
III. KÖTET. II. és III. FÜZET.

Tíz EV.

Nem a személyre szóló ünnepeltetés, mely bizonyos czélza-

tosság ízétl ritkán tiszta, — sem a dicsöitö szó, mely válogatott

voltával kiszólítja az szinteség hiányának gyanúját, nem ezek

teszik ki súlyát, dicsségét és szépségét azoknak az évfordulók-

nak, a melyeken a kiváló mködésrl, a derekas tettekrl meg

szoktunk emlékezni.

A jubiláris évfordulók igazában oly megállapodási jjontok,

a melyeknek széjisége és értéke a valóságos, üdvös eredmények-

ben rejlik ;
— számadó visszapillantások a multakba, kalauzok

a jövbe.

És a ki üdvös eredmények sorára pillanthat vissza s látja

azoknak a jövre való üdvös kihatását is; a ki öntudatosan töre-

kedett ily eredményekre; a ki czél és eszköz szerint tisztának

érzi magát : az nem szorult reá a dicsítés cseng szavára, az

ünnepeltetés küls színére, kipótolja ezeket bségesen a nyugodt

öntudat.

A midn tehát itt, e helyen, Pulszky Ferencz tíz évi igaz-

gatóságáról megemlékezünk, teszszük ezt azok alapján, a miket az

imént hangsúlyoztunk.

Pulszky Ferencz fölléptéig , tehát hosszú évsorokon át a

magyar Nemzeti Múzeum a szó szoros értelmében mondva nyo-

morgott. Iránytalanság, súlyosbítva a politikai nagy átalakulások-

ból folyó nyomás által, tengd életre kárhoztatták az intézetet.

Ily viszonvok között az intézet elvesztette kapcsolatát a nem-
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Zettel s nem birt fölemelkedüi a nemzet cultnrtörekvéseinek kép-

viseljévé; e törekvések elmozdítójává pedig már sebogysem.

A «magyar nemzeti» czim volt az egyedüli borog, a mely a

nemzettel való kapcsolatot fentartotta, mely a nemzet legbnzgóbb-

jainak figyelmét néha-néba az intézet felé fordította; szilárdan

épült házának köszönbette, bogy a nemzetirtás idejében nyom-

talanul el nem töröltetett. Megütötte ekkor a ritkasággyüjtemé-

nyek mértékét, az rendeltetése is az volt, a mi ezeké : a kí-

váncsiság kielégítése, bangzatos czím és semmi tanúiság. Ez nem

is lebetett másképen.

Az minden kétséget kizáró dolog, bogy az alapítók szeme

eltt míveldési czél lebegett; de a miként? az irány? ez, a viszo-

nyok összességét véve, csak idvel fejlödbetett — éppen csak fej-

ldbetett, nálunk éppen iigy mint mindenütt a világon.

Azok a férfiak, a kik régebben az ügy elére kerültek, jóbisze-

müleg , de iránytalanúl mködtek : nem bírtak ellentállani az

akkori tudományos áramlat nyomásának ; ez áramlat pedig akko-

rában a tudásból monopóliumot csinált, külön államot teremtett

a nemzet állama kebelében ; dicsségét nem a mveldésre gya-

korolt él batásban, banem a megbámulásban kereste.

Ezek sem kárboztató, de még megrovó szavak sem akarnak

lenni; mert ba iránytalanság jellemzi is az ügy régi kezelit, ez

a kor kifolyása volt ; és egy érdemöket, nagy érdemöket elvitatni

lebetetlen, azt, bogy az intézetet mint a nemzet intézetét fenn-

tartották , nebéz korszakokon végig küzködve átbozták abba a

korszakba, a mely az irányváltoztatást megengedte.

A midn az alkotmány visszavívása után a nemzeti lét kér-

dése mellett fölvethettük a mveldés kérdését is, akkor valóban

forduló pontboz ért a Nemzeti Múzeum; ketts feladat eltt állott.

Els volt a nemzet közmíveldésére való él batás; a második

volt a nemzetnek, mint culturnemzetnek kifelé való képviselése

avégett, bogy culturnemzetnek ebsmertessék, ezáltal létjoga az

európai culturnemzetek családja közepette bebizonyíttassék.
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E feladatok megoldására nem volt elegend a tudomány

iránti lelkesedés ; ehhez tágas látó kör, nag}^ összeköttetés, a nem-

zet képességeinek, aspiratióinak, helyzetének pontos számbavétele

és kivált sok emberismeret kellett.

A - megoldás maga egy valóságos chaosz helyén rendet , e

rendbl azntán életet kellett hogy teremtsen — nem imperative

hanem a fejlesztés útján.

PuLSZKY Ferencz minden bizonynyal az a férfin, a ki ezekre

hivatottsággal bir; ezt tíz évi mködésének eddigi eredményeivel

már be is bizonyította.

Befolyása , utánjárása teremtette ki az intézet dotátióját,

mely, ha teljes felvirágoztatásra nem is elégséges, mégis olyan,

hogy lehetvé teszi a mködést.

Gyakorlati szellemével kivitte azt, a mi talán a legnehezebb

s a mi még a nagy culturnemzetek intézeteire is tetemes súly

gyanánt nehezedik : a bureaucraticus résznek a mködés el-

nyére a lehet legcsekélyebb mértékre való leszállítását. Ebbl
bontakozott ki az egyes osztályok autonómiája , melynek az az

értelme, hogy nem paragraphusokba szedett szabályokban, hanem

a mködési tér szabadságában lakozik a legjobb ösztönz a

munkaságra s egyszersmind annak a felelsségnek él érzete is,

mely a munkaságnak legjobb ellenrzje.

Valójában nincsen jelenleg az intézetnek egyetlenegy ténye-

zje sem, mely — természetesen az anyagi eszközök keretén

bell — nem érvényesíthetné tehetségét, még pedig egyénisége

sajátságainak teljes épségbentartása mellett.

Ez oly dolog, a melyhez foghatóval kevés nyilvános^ külö-

nösen az állam végrehajtó hatalmának fennhatósága alatt álló

intézet — nem csak nálunk, hanem' a nyugaton is — dicseked-

hetik.

Ez PüLSZKY Ferencz tízévi mködésének nagy eredménye,

a melybl a többi önkényt következik.

Innen származik az irodahni részben nyilvánuló élénk lük-
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medd állapotnak; innen meríti a müködö erk ifjabb része az

iskolázottságot, melynek következménye a közmíveldési mozga-

lomban való közvetetlen részvétel, ezáltal a hatás közvetetlensége

s végeredményképen a nemzet mívelt rétegeinek a szakkörökkel

mind szorosabban fözdö kapcsolata is.

Ezeknek létezését ma már nem lehet kétségbevonni, a ha-

tást nem lehet elvitatni. Tapasztaljuk ezt lépten nyomon az iro-

dalomban, az egyleti élet lüktetésében, a propagandában, mely

vidéki központokat teremt, a külföldnek folyton növeked figyel-

mében, a magyar míveldési törekvések iránt táplált vélemény

javulásával.

Ezeltt tíz évvel egy Budapestre összehívott régészeti nem-

zetközi congressus találhatott volna ugyan kincshalmazt; de e

halmaz akkori állapota mindenesetre csak szellemi inferiositásról

tett volna tanúságot. Az eljárás rendszeressége mellett az a libera-

litás, a melyet'PuLSZKY Feeencz e téren kifejtett és alkalmazott,

a mköd erk egyéni sajátságaiknak megfelel alkalmazása, úgy

hozta magával, hogy a tényleg meghívott congressus többet talált

mint a mennyit föltett.

Az eddig végzett munka nagy, az eredmény tiszteletreméltó;

de nem minden ! A mködésnek s általa a hatásnak még növe-

kednie kell. Ez, a Pulszky Eerencz által inaugurált irány mel-

lett, már csak az id és az anyagi er kérdése. Bizton tudjuk,

hogy e téren Pulszky Ferencz tehetségén és akaratán semmi

sem múlik s éppen ezért lelkünkbl óhajtjuk is , hogy idt és

anyagi ert nyerve, még nagyobb eredményeiért a most bekezdett

évtized végén ismét üdvözölhessük!

A ,, Természetrajzi Füzetek'' szerkesztsége.
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ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Mammalia. KmJosök,

KELIQUIA PETÉNYIANA.

Az a homály, mely Petényi Salamon János hátrahagyott kéziratainak

hollétét, sorsát fedi, minden iparkodás mellett sem akar oszladozni. Egy
küzdelmes, nehéz emberi élet fáradozásának gyümölcse szétzüllött és csak

egyes foszlányok maradtak meg. A kéziratok zöme, ezek között töbl) rend-

beli nyomtatásra kész monographia, jelesen az, mely a Carbo cormoranust

(Karókatona, Kárakatna) tárgyalja, a hozzá tartozó rézmetszetekkel együtt

— a legiijabb, még pedig hiteles kézbl vett tudósítás szerint — végképen

elenyészett, mert -— állítólag — Petényi egyik rokonánál, ki a Budapest

terézvárosi MocsoNYi-házban lakott, az e házat ért tzvészben veszett el !

Letettem minden reményrl, hogy bárcsak a romokat is összeszed-

hessem ; de nem mondok le a szándékról, hogy azt, a mi megmaradt

érvényre juttassam.

Dr. Tauscher Gyula úrnál megmaradt a Denevérek (Chiroptera)

kézirata ; Dr. Chyzee Cornél úr állítja, hogy az Egereket már évek eltt

rendbeszedte s a m. tud. Akadémiának be is n3aijtotta; a PaMor rof!eus-ïa,

vonatkozó adatok Firvaldszky János úr kezei között vannak ; az úszó ma-

darak teljes vésze, úgy a sólymoké is, végre több egyes fajra vonatkozó

jegyzetek hozzáférhetkké vannak téve.

Az Oriolus galbulá-val megkezdett közléseket ^ ezennel a Denevérekrl

szóló dolgozattal folytatom. Herman Ottó.

CARNIVORA, CHIROPTERA.

(ragadozó szárnyaskezü állatok).

DENEVÉREK.

Ném: HAtíDFLÜGLEE ; tótul: LETAUNOWE.

PETÉNYI SALAMON J. HÁTRAHAGYOTT KÉZIRATAIBÓL.

À denevérek rendszeres osztályozása.

Schreiber a denevéreket a fark hiányzása, vagy ott, a hol megvan,

annak változatos alakja, továbbá a fogak változatossága alapján különböz

csoportokra vagy családokra osztotta fel. így cselekedett Cuviér és ennek

fordítója Schinz is. Az utóbbi beosztotta a denevéreket olyanokra :

1 Term. Füzetek. I. 217. 1877.
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I. a melyek négy metszfoggal bírnak és suták ;

II. a melyek négy metszfog mellett rövid farkkal is Ijírnak.

Az ujabb rendszer követi nevezetesen Kayseeling ésBLASius, Európa

denevéreit két föcsaládba sorozzák :

I. a sima orrúakba, hova a következ hat nem (genus) tartozik :

Dinops vagy Dinopes 111., Miniopterus, Vesperugo. Vesper-

tilio, Plecotus, Synotus;

II. a sajátságos hártyákkal felszerelt u. n. Patkóorrúakra, hova csak

egy nem, a PJiinolophus tartozik.

ScHiNz jeles mvében : «Fauna der europäische Wirbelthiere» ezután

szintén e bsosztást fogadja el s következképen különböztet:

I. Sima orrúak
;

a) a fülek középnagyságúak, semmi összenövés.

h) a fülek a koponyánál hosszabbak, gyakran igen terjedelme-

sek, tövükön hártyásan összefüggk ; zápfogaik felül 4—
=

,

alul 5— 6.

II. Hártyaorrúak
,

a) az orr hártyás függelékekkel felszerelve.

Általános jellegek.

A fels es alsó végtagok közt úgy a fels végtagok újjperczei között

is egy hártya terjed (innen: szárnyaskezek). Emlk csak a mellen vannak.

A fels végtagok (kezek) hosszúk, néha rendkívül nagyok ; többnyire

a test törzsénél hosszabbak ; a röpülhártyával, mely köztök s a hátsó vég-

tagok, úgy a fark között is kifeszíthet valódi szárnyat alkotnak, mely röpü-

lésre teljesen alkalmas.

A fels végtagok azon ujjain, a melyek röpüléskor a hártya feszít

bordáit alkotják, semmi köröm sincsen ; a rövid, horgos, minden irányban

mozgatható hüvelykujjon ellenben a köröm jelen van s kúszásnál, a föld-

színen való mozgásnál tetemes segédeszközként szerepel. A röpülési tehetség

ers kulcs- és lapoczka-csontot tételez föl, hogy a fels kar s izomzata ers és

terjedelmes támpontot nyerjen. Az elkarnál a hajintó és borító mozdulat

képessége hiányzik, mert ez a röpülés biztosságát csökkentené.

A szárnyakon az els, a középkézhez tartozó rész a leghosszabb,

majdnem háromszor oly hosszú, mint az utána következ részek.

A röpül hártya majdnem egészen meztelen ; idegekkel átszve érzé-

keny ; szélein kivágott, kivéve azt a nagyon keskeny részt, mely az els

ujjakat köti össze.

A mellkas izomzata hatalmas ; a mellcsonton épen úgy, mint a mada-

raknál egy csonttaréj, melyhez a mellizomzat ersítve van, az elütést ertel-

jességéhez ké]3est az alsó test az ágyékok táján igen vézna.

Az arányos alsó végtagok czomb és szárcsontjai közel egyenl hosszú-
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ságúak, a röpülöhártya által soha sem fedetnek el; öt egyenl hosszúságú,

oldalt lapított s ezért vékony és görbe karmokkal fegyverzett újjal. E beren-

dezésnél fogva a hátsó lábak kúszásra igen, járásra nem alkalmasok.

A fej többnyire nagy s terjedelmes orrba végzdik ; az orrlyukak igen

kifejldöttek, kiállók. A szájiiyilás csannem afiilckig terjed.

Az orr néha tompa s ketts orrlyukakkal, majd csigaszer, majd levél -

alakú hártyákkal felszerelve, melyek majd fölfelé merednek, szív, tölcsér,

lándzsaalakúak, vagy az orra lehajolnak s ekkor szövevényes, változatos

alakkal l)írnak.

A fülek többnyire nagyok ; nagy terjedelm felületet alkotva, mezte-

lenek és rendkívül érzékenyek, olyannyira, hogy a röpülés irányának meg-

határozására is alkalmasok. Kitnik ez onnan, hogy a mesterségesen meg-

vakított denevér teljes biztonsággal röpül : sohasem ütdik a tárgyakba, s

biztosan eltalálja a legszkebb rést is \ mi csak a fülek finom tapintó érzé-

kének következménye lehet, mely a tárgy közellétét érezteti. A denevéreknél

tehát a küls fül hangfogó s egyszersmind tapintó eszköz is.

