, melyekben a rovarvilág jellemz és nevezete-

sebb alakjai systematikus rendben sorakoztatva vannak kiállítva.

Azonkívül a rovarok fejldése, álczáikkal, bábjaikkal, az általuk

megrongált növényrészekkel stb. csoportosítva, külön szekrényekben

szintén be vannak mutatva. Sajnos, hogy gyjteményeinknek ezt

a részét már évek óta kénytelenek vagyunk a nagy közönség ell

elzárva tartani. De épen azok a termek, a melyekben a rovarok

állanak, egyszersmind az osztály szaktisztviselinek dolgozó helyi-

ségekül szolgálnak, s különben is annyira zsúfolva vannak szek-

rényekkel, hogy a látogató közönség ott szabadon nem mozoghatna,

st el sem férhetne.

*

A Hemiptera-gyjtemény jelenleg összesen mintegy 100,000

péklányból áll. A magyarországi gyjtemény teljesnek mondható,

mennyiben a hazánk területén eddig felfedezett 1676 Hemipterafaj

kivétel nélkül mind képviselve van benne, még pedig egészen hiteles

példányokkal. Az általános gyjteményben aránylag legjobban van-

nak képviselve a palaearctikus faunaterület, továbbá Új-Guinea, a

maláji archipelagus szigetei és Madagaszkár.

A Hemiptera-gyjtemény els alapját úgy látszik az a 187

európai, jobbára magyarországi fajból, illetleg 771 példányból álló

kis gyjtemény képezte, mely L839-ben S a d 1 e r József hagyaté-

kából került a Múzeum birtokába. Ezt a szerény alapot Frivaldszky
János 1850-ben magyar- és törökországi fajok ajándékozásával

kezdte gyarapítani, azontúl pedig (1851—1862) Budapest környékén

és az ország különböz részeiben tett gyjtéseinek eredményével

növelte.
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A gyjtemény eleinte kizárólag csak európai, fleg belföldi

anyagból állott. A legels exotikus fajok dr. Dole se hall Lajos-
tól származtak, a ki L856-ban Jávából, L859-ben pedig Amboinából

küldött a Múzeumnak rovarokat. Majd L861-ben dr. Duka Tivadar-
tól Kelet Indiából érkeztek Hemipterák. Jelentékenyebb volt a gya-

rapodás 1 864-ben F r i v a 1 d s z k y 1 m r e rovargyjteményének

megvásárlásával. E gyjtemény a többi között 2446 palaearctikus

és Jl')4 exotikus Hemipterát is tartalmazott, melyeknek' értéket kivált

az a körülmény emelte, hogy nagy részüket még H e r r i c h-S c h á f f e r

determinálta.

Az egész gyjtemény ekkor még mindamellett meglehetsen

szerény volt, ámbár F r i v a 1 d s z k y J á n o s belföldi gyjtésein

kívül 1868 óta ír;
í vásárlások és ajándékozások is hozzá-

járultak gyarapításához. Az akkori ajándékok közül fölemlíthetk

:

Verébé lyi Imre me\ Pá vei János kis-ázsiai gyj-

tései, valamint az osztrák Novara expeditió gyjtéseibl kapott

anyag. Csak 1870-ben Xántus János kelet-ázsiai gazdag gyj-
téseinek t eerkezésével érte el a gyjtemény azt a fokot, hogy úgy

terjedelménél, mint tudományos erdekénél fogva méltán figyelmet

igényelhet.

Az erre következ 25 év alatt leginkább a oelföldi gyjtemény

gyarapodott részint az állattan osztály személyzete által hazánk

különböz vidékein gyjtött anyaggal, részint Fuss Káról}' és

Biró Laj o s gyjteményeivel, v damint egyes ajándékokal. A
Fuss-féle gyjtemény, melyet jobbára Fieber határozott volt

meg, hazai fajokon kívül más országbeli európai fajokat is tartal-

mazó:!. Exotikus anyag ez alatt az id alatt aránylag csak kevés

érkezett be. nevezetesen: Sarka Jy Károlytól Braziliából, dr.

M a c h i k G y u 1 a t ó 1 Szumat rabol, S t o c k i n g e r F e r e n c z t 1

Kelet-Indiából, V a d o n a Jánostól ennek földkörüli útja

dr. Procopp Jentl Mexikóból es Széchenyi Béla
grófi ól Kelet-Ázsiából.

Hemiptera-gyjteményünk tulajdonképen csak" 1896 ó a vett

nagyobb lendületet, midn 2735 fajból, illetleg mintegy 12,000

meghatározott példányból álló palaearctikus gyjteményemet a Ma-

gyar Nemzeti Múzeumnak ajándékoztam. Evvel elértük azt, hogy

ilyen gazdag palaearctikus gyjteménynyel e rovarrendbl jelenleg

egyetlen más nyilvános múzeum sem dicsekedhetik. E gyjteményt

gazdagsága mehett kiválóan becsessé teszik a benne lev nagy-

számú hiteles typusok, továbbá az a körülmény, hogy kiterjed

még az Aphidák- és Coccidákra is, melyek a legtöbb ilynem gyj-
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teményben rendesen hiányzani szoktak. Az Aphidák között helyet

foglal J u 1 e s Lichtenstein franczía aphidologus classikus

gyjteménye is, mely annak idején hagyományozás útján került

birtokomba.

Ugyancsak 1896-ban kezdte meg Biró Lajos új-guineai

gyjtéseit, melyeket aztán idközben a Bismarck-szigetekre, a maláji

archipelagusra és Ausztráliára is kiterjesztett. Ezeknek révén hat

év alatt (1896—1901) Új-Guineából és a Bismarck-szigetekrl eddig

összesen mintegy 7000 Hemipterát kaptunk, a maláji archipelagus-

ból és Ausztráliából közel l(J0 példányt.

A gyarapodás az utóbbi években különben is nagyobb arányú

volt úgy vásárlás, mint ajándékozás, csere és gyjtés útján. Elte-

kintve azoktól a vételektl, melyek egyes külföldi rovarkereske-

dknél tétettek, megvásároltunk: M. Korb kis-ázsiai és kaukázusi,

d r. S c h m i e d e k n e c h t egyipt< mii és palesztinai, G 1 a s z n e r

K á r o 1 y eyprusi, L. B 1 e u s e algiri, A. Mocque r y s mada-

gaszkári és nyugatafrikai (S. Thomé szigeti, C. F. B a k e r észak-

amerikai és J. M i c h a e 1 i s szurinami gyjtéseit.

Az ajándékozók közül felemlíthetk : dr. B rancsik Károly,

C s i k i E r n <"», dr. Horváth G e z a, dr. M a t z u m u r a S.,

Mont a n d o n A r n o 1 á és kivált P. D. G o d m a n Londonban,

ki a „Biológia Centrali-Americana" köteteiben feldolgozott anyag-

ból 192 közép-amerikai fajt ajándékozott 439 példányban. Ugyan-

csak ajándék gyanánt kaptuk meg Zichy Jen gróf ázsiai és

dr. A 1 m a s y <
'• y ö r g y turkesztáni expeditióinak Hemipteraanyá-

gát, továbbá K. S i 1 v e s t r i dél-amerikai, dr. W. Hor n cey-

loni és T h. B e c k e r kanári-szigeti gyjtéseit.

Az állattan osztály tisztviseli közül dr. M a d a r a s z G y a I a

I89f>-ban Ceylonból hozott Hemipterákat, dr. Kertész Kálmán
pedig 1900-ban Nemetországból és Ausztriából, míg a lobbi sze-

mélyzet a Magyar Birodalom területen, beleértve Dalmácziát, Bosz-

niát és Herczegovinát is, foglalkozott e rovarok gyjtésével.

Ami az egész gyjtemény jelenlegi ál'apotát illeti, a palaearc-

tikus fajok mind meg vannak határozva, az exotikus anyag nagyobb

része azonban még feldolgozásra és rendezésre vár. De gyjtemé-

nyünk, gazdagsága mellett, annyi sok érdekes és ritka, st egészen

új dolgot tartalmaz, hogy már most is a tekintélyesebb európai

gyjtemények között foglalhat helyet. Különös tudományos becset

adnak neki a nem csekély számú typikus példányok. Majdnem

valamennyi szakembertl, a ki az utolsó félszázad alatt Hemipte-

rákkal foglalkozott, vannak benne ilyen typusok és pedig a követ
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kezktl : A t k i n s o n, B a k e r, C. B e r g, Bre d d i n, B r a n c s i k,

Champion, A. Costa, D i s t a n t, E d w a r d s, P. M. F e r r a r i.

Fi éber, Flór, Förster, Del Guereio, Handlirsch,
Herrich-Scháffer, Hor v á t h, J a kowlef f, K i r k a 1 d y,

L i c h t e n s l e i n, F r. L ö w, M a t z u m u r a, M e 1 i c h a r,

Montando n, M ontrouzi e r, M o r d w i 1 k o, s c h a n i n,

Puton, Reuter, R e y, J. Sahlberg, E. Saunders,
J. Se ott, Signorét, Stahl és C. G. Thomson.

A M. N. Múzeum Hymenoptera-gyjteménye.
Irta Mocsáry Sándor*

A mintegy 14000 fajt 4i)
0()() példányban magában foglaló

Hymehoptera-gyjteményünk általában vévé eléggé szépnek, st

egyes részeiben, más muzeumok gyjteményeivel szemben, gazdag-

nak mondható. AH ez fleg a fémdarazsak (Chrysididae) s a dél-

amerikai nagy díszdarazsak, a Pepsis-ekre nézve. Mert míg a

fémdarazsakból ÓoO faj van gyjteményünkben 4100 példányban,

tehát az ismert 82Ö fajnak kétharmadrésze, addig az eddig leírt

mintegy 170 Pepsis-bl körülbelül 130 fajunk van 656 példányban.

E többnyire ritka állatokból álló két gyjtemény tehát olyan, a

melyhez hasonló aligha van az egész világon. De nem kevésbbé

szépen van képviselve a Mutilla-nem is, melybl 410 fajunk van

1GB0 példányban
; továbbá a Sphecidák, az Euglossa, Centris,

Xylocopa fajok, a palaearetikus s különösen az élsdi méhfélék,

az idegenföldi Tenthredinidák és Braconidák s áltálában véve Biró

I. aj os gyjtése alapján, az új-guineai Hymenopterák, köztük fleg

a hangyafélék (Form i c idae), melyek oly sok új nemet és fajt

szolgáltattak, hogy azok más gyjteményekben aligha vannak csak

megközelítleg is oly nagy számmal együtt. A mintegy 120 darab-

ból álló s lassanként szerzett fészkek, fleg a társasélet darazsak

fészkei, jobbára Dél-Amerikából, szinten csak kevés múzeumban

lesznek meg. De bizonyára figyelmet érdemel ama 8800 faj- és

24000 példányból álló magyarországi gyjtemény is, mely fleg a

Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselinek, továbbá P á vei János
múzeumi gyjtnek s mások szíves hozzájárulásának köszöni meg-

alkotását, s mely a magyar fauna ilynem állatcsoportjának meg-

lehetsen h képét adja

A M. X. Múzeum múltja és jelene czímíi mbl.
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A ma már szép gyjtemény keletkezésének és fejldésének

történetét illetleg érdekes fölemlíteni, hogy az els ilynem tár-

gyak, melyek a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek, darázsfészkek

voltak, melyeket Jer elmés Mihály kissárói ref. lelkész 1S47.

májusban és Kiss Bálint 1850. febr. 20. küldöttek be ajándék-

képen. Az els Hymenoptera pedig egy közönséges darázs (Vespa

vulgáris L.) vala, melyet 1851. aug. 15-én Fabó András agárdi

ág. ev. lelkész ajándékozott. Ezt követte Pius Titius minorita,

ki 1852-ben az els fémdarazsat (Ellampus spina Lep.) s késbb,

1855-ben a hazánk' faunájára nézve annyira jellemz másik fém-

darazsat, a Cleptes orientalis-X küldötte be Arad kö nyéké fi.

A magyarországi gyjtemény tulajképeni megalapítója itt is'

Frivaldszky János volt, ki mar 1852 ben 59 faj budapesti

Hymenopterát ajándékozott 122 példányban, s a gyjteményt a

következ s késbbi evekben is gondosan gyarapította. 1858-ban

Vidra Ferdinánd ungvári fest és dr. Kovács Gyula
múzeumi r szintén ajándékoztak ilynem állatokat, valamint 1885-

ben Metél ka F erén ez dabasi gyógyszerész is, 111 fajt 146

példányban. 1865-ben Májer Mór tanár küldött Pécsrl G faj

Hymenopterát 11 példányban. Nagyobb számmal kerültek gyjte-

ményünkbe ilynem allatok 1864-ben F r i va 1 ds z k y Imre
jobbára lepke- és bogarakból álló gyjteményének megvételével,

melyek között a Förster A. és Tischbein P. által megha-

tározott s leirt typikus fajok is voltak. A Magyar Nemzeti Múzeum
tisztviselin s a hazai gyjtkön kívül megemlítend még, hog3 r

dr. C h y z e r K rnél miniszteri tanácsos és dr. E m i c h Gusztáv

miniszteri titkár L900-ban a Múzeumnak ajándékozták sok' evén át

gyjtött Hymenopteráikat, melyek közül az elbbiébl o-i'l faj 536

példányban, az utóbbiéból 121 faj 18'', példányban tetetett be a tulaj-

donképeni gyjteménybe A Mocsáry Sándor által 27 éven

át összeszerzett vagy ajándékban kapott 280 faj- s 790 példányból

álló fémdarázs-gyjtemény, melybl i 10 faj addig még hiányzott,

bizonyára nagyon emelte a Múzeum ilynem gyjteményét, vala-

mint ama néhány ezer példányra men más Hymenoptera is, me-

lyeket csere vagy ajándék utján kapott egyesektl, speczialistáktól

vagy muzeumoktól.