A denevér fülének hátulsó peremét tetszés szerint ránczolhatja, tehát

a szükséghez képest változtathatja a fül állását; ránczoláskor a fül oldalt

fölfelé fordul ^. Továbbá képes a halló cs nyílását részben az úgynevezett

csappal (fülfedvel) elzárni.

A szemek kevéssé kifejldöttek, kicsinyek ; látóképességük mérsékelt.

A fogak, számra illetleg csoportosításra nézve igen változatosak; ösz-

szes számuk 2G—28 között ingadozik.

Szemfogak : j^. Ezek igen ersek, kúposak, fényl zománczosak, néha

frészesen fogacsoltak ; a felsk többnyire ersebbek és hosszabbak.

Metszfogak : ^ szám szerint szintén változók, a felsk közül külö-

nösen a középsk bizonyos idben kihullanak s így fogközök támadnak. A
metszfogak is fogacsosak ; a fels'x két-, az alsók három-hcgjaíek ^.

Zápfogak: 7^. A zápfogak * számra nézve szintén változnak; alakra

nézve némelyek hegj^esek, mások hosszabbak és hegyezettek ; néha nagyságra

és alakra nézve megközelítik a szemfogakat. Az alsókon 2—5 kúpos fogacsok

mutatkoznak, melyek a fels fogak megfelel mélyedéseibe illenek ^.

Az emlk. Csak két, a melbn elhelyezett eml található.

A ncmzszerrck. A hímnél a penis függ és aránylag tetemes.

' Tái'ííyak felé közeledve a level a tárgy és ftílkagyló között összeszorul, tehát feszit, Jiiit

az érzékeny fül legott megérez. H. 0.

- így áll a fül a téli álom idejében is.

^ Schreiber szerint mind a két állkapocsban -—
,

, —~, majd --- vagy —-, néha egy
4—4 4—6—

8

4

állkapocsfélben sem talált metszfogat. Valósziu, hogy oly példányokról van szó, a melyek

csonkák is lehettek.

' Az alsó zápfogak különösen a Tapirok zápfogaira emlékeztetnek.

^ Általában véve a fogaknak az osztályozásra nézve alárendelt értékök van, számszeriut

ingadozva e bajt a kihullás még növeli.
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A fark. Ez, a hol megvan, igen változatos ; némely nemeknél hiányzik.

Némelyeknél (különösen az európaiaknál) egészen hártyával környezett,

néha szabadon fityeg, néha ismét a hártya szélén túl kiálló. Azoknál a

nemeknél, a melyeknél a fark egy-két ize a hártya szélén túl kiáll, a fark

a kúszásnál támaszul, máskülönben a hártya kifeszítésére s a függés köny-

nyítésére is szolgál.

A nyelv. A nyelv húsos fels lapja közepén úgy oldalain is sekély

barázdával; a hátsó része feltnen vastagodott.

A hátsó végtagokon kivált az ujjak rendkívüli ervel bírnak, mi a

kitartó függésnél és kapaszkodásnál nélkülözhetetlen tulajdonság. Kapasz-

kodásnál e tagok ujjait ersen sarlószerüen görbítik, úgy, hogy csak a

körmök hegyével mködnek; körülfogható tárgyakra az igen szétterpeszthet

ujjakat akkép fektetik, hogy a három bels újj egyenl kis távolságra esik

egymástól, a két küls újj ellenben úgy helyezkedik el, hogy a belskhöz

majdnem derékszögben áll; ity tárgyakra azután az ujjak talprészét oly

szorosan tapasztják oda, hogy azokról csak erszakkal vehetk le.

A röpül hártyának azt a részét, a mely a fels és alsó kai között

terjed s az összetett szárnynál kevéssé kifeszített, szintén kapaszkodásra

használják. Függés közben a hüvelykujjat derékszögben ers feszítnek

használják.

A midn szárnyaikat összeteszik, a végek, azaz : a feszít bordákat

alkotó ujjak egészen a fels és alsó karcsontok közé esnek, a szárny hegye

pedig az alsó végtagok alá, vagy olykor épen a fark hártyája alá érnek. Néha

a feszít bordákat alkotó ujjak közül a másodikat is, kissé begörbítve, fel-

használják a függés könnyítésére.

(Folytatása következik.)

Aves. Madarak.

XEMA SABINII Leach,

A MAGYAE MADÁRVILÁGBAN.

Hekman OlTÓ-tÓl.

KoLENEK Adolf úr, Losoncz táján (Jópatakon) birtokos és buzgó

megfigyelje a környék madárvilágának, ajánlatot tett a Nemzeti Múzeum-
nak oly elnyös cserére, mely szerint a Múzeum tetszése szerint választhat

— még egyetlen példányokat is — s adhat cserébe szintén a mi tetszik.

Az így rendelkezésre bocsátott gyjteményben feltnt egy Xcma Sabinii

Leach, mely tudvalevleg a rideg hyperboraeus tájakat ismeri hazájának,
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eddigi tapasztalatok szerint csak elvétve és leginkább csak ifjú korában

vetdött Közép-Európa tájaira.

A fajt eredetileg a híres észak-sarki utazó, Ross kapitány ^ fedezte

föl utolsó utazása alkalmával, még pedig a 75-dik szélességi fokon túl,

egy, Grönland közelében fekv kis szigeten, roppant jégtömegek között.

Az öreg Brehm ^ föltette e madárról, hogy Európa legészakibb részeinek

tengereit is fölkeresi s e föltevés alapján be is vette idézett müvélie.

Naumann monumentális müvében már hozzáteszi, hogy Angliában, Irland-

ban , Hollandiában, Francziaországban, AVestfaliában a Svajczban és

Helgoland szigetén töbliször lövetett s leginkább ifjú korában fordult meg
a nevezett pontokon.

A gyjteményekbe került példánj'ok színbeli sok változatairól egész

kis irodalom keletkezett s már magában ez is érdekessé tette a fajt, mely

azonfelül még szervezet szerint is érdekes, mert magában egyesíti az igazi

sirályok (Larus) és a csérek ^ (Sterna) jellemz jegyeit.

A mi példányunk megszerzését KoLENER úr így adja el: «1875-dik

évi deczember hónapnak egyik hideg napján a madár láthatólag fáradtan

és elgyengülve udvaromra ereszkedett le ; de míg a fegyverért beszalad-

tam, már ismét tova röpült s egy, udvaromtól két puskalövésnyire fekv

mocsár partjára szállott ; közeledésemre fölröpülve , szántóföldeken és

vizenys helyeken át folytonosan tovább csalogatott s elvégre a losonczi

gabouapiacz kútjának itató vályújára ült, hol szerencsésen lelttem d.

Ez a lelet már azért is rendkívül érdekes, mert az imént elsorolt

NAUMANN-féle leihelyek fekvése arról tanúskodik, hogy e madár vándor-

lásai szerint a madárvándorútak nyugoti csoportjához tartozik, * Magyar-

ország pedig ezeken kívül esik. Föltehet tehát, hogy a madár sokat téve-

dezett, míg Losoncz tájára elvergdött.

A mi a színezetet illeti, ennek különös volta Brehm Alfréd úrnak,

ki intézetünket meglátogatta, legott feltnt. A madár tehát úgy elfor-

dulása, mint színezete miatt is megérdemli a közlés csekély fáradságát
;

annyival is inkább, mert a leírók és a rajzolók itt-ott, kivált a csr alakja

dolgában, bizony kevés pontosságot tanúsítottak.

Az öreg Brehm idézett mvében a nemet — s minthogy ennek csak

egy faja van tehát — illetleg a fajt következképen jellemzi: «A fark

olyan mint a cséreké (tehát villás), a csr olyan mint a sirályoké, azaz :

ers, egyenes, ell kampósan legörbül, oldalt lapított, az alsó káván egy

' Leach in Eoss Voyage I. appendix p. 57.

^ Ch. L. Brehm. Lelab. der Naturg. des europ. Vögel, II. 1824. p. G98.

' Vizi csér = Sterna hiruudo, Mez-Túr népénél; ugyanitt: széki csér =. Glaieola

torquata.

* Lásd Palmí;x. «Zugstrassen der Vögel». Leipzig, 1876 és Hekman 0. «A nagy út»

népsz. term. tud. eladások III. köt. 1879.
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kiugró (alhzerïi) sarokkal, mind a két káván éles élekkel; az orrl_yukak kes-

kenyek, a homloktól eltávolítottak; a lábak közepes hosszúságúak, a sarok

fölött csak egy kis darabon meztelenek, teljes uszóhártyákkal az elöújjak

között s apró hátsó újjal; a szárny hegyes».

Ez a jellemzés egészben véve jó ; hiánya az, hogy az alsó csörkáva

kiugró sarkáról nem jegyezi meg, miszerint az, az igazi Larusokéhoz

képest igen szerény s hogy azután ez, a fels káva kampós része karcsú-

ságával egyetemben az egész csrnek sajátságos jelleget kölcsönöz, mely

rögtön föltnik s egészben véve oly kiváló, hogy az egész fejnek is különös

formát kölcsönöz. Éppen a csr e sajátságára alapíttatott eredetileg az

önálló nem, a Xema Leach. A mi példányunk tanúsága szerint úgy a

NAUMANN-féle rajz (T. 388. F. 1, 2), valamint a FßiTSCH-fele is, az alsó

kávasarok túlsága miatt el van hibázva; az pedig valóban nevezetes

körülmény, hogy Naumann, Leach fölfogásával ellenkezve, a madarat a

Larus nembe helyezi ; Naumann e fölfogása mindenesetre csak a csrrl

adott rajzával talál.

A mi már most a színezetet illeti, azt az öreg Beehm i. h. követ-

kezképen adja : « csre fekete, hegyén sárga ; az egész fej és a begy fekete,

a nyak fehér, a köpenyeg szépen szürke; a szárny /o kormánytollai feketék,

fehér végekkel, több másodrend kormánytoll fehér; a hasfél és a fark

tisztafehérek)).

Parry, a híres észak-sarki utazó szerint a fej és a begy ólomszürke,

alsó határán feketén szegélyzett ; a köpenyeg halaványszürke.

Naumann a véneknél sötétszürkének mondja a fejet, fölhozza a

fekete szegélyt ; a szárny toUszárai barnafeketék ; az öt elsrend kor-

mánytoll fekete, széles fehér véggel, a bels zászlón a végek eltt vonuló

fekete harántszalag kivételével egy fehér szegélylyel, a hatodik kormány-

toll fekete, szélesen fehérvég s egészen fehér bels zászlóval ; a másod-

rend kormánytollak szürkék, fehér végekkel; a kurtán villás fark

tiszta fehér.

Az ifjú példányoknál a hátfél hamuszürke, rozsdafehér élesen hatá-

rolt tollszegélyekkel; a homlok, a nyak és hasfél fehérek; a szárnyon a

négy elsrend kormánytoll helsö zászlója, fehér, vég'ók fekete ; az ötödik

fekete, bell fehér szegélylyel s ilyen szín keskeny véggel ; a hatodikon a

küls zászló szürkésfekete, bels zászlója fehér, a többi toll fehér vég.
A fark íohér, fekete tollvégekkel. A csr fekete.

E leírásokkal egybevetve a mi losonczi példányunk az ifjú és vén

kor tollazatának valóságos vegyüléke.

A fej fehér, a szem körül keskeny, fekete gyrvel, a fül táján egy

elmosódó sötétszürke folt, az elmosódott szürke szín a nyakon is észre-

vehet ; a nyak tövén, a hátfelé, egy keskeny, gallérszeren álló fekete

határ; a tulajdonképeni hát szép szürke. A szárny alsó karján végig a
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könyökig az apró fed tollak feketék, fehéres végekkel, részben szélesen

szürkén szegélyzett zászlókkal. Összetett szárny mellett e sötét fed tollak

egy széles szalagot alkotnak, mely a harmadrend szárnytollakra is

átmegyen, mert ezek a küls zászló belseje fekete, oldalszególye szürke,

bels zászlójuk tiszta fehér. A négy elsrend kormánytoll, fekete véggel,

egyébként olyan, a minnek Naumann az ifjaknál mondja ; az ötödik és

hatodik ellenben világosszürke, fekete véggel. A fark vége élesen kirajzolt

széles, barnásfekete szegélylyel. A lábak sárgásak. A csr fekete, az alsó

káva kiugró sarka alig észreveheten sárgásán világosodó.

A míg tehát a fej az ifjú korra vall, addig a hát a vén kornak felel

meg, a fark ismét az iíjú koré, úgy a csr is, holott a nyak tövén álló sötét

gallér ismét vénségre vallana ; az alsó karon végig vonuló feketeség eddig

teljesen nem volt ismeretes s mi több, nem vallhat ifjú korra, mert a

rozsdásszinnek semmi nyoma benne.

Megvallom, hogy reám nézve a Xcma Sahinii kérdése nincsen tisz-

tázva s kivált a fark fekete szegélye az, mely zavarólag hat reám. Eend-

szerint az ilyen határozott, éles rajz a kifejldés teljességének tulajdon-

sága szokott lenni s nem hiheti az ember, hogy ha itt csakugyan az

ellenkez állana, e szegély oly tisztaságban jelen lehetne még akkor is, a

midn a hát színezete már kifejldött állapotra vall.

Ersen gyanakszom, hogy a Xema Sahinii Leach név alatt több faj

lappang a leírásokban ; de ennek tisztázása az összes eddig leírt példányok

összehasonlításához van kötve, mit ez id szerint nem teljesíthetek s a mi

továbbra is nyilt kérdés marad.

HoLBÖLL szerint e jeles madár fészkelési területe rokonai között

legkevesebbre nyomul a sarktól délfelé. Grönland nyugoti partján legdélibb

fészkel helye még 35 mértföldnyire van Upernaviktól északra az északi

szélesség 75° alatt. Middendorff ellenben a Taimyr folyó és tó környékén,

tehát 74'' alatt találta fészkel félben s ha ez az észlelet helyes, akkor

losonczi példányunk a vándorútak nyugoti csoportjából is vetdhetett

hozzánk.
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Ophidia. Kigyók.

MAGYARORSZÁG KÍGYÓINAK ÁTNÉZETE.

(synopsis sekpentum hungariae).

KÁEOLI JÁNOS-tÓl.

(V, Vl-dik tábla.)

A kigyók hideg piros vér, tüdvel lélegz gerinczes állatok, melyek-

nek végtagjuk, szemliéjok és dobhártyájuk nincsen.

A kigyók teste igen nyúlt, orsó- vagy hengeralakú, mely vagy egész

hosszában egyenl vastag vagy közepén vastagabb, elül-háti vékonyodó és

fej- és törzsre oszlik. A fej, mely tompa csúcsú kúpforma, vagy hosszú tojás-

dad vagy körkörös, egyenl szélesség a törzszsel vagy szélesebb s ez által

elkülönitett. A fejnek fels lapja s lejtsen vagy meredeken es oldal lapjai

egy többé-kevésbbé kitn élt, az orrpárkányt (canthus rostralis) képezik,

mely az orrnyilastól a szemgödör fels széléhez húzódik. A két szemet a köz-

takaró egy átlátszó része óraüveg módjára borítja. A két orrnyilas oldalvást

áll. Szájuk mélyen hasított és az állkapcsok s szájpadcsontok fogakkal ellá-

tottak. A fogak, melyek hátragörbült hegyes csúcsúak, a zsákmány megra-

gadására és megsebzésére, de nem rágásra alkalmasak, vagy tömörek vagy

csatornások. A hosszúra kiölthetö kéthegyü nyelv tapogíitásra szolgál.

A kígyók testét pikkelyek (squamae) és paizsok (scuta) borítják. A törzs

hátát s oldalait fed pikkelyek vagy tompa szög rhomboid vagy hosszúkás

hatszöghez hasonlítanak, majd egyenl nagyok, majd helyenként nagyobbo-

dók, simák vagy ormóltak, hossz- s harántirányú sorokba rendezettek.

Számos kígyónak a fejét és törzsének alsó lapját paizsok fedik, ezek fej-

has- és farkpaizsoknak neveztetnek.

A haspaizsok (gastrostega) keskeny harántlemezek, egy sorban egymás

mögé rakva, szélök néha a test oldalára hajolva a haspárkányt képezi.

A fark alját fed paizsok (urostega) két sorban párosan feküsznek. A fark

és derék közötti határt a harántirányú alfelhasadék képezi, melyet két alfel-

páizs (scutum anale) fed be.

Rendszertani tekintetben a fejet borító paizsok kiváló fontosságúak.

A fej fels lapján lev paizsokat fejvértnek (pileus) nevezzük. Ha valamely

siklónak — hol legjobban kifejldtek — fejpaizsait vizsgáljuk, a fej fels

lapján 9 egyenetlen nagyságú paizsot találunk, a mely négy sorban

(2. 2. 3. í2.) következik egymás után az orr csúcsától kezdve ^ Ezen 9 paizs,

egynek kivételével, páros. Az els sorban, az orrnyilasok felett van \iéi fels
orrpaizs (scuta internasalia). A második sorban két mells homlokpaizs

(scuta praefrontalia). A harmadik sorban van három paizs, a nagyobb kö-

' Lásd a táblamagyai'ázatban, az értekezés végén.
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zépsö : a homlokpaizs (scutum frontale), a két széls, a, fels szempaizs (scuta

supraocularia.) A negyedik sorban van két falcsontpaizs (scuta parietalia).

A fels állkapocs szélén vannak a fels ajakpaizsok (scuta suprala-

bialia), ezek közül az orr csúcsát borítót mells orrpaizsnak (scutum rostrale)

nevezzük. A fels ajakpaizsok felett a fej oldalát több kisebb paizs fedi ú. m.

az orrpaizs (scutum nasale) az orrnyilassal ; egy vagy több mells szempaizs

(scuta praeocularia) s e kett között egy vagy több gyeplöpaizs (scutum

frênaie). A szem mögött két vagy több hátulsó szempaizs (scuta postocularia)

s egy vagy több halántékpaizs (scuta temporalia). Az alsó állkapocs hosszá-

ban vannak az alsó ajakpaizsok (scuta infralabialia), melyek közül az els

a középajakpaizs (scutum mentale).

A fej alsó lapján van két pár egymás mögött fekv hosszabb paizs, a

mells és hátulsó állcsncspaizsok (scuta inframaxillaria), a melyek egymással

érintkezvén a torokbarázdát (sulcus gularis) képezik. — A fejpaizsok alak-

ban és nagyságban változhatnak ugyan, de azokat gondosan vizsgálva,

közöttük biztosan eligazodhatunk.

Minden kigyó ragadozó állat, mely csak elevenen fogott zsákmánynyal

táplálkozik. A táplálék kisebb fajoknál rovarokból, nagyobbaknál gerinczes

állatokból áll. Az igen mozgékony arczcsontok a kigyót képessé teszik arra,

hogy saját testénél vastagabb állatokat elnyelhet. Rendszerint nagyobb ada-

gokat nyelnek el, melyeknek megemésztésére hosszabb id szükséges. Az áldó •

zatot fejénél ragadják meg s az állkapcsok elrenyomulása által szorítják le

a bárzsingon át a gyomorba. A nagyobb állatokat körlgyrüzés által fojtják

meg s azután ragadják meg ; a mérges kígyók rendszerint egyszer megha-

rapják az áldozatot s a méreg hatását bevárják.

A kígyók idszaki vedlésnek vannak alávetve. A felshám az ajak szélén

felreped s egy darabban kifordítva mint keztyü válik le a testrl.

A legtöbb kígyó szárazföldön él, szereti a meleget és a napfényt s azért

a meleg évszakban, szabad, verfényes helyeken találjuk ket. Míg némely faj

kerüli a vizet, mások elszeretettel a víz közelében telepednek le, s abba

gyakran bemennek részint fürdeni, részint táplálékot keresni. Ámbár lábat-

lanok, bordáik és a haspaizsok segítségével mégis képesek gyorsan mozogni,

st a magasabb tárgyakra fel is kúszni, jól tudnak úszni s a puha talajban

talált üregeket pl. egérlyukakat kitágítani. Sok közülök éjjeli állat, mely

nappal elrejtve él és csak sütkérezés végett hagyja odarejt helyét, de mégis

annak közelében marad. Nyugváskor tekercsben feküsznek, a fej a középen.

A hazánkban él kígyók két családba sorolhatók :

A fejvert paízsai jól kifejlettek Siklófélék (Colubridae).

A fejvért paízsai hiányosak, közben pikkelyek . . Szülkigyók (Viperidae).
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1. Család: SIKLÓFÉLÉK.

COLUBEIDAE Bonap. 1831.

A fej fels lapját 9 jól MTcépezett paizs fedi.

A siklófélélí teste igen hosszú, egyenl vastag hengerforma vagy

közepén vastagabb orsóalakú, néha oldalról összenyomott kitn haspár

kánynyal.

A fej a törzszsel egyenl vastagságú vagy valamivel szélesebb, felül 9

paizszsal borítva. A fels orrpaizsok (internasalia) a legkisebbek, a falpaizsok

(parietalia) a legnagyobbak. A hosszúkás, barázdás homlokpaizs (frontale)

hátulsó szé'e 3 szög csúcsa a falpaizsok közé nyomul. A fej oldalán van:

1 orrpaizs (nasale), 1—2 gyeplpaizs (frênaie), 1—3 mells és !2—4 hátulsó

szempaizs és halánték-paizs (temporale). Az orrpaizs (nasale) néha barázda

által két darabra oszlik. A mells szempaizsok felsje háromszög lap, mely

a fej fels lapjára kanyarodva s a szem eltt bemélyedve, kiálló párkányt képez.

A szemek, melyeknek látója kerek vagy hosszúkás, a fels ajakpaizso-

kat érintik (határosak). A két pár álcsúcspajzs és a torokbarázda jól kifejld-

tek. A testen lev pikkelyek vagy simák vagy ormóltak. Haspaizsok egy-

sorúak, farkpaizsok párosak. A fark változó hosszaságú, tövétl.hegye felé

vékonyodó. Alfelpaizs mindig páros. Az áll- és szájpadcsontokban lev fogak

simák vagy barázdások, de nem csatornások ; méregmirigygyei összekötvék.

A siklófélék nappali állatok, szeretik a meleget és a világosságot s ilyen--

kor igen elevenen mozognak, könnyen fölingereltetve, dühösen mennek az

ellenségnek. Máskor rövid id alatt szelídülnek s eltrik a fogságot. Ámbár
mint valódi szárazföldi állatok szárazon élnek, mégis van közöttük ügyes

kúszó és úszó is, a mely utóbbi elszeretettel vizek közelében tartózkodik,

hogy azokban táplálékát halászsza. A fiatalok rovarokkal élnek, a meglettek

gerinczes állatokkal táplálkoznak, melyeket mint élket elnyelnek, vagy

elbb festkkel körülgyrdzve megfojtanak. Tágasán kitárható szájuk meg-

engedi, hogy a testénél vastagabb állatokat elnyeljenek. Fogságban igen sze-

retik a vizet. - A siklófélék tojnak. A nstények oly helyekre rakják tojá-

saikat, a hol a meleg azokat kikölti. Ezen család az európai fauna kígyóinak

legnagyobb számát foglalja magába és nálunk 4 nem által van képviselve

u. m. : Tropidonotus, Callopeltis, Zamenis és Coronella.

1. Nem. SIKLÓ.

TEOPIDONOTUS Boie 1827.

Ortnolt pikhelyei 19—21 sorban. Homlokpaizsa elül alig kiszélesed. Fels szempaizs

nem kiálló. — Egy igen nagy halántéhpaizs.

A siklók rendszerint nagyobb kigyók, testök oldalról összenyomott,

haspárkányuk nincsen. Fejk valamivel szélesebb törzsüknél, felül lapos.
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oldalai lejtsek s azért az orrpárkány nem igen feltn. Szemök nagy, a fe-

lülrl látható, látója kerek. Farkuk körülbelöl a testliosszának egy ötöde.

A mells orrpaizs (rostrale) kissé boltozott, szélesebb mint hosszú,

felül tompcsúcsú. A fels orrpaizsok (internasalia) liáromszögüek, küls

szélök ívelt. A mells homlokpaizsok az elbbieknél nem hosszabbak. A hom-

lokpaizs nagy, oldalszélei egyközüek vagy elül széthajlók. A falpaizsok az

egyes fajoknál váltakoznak, hátul keskenyedk. A fels szempaizsok hátra-

felé szélesedk, küls szélök kikanyarodott. Az orrpaizs egyenl magas, majd

egészben, majd csak az orrnyilas alatt lev barázda által két darabra osz-

tott. A gyeplpaizs oly hosszú mint magas. 2—3 mells és 2—5 hátulsó

szempaizs. Csak 1 halántékpajzs. Fels ajakpaizs 7—8, alsó ajakpaizs 8— 10.

A második pár állcsúcspaizs hosszabb az elsnél és igen széthajtó. A test-

pikkelyek a háton kicsinyek, az oldalakon sokkal nagyobbak. A pikkelyek

ormoltak és 10—21 hossz- s igen rézsútos harántirányú sorokba elren-

dezvék.

E nembeli kigyók víz közelében tartózkodnak és jól úsznak. Kétéltüek-

kel és halakkal, igen ritkán rovarokkal táplálkoznak.

Hazánkban két faja él, mely ily különbözik egymástól :

1 mells és 3 hátulsó szempaizs. Fels ajakpaizs 7, a 3-dik és 4-dik a

szem alatt. Tr. Natrix. L.

2— 3 mells és 3—4 hátulsó szempaizs. Fels ajakpaizs 8, a 4-dik

a szem alatt. Tr. tessellatus Laur.

Faj. TROPIDONOTUS NATEIX. [Lin.]

()
11 V (") S S I K L Ó.

ÍV. Túbl. 1, 1 fi. 1 h\.

ni. Coluber Natrix Linn. Mus. reg. Ad. Frid. I. p. 27,

1768. Natrix vulgaris Laur. Synops. rept. p. 75, 149.

1820. Natrix torquatus Merr. Syst. Amphib. p. 121. 123.

1826. Tropidonotus natrix Boie. Isis XIX. p. 206.

Homlolqmizfia elül hiszélescdctt ; egy mells rs hirom hitalsn szempaizs; fels

ajakpaizs 7, a 3. és 4. a szem alatt ; pilihelíjci 10 sorban. Hossza O'O—r2 '")'.

Teste elnyúlt, hengeres vagy oldalain összenyomott. Feje tojásdad,

tompa orrú. A mells orrpaizs (rostrale) boltozott, szélesebb mint magas.

A fels orrpaizsok szélesebbek mint hosszúak, 3 vagy 4 szögüek. A homlok-

paizs nagy, oldalai egyközüek vagy megtermetteknél elre széthajlók, elül le-

tompított, hátul csúcsba keskenyed, mely a falpaizsok közé szorul. A falpai-

zsok középnagyok, hátrafelé keskenyedk, tompa végek, oldalszéleik lehajtók

a 2.háfulsó szempaizsig. Egy halántékpaizs, mely mellett 2 kisebb paizs van.

A fels szempaizsok küls széle kissé kikanyarodva, hátrafelé szélesedk.

Az orrpaizs egyenl az 1. fels ajakpaizszsal, hosszúkás, egyenl magas, az

Természetrajzi fUzetcK. in. kötet n. és m. füzet. o
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orrnyilas alatti barázda két darabra osztja, melyek közül az els nagyobb az

utolsónál. A gyeplöpaizs 4 szög, magasabb mint széles, fedi a 2 fels ajak-

paizsot. Az egy mells szempaizs kétszer oly magas mint széles, sík vagy

homorú, fels széle a fej fels lapjára görbült. A 3 hátulsó szempaizs egyenl

nagyságú; a két alsóhoz csatlakozik a egy, hosszú halántékpaizs, a mely az

5—7 fels ajakpaizsot fedi. Fels ajakpaizs van 7, a 3. és 4. a szem alatt.

Alsó ajakpaizs van 10, az els 6 érintkezik az álcsúcspaizsokkal, melyek

utplsó párja hátrafelé igen széthajló. Pikkelyei rhomboidok, oldalai felé

nagyobbodók, élesen ormoltak, 19 hossz- és nem igen rézsútos haránt-

sorba elrendezvék. Haspaizs 163— 177, farkpaizs 48—79 pár. Farka Vs az

egész hosszának.