Az els idegenföldi Hymenopterákat dr. Doleschall Lajos
küldötte be Jávából 185<)-ban, 89 fajt 180 példányban. l<%5-ben

Xántus János Trés Marias és S. Jüan szigetérl 5 fajt küldött

7 példányban, 1868-ban Verebélyi Imre Mexikóból 54 fajt

82 példányban, ugyanezen évben dr. M a y r G tiszt á v bécsi
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tanár 13 faj exotikus hangyát 22 példányban. 1869-ben a „Novara"

expedítió anyagából kaptunk öl fajt 129 példányban. 1874-ben

dr. Gerster Á r p á d-tól Broocklinból, 1876-ban Sarkady
Káról y-tól Braziliából és 1879-ben dr. M a c h i k Gyúl á-tól

Szumatrából kaptunk néhány példányból álló küldeményeket. De

ez idszakban a legnagyobb számot X á ntus J á n o s 1870 —71-

ben tett keletázsiai gyjtése szolgáltatta, melybl 252 faj 642 pél-

dányban helyeztetett a gyjteménybe.

Az idegenföldi Hymenopterák gyjteménye tehát 1880-ig még
igen csekély volt. Ez évtl fogva azonban az osztály költség-

adományából mindig fordíttatott bizonyos összeg ilynem állatok

vételére a rovarkereskedk- vagy gyjtktl, ez lévén a legegysze-

rbb és legbiztosabb mód az exotikus fajok megszerzésére. S

valóban eddig 11828 példány vétetett mintegy 7000 koronáért. De

e vételeken, részben a cserén kívül kevesebb számmal ajándék

útján is gyarapodott a gyjtemény: Vad o na János-nak föld-

körüli útjából, dr. Procopp Jen-ti Mexikóból, Széchenyi
Béla gróf kelet-ázsiai, dr. H o r v á t h Géza kaukázusi, H erman
Ottó és dr. L endl A d o 1 I norvégiai és Z i c h y J c n gróf

Ill-ik ázsiai utazásának, Csiki Ern szaktársunk által gyjtött

becses anyagával, valamint legújabban a dr. A 1 m á s y G y ö rg y
által Turkesztánból hozott példányokkal. Nem csekély számmal

vettünk Hymenopterákat Cyprus szigetérl is; és a mit talán leg-

elbb kellett volna említenem, a Biró Lajos által hat éven át

Új-Guineából, részben a Bismarck-szigetekrl, a maláji archipelagus-

ból és Ausztráliából küldött 0007 példány Hymenopterával igen

szépen gyarapodott tárlatunk.

A mi már a meglev anyag mibenlétét és állapotát illeti : a

magyarországi fajok háromnegyedrészben, a palaearctikus fajok job-

bára s az idegenföldiek mintegy kétharmadrészben már megvannak

határozva, mely utóbbiak között bizonyára még néhány száz, eddig

ismeretlen faj van. Részben az íchneumonidák, nagyobb számmal

a Chalcididák, Proctotrupidák még mindig speciális míveljükre

várnak.

Valamely gyjtemény tudományos becsét és értékét nagyon

emeli ama körülmény, ha a fajoknak legalább egy része specialis-

táktól van meghatározva. Intézetünk sohasem zárkózott el az ell,

ha egyes kiváló szakemberek a Nemzeti Múzeum bizonyos anyagát

feldolgozás végett kérték. Ezek alapján az újabb idk csaknem

valamennyi specialistájának vannak typusai gyjteményünkben, töb-

bektl nagyobb számban is. Ilyeneket mutathatunk fel: André
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Ejdmond és Ernest, Be lf ragé, Brauns S., Buysson
Róbert, Ducke, Em'ery, E r i e s e, E o r e 1, E ö r s t e r A

.

,

Gribodo, Handlirsch, Kohl, K o n o w, Kriechbaumer,
LücasR., Marshall E. A.,Mayr, Mocsáry, Moravvitz,
Radbszkowski, S a u n d e r s E d vv., S c h e n c k, S c h 1 e t-

tere r, S c h miedekne c h t, S i c kmann, Szépligeti,
Thomson G. és T i s c h b e i n-tól.

A M. N. Múzeum bogár-gyjtemenye.

Irta < siki Erih

A bogár-gyjtemény jelenleg mintegy félmillió példányból áll.

Ebbl 42,000 példány a magyarországi, a többi az általános gyjte-

ményre esik. Legteljesebb a magyarországi gyjtemény, mely

mintegy 6000 fajból áll ; igen gazdag a palaearctikus faunaterületrl,

továbbá a Dél-Ázsia-, Új-Guinea-, Ausztrália-, Kalifornia-, Mexikó-,

Peru- és Braziliából származó anyag, mely a körülbelül 40,000

fajból álló általános gyjtemény zömét alkotja.

A mennyire a legrégibb feljegyzések mutatják, a bogár-

gyjtemények legels alapját az a 153 Coleoptera képezte, mely

az 182l-iki lajstromban van kimutatva: de ezeknek származását

nem lehet biztosan kideríteni. A bogár-gyjtemény tulajdonképeni

alapját azonban a hires L) a h 1-féle gyjtemény képezte, mely 3192
fajhoz tartozó mintegy 10,000 példány európai Coleopterából állott

és 1824-ben „0 fensége a nádor kegyébl megszereztetett". A
következ években vásárlással gyarapították a gyjteményi ; így

1 827-ben D a hl és O 1 e x i c h, 1830-ban W alti és Hoffman n

külföldi rovarászoktól vásároltak európai bogarakat. Az els gyjtés

1836-ben történt; ekkor gyjtött ugyanis Petényi Salamon
János Fels-Magyarországon 74 fajhoz tartozó 126 bogarat. Az

1

s44. évre esnek az els ajándékok, a mennyiben báró Ocsk a y
E erén ez néhány Sopronvidéki, Ackner Mihály és Bielz
Ede Albert pedig erdélyrészi bogarakat ajándékoztak, E r i-

v a 1 d s z k y I m r e 1846-ban 233 darab törökországi, kréta-szigeti

és kisázsiai bogarat ajándékozott, majd 1849-ben dr. Sadler
J ó zsef hagyatékából a Nemzeti Múzeumnak jutott annak 1591

fajból álló európai, fleg magyarországi bogárgyjteménye.

A M. N. Múzeum múltja és jelene? czímíí mbl.
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A múlt század 50-es éveiben már többen gyarapítják gyjte-

ményünket ajándékaikkal, így magyarországi bogarakat ajándékoztak :

F a b ó A n d o r, He r b e r t Henri k, K o v á c s G y u 1 a, Kovács
J á n o s, K u b i n y i V erén c z, M e t e 1 k a Ferenc z,

P í u s T i t i u s, S c h o 1 t /. A d o 1 f és V i d r a F érdi n á n d.

Ugyanezen idre, 1851-re esik V r i v á 1 d s z k y J a n o s-nak,

az álattari osztály késbbi igazgatórének els ajándéka is, ki

azután évrl-évre 1895-ben bekövetkezett haláláig folyton gyarapí-

tototta kedveltjeivel a gyjteményt. 1853-ban ajándékozta Lacken-
b a e h e r J a k a b az els brazíliai bogarat, majd 1855-ben

Nostiz-Rieneck Paulina grófn gyarapítja az exoták

gyjteményét 132 keletindiai bogárral. A késbbi években e gyj-

teményt különösen dr. N c n d w i c h K a r o 1 y és dr. J o ac h i m
W. amerikai, dr. Doleschall Lajos jávai és amboinai, dr.

D u k a T i v a d a r keletindiai, X á n t u s János észak-amerikai

és V e 1 i t s Károly szenegáli állatokkal gyarapítják.

1864-ben vették meg Frívaldszky Imre gyjteményét,

mely körülbelül háromszor akkora volt, mint a Múzeum addigi

gyjteménye és 9659 faj-, illetleg 34,913 példányból álló európai

és 158'2 faj- és 2806 példányból álló exotikus gyjteményre oszlott.

•A milyen nagy volt ez évben a gyarapodás, annál csekélyebb volt

a következ években. Eltekintve a kisebb ajándékoktól, több ügyei-

met csak V e r ebéi y i 1 m r e mexikói gyjtése érdemel, azonkívül

az osztrák „Novara"-expeditió ketts példányaiból össszeállított

kisebb gyjtemény.

A 70-es évek elején több gondot kezdenek fordítani a gyj-

tésekre. Alig a Múzeum tisztviseli az ország különböz részeit

bejárva gyjtenek gazdag anyagot, fleg a magyarországi gyjtemény

gyarapítására és faunánk megismerésére, addig X á n t u s .1 á n o s

a kormán)' megbízásából Dél- és Kelet- Ázsiában gyjt felette gaz-

dag anyagot. 1870-ben ajándékozta Frivaldszky Imre a

Nemzeti Aluzeumnak a Pá vei Jánostól Kis-Ázsiában (Brussza

vidékén) gyjtött bogarakat. 1877-ben vétel útján megszereztetett

Fuss Károly európai, de fleg erdélyi bogárgyjteménye, mely

5667 fajhoz tartozó 16,000 példányból állott. Ez a gyuitemeny

annál is értékesebb volt, mert hazánk délkeleti felföldjének faunája

a múzeumi gyjteményben addig alig volt képviselve.

A 80-as években fleg vételek utján gyarapodott tetemesen a

gyjtemény. Azonkívül dr. M a c h i k (
.'. y u 1 a hazánkfia Szumatra

és Amboina szigetekrl, báró M u e 1 1 e r F e r d i n á n d Ausztrália,

ból, Stockinger Ferencz fkonzul Keletindiából, Vadona
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János földkörüli útjából, H e r m a n 1 1 ó és dr. L e n d 1 Adolf
Norvégiából küldöttek be anyagot, magyarországi bogarakat pedig

fleg K u t h y X) e z s ajándékozott. 1890-ben dr. M i h a 1 o v i c s

Sándor sárosmegyei és 1892-ben dr. Kertész Aba gazdag

exotikus Coleoptera-gyjteménye, majd késbb dr. ProcoDp
J e n Mexikóban, F e n i c h e 1 S a m u Uj-Guineában, L ey t e r

L a j o s Argentiniában, gróf Széchenyi Béla expeditiója

Dél- és Kelet Ázsiában és dr. Horv á t h G é z ának a Kauká-

zusban es Örményországban gyjtött anyaga kerül a Magyar Nem-

zeti Múzeum tulajdonába.

1896 ban dr. H o r v á t h G é z á n a k az állattári osztály

fnökévé történt kineveztetése a bogárgyjtemény történetében is

új korszak kezdetét jelezte. Az egyszersített ügykezelés és a

tisztviselk szaporítása nagyban hozzájárult ehhez. Ez idben

kezdte meg B i r ó Lajos gyjtéseit Új-Guineában, melyeket

késbb a Bismarck szigetekre, a maláji archipelagusra és Ausztráliára

is kiterjesztett. Dr. Madarász Gyula r 1896-ban Ceylon

szigetére utazik gyjteni, L898-ban pedig Csiki Ern, Zichy
Jen gróf expeditiójával Oroszországban és Ázsiában gyjt,

azonkívül a tisztviselk szorgalmasan kezdik az ország kutatását,

belevonva Dalmáczia és Bosznia- Herczegovina területét is. Vétel

útján a Múzeumba kerül B i r ó Lajos magyarországi és Mc Le a n

nyugat-ausztráliai, ajandékképen Csiki Ern magyarországi es

G e i 1 1 n e r Fere n c z gazdag általán* »s <
'< ileoptera-gyjteménye.

Vétel útján több kisebb-nagyobb gyjtés es gyjtemény jutott a

Múzeum birtokába, közöttük nem egy telette becses, mert szám-

talan typust tartalmazó. Biró Lajos indo-ausztráliai gyjtései

nem kevesebb mint 16,360 példánynyal gyarapították a gyjteményt

;

ezek között pedig igen sok a fölötte érdekes újdonság és ritkaság.

Egyáltalában az utolsó 6 évi gyarapodás a jelenlegi anyagnak

majdnem a telét teszi ki.

Ez volna nagy vonásokban a bogár-gyjtemény fejldésének

története. Most áttérve magara a gyjteményre, arról a következket

jegyezhetjük fel

A magyarországi bogár-gyjtemény gazdagsága úgy fajokban

mint typusok- es unicumokban fleg azon körülménynek köszön-

het, hogy a magyar kutatók azt a nemes irányt követték és kö-

vetik, hogy a fajok els magyarországi példányait a Magyar

Nemzeti Múzeumnak ajánlják fel. A magyar gyjtemény teljesen

fel van állítva és 54 nagy rovarfiókot foglal el
;

egyes fiókok

azonban mar annyha túlzsúfoltak, hogy azokba már alig lehet
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valamit betenni Ez, továbbá ama körülmény, hogy Horvát- és

Szlavonországok faunája az els felállításnál tekintetbe nem vétetett,

a gyjtemény újból való felállítását sürgssé tette. Kevésbbé ki-

elégítk az állapotok az általános gyjteménynél; ez, mint minden

nagyobb múzeumban, nálunk sincs teljesen rendezve. E gyjtemény
fejldésében is eddig a legnagyobb akadály a helyszke volt. Gaz-

dag gyjteményünk eddig nem érvényesülhetett, pedig az elsk

között foglal helyet úgy gazdagsága, mint tudományos értéke

tekintetében. A gyjtemények újbóli rendezése és felállítása már

meg is indult.

A bogár-gyjtemény tudományos becsét nagyban emeli ások

typus, mely benne riztetik : ilyennek vannak többek között a

következ búvároktól : Apfelbeck V., B i r ó L a j o s, B r a n-

csi k K á r o 1 y, B r i s o u t de B a r n e v i 1 1 e, C s i k i E r n ,
Dániel K. es J., E p p e 1 s h e i m E., Escherich 1\., F a i r-

m a i r e L., F 1 e i s c h e r A., Faust J., F a u vei A 1 b e r t,

F r i v a 1 d szk y 1 m r e és J á n o s, Fuss K., G a n g 1 b a u e r

L., G e s t r o L., G r o u v e 1 1 e, H e 1 1 e r K. M., Horn V.,

H o p i'\ g a r t e n M. báró, K a u f m a n n E r n , K e n d e r e s y
D é n e s, K e r r e m a n s, K r a a t /. G., K u t h y Dezs , M al-

1 á s z József, M e y e r-D arci s, M ü 1 1 e r J., O r m a y S á n-

d o r, P e t r i K a r o 1 y, P i c M , K a f f r a y A c h., R e d t e n-

b a c h e r L., R e i t t er E d m., R o e s c h k e H., S c h i 1 s k y J.,

SchultzeAug., Seidlitz G., S p a e t h F r, S t i e r 1 i n

G. és \V e i s e J.

Különfélék.

Entomologiai évkönyv. A Krancher-féle »Entomologiscb.es
Jahrbuch« 12. évfolyama, L903-ra megjelent Lipcsében (Frankenstein
lK; Wagner). Minden hónaphoz járul utasítás a Lepidopterák és

Orthopterák gyjtésére és 3—4 üres lap, jegyzetekre. A könyv-
nek egyéb tartalma igen változatos Egyes értekezései foglalkoznak
a lepkékkel, bogarakkal, darazsakkal és legyekkel. Ránk nézve kü-
lönösen érdekes Melíchar-nak rovarászati kirándulása Boszniába és

Herczegovinába. Nem kevésbbé érdekes Bachmetjew czikke, mely-
ben a különböz országok lepkészeit arra kéri fel, hogy a lepkék
kiterjedését mérjék meg. Megemlítend még egy értekezés a kö-
vesült rovarokról. A csinos kötés könyv ára postán hozatva 2
korona.

Felolvasás a lepkékrl. A közoktatásügyi m. kir. miniszter a
Muzeumok és Könyvtárak országos ffelügyelsége útján a pozsonyi
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múzeumnak is ajándékozott egy lepke gyjteményt, melynek ren-

dezésére és szakszer felállítására A. A i g n e r Lajos lett kiküldve.

Ez alkalommal a pozsonyi Orvos-természettudományi Egylet kívá-

natára Pozsony városháza dísztermében igen nagy közönség
eltt a lepkékrl tartott népszer felolvasást, melynek kapcsán az

említett gyjtemény számos darabját be is mutatta. A közönség a
felolvasást nagy figyelemmel és látható érdekldéssel követte.

Lepkeképek iskolák számára jelennek meg Gothában Ihle P.

és Lange M.-tl ily czímen : »Gross Schmetterlinge Deutschlands.«
A munka füzetekben jelenik meg, minden füzet (ára 2 l

/2 márka) 3 la-

pottartalmaz, melyeken egy-egy lepkefaj látható petéjével, hernyójával,

bábjával és tápláló növényével Ízlésesen és tanulságosan csoporto-

sítva. Az eddigi 4 füzet tartalma: Satumia pavonia L, Limenitis
popii L., Spkinx ligustri L., Catocala fraxini L., Lasiocampa
potatoria I... Vanessa polychloros L., Papilio Macimon L., Endro-
mis veriscolora L , Deilephüa etiphorbiae L . Arctia caja L.,

Deilephila elpenor L. és Lasiocampa qitercifolia L., azaz csupa
oly állat, melyre az oktatásnál szükség van. Erre a czélra pedig
kitnen alkalmasak ezek a természethen festett lapok, melvek
mindegyike egy-egy biológiai csoportot képvisel

Megvámolt bolhák. A genfi vámhivatalt nagy zavarba ejtette

egy nemrég oda érkezett csomag, melynek tartalma kitanított bol-

hákból állt. Hiába forgatták a tanfákat, nem tudtak boldogulni,

végre emlékezett a fvámos hasonló súlyos< esetre. Akkor egy
doboz sáskáról volt szó, melyeket hosszas tanácskozás után élelmi-

szer gyanánt bocsátottak át, oly expediens, melyet azonban bol-

hákra nem igen lehetett alkalmazni, mivel azok- az embernek nem
szolgainak táplálékul seholsem, inkább megfordítva. Minthogy azon-
ban az új árúczikket nem merték vámmentesnek elismerni, magasabb
fórumhoz fordultak Bernbe, ahol aztán a bolhákat szerencsésen a
»menageria« rovatba helyezték a ragadozó állatok sorába, alig-

hanem a bolhának ismeretes vérengz voltánál fogva.

A rovarok preparálására nagyobb kirándulások es utazások
alkalmával ritkán marad elég id, melyet az ember inkább gyjtésre
használ ki. Ilyenkor igen tapasztalt rovarasz következleg szokott
eljárni. Csak kevés, különösen becses állatot praeparál azonnal,
még pedig az igen aprókat minutiatkre, melyeket bodzabéllel el-

látott dobozban helyez el. A többit ittatós papirból készült különböz
nagyságú hüvelybe teszi s ezeket, ha megteltek, vattával elzárja, miáltal

a rovarok penészedése teljesen ki van zárva. Nagyobb Cicadák ittatós

papir közé, törékeny Hemipterák arzénnal vagy sublimáttal prae-
parált battist-rétegek közé apró dobozokba, nagyobb bogarak pedig
hígított alkoholba kerülnek. Mieltt a pap/r hüvelyeket odahaza ki-

bontanék, áztatóba kell helyezni. Az így eltartott rovaroknál meg-
van az az elny, hogy könnyen praeparálhatók, mivel lábuk meg
nem merevedik annyira, mint az alkoholban gyjtötteknél.

Az ailanthus szöv (Philosamia Cynthia) meghonosításával annak
idején sokat kísérleteztek a haza különböz részeiben, de ered-
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ménytelenül ; sikerrel járna azonban a kísérlet valószínleg Dél-

Magyarországon, melynek éghajlata megegyezik Elszaszéval, a hol

a meghonosítás alaposan sikerült. Strassburgban ugyanis hozatott

egy kedvel Észak-Amerikából petéket s a hernyókat a szabadban
álló ailanthus fákon tenyésztette. Azóta, daczára annak, hogy a

verebek a hernyót ersen megtámadták, az állat évrl-évre elsza-

porodott, elannyira, hogy 19U2-ben a lepke mar félelmetes mennyi-
ségben lépett fel. Attól tartanak, hogy nemsokára ismétldni fog

Elszászban az a pusztítás, melyet a hasonló módon Észak-Amerikába
behurczolt Ocneria dispar ott okozott.

Hangyák az étlapon. A legsötétebb afrikai négerek általában,

fnökeiket sem véve ki. kivált az évnek bizonyos szakában, a

fehér hangyák (termiták) húsara vannak utalva, a melvnek íze,

megfelel elkészítés mellett, a májas hurkáéhoz hasonlít. Az indiai

archipelagus benszülöttei is kedvelik a fehér hangyát, mely fejl-

désének utolsó stádiumában szárnyas s ekkor este nagy mennyi-
ségben jön a világosságra. Ezeket úgy fogják el, hogy vízzel telt

nagy tálat helyeznek világosság alá, a visszavetett fény pedig
vonzza ez állatokat. A vízbl kiszedik ket és miután szárnyukat
kitépték volna, megpörkölik vagy liszttel kalácscsá sütik s így
élvezik

; ízük állítólag hasonlít a manduláéhoz. Ugyanúgy eszik

meg a méheket s egyéb rovarokat is. A méneket mézzel vagy
anélkül falevélbe csavarják s úgy pörkölik. A nagyobb sáskákat

sem vetik meg ; ezeket megpörkölve a rizshez „auflag"-nak eszik.

Kedves egészségükre váljék !

A kolumbácsi légyrl (Simulta cohmibatczensis Schönbauer)
értekezik Rzehak Emil (Landvv. Zeitschr. f. Oest.-Schlesien.

Troppau, 1902. p. 594.) s a többi közt ezeket írja : Ha Báziás alatt

( )-Moldovát elhagyjuk, csakhamar látjuk a Duna közepén a híres

„Babakaj" nev sziklatömböt, azután pedig gyönyörködünk a szerb

területen lev golubaczi hegységben. Ennek alján látjuk az Alduna
legszebb, legregényesebb várának, a golubaczi várnak romjait.

Golubacz egykoron Brankovics György szerb fejedelem ers vára

volt, melyet elször 1391-ben szállt meg a török, Eme va; ionhoz
közel, fölötte van egy rengeteg nagy barlang, melyben a hírhedt

légy tartózkodik. Szerz szerint hibás a »kolumbácsi légy elneve-

zése, melyet Schönbauer pesti tanító írt le 1795-ben (Die Geschichte

der schádlichen Kolumbatcser Mücken im Bannat, als ein Beitrag

zur Naturgeschichte von Ungarnj és melyet a leíró a szerb névnek
elferdítésével nevezett el ; helyes neve : a golubaczi légy. A bar-

langból, melyben mély vízmededencze van, tavaszkor már április

közepén, mint az óriási porfelleg jönnek elé a legyek, melyek
meleg idjárás mellett hat hétig tömérdek mennyiségben kínozzak

az embert és marhát egyaránt. A gyöngébb szrtelen testrészeket

lepik el, a szembe, fülbe, orrba, a szajha, st innen a légcsbe is

hatolnak és szúrásuk által éget viszketést és gyorsan fejld,
kemény, fájdalmas daganatot idéznek el, mely a marhánál étvágy-

talanságra, lesoványod isra, st nemritkán halálra is vezet. Ezek' a

legyek 30—40 négyszögmértföldnyi területen terjednek el s a hajók
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a Duna mentén még továbbra is elhurczolják. Schiner szerint csu-

pán a légy nsténye csíp, a hím igen ritka. Az állat, miként már
Schönbauer gyantíotta s utóbb Verdot és Medovics megállapította,

vízben fejldik. Ennélfogva megszoríttatnék elszaporodása, hogyha
a barlangban lev vizet petroleammal megmérgeznék.

A Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 1(10 évfordulója al-

kalmával, a melyet az intézet 1932. nov. 2L és 27-én rendkívüli

fénynyel ült meg, az állattani osztály igazgatójának, dr. Horváth
Gézának Felsége a vaskoronarendet adományozta. Egyúttal a

közoktatásügyi m. kir. minister kinevezte Méhely Lajos szol-

gálattételre berendelt középiskolai tanárt számfölötti igazgató-rré,

A. Aigner Lajost pedig múzeumi gyjtvé, eddigi, a Muzeu-

mok és Könyvtárak országos ffelügyelségénél elfoglalt állásának

meghagyása mellett- Ugyanez alkalommal megjelent ily czím m
»A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene. Alapításának szá-

zadik évfordulója alkalmából. Írtak a Magyar Nemzeti Múzeum
tisztviseli. « A 4l'4 lapra terjed foliokötet finom ízléssel s a leg-

nagyobb díszszel van kiállítva. Gróf Széchenyi Perencz színnyomatú

és József nádor rézmetszet arczképe, valamint számos egyéb

arczkép és ábra els rangú díszmvé avatják e becses kötetet,

melvnek a rovarokra vonatkozó részét egyes czikkekben lapunk is

közölni fogja.