Alapszíne nem annyira tarkázott, változó; teste felül majd zöldes-

majd kékes-barna, kevés mocskos, veresbe játszva, majd pedig setét hamu-

szín, több elszórt fekete ponttal tarkázva. Állandó a kétfell, a feje mögött,

álló majdnem félhold idomú, fehér— néha aranysárga folt, mely elül hátul egy

másik fekete: öl környeztetik.; ajakpajzsai fehérek;^ fekete szegélyek; a has

el része majd fehér, majd sárgás, hátrább a rendetlen fehér, kékes-fekete,

s a fark felé mindinkább kitnbb széles foltoktól a test alsó része ékes tar-

kaságot nyer, majd ismét a foltok összeolvadva, egyenl szín végig futó

sávolyt képeznek, fehéren maradván a paizsok végei.

Európának minden részét, a leghidegebbeket kivéve, lakja. Hazánkban

igen .gyakori, leginkább bokros vízpartokon tanyázik. Gyakran azonban

távol a víztl, hegyeken és völgyekben vagy emberi lakások közelében tar-

tózkodik, felkeresi az üres egér- vagy pátkánylyukakat. Jelenlétét ers pézs-

maszag árulja el.

Gyorsan csúszik, ügyesen úszik és jól kúszik. Télen mélyebben rejti

magát és téli álmot tart. A párosodást meleg tavaszi napokban végzi. A ns-
tény 20—30 mogyorónagyságú, kocsonyanem anyaggal összekapcsolt, br-

állományú, héjas tojását a nap sugarainak kitett ganaj- vagy lombrakásba

rakja le, hol ezekbl 3 hét múlva 4—6, újnyi hosszú kigyócskák bújnak ki.

Élelme : halak, zöld- s varas békák, gték és gyíkokból áll.

A múzeumi gyjteményben következ lelhelyek vannak képviselve :

Pest (Wagner 1st.). Tazlár (KubinyiFer,). Nagy-Szeben (Fuss). Zilah

(Pungur). Sár-Egres (Csók).

Az irodalomban említtetik: Kassa (Jeitteles). ^ Nagy-Várad (Mo-

csáry). ^ Sátoralja-üjhelynél a Eonyva patakban (Mocsáry).^ Morovich,

Kupinova, Kovil, Titel (Steindachner). *

.1 Prodiomus faunae Vertebrat. ZbG. XII. 1862. p. 245.

^ Adatok Biharmegye faiiuájához. Math. term. közi. X. 1872. p. 172.

" Adatok Zemplén- és Ungmegyék faunájához. Math. term. közi. XIII. 1875. p. 143.
.' * Verzeichniss ZbG. Xni. 1863. p. ll^l.
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Faj. TROPIDONOTUS TESSELT.ATUS. [Lanr^

KOCZKÁS SIKLÓ.

(V. Tábla A.)

1768. Corouella tessellata Laur. Syn. lept. p. 87. 188.

1771. Coluber hydius Pallas Reis, versch. Gouv. russ. R'3icli. I. p. 45y.

1820. Natrix tessellatus Merr. Syst Ampliib. p. 13fi. 194.

1820. Natrix hydriis Merr. Syst Amphib. p. 127. 135.

1830. Tropidonotus tesselatus Wagler Nat. Syst. Ampli, p. 179.

1831. Tropidonotus liydrus Eicliw. Zool. sp. ßuss. et Polou. III. p. 172. 2.

Homlohi^aizsa cliil alig szélesebb; 2—3 mells, 3— 4 liatulso szempaizs ; fels ajalcpaizs

8, a 4-dik a szem alatt. Ormolt pikkelyei 19 sorban. Hossza 0'8 '"'/.

Teste karcsú, hengeres, néha oldakól való összenyomás következtéhen

niagasahb mint széles. Feje hosszúdad, elre vékonyúlt, lándzsa idomú,

szélesebb a nyaknál. Szeme felülrl látható. A törzstl elhatárolt, finom

hegyl)e végzd farka a test hosszának Vs-ét teszi. — Afejpaizsok többféle

eltérést mutatnak. A mells orrpaizs laposan Ijoltozott, szélesebb mint magas,

alsó szélén kikanyarodott. A fels orrpaizsok hasonlítanak épszög három-

szögekre, mells csúcsok letompított. A mells homlokpaizsok oly hosszak

mint az elbbiek. Homlokpaizsa egész hosszában egyenl széles. A falpaizsok

legnagyol)bak, háromszögck, hátrafelé keskcnj^edök és letompított szélnek.

A fels szempaizsok félakkorák mint a homlokj^aizs, hátrafelé kiszélesedk,

küls szélök mélyen kilíanyarodott. Az orrpaizs kétszer oly hosszú mint

széles, egyenl magas, majd ép, majd osztott. A gyei^lpaizs alalvjában igen

változó. Eendszerint van i2 mells és 3 hátulsó szempaizs, de lehet 3 mells

és 4 hátulsó szempaizs is (liydrus). Egy halántékpaizs, mely felett 2 pik-,

kelyszerü paizska van. Fels ajakpaizs S, kivitelképen 7. Ha 8, akkor a 4.,

ha 7 akkor a 3. a szem alatt. Alsó ajakpaizs 9— 10. A négy els érinti az

állcsúcspaizsokat, melyek utolsó párja hátul igen széthajló.

Pikkelyei hosszú lándzsások, hátrafelé nagyobbak, 10 hossz- és igen

rézsútos harántsorokba elhelyezvék és élesen ormoltak. Hasjiaizs 158—181,

farkpaizs 57—76 pár. Hossza 0*8 m.

Feje egyszín sárgás-barna; az ajakpaizsok sárgás-fehérek, feketén

beszegve ; háta sötét hamú-sárga szín, négy sor fekete-zöld koczkás foltokkal,

melyek néha egymást érintik, és a nyak kétfelé terjed hosszúdad fekete-zöld

csíkjától erednek. Ezen koczkázat fiataloknál kirívóbb, hol az alapsziuezet

világosabb, mely a korosabbaknál sötétebb. A has színe hasonlít az örvös

siklóéhoz.

Európa déli és közép részeit lakja. Vizek partján tanyázik és igen

ligyesen úszik. Tojásait iszapos földbe rakja le.

Élelme halakból áll. Fogságban is csak halakkal lehet eltartani.

A múzeumi gyjteményben következ lelhelyrl vannak példányok :

Buda (Paszlawsky). Nagy-Szeben (Fuss). Slavonia, (Frivaldszky).
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Az irodalomban említtetik: Kassa (Jeitteles)^. Nagy-Várad : Püspök-

fürd (Mocsáry) 2. Kolozsvár (Bielz) ^. Mátra (Friv.) ^. Morovich, Kovil

(Steindachner) ^. Kolozsvár, Pozsony (Steindactiner) ^. Szent-Endre, Buda

(Gerenday) ''.

Nem: CALLOPELTIS.

A fels szempaizsok nem túlságosak. Orrpaizs elül vagy hátul szélese-

dett, az orrnyilas a fels szélhez közel. Egy mells és két hátulsó szempaizs.

Pikkelyek simák vagy finoman ormoltak 21—27 sorban elrendezve. Háta

lapos vagy domború, oldala szögletes.

A Callopeltis teste többé majd kevésbé karcsú, feje felé vékonyodott,

alul lapos, haspaizsai szélén felkanyarodtak, mi által kiálló haspárkány

keletkezik. Feje igen elnyúlt, hosszú körkörös vagy háromszög, a szem

mögött legszélesebb s innét elre- és hátrafelé keskenyed, tompa orrú.

Felülrl a jól kivehet szem keveset kiáll, látója kerek. Farka aránylag rövid,

1/5

—

Ve a test hoszszának.

A mells orrpaizs szélesebb mint magas, meredeken álló, alsó szélén

kikanyarodott, fels szélén 3 sziögen keskenyed. A fels orrpaizsok rend-

szerint szélesebbek mint hosszúk. Homlokpaizsa nagy, elül egyenesen letom-

pított, hátul mint széles csúcs a falpaizsok közé ékelve. A falpaizsok hosz-

szúkások, hátrafelé keskenyedk és elkerekített szélek.

A fels szempaizsok keskenyek, küls szelkön kikanyarodtak és nem
kiállók. Az orrpaizs oly hosszú, mint az els ajakpaizs, közepén osztott,

egész hosszában nem egyenl magas, az orrnyilas a fels szélén. A gyepl -

paizs hosszabb mint széles, alacsonyabb az orrpaizsnál, a 2. és 3. fels

ajakpaizszsal határos. Egy mells szempaizs,mely jóval magasabb mint széles,

meredek, sík, csak alsó részében gyöngén bemélyedett és háromszög alakjában

a fej fels lapjára a mells homlok- és szempaizsok közé görbült. A hátulsó

szempaizsok keskenyek, a fels rendszerint nagyobb mint az alsó és hátul

két halántékpaizszsal határosak. Fels ajakpaizs van 8, a 4. és 5. a szem

alatt. Alsó ajakpaizs 9— 10 közül az els 5—6 érinti az alcsúcspaizsokat.

Pikkelyek hosszú rhomb vagy hatszög alakúak, többnyire simák, csak

a test hátulsó felében gyöngén ormoltak 21—27 sorba elrendezve.

A Callopeltis-fajok száraz, bokros, jelesen sziklás, de erds helyeken

is laknak és egerek, gyikók és kisebb kígyókkal táplálkoznak.

A két európai faj közül hazánkban egy található : Callopeltis Aesculapii.

1 Prodromus fauuae Veitebr. ZbG. XII. 1862. p. 245.
'^ Adat. Biharmegye faunájához. Math. term. közi. X. 1872. p. 172.

ä Fauna Wirb. Siebeubürg. p. 156.

* Serpent. Hungar. p. 47.

s Verzeichn. ZbG. XIII. 1863. 1121.

' ZbG. XXIV. 1874. p. 479.

' Magyar- és dalmátorsz. kígyók, p. 42.
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Faj. CALLOPELTIS AESCULAPII Latr.

AESCULAP SIKLÓJA.

(V. Tábl. 3, 3 a, 3 6).

Homlolífaizsa elül igen 'kiszélesedett ; az orrpaizs els része alacsonyabb a hatulsónéil ;

jjikkelyei simttk vagy félig ormolfak, 81—S3 hosszsorban elhelyezve. Hossza 1-2—1'9'^.

1040. Angiiis Aesculapü Aklrov. Seipent. et diacon. histor. p. 208.

1790. Colul)er flavescens Ginel. Liu. Syst. n. I. p. 1115.

1798. Coluber pannonicus Donnd. Zool. Beitr. III. p. 208. 37.

1800. Coluber Aesculapü Lntr. liist. nat. Salam. France XXX. G.

1820. Natrix Aesculapü Merr. Syst. Amph. 117. 99.

1839. Callopeltis flavescens Bon. Amph. eur. p. 47. 49.

Teste hengeres vagy orsódad, kevéssé összenyomott; hasa lapult,

párkánj^a kiálló; farka ^/a— Vt; az egész testhosszának. Feje hosszúdad-

körkörös, nagy szeme fölülrl látható. — A boltozott mells orrpaizs hátulsó,

tompa csúcsú széle a fels orrpaizsok közé ékelt, ezek szélesebbek mint hosz-

szúk. Homlokpaizsa igen nagy, elül igen kiszélesedett. A fels szempaizsok

hátrafelé szélesebbek, küls szélök kikanyarodott. Az orrpaizs két részre

oszlik, mells részénél magasabb a hátulsó része. A gyeplöpaizs egyenl

magas ; a mells szempaizs kétszer oly magas mint széles.

A hosszú hatszöges pikkelyek nagj'ok, a test oldalai felé szélesebbek
;

a test mells részén simák, hátrafelé gyöngén ormoltak és 21—23 hossz-

sorba elhelyezve. Haspaizs 214—247, farkpaizs GO

—

8G pár. A kintt állat

majdnem 2 "'/.

Teste felül sötétes hamu- vagy fekete-zöld szín, a nyak oldalán

nagyobb fehéressárga folt, a fels ajakpaizsok íehéressárgák. Az oldal pikke-

lyeinek szélei hosszában fehérrel beszegvék, mi által V vagy X forma rajzok

keletkeznek. Az utolsó sor oldalpikkelyei szembetnen nagyobbak s a

has szalmasárga színezetében részesülnek.

Az Aesculap siklója erdirtásokban, de mezkön is tartózkodik. A fog-

ságot igen jól tri.

Élelme: kisebb meleg vér állatokból, nagyobb gyíkok- és békákból áll.

A múzeumi gyjteményben van több példány Buda környékérl. Em-
lítve találjuk az irodalomban a következ helyeket : Mehádia (Frivaldszky) ^

Morovich, Kupinova (Sïeindachnp:r) ^.

Nem: ZAMENIS Wagl. 1830.

A fels szempaizsok nagyok. 2 mellsü és 2 hédulsó szempaizs. Pikkelyei siniétk 19 sorba,

elhelyezve.

A Zamenis teste karcsú, elnyúlt, közepén kissé vastagodott, hasalapos;

de gyakran feltn. Különváló feje nagy, lapos, oldalai meredekek, orra

' Serpentes Hungáriáé p. 43.

- Verzeichniss ZbG. XIII. 1863. p. 1121.
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elkerekített, alakja egészben véve elipticus vag}- hosszú-tojásdad. Szeme

nagy, látója kerek. Farka hosszú és fokonkint vékony hegybe kihúzott.

A mells orrpaizs szélesebb mint hosszú, igen tompa csúcsú. A fels

orrpaizsok szélesebbek mint hosszúk, A homlokpaizs nagy, elül igen kiszéle-

sed, mells széle egyenes, hátulsó széle, mint háromszög csúcs, a falpaizsok

közé ékelt. A falpaizsok nagyok, hátul letompítottak, elül tompa csúcscsal,

a homlok- és fels szempaizsok közé helyezve, le- és kifelé görbülnek a

hátulsó szempaizsok alsójáig. A fels szempaizsok nagyok, küls szelk egye-

nes, ersen kiálló. Az orrpaizs hosszúkás, hosszabb az els fels ajakpaizsnál,

közepén osztott, nagy, kerek orrnyilassal. A gyeplpaizs alacsonyabb az

orrpkizsnál, a 2. és 3. fels ajakpaizs fölé helyezve. A fels mells szempaizs

sokkal nagyobb és magasabb az alsónál, függélyesen helyezve, alsó fele

keskeny és igen homorú, úgy hogy fels szélesebb része kifelé párkányszerüen

kiáll, jelesen a szem felé éles hegybe kiszélesedett és egyszersmind mint

nagy háromszög lemez a fej fels lapjára görbült. Az alsó mells szempaizs

kicsiny, gyakran pikkelyszer. A két hátulsó szempaizs közül a fels mindig

nagyobb az alsónál, a felst a homlokpaizs legörbült része határolja, az

alsót követi két halántékpaizs. Fels ajakpaizs 8—9, a 4. és 5. érinti a

szemet. A 19 sorba helyezett pikkelyek teljesen simák.