Irodalom
Langhoffer, August Dr. E i n i g e Mittheilungen ü b e r de n

B 1 u m e n b e s u c h d e r B o m b y 1 i d e n : Verhandl. d. 5.

intern. Zoologen-Congresses. L902.

Szerz egyes Bombylidák viráglátogatására vonatkozó meg-

figyeléseit közli. Két Bombylius-faj különösen felemlítend
;
ugyanis

B. fuliginosus, mely állandóan a Muscari neglectam virágait, s a

B. discolor, mely elszeretettel a Pulmenaria ofticinalis virágait

kereste fel. A megfigyeléseknél meg van említve a megfigyelés

napja, a virágok színe, az állatok neme, a látogatás tartama és a

virágzásban lev többi növény. A.
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S. 11)7. Dr. G Horváth : Die Hemiptera Sammlung des Ungar.

National Museums. Die Insecten-Sammlung des Museums umfasst

über 3
4 Millionen Thiere u. z : Hymenoptera 42 000, Coleoptera

500.000, Lepidoptera 60.000, Diptera 60.000, Neuroptera 6.200,

Orthoptera 7.00U, Hemiptera 1 no.000 Stück. Die Sammlung der letz-

teren, eine der bedeutendsten Europas, theilt sich in : 1) ungarische

und 2.) allgemeine Sammlung; erstere ist complet. indem sámmt-
liche aus Ungarn bekannte 1670 Arten vertreten sind ; in der

letztern sind besonders reich vertreten: das palaearktische Gebiet,

Neu-Guinea, Madagaskar und die malajischen Inseln. Belangreichere

Beitráge erhielt die Sammlung von Folgenden : E. und J. Frivaldszky,

Dr. L. Doleschall, Dr. Th. Duka, E. Verebélyi, J. Xántus, Dr. G.

Horváth, L. Biró
t
K. Fuss, K. Sarkady, J. Machik, F. Stockinger,

J. Vadona, Dr. E. Procopp, Dr. K. Brancsik, E. Csiki, Dr. S.

Matzumura, A. Montandon, F. D. Godman, Dr. G. Almásv, F.

Silvestri, Dr. W. Horn, Th. Becker, Dr. J Madarász, Dr. K. Ker-

tész. Besonders vverthvoll ist die classische Sammlung der Aphiden
von J. Lichtenstein, sowie eine grosso Anzahl von Typen.

S. 201. A Mocsáry: Die Hymenopíeren-Sammlung des Ungar.

National IViuseums umfasst ca 14.000 Arten in 42.000 Exempláren.

Besonders reich vertreten sind die Chrysididen mii 530 Arten ín

4100 Exempláren, die Popsidén mit 130 Arten in 656 Exempláren,

sovie die Mutilliden mit 410 Arten in 1080 Exempláren etc. Ihre

Reichhaltigkeit verdankt die Sammlung ausser den angekauften

Sammlung von E. Frivaldszky und A., den Schenkungen folgen-

der Herren : Dr. K. Chyzer, Dr. G. Emich, Dr. L. Doleschall,

Dr. A. Gerster, K. Sarkady, Dr. J Machik, J. Xántus, J. Vadona,

Dr. E. Procopp, Dr. G. Horváth, Gráf B Széchenyi, O. Hermán,

Dr. A. Lendl, E. Csiki, sowie dem Ergebniss der Sammlung von

L, Biró in Neu-Guinea. Einen besonders vverthvollen Bestandtheil

der Sammlung bdet eine betráchtliche Anzahl von Typen.

S 204. E. Csiki . Die Coleopteren Sammlung des Ungar.

National-Museums besteht aus ca 500.000 Exemplare, und theilt

sich in eine ungarische und eine allgemeine Sammlung; erstere

enthiilt ca 6000 Arten in 42.000 Exempláren ; in letzterer ca

40,000 Arten, sind besonders reich vertreten : das palaearktische

Gebiet, Süd-Asien, Neu-Guinea, Australien, Kalifornien, Mexikó,
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Peru und Brasilien. Den Stock Jer Sammlung bildete die Dahl'sche-

Sammlung (3192 Arten in lü.000 Exemplaren), welche 1824. der

Palatin, Erzherzog Josef ankaufte und dem Museum spendete.

Mehr minder reiche Srhenkungen erhielt das Museum auch von :

Báron F. Ocskay, M. Ackner, E. A. Bielz, E. und J. Frivaldszky,

Dr. J Sadler, F. Metelka, Dr. K. Nendvich, Dr. W. Joachim, Dr.

L. Doleschall, Dr. Th. Duka, J. Xántus, K. Velits, E Verebélyi,

Dr. J. Machik, Báron F. Mueller, F. Stockinger, J. Vadona, Dr. J.

Madarász, 0. Hermán, Dr. A. Lendl, D. Kuthy, Dr. A. Kertész,

Dr. E. Procopp, S. Fenichel, L. Leyrer, Gráf B. Széchenyi, Dr.

G. Horváth, E. Csiki, F. Geittner etc. Eine reiche Vermehrung

kam dem Museum zu durch den Ankauf der Sammlung von E.

Frivaldszkv (9659 europáische Arten in 3'*.9l3 und 1582 exotische

Arten in 2806 Exemlaren) und l\. Fuss (5667 meist siebenbürgisehe

Arten in 16.000 Exemplaren), sowie der Sammlungsergehnisse von

L. Biró in Neu-Guinea etc. mit 16. 860 Exemplaren. Auch diese

Sammlung erhált durch eine sehr grosse Anzahl von Typen
einen ganz besondern Werth.

Kleinere Mittheilungen.

S. 208. Entomologisches Jahrbucít von Kraneher, empfehlend

besprochen.

S 208. Vortrag über Lepidoplereti Der k. ung. Cultus-

minister spendete im Wege des Landes-Oberinpectorates der Museen

und Bibliotheken dem Museum in Pozsony (Pressburg) eine Samm-
lung von Lepidopteren, zu derén Aufstellung L. v. A i g n e r -

A b a f i exmittírt vvurde. Bei dieser Gelegenheit hielt derselbe auf

Ersuchen im Prunksaale des Stadthauses einen Vortrag über Lepi-

dopteren, vvelchem das distinguirte Publikum mit sichtlichem Inte-

ressé folgte.

S. 201). Gross-Schmetterlinge Deutschlands von I'. lhle und

M. Lange warm empfohlen
S, 210. Das ungar. National-Museum beging die 100. Jahres-

vvende seiner Gründung am 26. und 27. Nov. 1002 mit grosser

Feierlichkeit. Aus diesem Anlass wurde von Sr. Majestát dem
Director der zoologischen Abtheilung, Dr G. Horváth der

Orden der Eisernen Krone verliehen ; Professor L. M éhei y aber

zum supernummeráren Custos-Director und L. v. Aigner-Abáfi
als Colíector ernannt, mit Beibehaltung seiner bisherigen Stellung

beim Landes-Oberinspectorat der Museen und Bibliotheken. Bei

dieser Gelegenheit editirte die Direction des Museums ein Pracht-

werk *424 Seiten in Folio) über seine Vergangenheit und Gegen-

wart, mit zahlreichen, ganz vorzügíichen Abbildungen. Den auf die

Insekten bezüglichen Theil dieser Werkes beginnt unser Blatt in

vorliegendem Heftc zu reproduciren.

Literatur. S. 210. Bespreclnm^ der Arbeit von D.

L a n u h o f f e r.
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Descriptiones novae.

Lepidoptera.
Argynnis Paphia ab. Marilláé Aigner. (Hungáriáé) pag. 141. (Revue p. 14.)

Larentia bilineata ab. Bohatschi Aigner. (Cyprus) pag. 141. (R^vue p. 14.)

Insecta.

a) Hymenoptera,

Agathis umbellatarum, nalvacearum, nigra, deflagrator 17. Agenia carbonaria 33.

Alysia manducator 17. Allysson bimaculatum 34. Ammophila sabulosa,

v. cyanescens, Mocsáryi, Heydeni 33. Andricus radicis, inflator 18.

Anthophora pilipes 19. Apanteles íulvipes 17. Aphaenogaster structor 55.

Arpactus laevis, Careli 33. Astata boops 33. Aulacus striatus 16.

Bembex rostra ta, tarsata, undata, bidentata 34. Biorhiosa aptera 18. Ble-

pharipus pauperatus, serripes, vagabundus 34. Bombus lapidatius 19.

Bombylus fuliginosjs, discolor 210. Brachygaster minutus 16. Bracon
mactator, immutator, urinator, pectoralis, nominator, stabilis 17.

( lamponotus marginatus, ligniperdus, rubescens, sylvaticus, laterális 54.

Cemonus unicolor 33. Ccratocolus vexillatus, subterraneus 34. Cerceris

arenaria, cribrata, emarginata, ferreri, funerea, hortivaga, labiata, ornata,

v. sabulosa v. semicincta, quadrifasciata 33. Ceropales maculata 33.

Chalcis femorata, minuta, flavipes 17. Chrysis austriaca, Leachii, cyanea,

nitidula, fulgida, ignita, comta, Germari, Chevrieri, purpurata, Saus-
surca, scutellaris, bicolor, spltndidula, cyanopyga, sybarita, analis,

cingulicornis, viridula 18. Glepies semiaurata, Chy*eri 28. Clinocántrus

exsertor 17. Colobopsis truncata 54 Crabro fossorius, chryostomus,

striatus 3k Crossocerus quadrimaculatus, varius, ambignus 34 Cyanop-
terus flavator 17. Cynips Kollari, horticis, conglomerata, lignicola, paly-

cera, turionum 18.

Dinetus pictus 33. Diodontus minutus 34. Discoelis Dufouri 56. Disophry3

inculpator 17. Dolichoderus 4-punctatus 55. Doryctes leucogaster,

gallicus, imperátor, brachyurus 17. Dryophanta folii 18. Dyspetes prae-

rogator 17.

Ectemnius rubicola, vagus, dives, guttatus 34. Elampus pusillus, Panzeri.

auratus, truncatus, vindiventris, bidentulus, aeneus, Wesmaeli 18.

Eucharis cynipiformis 17. Eumenes coarctatus, pomil'ormis 56.

Foenus jaculator 16. Formica sanguinea, fusca, cinerea, rufibarbis, truncicola,

gagates, pratensis, ruía 54.

Gorytes mystaceus, fargei 3*. Gymnoscelys tardator 17.

Hecaboles sulcatus 17. Hedychrum rutilans, eoriaceum, lucidulum, Ger-
staeckeri 18. Holopya ovafa, amoenula, gloriosa 18. Hoplisus quadri-

íasciatus 34. Hormius moniliatus 17.

Iphiaulax impostor 17.

Larrada anathema 33. Lasius luliginosus, niger, alienus, emarginatus. brun-

neus, flavus, mixtus, inciscus 54. Leptothorax unifasciatus, Nylanderi 55.

Leucaspis assimilis, parvicauda, dorsigera 17. Lindenius albilabris 34.

Liometopum microcephalum 54.

Mellinus arvensis 34. Meteorus laeviventris, bimaculatus 17. Microgaster

glomeratus 98, 170. Microctonus elegáns 17. Mimesa unicolor 34. Mis-

cus campestris 33. Mutilla calva, montana, rufipes, brutia, europea 55.

Myrmecina Latreillei 55. Myrmecocystus viaticus 54. Myrmica laevino-

dis, sulcinodis, ruginodis, rubida, scabrinodis 55. Myrmosa melanocep-

hala 55.

Nysson dimidiatus, Dufouii 34.
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Odynerus sinuatuSj parietum, belveticus, minutus, renimaculatus, parvulus,
callosus, nigripes, crenatus, jucundus, simplex, elegáns 56. ümalus
auratus, aeiu-us 18. Osmia aureolenta 19. Oxybelus variegatus, elegan-
tulus, 14-notatus, bipunctatus, nigripes, uniglamis, latro M.

Palarus flavipe s 33. Palmon pachymerus, v. rufiventris 17. Parnopes carneus 18.

Pemphredon lugubris 34. Pelopoeus destülatorius 33. Phanerotoma
planifrons 17. Philanthus triangulum, coronatus 33. Plagiolepis pyg-
maea 5í. Polistcs^gallicus 56, 98. Polochrum repandum 55. Polyargus
rufescens 54. Pompilus fuscus, cinctellus, bipunctatus, laesus, plumbeus,
niger, neglectus 32. Ponera contracta 55. Priocnemis variegatus, fas-

ciatellus, sepicola, exaltatus, maculipennis, vSchenckii, versicolor 33.

Pristocera depressa 55. Psammophila viatica 33. Psen atratus 34.

Pseudagenia punetnm 33.

Khodites rosae 18. Rhogas reticulator, Iristis. grandis, armatus 17.
Sapyga 5-punctata, clavicornis 55. Scolia haemorrhoidalis, hirta, 4-punctata 55.

Smiera nigrifex 17. Solenius cephalor.es 34. Solenopsis fugax 55.