A Zamenis-fajok száraz, napos helyeken, jelesen kopár, sziklás vidé-

keken, néha pedig bokrok és erdirtásokban laknak; igen harapósak és nem
igenszelidíthetk. Táplálékuk gyíkok, rágcsálók és madarakból áll; kisebb,

fiatalabb állatok rovarokkal is élnek.

Ezen nem két faj által van képviselve az európai faunában, az egyik

déli Európában, jelesen Dalmatiában, a másik nálunk is él: r??-?VZi/?a??iisLatr.

ZAMENIS VIEIDIFLAVUS [Latr.]

SÖTÉTZÖLDES SIKLÓ.

(V. Tábl. 4, 4 a, 4 h).

Feji' szélességénél alig hétszer hosszabb. Hossza 1—2'5 "y.

Syn. 1769. Coluber caspius Iwan Voyage en Euss. I. p. 317. tab. 21.

1802. Coluber viridiflavus Latr. hist uat. rept. IV. p. 88.

1810. Zamenis viridiflavus Wagl. Nat. Syst. Amph. p. 188.

Teste oldalról összenyomva magasabb mint vastag; farka hengeres,

a test hosszának ^/s-dát teszi. Feje nagy, tojásdad, kétszer oly hosszú, mint

széles, elre kevéssé csúcsos, s elkerekített,

A mells orrpaizs boltzotott, szájszéle mélyen kikanyarított, fels széle

letompított, A fels orr- s a mells homlokpaizsok szélesebbek mint hosszúk,

Homlokpaizs keskeny s hatszög. A falpaizsok hátraféle keskenyedk, küls
szelk egyenes, hátulsó szelk elkerekített. Fels szempaizsok hátrafelé széle-

sedök, hátulsó szelk ívelt, küls szélök sekélj^en kikanyarított. Az orrpaizs
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egyharmadával hosszabb mint magas, a fels széle mellett az orrnyilas.

A g3'eplöpaizs hosszúdad, hátul keskenyebb. A fels mells szempaizs fels

része a. fej fels lapjára hajtott, az alsó mells szempaizs a negyedik fels

ajakpaizsba illesztve. A két halántékpaizs között az alsó nagyobb és hatá-

ros a G. és 7. fels ajakpaizszsal. Fels ajäkpaizs 8, alsó ajakpaizs 9, ezek

közül az els 5 érinti az állcsúcspaizsokat. Pikkelyei rhombosak, simák,

végok mellett 2 bemélyed pont, a has felé nagyobbak. Haspaizs 200, fark-

paizs 89— 1 10 pár.

A testen 1 8 sárgás és barnaveres-sárga egyenközti csík húzódik, mivel

a 18 sorba helyezett pikkelyek széle barnított, közepök pedig sárgás; a farkat

8 sora fedvén a pikkelyeknek, a vonalak száma is ugyan annyi. Hasa sárga

szín, szélei a paizsoknak fehéredk, néha fekete foltokkal ellátvák.

Erdirtásokban, napsütötte sziklás helyeken szeret tartózkodni. Élel-

mét teszik : gyíkok, egerek, madarak, patkányok stb.

A múzeumi gyjteményben vannak példányok : Buda , Mehádia,

Zajzonról.
;

Az irodalomban említtetnek mint lakóhelyei : Baziás (Frivaldszky) ^

Vulkán, Zoodt, Zajzon (Bielz) '^ Morovich, Kupinova (Steindachner).^ Sz.-

Gellert-, Sas- és. ó-budai hegyek déli lejtin (Frivaldszky Jellemz adatok

p.77.).

Nem : CORONELLA Laurent.

A mells orrpaizs oly magas 'mint széles. Egy mells és hét hátulsó szempaizs. A pih-

helyclx igen simáh., 19—31 sorban elhelyezve.

A Coronella teste karcsú, hengeras, egyenleo vastag, elül-hátúl nem
sokkal vékonyabb. Feje körkörös vagy hosszú tojásdad, tompa orrú.- Kis

szeme nem igen kiálló, felülrl min lig látható, kerek vagy körkörös látóká-

val. Tompa vagy hegyezett farka rövid, V4-de az egész test hosszának.

A mells orrpaizs oly magas, mint széles. A fels orrpaizsok széleseb-

bek mint hosszúk. A mells homlokpaizsok négyszögek, a homlokpaizs

középnagyságú, egyenlen széles vagy elül kiszélesedett. A f.ilpaizsok nagyok,

hátrafelé keskenj^ebbek. A felsí) szempaizsok szembctüní)leg kikanyarítottak.

Az orrpaizs hosszúkás, egyenköz szél, ép vagy hiányosan osztottj közei)én

az orrnyilas. A gyeplpaizs hosszabb mint szóles, sokkal alacsonyabb az

orrpaizsnál. Az egy mells szempaizs sokkal magasabb mint széles ; a ket

hátulsó szempaizs egyenl nagy. A halántékpaizs kicsiny, gyakran csak

pikkelyforma. Fels ajakpaizs 7^8, alsó ajakpaizs 9-— 10. A hátulsó állcsúcs-

> Temcs- és Krassómesyék fauu. Math. term. közi. XIII. 1875. p. 301. Var. Car-

bonarius.

" Fauna Wiibelth. p. 155. \

8 Verzeiclmiss ZBG. XIII. 1863. p. 1121.

Jegyzet : in montibus Budensis Friv. Serp. p. 43. Schinz nagy tiulósan : in den Ge-

birgen von Budweisz ! (Europ. fauna II. p. 47.) fordította le.
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paizsok rövidebbek az elsknél. A pikkelyek simák és fényesek, rhomb vagy

hatszögalakúak, 1
9— 1 1 liosszsorban rendezettek.

A Coronella-kigyók száraz, bokros és köves helyeiben élnek
;
gyíkokkal

és egerekkel táplálkoznak.

Az európai faunában 3 faj él, hazánkban csak egy faj : üor. austriaea.

C0E0:-:ELLA austriaca Laur.

SIMA SIKLÓ.

(VI. Tábl. 5. 5 a, 5 6).

Syn. 1763. Coronella austriaea Laur. Syn. rept. p. 84. 48. tab. 5. f. 1.

1820. Natrix laevis Merre . Syst. d. Amphibien p. 101. 36.

1830. ZaclioluR austriacus Waglcr Nat. Syst. d. Amph. p. 190.

Feje lelajnilt, homlolj^aizsa elöl szélesebb ; fels ajalij^cdzsa 7, a 3. és 4. a szem alatt.

Sima 2>i^Tielyei 19 sorban. Hossza 0'6—0'8
""f

.

Teste hengeres, elül hátul vékonyodó. Feje tojásdad négyszög, elöl

tompán elkerekített, hátul valamivel szélesebb a nyaknál. Kis szeme fölülrl

csak részben látható. Farka vékony ^/e hosszú s finom vékony hegygyei

végzdik.

A mells orrpaizs oly magas mint széles, alsó szélén sekélyen öblös,

fels szélén háromszög csúcs, mely a fels orrpaizsok közé szorul. A mells

orrpaizsok szélesebbek mint hosszúk, tompa három- vagy hatszögek. A mells

homlokpaizsok egyenl szélesek. Homlokpaizs elül szélesebb, oldalai egye-

nesek, mells szögei tompák, hátulsó szélök háromszög csúcs alakjában a

falpaizsok közé nyomul. A falpaizsok nagyok, hátrafelé keskenyedk, A fels

szerapaizsok hátrafelé kiszélesedk, küls széle sekélyen kikanyarított. Az

orrpaizs kétszer oly hosszú mint magas, ép vagy részben osztott, közepén az

orrnyilas. A gyeplpaizs kicsiny, felényi hosszú és alacsonyabb mint az

orrpaizs. A mells szempaizs kétszer oly magas, mint a gyeplpaizs ; a két

hátulsó szempaizs egyenlnagy. Halántékpaizs kett középnagyságú. Fels
ajakpaizs 7, a 3. ée 4, a szem alatt. Alsó ajakpaizs 9, melyek közül az els 5

érinti az álcsúcspaizsokat. — Pikkelyei hosszúkás hatszögek, simák, a test

oldalain nagyobbak, 19 sorba elhelyezve. Haspaizs 159—^189, farkpaizs

46—64 pár.

A test fels részén az alapszín barna vagy szennyes sárga-barna.

Egyes pikkelyen 1 vagy 2 fekete pont. Feje setétebben festve, az orr felé vilá-

gosabbjhátra felé barnább s eszín két szélesecsk^ ágra oszolva a nyakszirten

keresztül halad, a törzsön végig futó 2 sora a foltocskáknak váltja azután

fel; az orrnyilasoktól egy setétebb vonal a szájszegletig terjed, melyet apróbb,

kevésbé feltn s nem messze terjed vonala a barna foltoknak követ.

A fehéres ajakpaizsok feketén pettyegetettek. Hasa homályos, hamuszín,
st néha fekete; fiataloknál sárgás szín. Színezete igen változó, csak a nyak-

szirten lév patkó idomú folt s a hátfoltocskák vannak tartósan jelen.
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A sima sikló erdöirtásokban és napsütötte lejtökön tartózkodik vagy
földlyukakba, sziklaüregekbe vagy kövek alá búzódik vissza. Elfogva, kez-

detijén barapós, de baraar megszelídül és vesz táplálékot, a mely kigyók és

gyíkokból áll. A nstény augusztusban 10— 12 tojást rak, a melyekbl a

fiatalok azonnal kibújnak; ezért eleven szülnek tartották.

Egész Európában el van terjedve.

A múzeumi gyjteményben vannak példányok : Budáról (Werther),

Beszterczebányárol (Grtneus), Szegedrl (Horváth), Nagy-Szebenrl (Fuss),

Zilahról (Pungur).

Az irodalomban említett lelbelyei: Mebádia (Erbtr) \ Kassa (Jeitte-

LEs) 2, Nagyvárad (Mocsáry) ^, Homonna Bresztónál (Mocsáry) ^.

± Család: SZÜLÖKIGYÓK.

YIPEEIDAE Bonap. 1831.

A fejnek fels lajiJKt részint j^ikkclyek, részint paizsoTi fcdiTi.

A viperák teste rövid, közepén vastag, két vége felé birtelenül vékonyodó.

Fejók vastagabb törszénél, háromszög vagy szívalakú, teteje púposán kiemel-

ked, az orrpárkány kiálló. Orrnyilasuk kicsiny, kerek vagy bosszúkás. Szemök

középnagyságú, látójuk függélyes, a fels ajakpaizsoktól 1—2 sor pikkely

vagy alsó szempaizsocska által elválasztva. A fej fels lapját nagyobb részt

pikkelyek,csak kis részben paizsok fedik. A fels orrpaizsok s a mells bom-

lokpaizsok mindig hiányoznak, míg ellenben a fels szempaizsok kifejlettek.

A homlok- és falpaizsok gyakran láthatók ugyan, de rendszerint igen sza-

l)álytalanok. A mells orrpaizs és az orrpaizs között egy vngy több paizsocska

van. A gyeplpaizs helyett pikkelyek vagy paizskák vannak, melyek a szem

alatt húzódnak el, s ezt a fels ajakpaizsoktól elkülönítik. A halántékot

nagyobb, paizsokhoz hasonlító pikkelyek fedik. Az álcsúcspaizsok második

párja igen kicsiny, s a torokpikkelyektl alig különbözik . Szájuk tágasán

kitárható ; a fels állkapocsban csak két csatornás fog van, mely a méreg-

mirigygyel közlekedik. A test pikkelyei ormoltak. A haspaizsok egysorúak,

farkpaizsok párosan két sorban feküsznek ; alfelpaizs osztatlan.

A viperák éjji állatok, nappal el vannak rejtve. Zsákmányukat meg-

harapják és nyugodtan bevárják harapásuk hatását, s ezután nyelik el. Min-

den Vipera élket szül, azért szülkigyóknak nevezhetjük.

Ezen család az európai faunában két nem által van képviselve, a mely

hazánkban is található u. m. Vipera és Pelias.

' Amphibien östr. Monarchie. ZBG. XIV. 18G4. p. 697.

- Piodiomns faunae Vertebrat. ZBG. XII. 18G2. p. 245.

ä Adatok Bihaime.crye faunnjához Mathem. team. közi. X. köt. 1872. p. 172. sima kigyár !

Adatok Zemplénmegye faunájához Mathem. term. k(izl. XIII. köt. 1875. p. 143.
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Nem: VIPERA.

VIPERA, GRONOV. (1735.)

A fej fels lapja a fels szempaizsoTcat Jíivéve egészen i^iMelijes. A szem és a fels

ajalipaizsoTí h'jzött 2 sor iJ?7,Ä:eZ7/.

A Vipera teste rövid, zömök, közepén vastagabb. Feje kitnen három-

szög vagy szivalakú, hátul púposán magasló, orrán egy pikkelyes szarv

egyenesedik fel. A fej fels lapja, a fels szempaizsokat kivéve egészen pik-

kelyes. A szem és fels ajakpaizsok között két sor pikkely.

Ezen nem hazánkban csak egy faj által van képviselve : V. Ammodytes.

Faj. VIPEEA AMMODYTES. [Lin.]

HOMOKI VIPERA.

(^'I. Tábl. 7, 7 íi, 7 6).

Az orr csúcsán egy pilihelyelikel fedeti szarv van. Hossza 0'6—0'9 ""y.

Syn. 1758. Ccluber Ammodytes Lin. Syst. nat. I. p. 216. 174.

1768. Vipera illyrica Laur. Synop. rept. pag. 101. 220.

1820. Echidna Ammodytes Merr. Syst. Amphib. p. 151. 8.

1826. Cobra Ammodytes Fitz. Classif. d. Rept. p. 62.

1843. Rinechis Ammodj'tes Fitz. Syst. Rept. I. p. 28.

Teste esetlen és zömök, közepén vastagodott, elül hátul vékonyabb,

háta lapult, hasa domború. Feje sokkal szélesebb törzsénél s ez által kitn
háromszög szív idomú, elül összenyomott s orrán egy pikkelyekkel fedett

szarvnem nyújtvány. A fejnek fels lapja a szemek mögött domború, a

szemek eltt bemélyedett. Az orrpárkány kiálló. A hirtelen vékonyodó fark

^—y a test hosszának.

A mells orrpaizs magasabb mint széles, alul mélyen kikanyarított,

fels széle elkerekített csúcsba keskenyedik, ebbl emelkedik a szarvnyújt-

vány, mely pikkelyekkel borított. A fels szempaizsok nagyok és kiállók.

A fejvért többi paizsai mind pikketyek által helyettesíttetnek. A fej oldalán

van az orrpaizs, mely köralakú, homorú, hátulsó szélén csipkés. A gyepl-

paizs helyében pikkelyek vannak, melyek ketts sorban a szem körül húzód-

nak s a szemet a fels ajakpaizsoktól elválasztják. A halántékpaizs helyett

nagyobb pikkelyek. Fels ajakpaizs van 9, alsó 12, melyek közül az els

négya z els állcsúcspaizsokat érinti.

A testpikkelyek lándzsa alakúak ; ormoltak, a has felé nagyobbak és

21 sorba rendezettek. Haspaizs 133—164, farkpaizs 24—46 pár.

A Vipera színe és rajzai igen változók. Az alapszín sárgás-barna-

szürke, a feje tetejét sötét barna a tarkón két ágra oszló szín borítja, innen

a törzsön s farkon végig rhombos foltoskból összeillesztett szögletes szalag

húzódik; az oldal alapszínét homályosabb, rendetlen alakú foltok tarkázzák;
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alúl aczél vagy homályos sárga szín, sríí fekete pontokkal behintve ; széle

a haspaizsoknak fehér.

Földrajzi elterjedése igen nagy. Lakja a pyrenei félszigetet, Franczia-,

Olasz-, Tirol-, Bajor-, Stajerországot, Istriát és Dalmátiát, a Balkán félszi-

getet és Oláhországot, hazánkban csak Orsova, jelesen Mehádia és Szászka

helyekrl ismeretes.

A homoki vipera, úgj'^ mint a többi európai mérges kígyó, éji állat.

Rejt helyét nappal csak meleg cs ntán, ha a nap kiderül, hagyja el, s

annak közelél)en tekercsben nyugszik. Táplálékát éjjel keresi s ilyenkor

fáklyavilágításnál könnyen gyjthet. A hideg ellen igen érzékeny, tavasz-

szal mint utolsó a kígyók között búvik el, s szkor legelször húzódik visz-

sza rejt helyébe, a hol a telet dermedten tölti.

Élelme kizárólag egerekbl áll. Fogságban is csak egerekkel lehet

eltartani ; a nappal harapása által megölteket csak éjjel nyeli el.

A homoki vipera élket szül. Harapása igen veszélyes, st halálos.

A múzeumi gyjteményben vannak példányok Mehádia (Frivaldszky

Pavel), Orsova, Szászkáról (Frivaldszky).

Nem : P A I Z S K I G Y 6.

PELIAS MEEE. (1820.)

A fej fels lapján csak homlok- és falpaizsok láthatók. A többiek pik-

kelyek által pótoltatnak. A szem s a fels ajakpaizsok között egy sor

pikkely van.

A Pelias teste izmos, közepén megvastagodott s feje felé vékonyodó.

A fej kitn háromszög vagy szivalakú, felül lapult, orrán elkerekített. A
fejnek fels lapján csak a homlok s a falpaizsok láthatók. A többi fejpaizsok

helyét pikkelyek foglalják el. A szem s a fels ajakpaizsok között egy sor

pikkely van.

Ezen nem hazánkban csak egy faj által van képviselve : Pelias Berus.

Faj : PELIAS BERUS. (Lin.)

BÉRI PAIZSKIGYÓ (kurta farkú kigyó).

(VI. Tábla 6, 6 a, 6 b).

Az orr csúcsán nincsen szarvnyvjtvány. Hamuszürke vagy vereses hátán egy szeg-

letes szalag Jiíizúdik végig. Hossza 06— O'T '"/•

Syn. 1758. Coluber Berus Linn. Syst. nat. I. p. 217. 183.

1761. Coluber prester. Linn. Faun. Succ. p. 104. 287.

1820. Pelias Berus Mcrr. Syst. d. Amph. p. 148. 1.

1830. Pelias cbersea Wagl. nat. Syst. d. Amph. p 178.

Feje tompa orrú, a nyaknál szélesebb s ez által szivalakú. A fejpaizsok

közül kivehetk a fels lapon : a mells orrpaizs, a homlok- s a fels szem-
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paizsok; az oldalon : az orrpaizs, fels s alsó ajakpaizsok ; alsó lapján : egy pár

állcsúcspaizs. Törzse orsódad, farka hirtelen vékonyúlt hengeres és törszerün

végzdik. A pikkelyek a fejen tojásdadok, a hát közepén kicsinyek és keske-

nyek, az oldalakon nagyobbak és rhomb idomúak, mindnyája (az utolsó sort

kivéve) ormoltak. Has alatti paizsok 132—155, a fark alatt 25—41 pár.

A béri paizskigyó testének színezete s rajza ivar és tartózkodási hely

szerint sok változásnak van alávetve. Hátának alapszíne lehet : világos fehér-

szürke, hamu- és zöldesszürke, homoksárga, veres, feketebarna st fekete

is. Fején van különféle fekete rajz, mely pontokból vagy sávokból áll.

Az orrcsúcsán rendszerint van egy fekete folt, szeme között egy sorban

három, s a fej utolsó felében négy, melyek közül a két bels sávszerén a fal-

paizsoktól hátra és kifelé ívalakban húzódik, míg a többi rövid és kicsiny»

A szemtl kezddik egy másik fekete csík, mely a nyak felé húzódik és

gyakran az elbbivel egybeolvad. A fels ajakpaizsok rendszerint fehéresek,

szelkön feketével beszegvék. A hát s fark végéig, középen, összefügg ren-

detlen rhomb foltokból idomított setét czikk-czakk szalag fut. A test olda-

lán a szemcsík folytatása gyanánt húzódik egy sor nagy, kerekded folt; a

haspaizsok szélein van még egy sor kisebb, setétebb folt, mely néha az elb-

bivel összeolvad s a test oldalát setétre festi. A rajzok színe is barnaszürké

és sr fekete között változhatik.

A hasoldalnak színezete lehet : fehér, szürke, barnasárga, st fekete is.

A haspaizsok vagy egyszínek, vagy sötétebben, majd világosabban tarká-

zottak. Az egyszín feketéket Linnaeus C. Prester név alatt írta le. A veres-

színeket Wagler Pelias chersea-nak nevezte.

Nemi különbséget mutat a test és fark hossza. A hím rendszerint 60 %j . s

farka ^, a nstény 75 %,, . s farka ^ a test hosszának. Színezetre nézve nin-

csenek állandó nemi különbségek.

El van terjedve egész Európában, a legészakibb leihelye az északi szé-

lesség 67° alá esik. Tartózkodási helye igen különböz. Találjuk lapályon,

gyepes, turfás réteken (Eákosmez), hegyes vidékeken 7—8000^ magasságig,

Tavaszszal igen korán tnik el. Nappal rejtve marad, éjjel keres táplá-

lékot, a mely fképen egerekbl áll. Április vagy májusban párosodik.

A nstény nagysága és kora szerint 5— 12 tojást rak le, melyeknek héja

azonnal szétreped és kibújnak belölök a fiatalok kifejlett méregfogakkal.

Minthogy a tojásrakás és szétrepedés igen rövid id alatt történik, azért

szülkígyónak nézik. A szülés augustusban megy végbe. Fogságban nem
sokáig tartható, mivel nem vesz fel élelmet.

A múzeumi gyjteményben képviselt leihelyei a törzsalaknak : Pest

(Frivaldszky Imre), Tátrafüred (Rainer), Ocsöm Bálán (Fuss) ; a veres

válfajra (chersea) : Trencsin, Liptó (Frivaldszky János), Pozsega (Csil-

lagh) ; a fekete válfajra (prester) : Máramaros (Frivaldszky Imre és

ScHOLTz), Fájna-völgy (Frivaldszky János).
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Az irodalomban említett leihelyek : Orsova (Erb ke) \ Kolozsvár,

Borszék, Radna (Bielz) ^, Hradova Kassa mellett, a Ránki fürd közelé-

ben és a Hola hegyen Arany-Idka mellett (jeitteles) ^.
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Schreiber Eg.,

Steindachner Fr.,
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Fíiuna tier Wirbelthiere Siebeubürgeus. Herinanstailt 1856.

Erpétologie generale . . Paris 183 1— 1854.

Die Aiapbibieu der österreicbiscbeu Monarchie. (Verliaiitlhingen

der Zool. butau. Gesellschaft iii Wieu XIV. 1804).

Ueber die in deui Erzberzogtbum Oesterreicli vork'mimeudeu

Reptilien. (Ai'cbiv f. Gescbicbte, Statistik, Titcratur und Kiiust,

Wien 182.3).

Xeue Classification der Reptilien. Wien 18í2().

Monograpbia serj)entnni Hungáriáé. Pest 18Í23.

Jellemz adatok Magyarország faunájához. Pest 18Ö(i.

Magyar- s daliuátországi kigyók. Pest 183'J.

Iconographie générale des Ophidiens. Paris 1800— 1878.

Prodrouius faunae vertebratoruiu Hunganae superinris. (Ver-

bandlungen d. zool. botan. Gesellschaft in Wien. XII. 1862).

Specimen medicum exliibens synopsin reptilium emendata.

Vindobouae 1768.

Versuch eines Systems der Amphibien. Marburg 1820.

Állattan. Pest 1846.

Europäische fauna. Stuttgart 1840.

Essai sur la physionomie des serpents. Amsterdam 1837,

Herpetologia europaea. Braunschweig 1875.

. Verzeichniss der in den östlichen Theile Slavoniens in der

Xähe der Theissmündung gesammelten Fische und Reptilien

(Verhandl. d. zool. bot. Gesellschaft in Wien XIII. 1863.)

Einige Bemerkungen über Tropidonotus tessellatus. (U. 0-

XXIV. 1874.)

Natürliches System der Amphibien. München 1830.

Táblamagyarázat.
V-dik Tábla.

1. álira, Tropidonotus natrix feje oldalról látva :

r = scutum rostrale (mells orrjjaizs).

n = se. nasale (orrpaizs).

fr. = se. frênaie (gyeplqjDaizs).

po = se. praeoculare (mells szempaizs).

pb = se. postoculare (hátulsó szempaizs).

s-s = se. siipralabialia (alsó alakpaizs).

1 a ábra, ugyanaz felülrl tekintve.

r = se. rostrale (mells orritaizs).

i = se. interuasale (fels orrpaizs).

' Amphibien östr. Monar. ZbG. XIV. 18Gi. p. 697.

2 Faiina der Wirbelthiere p. 1ü7.

"" Prodromus faunae ZBG. XII. 1862. p. 245.
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p. = sc. praefrontale (mells homlokpaizs).

s = sc. supraoculare (fels szempaizs).

f. = sc. frontale (homlokpaizs).

pt = sc. parietale (falcsontpaizs).

t = sc. temporale (halántékpaizs).

1 b ábra, ugyanaz alulról tekintve

m = scutum mentale (középajakpaizs).

i-i == sc. inframaxillare (ál'caúcspaizs).

Coleoptera.

AZ ANOPHTALMUS MILLERI. FEIV. EDDIGI LELHELYEI.

Közli Merkl Ede.

Kitünö természetbúvárunk Frivaldszky János ur által a krassómegyei

barlangok csoportjához tartozó, úgynevezett «szokolováczi barlang »-ban

1862-ben felfedezett új vakbogár, az Anoplitalmus Milleri Friv. leihelyeiül

ugyancsak nevezett tudósunk «Magyarország téhelyröpüinek futonczféléi.

(Carabidae.)» czimü úttör müvében a szokolováczi barlangon kívül a

Tomest (Krassómegyében) melletti erdt is megnevezi, mint olyant, hol az

Anophtalmus Milleri kövek alatt szintén elfordul. — Ez utóbbi leihely meg-

állapítása azon egy példány után történt, mely ott Dr. Szmolay Vilmos úr

birtokába egy több mázsa súlyú k alól került ki. — Az Anophtalmus

Milleri ezen két leihelyéhez egy újabbat is sorozhatunk, hol én e keresett s

hazánk rovar faunáját eddig kizárólagosan illet állatott 1874-ik év nyarán

felfedeztem s ugy akkor, mint máskor is (1876) sikerült azt összesen 14

példányban összegyüjtenem. — Az új leihely egy barlang, a nép nyelvén

,,Szodol", mely a Kesicza bányateleptl másfél mértföldre fekv Kuptore

nev krassómegyei hitvány román falucskából negyed óra alatt könnyen

elérhet. A barlang egy éjszakról délkeletre vonuló, a tenger szine felett

mintegy 1000 lábra emelked mészhegyláncznak nyugotra es oldaláról néz

le az alatta elvonuló csinos völgyre s jóllehet némi fáradsággal megközelít-

het nyilasa már meszirl tnik fel, bejárata mégis oly szúk, hogy jól meg-

hajolva csak egy ember hatolhat azon keresztül. A barlang nyilasa hajdan

terméskövekkel volt befalazva, mirl a barlangot alkotó mészsziklára épitett

s az id viszontagságaival még máig is daczoló falrész mindenkit meggyz.
A barlangnak csak egy szúk, folyOsó alakú járata van, mely kezdetben

emelkedik, bejárható része vége felé azonban aránytalan mérvben lehajHk

s egy mélység elé vezet, honnan patakocska csörgedezése hallatszik fel, de

a melybe eddig leszállani — állítólag — még senkisem mert. A barlang

egymásfölé került óriási sziklatömbök által van alkotva, bár a kimosásnak
is része lehetett nagyobbitásában. Falain számos repedéssel és fülkével bir,

melyeken keresztül az Anophtalmus-ok életfeltételéhez elkerülketlenül szük-

séges nedvesség szivárog le, mindazonáltal a stalaktit képzdmények igen



113

gyérek és hitványak, mig stalagmitok — megfigyelésem szerint — épen

nem fordulnak elö. A barlangnak mészk talaját viz segélyével beszivárgott

homok boritja, itt-ott agyagos képzödménynyel, mely fölött apróbb na-

gyobb — sokszor több mázsa súlyú — szikladarabok vannak szétszórva,

söt találhatni vízmosásos kavicsokat is. — A barlangok állítólagos rendes

lakója, a denevér innen sem hiányzik, de száma nem lehet nagy, mirl

a guanó alig észrevehet mennyisége tanúskodik. Az Anophtalmusok a

43
"J/.