Spathius clavatu.*, exarator 17. Stenamma Westwoodi 55. Stilbum
amethistinum v. festivum 18. Stizomorphus trideus, hungaricus 34.

Tachytes spoliata, etrusca, discolor, pectinipes, europaea 33. Tapinoma erra-
ticum 54. Teras terminális L8 Tetramorium caespitum 55. Thyreopus
cribarius 31. Tiphia semipolita, moris, minuta 55. Trypoxylon iigulus 34.

Vespa germanica, vulgáris 55, crabro, média, sexonica, holsatica, rufa 56.

Vipio terrefactor 17.

b) Lepidoptera.
Abraxas grossulariata 1Í8. Acherontia Atrop.vs .",9. Acidalia maaleutaria,

contiguaria, ostrinaria 87, corrivalata 58. luridata 60, interjectaria 128,
rufaria, trigeminata, dilutana, humiliata, immorata, rubignata, ornata,
violata v. decorata 148. Aoompsia cinetella 149. Acontia luetuosa 147.'

Acronycta auricoma 147. Adela fibulella 149. Adopaca lineola, Thau-
mas 147. Aglia tau 147. Ayrotis sobrina, collina, ocellina, lucernea,
helvetina, simplonia 128, rcrcu>sa 132 bis, fimbria, pronuba, segetuml47.
Alucita cymatodactyla 109. xanthodactyla 149. Anaitis plagiata 143-

Anarta cordigtra 128. Ancylis Mitterbacheriana 149. Anisotaenia hybri-
dana 149. Antherea Pernyi Yamamai 151, Loranthi 109. Apatura Ilia

ab. Clytie 146. Aphantopus hyperanlhus, ab. Arete 147. Aporophila
austrialis v. ingenua 86. Arachnia Levana, v. prorsa 146. Arctia caja,

8, 148, vilii ca, aulica 148, Qusnselii 37, casta 77. Argynnis Selene,
Euphrosyne, Dia, Hecate, Ino, Daphne, Latonia, Aglaja, Niobe, v. Eris,

Adippe. v. Cleodoxa, Paphia 14b, Freija 37, 152. Laodicé 63, Paphia
ab. Marilláé 129, 141. Aspilateí. formosaria 57, 60. Attacus Orizaba 151,
Augiades Andromedae 128. Aventia flexula 57.

Bactra furiurana 149. Biston lapponaria 128. Boarmia \ ierthi, cunsortana,
angularia. selenaria, luridata 148, ilicaria 87. Bomolochia lontis ab.
terriculans r,x. Borkhausenia unitclla 149. Botys sambucalis 168. Bryo-
phila ravula v. vandalusiae 86. Bupalus piniarius 148.

Cacoecia podana, crataegana, sorbiana, s^mialbana, lecheana 149, Calamia
phragmitidis 128, Gallimorpha domínula v. rossica 128. Gallophris
rubi 147. Calophasia lunula 147. Caradrina Gilva 128. Catocala con-
juncta 61. Cerura bifida 147. Charcharodus alceae 147. Chloantba
rádiósa, polyodon 147. Ghoreutis myllerana 149. Chrysophanus dispar
v. vernalis 128, v. rutilus 147, Alciphron v. Gordius 57, 60, virgaureae,
Thersamon, phlaeas, Dorihs 147 Cirrhoedia xerampelina ab. unicolor
12S. Cleophana antirrhini 147, Yvanii 86. Gochylis alcella, Kinder-
manniana 149. Coenonympha Iphis, arcania, Pamphilus 147, Oedipus 77.

Coleophora ornatipenella 149. Colias Hyale, Myrmidone 146, Edusa,
ab. Paveli 39. Cossus cossus 57, terebra 60, balcanicus 38. Crambus
inquinatellus, falsellus, craterellus, pratellus, pascuellus 149. Cranio-
phora ligustri 147. Cucullia verbasc'i, scrophulariae 147, scopariae 128.

Cyaniris Argiolus 147. Cybosia mesomella 148.



VII

Dasychira fascelina 147. Deilepliila nerii 51, vespertilio 60 hybr. epilobi 128,

euphorbiae 147. Dcmas coryli 57. Diacrisia sanio 148. Dianthoecia

carpophaga v. capsophila 86. silenes 156 Diasemia litterata 149. Dichelia

Grotiana"l49. Dichmrampha petiverella 149. Dilina tiliae ab. ulmi 128.

Dilinia exanthemata 148. Dichonia aprilina 147. Diloba eaeruleocephala

147. Drepana binaria v. uncinula 128. Dysauxes ancilla 148.

Elachista griseella 149. Ellopia prosapiaria, ab. manitiaria 128. Ematurga
atomaria 148. Emmelia trabealis 148. Ephyra albiocellaria, ab. tnerniata,

porata, ab. visperaria, quercimontanaria 128, punctaria, ruíiciliaii a,

annulata 148. Epiblema brunnichiana 149. Epinephele juitina 147, Ida 86.

Episema glaucina et varr. 103. Era-tria deceptoria, fasciana 147, uncula,

ntula 17. Erebia Eriphyle, Stygne, Pronoe v. Pitho 128, Medusa 14ü.

Eriogaster ianestris 147. Eubolia arenacearia, v. flavidaiia 148 Euchloé
cardamines, ah. immaculata 128, Belia v. Ausonia 86. Euclidia mi,

glyphica 148. Eucrostis indigenata 79. Euplocamus anthracinalis 149.

Eurrhypara urticata 149.

Fumea comitdla 128.

Gnophos myrtillata 128, Pentheri 38. Gonopteryx rhamni 13U 146, Cleopatra 86.

Gracillatia syringella 168. Grapholitha duplioana 14ÍI

Hadena Zeta, gemmea 128. Heliaca tenebrata 147. Heliothis dipsacea 147.

Hemaiis scabiosae 147. Hepialus vellrda ab. gaüicus 37. rlerminia ten-

tacularia, derivalis 1 í 8, modestalis 60. Hesperia carthami, obifer,

serratulae, malveae 147, ab. táras 132 bis. nostrodamus 86, cacaliae 61,

Proto 86. Heteropterus Morpheus 147. Hibernia leucophaearia 62,

defoliaria 148 Hiptelia Api'elbecki 38. Hydnlla gluteosa 147. H)pena
lividalis 87. Hypochalcia ahenella 149. Hypogymna morio 147. Hypopta
caestrrm, thrips 27.

Ini) pruni, chloros, tenuicorniK, budensis, statices 148 laspidea celsia 1 56.

Laelia coenosa 77, Larentia aptata ab. siiülata, Kollararia, austriacaria, aquae-
ata, incursata v. monticolaria, ferrugata ab. confixaria, caesiata ab.

íílaciata, alpicolaria, picata, pupillata 128, nobiliaria 37, dotata, l'ulvata,

aptata. vindaria. fluctuata, ferrugata, sociota, unangulata, pie-ita, procel-

lata, tristata, luteata, bilineata, coryiata, rubidata 148, adumbraria 58,

60 unicata, flavofasciata 87, bilineata ab. Bohatschi 129, 141, aquaeata
v. hercegovinensis, corydaliaria 38. Lasiocampa lunigera ab. lobulina 37,

otus 58, potatoria 77. quercus v. alpina, v. roboris, v. spartii 128.

Leptidia sinapis 146. Leucania congiua 6U, Andereggi 128, evidens 147-

Lignyoptera thaumastaria 38. Lithosia cereola 128, unita 148. Litho-

stege farinata, griseata 148. Luperina Standfussi 128, Haworthii 86.

Lycaena Argiades, ab. Coretas, ab dccoloiata, v. Polysperchon, Árgus,
Argrognomon, Baton, Orion, Jcarus, ab. Icarinus, ab. caerulea,

Arnandus, Hylas, Meleager, Bellargus, Minimus, Semiargus, Cyllarus,

Árion 147, corydon v. coiydonius 128, balcanica, Escheri 86, Anteros.

Ers, v. eroides 193. Lymantna dispar 98, 147, monacha 147. Lythria

sanguinaria 36, 61, purpuraria 148.

Macroglossa stellatarum 147. Maeroíhylacia Ps'iiii 151. Malacosoma iciistria,

castrensis 147. Mtlanargia Galatea, ab. leucomelas 146, v. Suwarovius 78.

Meliana flammea 156. Melitaea didyma v. meridionalis 60, Atlialia ab.

Pyronia, ab. Corythalia 61, aurinia v. Merope 132 bis., Maturna, Cin-

xia, Phoebe, Didyma, Trivia, Atlialia, Aurelia, Parthenia v. varia,

dictynna 146. Metasia ophialis 14í). Metopsilus poreellus 147, 195.

Metrocampa maryaritari i 148. Mi ma strigilis 147. Miltochrista miniata

148. Minoa .nurinata ab cineraria 60, 148.

Nacba punstata ab. servula 60. Memeobius Lucina 147 Nemeophila Metel-

kana 77, 132, 156, 181, Nemoría pulmentaria 14*. Ntsmotois fasciellus

149. Neuronia cespitis ab. grisea, ab. ferruginea 132 bis. Nola cento-

nalis 169. Notodonta trepida 147.

Ocneria terebinthi 86. Ocnistis quadra 148. Olerhreutes arcuella, lacunana 14M.

Opisthograptis luteolata 14S. Orgyia antiqua 147. Orgia gonostigma 57.

Ortholitha plumbaria. li ntata, bipunctana 148. Orthosia pistacina, ab.

canaria 128 Oxyptilus pilosellae 149.



VIII

Fachytelia umcolor 148. Pamphila Palaemon 147. Pjpilio Podalirius, Machaon
öli, 14B. Pararge Egeria v. egerides, Megaera, Maera 146. Achine 147.
Parnassius Apolló 149, ab. Brittingeri 128, Mnemnsyne 146. Pempelia
ornatella 149. Pandemis ribeana v. cerasana, cinnamomcana, heparna
Phasiane clathrata, glarearia 148. Philosamia Cynthia2l,151. Pldyctae-

nodes sticticalis 118. Phragmatotcia castanea 77. Piona olivalis 149.

Pieris brassicae 136, 146, rapae, napi, v. napaeae 146. Plusia Aemula,
Hochenwarthi 128, ehiysitis 148, yutta, gamma 57, 148, chalcites 86.

Polia flavicincta v. meridionalis 128, canescens, v. Asphodeli 86. Poly-

gonia C-albutn 146, Egea, ab. i-album 61. Polyploca ridens 14S. Por-
thesia similis 57. Prothymnia viridaria 148. Pseudophia lunaris 148. Pseu-
doterpna pruir>ata 148. Psyche iebretta 66, viciella 148. Pygaera anas-

tamosis 147. Pyrameis cardui 146. Pyrausta cespitalis, sanguinalis, pur-
puralis 14'.) Rhinosia ferrugella 149. Rhodostrophía vibicana, ab. inter-

media 128. Rhyparia purpuiata 148. Rivula sericealis 148.

Saturiiia Caecigena 59, Satyrus Circe, Hermione, Semtle 146. Actaea, v. Cor-
dula 48, ab. peszéiiensis 79. Scioptera Schiffermilleri 118. Scodiona
C'mspersaria ab. cuniculina 128. Scopan'a ambigualis, frequentella 149.

Scqria lineata 14!-!. Selenia tetralunaria, v. aestiva 132 bis. Senta mari-
tima ah. Wismarensis, ab. nigrocostata, ab. nigristriata 128. Sesia

doryliíormis, triannuliformis 61, scoliaeformis 12<s, empiíormis 148, v.

hungarica :i7, 174, masariformis 78. Smerinthus tremulae 21. Sphinx
convolvuli 1 'U. Spilosoma mendica 148, placida 38. St^gania trimacu-

lataab. cognataria 87. Sterhopterix Standíus^i 128. Syntomis phegea 148

Tapinostola Hellmanni, ab. satut ata 128. Telesilla virgo 60. Tepbroclystia
oblongata 14S, eynensata 3 , rectangulata, ab. cydoniata, sobrinata 60,

brev'iculat,; 58, 151, spissilmcata, scopariae 87. pyreneata, laqu-iearia,

indigata, denotata, v. atraria, caucliiata, silenata, scabíosata, ab. aequi-

strigata, seriptaria, tenuiata, intubatbata 128. Tbaleta fimbrialis 148.

Thalpochares velox, lacernariae, v. cretula 86, rosea 128, pannonica 77,
paula 78. Thanaos Tages 147. Thaumetopoea proc< ssionea 147. Thecla
spini, ilicis, acaciae 147. v. abdominalis 37, ilicis v. caudatula 86.

Thcosia tremula 147. Thyris íenestrella 149, Timandra amata 148.

A'anessa Jo, Antiopa, urticae 146, v. poláris 7. polychloros 130. Yenilia macu-
laria 148.

Xamhia ocellaris, ab. inteimedia i_'
w

Yponomeuta plun.bellus 149.