hosszúságú, legnagyobb szélességében 5 '^ . szélesség barlangnak

örök setét, keletre nyúló emelked felében kövek alatt laknak; mig

lehajló részében ezen állatkát feltalálnom nem sikerült, talán azért, mivel

ezen rész annyira bven öntöztetik a falakról lecsöpög víz által, hogy a

különösen heves es után támadó erecske e kis állatokat könnyen magával

sodorhatja vagy megsemmisítheti, minek talán a befelé emelked, de a

kijárás felé természetesen lehajló részen is ki lehetnek téve s én ezen körül-

ménynek vagyok hajlandó tulajdonítani azt, hogy öt ízben — két ízben

más két rovarász társammal — tett beható és szorgos kutatásom daczára

csak 11' példánynak juthattam birtokába, mely eredmény igen csekély, ha

számításba. veszem, hogy a szokolováczi barlangban az idén li^íO darabnál

töl)b Anophtalnms Milleri-t sikerült nekem és elbb említett két társamnak

megszerezni. A szokolováczi barlang, mely Krassova községtl keletre,

másfél órányira fekszik, nem oly hosszú ugyan, minta «Szodol», de sokkal

szélesebb és magosabb emennél, a nagyszerség bélyegét sen> hordja magán,

de legalább megfelel a barlang iránt alkotott képzeletünknek. A barlang

nyílása keletnek néz s oly terjedelmes, hogy az onnan légvonalban mintegy

3 mértfödre es Szemenik hegyrl jó láterejü szemeimmel azt határozottan

képes voltam felismerni és megjelelni. A nyílás egy kinyúló szikla által van

fölülrl védve s e szikla ernyvel együtt legjobl)an hasonlithatom emberi

koponyához, melynek szemüregei felett kidomborodó szemöldök csont

vonul el. A nyílásból közvetlenül egy több ölnyi átmérettél és magassággal

bíró, majdnem kerek csarnokba lép az ember, melynek jobb oldalán a csar-

nok közepébl kiinduló sziklafal által alkotott fülke létezik ; fülkével bír a

csarnok baloldali részén is, de ez nincs a csarnoktól sziklafal által elvá-

lasztva. — A barlang, a Szodolhoz hasonlólag, szinte csak egy járattal bír,

mely vége felé azonban déli irányban elágazik, mely ágazat azonban oly

szk, hogy testesebb ember azon be sem hatolhat ; nekem sikerült ide

bejutnom s azt alig 4 ölnyi hosszúnak találtam; benne a falakról leszivárgó

víz által alkotott kutacska van, mely a barlang szájánál tanyát üt pászto-

rokat igen jó és kristály tiszta ivóvízzel látja el.

E barlang sem dicsekhetik dús cseppk-képzdményekkel, mindazon-

által benne több hatalmas, egymásba összeforrt stalaktit t. í. stalagmít fordul

el.— A barlang boltozatáról oly mértékben esnek a vízcseppek, hogy ottlé-

tem alatt egy kitett bográcsba néhány óra alatt majd egy hternyi víz gy-
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lemlett össze. Az egész barlang,— de fleg a csarnok talaja— állati trágyával

kevert fekete erdei földdel van borítva, mely a vízzel elegyedvén, ragadós

sarat alkot. A falak mellett nagy számú kövek hevernek, melyeknek nedves

alja alatt vonják meg magukat a vak állatkák. A csarnok, hol az Anoph-

talmus Milleri túlnyomó számban él, a barlang nyilasából nyeri megle-

hets világítását, mely arányosan enyészik el, a mint a bejáratba t. i. a

folyosóba hatol az ember. Az Anophtalmus Milleri — mint említem — az

elég világos csarnokban sokkal nagyobb számmal található fel, mint a sötét

járatban, valószínleg azon egyszer indokból, hogy ott sokkal bvebb táp-

lálékra talál, másrészt pedig, mivel az elrejtzésre megkívánt kövek is

nagyobb számban vannak érintett helyen. Az Anophtalmus Milleri nappal

szintúgy jár tápláléka után, mint éjjel ;
— párzás czéljából egymást rejtett

helykön keresik fel, a közösülést is itt végezvén ; a barlang falán Ano-

phtalmust még eddig nem találtam, s úgy hiszem ily merész vállalatra ez

állatkák nem is vetemednek ; feltn, hogy a barlangban elszórt korhadt

fadarabok alatt nem keresnek búvhelyet, úgy a teljesen fel nem oszlott

állati trágya fölé került kövek alja sem tartózkodási helyk, mely körül-

ményt én jól kifejlett szaglási tehetségknek számítom be.

E helyen nem hagyhatom említés nélkül, hogy különös megfigyelésem

szerint a szokolováczi barlangban denevérek nem tartózkodnak. Ez állításo-

mat azért mertem kifejezni, mert múlt július hóban egy teljes napot töltöt-

tem a barlangban t. i. annak nyílásánál, mely utóbbi helyen az éjét is

töltöttem, de denevéreket a barlangba sem berepülni, sem abból kiszállni

nem láttam, a mint ottlétüket sem hangjuk, sem guanójuk el nem árulja.

Hogy a denevérek nem honosodhattak meg e barlangban, arra e sziklareg

falainak túlnedvességén kívül azon körülmény is közremködhetik, hogy a

barlang a juh- és ökör-pásztorok rendes tanyája lévén, az ezek által gyújtott

tüzek füstje annyira megtölti a barlangot, hogy az ottlétei minden tdö által

lélekzö állatnak majdnem lehetetlenné van téve. — A most leírtam bar-

langtól alig 30—30 lépésnyire még más két barlang is van, ezek közül a

kisebbik két nyilassal bír s ennélfogva benne nappali világosság uralg, mi

az Anophtalmus meghonosodásának útját állja; — a nagyobbik meg csupán

egy terjedelmesebb csarnokból áll, hol a világosság hatásán kívül a száraz

talaj is ellensége az Anophtalmusnak, miért is e két üregbl a szokolováczi

barlangnak közvetlen közelsége daczára is az Anophtalmus Milleri teljesen

hiányzik. A mészk hegységben, mely e három barlangot rejti — a Kras-

sova községbeliek állítása szerint — még két igen hosszú barlang létezik,

melyek közül az egyikhez csak 4 öles hágcsó segélyével juthatni. — E bar-

langokat állattani kutatás czéljából — tudtommal eddig senki sem látogatta

meg, mi még inkább ösztönöz engem arra, hogy azokat jövben felke-

ressem és átkutassam, mirl annak idején nem mulasztandom el e sorok

iránt árdekldket A természetrajzi füzetek utján értesíteni.
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Hijmenoptera. Hártyaröpitek.

HYMENOPTEEA NOYA ÚJ HÁRTYARÖPEK
E FAUNA HUNCtARICA, A MAGYAR FAUNÁBÓL,

ab AleXANDRO MocSÁRY de scripta. leírta MOCSÁRY SÁNDOR.

1. Schízocera víttata. — Rufo-flava, nitida, parcius albo-pubescens
;

cajDite nigro, anteniiarum articulo tertio compresso, lato ; labro, clypeo et

mandibulis rufo-piceis, genis sat lougis albidis, palpis fuscis ; mesonoti lobis

lateralibus brunneo-nigro-vittatis, pectore nigro-maculato ; abdominis seg-

mentis dorsalibus duobiis primis, valvulis, tibiis posticis apice tarsisque

infuscatis, parte reliqua pedum calcaribusque albido-testaceis ; alis fumato-

hyalinis, venis stigmateque fuscis, hoc antice pallido, tegulis rufo-flavis. —
? ; long. GVa %.

Schizoccrae scutellari Pz. antennarum forma similis et afíinis; sed

corpore paulo minore et ex parte aliter colorato; a Cyphona Angelicae Yill.

vero, quoad colorem simillima, praeter staturam minorem : mesonoti lobis

lateralibus brunneo-nigro-vittatis antennarumque articulo tertio breviore,

compresse, lato, distincta.

In Hungária centrali ad Budam, medio x\ugusti anni praeteriti, spe-

cimen unicum inveni.

Rötsárga, fényes, ritka pelyhes fehér szrrel fedett ; feje fekete, csáp-

jainak harmadik íze összenj'omott, szeles; felsöajka, szájvédöje és rágói

szurokfeketék rötbarna ti'mettel, arcza meglehetsen széles, fehéres, falámjai

barnásak; torja középhátának oldal karélyain baruafekete sáv van, melle

fekete foltos ; végteste két els hátszelvenye, pelczéi, hátsó lábszárai végükön

s a kocsák barnásak, lábainak töbl)i része és a sarkantyúk fehér-szenny-

sárgák; szárnyai füstösen-átlátszók, ereik és jegyeik barnásak, ezek elül

homályosabbak, a tpikkelyek rtsárgák. — ? ; hossza 6V2 '>%.

A Schizocera sciittelaris-hoz csápjainak alakjára nézve hasonló s vele

közel rokon ; de teste valamivel kisebb és részben másképen színezett ; a

Cíjplwna Angelicae-tö\ pedig, melyhez színezetére nézve igen hasonló, kisebb

testalkatán kívül : középháta oldalkarélyainak barnafekete sávja és csápjai

harmadik ízének rövidebb, összenyomott és széles volta által különbözik.

A budai Gellérthegyen a múlt év augusztus havának közepén födöztem

fel egy példányban.

2. Emphytus Temesiensis. — Niger, nitidus, parcius cinereo-pubescens;

labro piceo, mandibuUs in medio rufis, genis palpisque ex parte albidis
;

cenchris metauoti testaceis ;
abdomine sordide-luteo, segmento primo

dorsali ni^ro, secundi et 5—8 basi nonique apice infuscatis, ventralibus

margine basah late brunneis, terebra nigra
; pedibus rufo-flavis, tibiarum

Termcszetrajzi füzetek, iii. kötet ii. és iii. füzet. 9
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basi, trochanteribus coxisque posticis apice albidis, tarsorum anteriorum

articulo quinto, posticorum vero omnibus brunneis ; alis ilaVescenti-hyalinis,

venis et stigmate brunneis, costa fúlva, teguKs eburneis. — ? ; long. 9 *«^.

Empliyto serotino KL similis esse videtur.

In comitatu Temesiensi Hungáriáé meridionalis in unico solum speci-

mine inventus.

Fekete, fényes, ritkás hamvasszürke pelyhes szrrel fedett ; felsöajka

szurokfekete, rágói középsn rötszinüek, arcza és részben falámjai fehé-

resek ; az utóhát szemcséi világos-agyagsárgák ; Végteste szennysárga, els

hátszelvénye fekete, a másodiknak s az 5—8 töve és a kilenczediknek a

vége barnásak, a has szelvényei mells széleiken szélesen barnák, a tojócsö

fekete; lábai rtsárgák, a lábszárak töve, a tomporok s a hátsó csípk

vége fehéresek, a két els lábpár kocsáinak ötödik s a hátsóknak összes íze

barnák ; szárnyai átlátszók sárgás tünettel, ereik és jegyeik barnák, a tö-

pikkelyek elefántcsont-szinek. — ? ; hossza 9 %.
Az Emphytiis serotinus-hoz hasonlónak lenni látszatik.

Temesmegyében csupán egy példányban fordult el.

3. Âthalia rufoscutellata. — Nigra, nitida, cano-, thoracis dorso cinereo-

pubescens ; labro, clypeo, mandibularum basi palpisque albido-, coliari in

medio late interrupto et teguHs rufo-íiavis ; scutello rufo ; abdomine rufo-

flavo, segmentis dorsalibus primo et secundi basi terebraque nigris
;
pedibus

rufo-fiavis, coxis, tibiarum solum posticarum apice calcaribusque posticis

nigris, his anterioribus albidis, tarsorum anteriorum articulis apice saepius

leviter infuscatis, posticorum tribus primis late nigro-annulatis, reliquis

nigris; alis obscure-hyalinis, basin versus lutescentibus, venis, stigmate,

Costa et postcosta nigris, costa basi rufo-ilava. — ? ; long. 5—6 %•
Variât: abdominis segmentis dorsalibus 3—8 vel tantum 6—8 medio

nigro-maculatis.

Athaliae annulatae F. Ivl. proxima; sed scutello rufo, abdominis

segmento dorsali secundo basi nigro, alis tantum basin versus lutescentibus

tarsisque ex parte aliter coloratis, distincta.

In Hungária centrali et meridionali-orientali mense Maio rara est.

Fekete, fényes, fehér-, torjának háta szürke pelyhes szrrel fedett;

elsajka, szájvédje, rágóinak töve s falámjai fehéres-, a középen szélesen

megszakított gallérja és tpikkelyei pedig rtsárgák ; paizsa rtszin ; vég-

teste rtsárga, els hátszelvénye s a másodiknak töve és a tojócs feketék
;

lábai rtsárgák, csípi s csak a hátsó lábszárak vége és sarkantyúi feketék,

ezek a két els lábpáron fehéresek, a két els pár kocsaízei végeiken néha

kissé barnásak, a hátsók három els íze szélesen fekete-gyrs, a többi

fekete; szárnyai homályos-átlátszók, töveik felé sárgásak, ereik, jegyeik,

szegély- vagyis bordaereik s az alszegélyerek feketék, a szegélyerek tövükön

rtsárgák. — ? ; hossza 5—6 '"^/^.
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Néha a végtest 3—8 vagy csak a G—8 hátszelvénye középen fekete-

foltos.

Az Athalia annulata-hoz közel áll; de paizsa rötszinü, végteste má-

sodik hátszelvényének a töve fekete, szárnyai csak tövük felé sárgásak és

kocsái részben más szinüek.

A budai hegyek közt és Nagyvárad mellett májusban ritka.

4. Athalia maculata. — Nigra, nitida, cano-, thoracis dorso nigro-

pubescens ; labro vei totó, vei tantum apice, clypeo, mandibularum basi

palpisque albido-testaceis ; abdomine rufo-flavo, segmentis dorsahbus

duobus primis nigris, reliquis in medio uniseriatim nigro-maculatis,

maculis magnitudine inaequalibus, ultimis omnium maximis; terebra

feminae nigra; pedibus rufo-flavis, coxis ac trochanteribus, tibiarum

apice calcaribusque posticis nigris, tarsorum anteriorum articuHs omnibus

posticorumque tribus primis apice nigro-annulatis, his reliquis nigris ; alis

o])scure-hyalinis, superiorum dimidio basali lutescenti, nervis, stigmate,

Costa et postcosta tegulisque nigris, costa summo basi fulvescenti. — cf ? ;

long. 5V2—6 %.
Species: thorace cum tegulis abdominisque segmentis dorsalibus

duobus primis nigris, his reliquis medio nigro-maculatis, a congeneribus

facile cognoscitur.