Zygaena pilosellae, ab. lutescens 58, transalpina v. hippocrepidis 60, exu-

lans .'17. 1 >uicerae, ab. citrina, angelicae, ab. conlíuens 128, punctum, v.

dystrepta 8t>, purpuralis, scabiosae, punctum, achillae, cyna-ae, meliloti,

triíolii, Eplnaltes, ab. ci ronillae, ab. trigonillae, carniolica 118. Zephyrus
quercus, IjctuUe 147

c) D i p t e r a.

Anopheles maculipenni<=, biíurcatus, nigripes 5, 23.

Cylindria Bírói 22.

Diaphorus Bírói 22.

Sciara pulicais 1H9.

d) C o I e o p t e r a

Abax carinatus 11, \\V-\, Schüppell 12, Ablattaria laevigata 165. Abraeus
globulu.'? 166. Acanthopus caraboides 13 Achenium ephippium, depres-
sum 165. Acilius sulcatus 164. Aclypea undata 165. Acmaeops coliaris

188. Acritus nigricornis 166. Acupalpus flavicollis, suturalis, luteatus,

exiguus, consputus 163. Adalia bipuncta/a 189. Adonia variegata 189.

Adoxus obscurus 189. Adrastus limbatus, pallens, nanus 185. Aegosoma
scabricnrnr; 188. Agabus bipustulatus, uliginosus, undulatus, fe morális
163, maculatus 16. Agapanthia Dahli, villoso-viridescens, maculicornis,
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Ieucaspis 188. Agrilus sexguttatus, sinuatus, viridis, pratensis, angus-
tulus, laticorni-í, olivicolor, aurichaleeus 185. Agriotes pilosus, ustulatus,

sputator, lineaius, obscurus 185. Agyrtes castaneus 16~>, bicol >r 171.

Aleociiara erythroptera, fuscipes, bipunctata, tristis, nitida 164. Allos-

terna tabacicolor 188. Alophus Vau, v. Weberi, v. carpathicus, v.

pseudelegans, Kaufmanni, v. puncti:ollis, v. Sequensi, triguttatus 187.

Alpbitophajius bifasciatus 186. Amalus haemorrhous 187. Amara simi-

lata, saphyrea, a-mea, eurynota, familiáris, lucida, sabulosa, apricaria,

fúlva, consularis, aulica 163. Anacaena limbata U>4. Anaesihetis I

cea 188 Anaglyptus mysticus 18S. Anaspis lr mtalis 186, v, maculicollis

subtestacea, Costae 36, ruficollis, Hava, subtilis, variáns 186 Anisarthron
barbipes 188. Anisodactylus binotatus, nemorivagus, signatus 163. Ani-
soplia segetum, austriaca, lata 166. Anisosticata 19-punctata 189. Ani-
sotoma humeralis 165. Anomala vitis, aenea 166. Anophthalmus Milleri l.
Anthaxia cichorii, aurulenta, minca, salicis, fulgurans, nitidula 185, v,

cyanipennis XG. Ai.thicus íl -ralis, hispidus, antherinus, bifasciatus,

axi'llaris, unicolor 187. Anthocomus equestris 186. Antholinus analis 186.

Anthonomus rubi, rufus, spilotus, pomorum L87. cinctus 67, 187 Antho-
phagus caraboides 165. Anthrenus pimpinellae, scrophulariae, verbasci
166. Antribus vaiie-gatus 188, Aphodius erraticus, subtenaneus, fime-

tarius, granarius, sordidus, rufus, immundus, merdarius, inquinatus,
prodromus, tristis, variáns, satellitius, luridus 166, subterraneus v. fusci-

pennis, t.istis v.vicina, biguttatus v. similis, v.apicalis, inquinatus, v. nubi-
lus, v. centrolineatu-*, luridus v. variegatus, v. apicaüs 170, scru-

tator, pusillus 14, fossor, haemorrhoidalis 14, 166, v. sa guinolentus 170.

Aphthona lutescens, coerulea euphorbiae, semicvacna 189. Apion
pomonae, craccae, penetráns, onopordi, vicinum, urticarium, aeneum,
radiolus, curvirostre. seniculus, fülvirobtr , longirostre, apricans, trifolii,

dichroiif, tenue, punctigeium, minimum, pi>i, columbinum, vorax,

miniatum 188, similans, detritum, elongatulum, gracilipes 36, 64, arma-
tum, sareptanum, validum, Sehönhcrri 61. Aptinus bombarda 13.

Arcbontes murinus 185. Aromia moschata 188. Asbolus littoralis 165.

Asclera coerulea 187. Astocops mehadiensis 174. Astenus nliformis,

angustatus 165. Astrapaeus ulmi 164. Átemelés emarginatus 11, 164.

Athous niger, circumductus 1S5, Merkli 14, Atomaria lineáris, pusilla 165.

Attagenus piceus, pelllio 166, vigintiguttatus 15. Attelabus coiyli 188.

Aurigena lugubris 185. Axinotarsus ruficollis, marginalis 186.

Badister bipuítulatus, peltatus 163. Balaninus nucum, turbatus, villosus 187.

Balanobitus ciux, salicivorus, pyrrhoceras 187. Baris artemisiae, car-

bonaria, lepedii, coerulescens, chkrisans, analis 187. Bathyscia Hor-
váthi ~í2, o i. Bembidium siriatum, laticolle, splendidurr, py-imaeum,
lampros, dentellum, varium, adustum, ripicola, Andreáé 1 1 >

_'
, ustulatum,

minimum, articulatum, 8-maculatum, guttula, biguttatum, lunulatum 163,

lasciolatum ct van., tibiale et varr. Redtenbaclieri, complanatum 196.

Berosus luridus, signaticullia 164. Bidessus geminus 163. Blaps gigás 48,

lethifera, Malieri, refLxicollis, mortisaga 49, mucrono'a, halophila,

abbreviata 50, longicollis moitisaga, similis 186. Blechrus glabratus 163.

Bledius tiicornis, atricapillus, fracticornis, dissimilis 165. Blethisa multi-

puncteta 162. Bolitobius pulchellus, pygmaeas 164. Bolitochara bella,

obliqua 164. Bolitophagus reiiculatus 13. Bostrycbus capucinus 1^6.

Bothrideres contractus 166. Brachinus psophia, explodens 163, crepitans

163, v. strepitans 170. Bracbycerus foveicollis 187. Brachypterus gravi-

dus, quadratus, glaber 165. Brachysomus hispidus 187. Brachyta clath-

rata 1 •>. Broscus cephalotes 162. Bruchus rufipes, fur, latr >, variegatus

186, pisorum, lenlis, luteicornis, affinis, rufimana, atomaria, seminaria,

imbricornis 188 Bryaxis fos-ulata 165. Bryoporus multipunctus 22,

Byribus ornatus, "labiatus. pustulatus, regalis, pilula regalis 196. stria-

tus, fulvicornis, paniceus 186.

Caenoptera umbellatarum l88. Calandra granaria 187. Calatbus fuscipes,

erratus, fuscus, mclanocephalus 163. Calhdium violaceum 188. Callistus

lunatus 12, 163. Calosoma inquisitor, sycophanta, auropunctatum 162.



Cantharis Ericbsoni, lutca, lustica, obscura, pulicaria, livida, fulvi-

collb, laterális 186. Carabus v. cupreonitens, v. negotinensis, v.

moestus, v. graniger, intricatus 11, convexus, UÍlrichi 11, 162, v. minu-
tus 11- v. eiichromus, \ iolaceus, v. Escheri, ylabratus, v. extensus
L2, Limei, v. hydrophilus 13, scabriusculus, v. supeihus 14, granu-
latus, cancellatus 162. Cardiophorus cinertus, rubripes 185. Carpo-
philus rubripennis 165. Cassida viridis, fastuosa, murraea, sanguinosa,
rubininosa, vibtx, lerruginea, sanguinolenta, ornata, nebulosa, sublerru-
ginea, nobilis 189, inqnina'a 16. Catops luscus, affinis, cin ysnmcloides
lii^' 1

. Cerambyx cerdo, Scopolii 188. Cercyon haemorrhoidalis, laterális,

unipunctatus, quisquilius, pygmaeu^ 164. Cercus pedicularius 165,

Cerocoma Scbieberi 186. Cetonia aurata, v. bilucida 171. Cleius mutil-

larius, lormicanus 186. Cerylon his'eroides 106. Cetoiiia autata 166.

Ceutorihynchidius honidus, qucieieola, floralis 187. Ceuthorrhynchus
chlorophanus, mtbus 36, Pandtllei 13, symphiti, abbreviatulus, asperi-

foliarum, litura, arquatu--, quadridens, macula álba, denticulatus, polli-

narius, picitarsis, pleurostigma, validirostris, erysimi, albovittatus, assi-

milis, nauus 187. Chaetocnema chlorophana, semicoerulea, tibialis 189.

Chaetonyx robustuí 15. Chalcoides splendens, helxines, aurata, chloris

189. Chilocorus bipustulatus 19 J. Ch'aenites spoliatus 163 Clilaenius

tristis. nitidulus, vcstitus, festivus 1 i3. sulcicollis 156. Chlorophanus
graminicola 187. Choleva agilis 165. Chrysobothrys affinis 185.

Cirysochus pretiosus 189. Chrysomela rufa, crassicollis, marca^itica, v.

banatica L2, go • tingensis, limbata, staph)'lea, sanguinolenta, marginata,
cocrulans, íastuosa, graminis, menthastri, polita 189. Cicindela vien-

nensis ab. apicalis 35, campestris, hybrida, arenaria, littoralis 162.

Cionus tuberculosus, hortulanus, solani, fraxini 188. Cis boleti, micans,
hispidus 1*6. Cist-la sericea 166. Cleonus punctiventris 149, 187, nigro-

suturatus 187, fasciatus 150, 187, alternans, cinereus, pigsr tigrinus,

pedestris. madidus 187, sulcirostns 149. Clivina lossor, coliaris, ypsilon

162. Clytanthus varius, sartor, figuratus, speciosus 188 Clytra laevius-

cula 189. Clytus arietis 188. Cnemidotus caesus 163. Coccidula scutel-

lata 190. Cocinella 18-guttata, ab. flavopicta 35, 4-punctata v. rustica,

ll-punctata v. púra 171, 7-punctata L27, 189, h -punctata, conglobata,
14-pustulata 189. Coelambus impressopunctatus 15, lo3, parallelogram-
mus 163, confluens 15, 163. Codestoma orbiculare 164. Coeliodes tri-

fasciatus, cardui, luligin >sus, lamii, 4-maculatus 187. Coenocara bovis-

tae 186. C.olaphus sophiae 189. Colenis immunda 165. Compsochilus
Heydeni 165. Conurus pubescens, immaculatus, bipunctatus 164. Cop-

L66 Gop*ophilus striatulus Ki >. Goptocephala unifasetata,

scopolina 189 us ru i 185. >...otticaria pubescens, serrata 165.

Corysomerus ;apicinus 187. Cossonus lineáris, cylindricus 187. Creo-
philus mixiüosus 164. Crepidodera transversa, ferruginea 189, corpu-
lenta 13. Griocephalus rusticus 188. Crioceris'merdigera, lí-punctata
189. Crypticus quisquilius 186. Cryptocephalus írenatu-', v. callifer,

v. sémin ger 14. cordiger, sexpunctatus, strigosus, lsbiatus 14,

coryli, bipunctatus, apicalis, sericeus, hypochoeridis, nitidulus, janthi-

nus, parvulus, frenatus, rlavipes, chrysopus, ocellatus, Moraei, 6-pustu-
latus, connexus, fulvus, populi, rufipes 189 Cryptophagus pilosus, acut-

angulus 165. Cryptopleurum crenatnm 164 Cryptorrhynchus lapathi 187.

Crytoscydmus pusillus 165. Otesias sen a 166. Cucujus sanguinolentus 13.

Cybister laterirnarginalis 15, 164. Cychramus quadnpunctatus 15.

Cychrus semigranosus 12, 15, rostratus 12. Cylindromorphus subuli-

formis 185. Cyllodes ater 13. Cymatoptenur fuscus ló, 164. Cymbiodyta
marginella 164. Cypbon variábilis 186. Cyphus niteus 188 Cyrtotriplax
bipustulata 165,

acaea angulata v. ochripes, murina, marginata v, graeca 36, pallipes, nigri-

tarsus, serbica 180. Dapsa denticollis 16. Dasytes niger, plumbaeus 186,
nigrocyaneus 36. Dolichosomi lineare 186. Denticolis rubens, v. margi-
natus 12. Dermestes Fiischii, laniarius, undula'us, bicolor, lardarius,

ater 16 . Diachromus yermanus 163. Diapcris boleti 186. Dibolia Förs-
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téri, Schillingi 189. Dinarda dentata 13. Ditoma crenata 166. Dolicaon
biguttulus 164. Dolichus halensis 163. Donacia bicoloia, thalassina,

hrevicornis, clavipes, Scmicuprea 189. Dorcadion aethiops, fulvum,
Scopoüi, pedestre 188. Dorcus paralldopipedus 166. Dorytomus lon-
gimanus, tremalae, minutus, fLvipes, villosulus 187, Sehönherri 36.

Drasterius bimaculatus 185, v. anticus 36. Dromitis 4-maculatus. nigii-

ventris 163, longulus 12. ürusilla canaliculata 164. Drypta dtntata 13,

163. Dyschirius nitidus, strumosus, substiiatus, aeneus, intermedius,
Konelli, globosus 162. Dytiscus marginális 15, 164, dimidiatus, circum-
rlexus 164.

Elaplnus uÜginosus, riparius, aureus 162. Elater cinnabarinus, sanguineus,
pomonae, sanguinolentus, lerrugatus, elongatulus, crocatus, elegantulus
185. Elatcroides dermestoiJes 186, tledona agaricola 186. Elleschus
scanicus, infirmus 187. Entou.oscelis a ionidis 189. Endomychus cocci-

neus, thoracicus ]3. Engis bipustulata 16ó. Enochrus bicolor 164.

Epicauta verticalis 186. Epicometis hirta 166. Epitrix pubescens 189.

Epuraea obsoleta, florea 165. Eryx ater 186. Euglenes pruinosus 186.

Eulissus l'ulgidus 15, 164 Euiythyrea scuteliaris 185. Eusomus ovulum
187. Eustrophus dermestuuíes 186. Exochomus 4-pustulatus 190.

Formicomus pcdestris 187. Fou^artia squamulata 187, Henschi 36.

Galcruca tanaceti, pomonae, ruía, mclanoccphala 189. Galerucella lmeola,
calmarisnsis, tei ella 189. Gastroidea viridula, pol\gom 189. Geotrupes
stercorarius, spiniger, mutator 166. Gnaptor spinimanus 13, 47, 186.

Gnathoncus rotundatus 166. Gnoriinus viriabilis , nobilis 15. Gono-
cephalum pusillum 186. Graphoderes cinereus, zonatus 164, austriacus 15.

Gymetron asellus, tetrum 188. Gymnoplcurus pilulaiius 166. Gynan-
dropthalma salicina, afíinis 189. Gyrinus hungaricus 16, 164. natator 164.
Gyrophaena fasciata, lucidula, manca 164.

Haliphis laminatus 163. Halosimus syriacus 1!~6. Haltica qucrcetorum, lythri,

olcracea 189. Halyzia 18-punctata, v Andersoni 13, 16-guttata, 12-guttata,
14-guttata, 22-guttata, 14-punctata 1 U. Hapalus bimaculatus 18tJ. Hap-
locnemia curculionides, nebulosa 18-\ Haplocnemus integer 36. Har-
palus aeneus, psittaceus, cupreus, rubripes, latus, luteicornis, laevicollis,

pygmaeus, dimidiatus, autumnalis, serripes, tardus, anxius, modestus,
picipennis, rufus 163. Hedobia imperialis, regalis 186. Helocliares livi-

dus, griseus, dilutus 164. Helophorus nubilus, micans, griseus, aquati-

cus, dorsalis, pumilio, Erichsoni, granulans 164. Helops quisquilius 186,
badius 12. Henicopus pilosus 186. Hetaerius lerrugineus 11. Heteroce-
rus fenestratus, fusculus 164. Hiperaspis reppensis, v. Teinturjeri 171.

Hippodamia 13-punctata 189. Hippuriphila nijritula 189. Hispa atra 189.

Hister inaequalis, quadrimaculatus, unicolor, cadavennus, stercorarius,

fimetarius, puipurascens, neglectus, carbonari. s, quadrinotarus, uncinatus,
sepulch ahs, corvinus 166. Hololcpta plana 166. Homaloplia íarinosa 14.

Hoplia graminicola 166. Hydaticus transversalis 1^4. Hydraena nigrita

170. Hydrobius íuscipes 164. Hydrochus elongatus, angustatus 164.
Hydropinlus caraboides 164, flavipes 15, 16 í, Hydroporus bilineatus,

obliquesignatus, angustatus, palustri*, planus 163 Hydrous piceus 15,

99, 164. Hygrorus inaequalis 1^3 Hylesinus fraxini, vittatus 188.
Hylobius fatuus 14, 187. Hyliota planatus 166. Hylotrupes bajulus 188.

Hypeia pu. tulata, elegáns Í6, punctata, rumicis, pedestris, variábilis,

plantagims, nigrirostris 187 Hyprraspis reppensis 190. Hyphydrus ova-

tus 16;!. Hvpocyptus disejidcus 131.

Icaris spargaiiii 187. Isehnodes sanguinicollis 171 llybius guttiger 164. Ilyo-

bates nigricollis, forticornis 164 lsomira hungarica 22, 36.

Labidostomi-; longimana, cyanicornis 189. Laccooius munitus 19i. Lacco-
philus vaiugatus, obseutus 163. Laemophloeus testaceus 16á. Laem is-

tbenes punctatus 13, 163. Lagarus vernalis 163. Lagria hirta 186.

Lamia texior 188. Lamprorchiza splendidula 14. Lampyris noctiluca 1 -(6.

Lariiius obtusus, turbinatus, sturnus, planus, jacuae 187. Lathridius

nodifer 170. Lathrimaeum atrocephalum 165. Lathrobiúm geminum,
elongatum, longulum, pallidum, quadratum, terminatum, multipunctum
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164, Taxi 174 Lebia cyanocephala, chlorocephala, crux minor, hume-
lalis 168. Leistotrophus murinus 164. Leistus piceus 12, rufomargina-
tus 18, feiiuüineus 162 Lema cyanella, lichenis, melanopus 189. Lep-
lacinus balychrus 164. Leptidea brevipennis 171. Ltptorrhabdium gra-
cile 14. Leptura fúlva 13, uifa. 4-fasciata 13, 15, 188, scutcllata, san-
guinolenta, ceramb)-ciformis, septempunctata 13, nigra 13, 188, mélá-
mra, bifasciara 14, 188, atteruata, maculata 14, sexguttata, v. exclama-
tionis 16, aurulenta lö, 16, rufipes, livida 188, scutellata, . ochracea,
v ochraceipennis 35. Lepyrus palustris, capucinus 187., v Herbichi 14.

Ltsteva longelytrara 165. Lethrus cephalates 166. Leucocelis funesta 166.

Licinus cassideus 14, 163. Lignyodes rudesquamosus 187. Limnebius
i ítidus. truncatellus 164. Limnobaris T-album 187. Limuoxenus oblon-
<íus 1H4. Limonius pilosus, aeruginosus, minutus 185. Liodes Brandisi,
scita 131. Lio hlotus tesselatus 187. Liopterus ruficollis 164. Liopus
nebulosus 188. Litargus connexus 165. Lixus iridis, Ascanii, algirus,

cylindricus, elongatus 1-7. Lochmaea caprcae, crataegi 18). Lome-
c íusa strurmsa 13 Longitarsus echii, suturalis, suturcllus, exoletus,
pratensis, tabidus, pellucidus 189. Ludius latus, bipustulatus 185, He-
yeri 12. Lupetus xanihopus 189. Lyctus unipunctatus 186 Lytta vesi-

catoria 186.

lalis cerasi 188. Malachius scutellaris, rubidus, cervulus, falcifer, affinis

152. aeneus, marginellus, bipustulatus, geniculatus, viridis 186. Mal-
thodes ruficollis, pulicarius, appendiculatus L86 Mantura lustica 189.

Marolia variegata 13, Mecinus pyraster 188 Medon brunneus, bicolor
165. Megatoma undata 1 .6 Melanophila decastigma 185. Melanoph-
thalma gibbosa 165. Melanotus niger, tufipes 185. Melasoma 20-punc-
tata, populi, saliceti 189, cuprea v. sarmatica 36. Meligethrs brassicae,

symphyti, obscura umbrosa, maurus, difficilis, egenus 165. Meloe
proscarabatus, violaceus, uralensis, coriarius, scabriusculus 186, rugosus
t5. Melolontha vulgáris 127, 166. Mesagroecus obscurus 187 Meta-
cantharis haemorrhoidalís 186. Metabletus obscuroguttatus, pallipes 163.

Micraspis 16-puuctata 190. Minyops carmatus 187. Molops alpestris 12.

Mononychus punc'umalbum 187. Mordella 12-punct it \, bisignata,

aurotasciata, lasciata, aculeata 186, aurofa-sciata v. conjuncta, aculeata
v. Fleischeri 36. Mordellistena parvula 166, v. affinis, Kraatzi 36, brevi-

cauda, micans, pumilla 186. Mycetochara linearia 186. Mycstoporus
gracilis, flavicorni , ambignus, nobilis, corpulen'us, Wingelmülleri 22, 35,
oreophilus, brunneus, punctipennis, Brucki, laevicollis 22, nanus l'!4

imperialis 174. Mvlacus rotundatus 187. Myrmedonia limbata 164.

Nacerdes ustulata, viridipes 187. Nanophyes marmoratus 1^8. Nargus badius,

anisotomoides 165. Nebria livida 162, Reichi 13. Xecrohia violacea 186.

Necrophorus germanicus, humator, vespillo, vestigator 165 Xemosoma elon-

gatum 166 Neodorcadion bilineatum 18 \ Nitidula bipunctata, rufipes, car-

naria 165 Notari« scirpi 187. Noterus clavicornis, sparsus 163. Notiophilus

palustris, rufipes, biguttatus 1 >2. Notoxus monoceros, trilasciatus 186.

Oberea oculata. lineáris, erythrocephala LS8. Obrium cantharinum 14, 188. Ocalea
punctipes 164. Ochthebius riparius, margipallens, bicolor, marinus 164.

Ocypus oleus, nitens, edentulus 1 1 > 4 . Odontaeus armiger 14, 166. Oe°us
crassicornis 186. Oedemera podagrariae, flavescens 187 Olibrus millefolii,

bicolor 165 Ocnalium caesum, iopterum 165 Omophlus betulae 186 Omo-
phron limbatus 162. Omosiphora limbata 165. Omosita colon, discoidea L65.

Oniticellus fulvus, pallipes l-i-6 Onthophagus taurus, verticornis, vacca,

coenobita, fracticornis, nuchicornis, camelus, futcatus, ovatus, lucidus,

Schreberi L66, ovatus, v. ruficapillus L70, lemur li. Oodes gracilis 163,

Opatrum sabulosum 150, 186. Opetiopalpus scutellaris 186. Ophonus sabu-

licola, punctatulus, rufibarbis, azureus, maculicornis, púbescens, griseus,

hospes, calceatus L63. Orchestes Quedenfeldti, avellane, populi, salicis,

stigma l
v 8. Orina rugulosa, v. Gártneri 12. Orsodacne cerasi, lineola

I8ft Oryctes nasicornis 166. Ostoma grossum, ferrugineum 13. Otiorrhyn-

chus equetris, Kollari, populeti, cymophanus 12. v. conspurcatus 13,

bisulcatus, laevigitus, coarctatus 14. Fussianus 22, 36. amplus 86, singu-
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laris 187, ligustici 149, 187, orbif-ularis, ovatus 1^7. Oxyomus silvestris

ll>6 Oxypoda Hvidipennis 164. Oxyporus rufus 16.5. Oxytelus r gosus,

insecatus, pulcher, piceus, inustus, sculpturatus, complanatus, tetracarinatus 165.

Pachnephorus pilosus, tesselatus, villosus 180. Pachybrachys hyeroglyphicus,

haliciensis, tessellatus 189. Paederus litloralis, fuscipes, limnophilus 165.

Panagaeus crux major li'3, bipustulatus 12. Pangus scaritides 163. Paophi-

lus Hampei 187 l'arnus lutulentus, prolifericornis 164. Patrobus atrorulus

163. Pedilophorus nitens 166. Pedinus femoralis 1.-6. Peiochares \ ersieolor

166. Peltis atrata 16-. Pentaria badia 186. Pentodon idióta 166 Phaedon
cochleariae 189. Phalacrus íimetarius 165. Philonthus punctus, intermedius,

laminatus, chalceus, politus, carbonarius, atratus, debilis, discoideus, dimi-

diatus, corruscus, ebeninus, concinnus, immundus, sanguinolentus, quisquilli-

arius, varius, agilis, micans, tenuis 164 Philydrus m&ritimus. melanoee-
phalus 164. Phryganophilus ruíicollis 14. Phyllobius piri. incanus, maculi-

cornis, oblongatus, pornóimé, cinerascens, sinuatus 187. Phyllobrotica

4-maculata, adusta 189 Phyllodecta vitellinae, atrovivens 18!). Phyllopertha

horticola 11. 166. Phyllotreta armoraciae, vittula, nemorum, atra. diademata,
procera L89 Phymatodes testaceus, alni 188. Phytodecta f'ornicata 189
Phytoecia affinis, p stulata, rufimana, ephippium, clindrica, nigricornis,

coerulescens, uncinata 188. Pidonia lurida 13. Plagiodera versicolora 189.

Plagionotus detritus, arcuatus, floralis 188. Plateumaris discolor, braccata 189.

Pleurophorus caesus 166. Plinthus tigratus 187. Platycerus cervus 166.

Platyderus rufus 13, IK3. l'h.tynaspis luteorubra 190. Platynus obscurus,

assimilis, longiventris, livens, sexpunctatus, viridicupreus, gracilipes, lugens,

viduus, Dahli, micans. dorsalis 16:). Platyrrhinus resinosus \^S Platyscelis

hungarica L86 Platysoma compressum 16 >. Platystethus cornutus, alutaceus,

spinosus, nitens, arenarius L65. Püdagrica malvae, fuscicornis IND. Podonta
nigrita 186. Poecilonota decipiens 185, Poecilus punctulatus marginalis,

cupreus, striatopunctatus, puncticollis 16,'!. Pogonochaerus hispidus If8,

ovatus 13. Pogonus riparius 163 Polydrusus cervinus, picus, coruscus 187.

Polysticlius connexus 163. Potamophilus acuminatus 16 1: Potosia marmo-
rata. speciosissima, floricola, metallica, hungarica 166. Prasocuris phellandrii

189 Pria dulcamarae 165. Prionus coriarius 15. Psallidium maxillosum 150,

187. Psammodes sulcicollis 166. Pseudopelta sinuata, rumosa, thoracica 165.

Psylliocles Frivaldszkyi 13. Psilothrix severus 36. Psylliodes attenuata, chryso-

cephala, cyanoptera, thlaspis, dulcamarae 189. Pterostichus cophosioides, fossu-

latus, foveolatus 12, brevis 14. inquinatus, inaequalis maccr, niger, vulgáris,

anthracinus, giacilis, minor, interstictus, strenuus 163, cylindricus 14, 163.

Ptilinus costatus 186. Ptosima ll-raaculata 1 85. Pyrochroa coccinea, serra-

ticornis 186. Pyrrhidium sanguineum 188

Quedius ochripennis, fulgidus, cruentus, molochinus, boops IGí, decoratus 132.

Rantus conspersus, adpersus, exoletus 164 Rhagium mordax 13. Rhagonycha
fúlva, testacea IHj. Rhamnusium bicolor 188. Rhamphus pulicarius 188.

Rhinomacer betulae, populi 188. Rhinohcus inconspectus, pei-pendícularis

1*7, bosnicus 36. Rhinosimus viridipennis 187. Rhipiphorus us, v.

apicalis 36. Rhizotrogus aequinoctialis, vernus 166. Rhopalodontus perfo-

ratus 186. Rhopalopus clavipes 188, hungaricus 14. Rhynchites nanu«

manicus, pauxillus, purpureus, cupreus, auratus 188. betuleti 89. Rhj

truncorum 187. Rhyssemus germanus 166. Rhysodes sulcatus 13. Rosalia

alpina 15, v. 4-punctata 36. Rybaxis sanguinea H5.
Saperda populnea, perforata 188. Saphanus piceus 14. Saprin s nitidulus, aeneus,

sparsutus, amoenus, conjungens, quadristriatus 16(5. Scarabaeus sacer 166.

Sciodrepa Watsoni L65. Scleropterus globulus 187. Scolytus scolytus, pyg-

maeus, multistriatus l s ^- Scopaeus debilis, minimus 165 Scymnus haemorr-

hoidalis, minimus, punctillum, frontalis, Apetzi, intenuptus, pulchellus, Red-

tenbacheri 190. Seminolus pilula 166. Serica holoscricea 166. Siagonium

quadricorne 165. Sibinia fugax, pelluceus 188. Silpha lunata, obscura !(!.">.

Silvanus surinamensi . unidentatus 166 Simplocaria maculosa 166. Sitaris

muralis 15, 186 Sitt.ua crinitus, flavescens, humeralis, laterális, sculcifrons

187. Sitones lineatus LO. Soronia grisea 165. Spermophagus cardui 188.

Sphenophorus abbreviatus, striatopunctatus 187. Sphinginus coarctatus 186.
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Spháeridium bipustulatum, scafabaeioides 164. Sphodrus leucopthálmus 1 63
Spondylis buprestoides 188. Staphylinus stercorarius, fulvipes, erythrbpterus

164 latebricola 16. Stasiodis squalidus 187. Stenolophus teutonus, disco-

phorus, mixtus 16.'!. Stenopterus flavicomis L6. Stenus bigutlatus, bipuncta-

tus, incanus, circularis, humilis, stigmula, ater, morio. buphthalraus, bino-

tatus, pallipes, impressus 165. Stilbus atomarius 165 Stilicus angu status,

subtilís, orbiculatus, Erichsoni 165. Stomis pumicatus 163. Stomodes gyrosi-

collis 187. Strophosomus coryli 187. Subcoccinella 24-punctata 189. Synca-
lypta setosa 166. Synaptus filiformis 185. Synuchus nivalis 12.

Tachinus humeralis, scapularis, laticollis, subterraneus, fimetarius, discoideus, elon-

gatus 164. Tachyporus abdominalis, solutus, chrysomelinus, hypnorum,
atriceps, macropterus, nitidulus 164. Tachypus flavipes 162. Tachys quadri-

signatus, fulvicollis, bistriatus 163. Tanymecus palliatus 149, 189, vittiger 187.

Taphronychus bicolor 188 Tapinotus sellatus 187. Tasgius ater 164. Telma-
tophilus sparganii 165. Tenebrio obscurus, molitor, picipes 186 Tenebroides

mauritanicus 166 Tetróps praeusta 188. Trypopytis carpiiii 186. Throscus
dermestoides, obtusus 185. Thylacites pilosus 187. Tillus elongatus 186.

Timareha violaceonigra 18!). Tomoxia biguttata 186. Toxotus meridianus,

quercus 188. Trachys minuta, troplodytes 185. Trechus latus, pulchellus 13,

subnotatus, palpalis 131, Mallászi 35, quadristriatus 163. Trichius fasciatus,

v. interruptus, v. dubius, v. pulchellus 171. Trichoceble memnonia 36.

Trichodes apiarius 186. Tribolium confusum 186. Triplax aenea, lepida 165.

Tritoma quadripustulata, picea, atomaria, 16r>, Trixagus fumatus 166. Tropi-

phorus carinatus 12. Trögophloeus Ganglbaueri 21, 36. Trox hispidus, sabu-

losus 166. Trychopteryx atomaria 165. Tychus niger 165. Tychius 5-punc-

tatus, junceus, picirostris, cuprifer 188.

Urodon suturalis 188.

Valgus hemiptera 166.

Xanttholinus punctulatus, tricolor, lineáris 164. Xestobium rufovillosum 186. Xyle-

borus Saxeseni 188. Xylodrepa 4-punctata 165. Xylosteus Spinolae 14.

Xylotrechus rusticus, antilope 188, paiitherinus 107.

Zahrus tenebrioides, blapoides 168. Zeugophora scutellaris 189. Zonabris variábilis

186. Zyras coliaris 164.

e) Hemiptera.

Aspidiotus perniciosus 112, ostraeformis !!•">.

Braula coeca 153, 175.

Capsus mali 40
Diaspis piricola 1 V>.

Lecánium prunastri 111, viní 112.

Mytelaspis pomorurn 11-'.

Nabis brevipennis, lativentris 40.

Phytocoris populi 40 Picromenus bideus 40. Prioriidus eristatus 40. Pulvinaria

vitis, nbesiae 112.

Tropicor rufipes 40.

Zicrona coerulea 40.

f) r t h o p t e r a.

Decticus verrucivorus 194.

Gampsocleis gratiosa 9. Gryllus infernalis 9, campestris 194.

Locusta viridissima 1114.

Megalodon ensifer 9.

Onconotus Servillei 156.



XXll számú legújabb es több ezer

Uí tartalmazó árjegyzékem megjelent s azt kívánatra postán iái

Öö ingyen elküldöm. i|J

Tavarnok u. p. N.-Tápolcsány. Kelecsényi Károly. w

Coleoptera-kereskedes. Mint honunkban a Legrégibb és legnagyobb

rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyjtknek, iskoláknak, gazdá-

szoknak és erdészeknek 8100 hibátlanul meghatározott boni és küliöldi fajbó

álló rovar-készletemet. Honi faunánk közönséges és 1 e g r i t k á b b fajai nagy

számban, továbbá több száz exotikus fáj. Iskolák részére gyjteményeket

olcsón állítok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csereviszonyba.

Megkeresésre nyomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

Német-Bogsán. (Krassó-Szörénymegyeó
Merki Ede.

Magyarország madarai. A hazai utadárvilág megismerésének vezér-

fonala. Irta: Dr. M a d a r á s'z Gyula. Ezen munkából megjelent az

1— 7. füzet: az els füzet a szisztematikai részszel kezddik s az Éneklk
rendjének négy családját, úgymint : a varja-, sárga-rigó-, seregély- és pinty-

féléket; a második füzet a pacsirta-, billegtetü- és poszátaféléket', a har-

madik a vízirigó-, ökörszem- és rigóféléket', a negyedik pedig a pipke-

czihegé-, külló-, fawászó-, gébics*-, selyemfark-, fecske- és légykapóféléke

az ötödik a rikácsolókat, kakuk-, harkály- és bagoly-féléket, a 6. a

ragadozókat a 7., mely most jelent meg, az evczólábíiakat és lúdalükúdka

tartalmazza.

A munka díszes kiállításban, a szcizö eredeti rajzaival, és színes táb-

lákkal, quart formátumban 10— 12 füzetben fog befejezést nyerni. Az álta-

lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó füzetben a tárg\ Mu-

tatóval egyetemben jelenik meg.

Elfizetési ára 1— 1 füzetnek 3 kor, az egész munkának cO korona.

Az elfizetési pénzek a Magyar Nemzeti Múzeum Igazgátóságához vagy a

Rovartani Lapok szerkesztségéhez czímzendk.
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Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes.

Von
Dr. O. Staudinger und Dr. H. Rebel.
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SSzerlíesztséjyríiixR út.jsiii i«* megrendelhet.



Entomologiai mvek.
Általános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Hunját

riae). III. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társula-

Ára 35 kor., társulati tagoknak 20 kor. — Kárpáti E. Állatmuzeum, utasitás álla-

tok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítéseié, ábrákkal 1 kor

40 fi[i_ Bein K. A kis rovargyüjt. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-

résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. (). A rovargyüjt 1 kor. 60 fill. —
Lejtényi S. Rovargyüjt. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve

) knr ," Kriesch J. A rovarok világa. 10 ábrával 80 lill. — Kirándulók

zsebkönyvei 70 rajzzal, kötve. 3 kor. f>0 lill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás

a természet: ajzi gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr. Daday /. Rovar-

tani mszótár 1 kor. 60 üli. — Hoffer, Praxis der lnscktenkunde. 3 kor. —
Knlhe, Einfiihrung in die Kenntniss der [nsekten 17 kor.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar fauna fémdarazsai 2 kor. 40 fii!.

A magyar fauna másnej darazsai 2 táblavaj ] kor. ^0 lill Adatok Magyaror-

szág fürkész darazsainak ismeretéhez 1. 1 kor. 20 lill. Földünk lémdarazsainak

magántajza 40 kor.

Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyjt. A lepkék ismertetése és

gvjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon

3 kor ÁignérrPáveí-Ühryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Be/gé, Schinetttrlingsbuch 8. Aufl. 1300 Abh. auf .50 fai Íj. Tafeln 25 kor

20 lill! — Hofmann, Die Gross- Séhmetterlige Europas 2. Áufl. 2000 Abh
auf 71 farb. Tafeln 31) kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas

1900 Abb. aul 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Tömösvary Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna

mellékeirl 3 tábl. 60 lill. — Kertész K. Catalogus Tabánidat ura orhis teria-

runi uni versi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis

bogárgyüjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Calwer, Káferbucr

5. Aufl. mít 48 color. Tafeln 21 kor. — Setdiitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai Félröpüek ismeretéhez

40 fill A magyarországi Psyllidákról 40 fill. Az Eremocoris-fájok magánraiza.

2 tábl. 60 fill."

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pitngur Gy. A magvaror-

szági tücsökfélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — K'háut R. Magyarország

szitaköt-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

Myri poda. Dr. Daday / A magyarországi Myriopodák magánrajza

4 táblával í kor.

Arachnoidea. Dr. Chyzer K. és Kulczynski L. Araneae Hungáriáé

3 kötet 24 kor. — Hermán Ö., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a

2—3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekhálós

pókok természetes osztályozása 1 kor. — Kurpeles L. Adalék Magyarország

atkafaanájához. 8 táblával 2 kor.

Crustacea : Dr. Daday J. A Magyarországban eddig talált szabadon

él evezlábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus-

fajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 kor

<3»tíi:log,ris lihitloiiiA <*1ií<Ijfii*iiiii.

Conscripsit

Eiriáestus Csíki.

A Musaep Natipnali Hungarico editus. BuJapestini 1901.

Ára 3 korona.

E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.

Sclrridl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.
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