In Hungária centrali ad Budapestinum et meridionali ad thermas

Hercalis sacras Mehadienses, mense lunio, septem exemplaria conformia

inventa.

Fekete, fényes, fehér-, de torjának a háta fekete pelyhes szrrel fedett ;

felsöajka vagy egészen vagy csak a végén, szájvédje, ragéinak töve és

falámjai fehérsárgák; végteste rötsárga, két els hátszelvénye fekete, a

többi középen egysoros fekete-folttal jelölt s a foltok nagyságra egyenlt-

lenek, a hátsók legnagyobbak ; a nstény petecsöve fekete ; lábai rtsárgák,

csipöi és tomporai, a lábszárak vége s a hátsó sarkantyúk feketék, a két

els lábpár összes s a hátsónak három els kocsaize végükön fekete-gyü-

rüsek, ezek többiei feketék; szárnyai homályos-átlátszók, a felsk mells

fele sárgás, ereik, jegyeik, szegély- és alszegélyereik s a töpikkelyek feketék, a

szegélyér tövén barnasárga. — í ? ; hossza 5^/2—6 »'^.

E fajt : torjának s tpikkelyeinek, valamint végteste két els hátszel-

vényének fekete szine s többi szelvényeinek a középen fekete-foltos volta

áHal a rokonfajoktól könn3ái megkülönböztetni.

Budapestnél a Zugligetben, továbbá Mehádia és Orsova mellett június-

ban gyjtetett. *

* Ad hoc genus peitiuet porro sequens species nova extranea, uempe :

Athalia Páveli. — Nigra, nitida, cano-, thoracis dorso nigro-pubescens ; labro uigro;

clypeo, niaudibularum basi palpisque albido-testaceis ; abdomine rufo-fiavo, segmentis dorsalibus
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5. Allantus Frivaldszkyi. — Niger, nitidus, cinereo-pubescens; capite

pone oculos dilatato ; antennarum articulis duobus primis tertiique basi,

labro, clypeo, mandibulis, apice rufo excepto, palpis, pronoti lobis, tegulis,

scutello, cenchris metanoti, coxarum apice, trocbanteribus, femoribus,

tibiis tarsisque flavis ; femoribus intermediis subtus, posticis vero apicem

versus praesertim intus late brunneis, tibiarum posticarum apice calcari-

busque et tarsis omnibus infuscatis ; alis flavescenti-hyalinis, venis et stig-

mate fuscis, hoc antice pallido, costa et subcosta fulvis.— Long. 12 ''^^.

Femina : abdomine nigro, segmentis dorsalibus primo et 5—8 flavo-

fasciatis, segmentorum 6—7 margine basali anguste, valvulis item et te-

rebra nigris.

Mas: abdomine nigro, segmentis dorsalibus primo et 5—8 flavo-

fasciatis, segmentorum 6—8 margine basali late nigris, valvulis-et ventrali

ultimo flavis.

Allanto Scrojihulariae L. et annulato Kl. similis ; sed nitidus et ex

parte aliter coloralus.

In Hungária meridionali ad Orsovam a Joanne Frivaldszky detectus

et in eius honorem denominatus.

Fekete, fényes, apró hamvas pelyhes szrrel fedett; feje a szemek

mögött szélesbedett ; csápjainak két els íze s a harmadiknak a töve, fels-

ajka, szájvédje, rágói, rtszin végok kivételével, eltorjának karélyai,

szárnypikkelyei, paizsa, az utóhát szemcséi, a csípk vége, a tomporok,

czombok, lábszárak és a kocsák sárgák ; a középs czombok alul, a hátsók

pedig végeik felé fleg belül szélesen barnák, a hátsó lábszárak vége és sar-

kantyúi s az összes kocsák barnásak ; szárnyai átlátszó-sárgásak, ereik és

jegyeik barnásak, ezek elül halványak, a szegélyerek és az alszegélyerek

barnasárgák. — Hossza 12 '»^.

A nstény : végteste fekete, els és az 5—8 hátszelvénye sárga szalaggal

ékesített, a 6—8 mells széle keskenyen, pelczéi és tojócsöve feketék.

A hím : végteste fekete, els és az 5—8 hátszelvénye sárga szalaggal

ékesített, a 6—8 mells széle szélesen fekete, pelczéi és utolsó hasszelvé-

nye sárgák.

duobus primis terebraque nigris; pedibus rufo-flavis, coxis, trochanteribus tibiarumque apice
nigris, tarsorum anteriorum articulis omnibus posticorumque duobus primis apice nigro-annula-
tis, his reliquis nigris ; alis obscure-hyalinis, venis, stigmate, costa et postcosta tegulisque nigris

Î ; long. 5 %

.

Statura et magnitudine Athaliae macidatae ; sed labro nigro, abdominis segmentis dorsa-
libus 3—8 inmaculatis, alis ubique aequaliter obscure-hyalinis, costa et postcosta basi haud
flavis

;
ab Athalia annulata F. KI. vero : labro, prothorace, tegulis, costa et postcosta basi, seg-

mento dorsali secundo tars, orumque posticorum articulis tribus ultimis nigris, alis non flaves-
centi-byalinis, optime distinquenda.

In Asia minore ad Brussam a Joanne Pável, Musaei Nationalis Hungariei collectore,
détecta.
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Az Allantus Serophulariae és annulatiis-hoz hasonló; de fényes és

részben másképen színezett.

Magyarország déli részében Orsova mellett Frivaldszky János födözte

fel s az ö tiszteletére neveztem el.

6. Tenthredo gracilenta- — Nigra, nitida, bre\àter pubescens; labri

apice, clypeo, mandibularum basi, palpis, cenchris metanoti maculaque

supra eoxas posticas albidis ; antennis snbtus inde ab apice articuli tertii,

femoribus et tibiis tarsisque anterioribus antice virescenti-flavis ; abdo-

mine thoracis latitudine, laete rufe, segmentis dorsalibus duobus primis

tertiique basi nigris ; femoribus tibiisque posticis rufis, ilhs intus nigro-

lineatis, his apice nigro-maculatis, tarsis posticis nigris, articulis primo

summo basi quintoque et unquicuHs rufescentibus ; alis hyalinis, venis,

stigmate tegulisque piceis. — cf ; long. 9 Va ''%i.

Statura et magnitudine fere Tenthredinis halteatae KI.

In montibus Hungáriáé septemtrionalis a Joanne Pável inventa.

Fekete, fényes, rövid pelyhes szrrel fedett ; felsöajkának a vége,

szájvedöje, rágóinak töve, falámjai, az utóhát szemcséi s egy folt a hátsó

csípk fölött fehéresek ; csápjai alul a harmadik íz végétl kezdve, a két

els lábpár czombjai, szárai és kocsái elül zöldessárgák; végteste olyan

széles mint a törj, élénk rtszinü, de a két els hátszelvénye és a harma-

diknak a töve feketék ; hátsó czombjai és lábszárai rtszinüek, amazok be-

lülrl fekete-vonalasak, ezek végeiken fekete-foltosok, hátsó kocsái feketék,

els ízök tövön és az ötödik, valamint a karmok rtszinbe játszók; szárnyai

átlátszók, ereik, jegyeik és töpikkelyeik szurokfeketék. — cf ; hossza 9V2 '^j.

A mármarosi hegyeken Pável János, a Nemzeti Múzeum gyjtje,

födözte fel.

7. Leucaspis parvicauda. — Nigra, parce breviterque pilosa ; mandi-

bulis rufis, apice nigris ; antennarum scapo subtus fulvescenti-flavo
;
pronoto

antice et postice sat late flavo-fasciato, fascia antica ad latéra extensa, pos-

tica abbreviata; mesonoto medio macuhs duabus hneolaque ad originem

alarum flavis ; scutello postice flavo-lunulato ; epimeris metathoríicis flavo-

maculatis ; abdomine capitis et thoracis longitudine, segmentis dorsalibus

primo et secundo in medio sat late flavo-fasciatis, fascia primi postice late

emarginata, tertio ante marginem posticum flavo-fasciato, fascia medio

iuterrupta, ano flavo-bimaculcto; oviductu brevi, usque ad marginem

posticum segmenti secundi tantum producto; pedibus fulvescenti-flavis,

femoribus anterioribus basi, posticis vero margine infero dentibusque 14

nigris, dente primo valiJo, rehquis minimis; ahs fusco-hyahnis, apice fumatis

parumque violaceo-micantibus, basi paulo dilutioribus, venis fuscis, costa

et j)Ostcosta basi subferrugineis, tegulis piceis. — ? ; long. 8 '^.

Leiicasjndi Biguetinae Jur. (Germars Zeitschr. f. Entomologie. I. 1839,

pag. 255, n. 23) colore valde similis esse videtur; sed antennarum scapo
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subtüs fuívescenti-flavo, metathbracis scuto linea tenui transversa flava hand

notato, et praesertim oviductu multo "breviore : usque ad marginem posticum

segmenti secundi tantum producto femoribusque posticis dentibus 14 armatis,

distincta.

^tiâm. Leucaspidi brevicaudae Fabr. (Syst, Piez. p. 169. n. 3), spéciéi

e Barbaria descriptae, affinis esse videtur.

• In Hungária centrali et meridionali mensibus gunio et gulio detexi.

Fekete, ritkás rövid szrrel fedett; rágói rötszinek, végeiken feketék;

csápjainak tökocsánja alul vörhenyes-sárga; elötorján elül és hátul megle-

hetsen széles sárga szalag van, az els szalag egész az oldalakig terjed, a

hátsó rövidített; középtorjának a közepén lev két foltja és a szárnyak

eredeténél egy-egy vonal sárgák; paizsa hátul holdalakú sárga folttal jelölt;

a hátsó melloldalak sárga-foltosak; végteste olyan hosszú mint a fej és törj

együttvéve, els és második hátszelvénye a középen meglehetsen széles

sárga szalaggal ékesített s az elsnek szalagja hátul szélesen kimetszett,

sárga szalag van a harmadik szelvénynek hátsó széle eltt is, de e szalag

megszakított, a végszelvény mindkét oldalán sárga-foltos; tojócsöve rö\dd,

csak a második szelvény hátsó széléig terjed; lábai vörhenyessárgák, a

két els lábpár czombjai tövükön, a hátsók pedig alsó szélükön s az itt

lev 14 fog feketék, az els fog ers, a többi igen kicsiny ; szárnyai

barnásanátlátszók, végeiken füstösek s némileg ibolyakék szinbe játszók,

tövükön valamivel világosabbak, ereik barnásak, szegély- és alszegély-

ereik tövön Idssé rozsdásszinek, a tpikkelyek szurokfeketék. — ? ;

hossza 8 '»54i-

A Leucaspis Biguetina-hoz színezetére nézve igen hasonlónak lenni

látszatik; de csápjainak tkocsánja alul vörhenysárga, utópaizsa keskeny

haránt sárga vonallal nincsen jelölve s fleg az által különbözik, hogy tojó-

csöve sokkal rövidebb, mert csak a második szelvény hátsó széléig terjed,

a hátsó megvastagodott czombok pedig 14 foggal fegyverzettek. — k. Leu-

caspis hrevicauda-Yal is közel rokonnak lenni látszatik.

Budapest mellett a Gellérthegyen június közepén és Jassenovánál

Témesmegyében a múlt év július havának a végén födöztem fel.

8. Holopyga similis. — Cyanea vei viridi-cyanea, parce breviterque

pilosa
; pro et mesonoto abdomineque supra aureis vei virescenti-aureís,

nitidissimis ; antennarum articulis duobus primis viridibus, reliquis et palpis

nigris
; mandibulis rufo-piceis, basi virescentibus ; cavitate faciali concinne

transverse-striolata; vertice crebrius et subtilius, pro- et mesonoto dispersius

et rudius punctato-rugosis, scutello et postcutello crasse cribrato-punctatis
;

abdomine sat crasse et subdisperse rugosiuscule-punctato, ventre piceo;

pedibus viridibus, tarsis fuscis, unquiculis infra tridenticulatis, unquiculo

ipso mediocri ; ahs infuscatis, basi hyaHnis, nervis et tegulis nigris. — d* î ;

long. 7 %.
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Mas : feminae similis, tantum lobo medio mesonoti antice nigro-aeneo

subtiliterque dense rugosiuscule-punctato.

Holopygae (EUampo) chrysonotae Förster (Verhandl. nat. Vereins der

preuss. Eheinlande und Westphalens. X. Jhrg. 1853, pag. 347, n. 95) simil-

lima; sed constanter maior, corpore ubique fortius punctato, unquiculis

infra ita tridenticulatis sicut in Holopycja inßammata Forst. (Jurinei Chevr.)
;

unquiculo ipso nempe fere dimidio breviore, quam in H. chrysonota Forst.

Colore etiam feminae Hedychri luciduli Dhlb. valde similis; sed praeter

venam basalem seu transverso-medialem angulatim curvatam et unquiculis

infra tridenticulatis, etiam punctatura fortiore, distincta.

In Hungária centrali et meridionali mense Augusto rara est.

Kék vagy zöldes-kék, ritkás rövid szrrel fedett ; elö- és középtorja és

végteste felül aranyszinü vagy zöldes-aranyszinü, igen fényes; csápjainak

két els ize zöld, a többi és a falámok feketék; rágói vörlienyes-szurokfeketék,

tövükön zöldesek ; arczának mélyedése ékesen barántan-rovátkás ; fejtetje

srbben és finomabban, elö- és középtorja szétszórtabban és durvábban

redsen-, paizsa és utópaizsa pedig ersen rostaszerüen-pontozottak; vég-

teste eléggé ersen és kissé szétszórtan redsen-pontozott, hasa szurokfekete ;

lábai zöldek, kocsái barnásak, karmai alulról bárom foggal fegyverzettek s

maga a karom középszer nagyságú ; szárnyai barnásak, tövükön átlátszók,

ereik és töpikkelyeik feketék. — cf ? ; hossza 7 "^/^.

A him : a nstényhez hasonló ; de középtorjának közbüls karélya

érezes-fekete s finomul és srn redsen-pontozott.

A Holopyga chrysonota-hoz igen hasonló; de állandóan nagyobb,

teste mindenütt ersebben pontozott s karmai alulról három foggal akként

fegyverzettek, mint a Holopyga inflammata-nál; a karom maga ugyanis

csaknem felényivel rövidebb, mint a H. chrysonota-nál. — Szinezetére nézve

a Hí'dychrum lucidulum nstényéhez is igen hasonló ; de azonkívül, hogy

alapere szögletesen görbült és karmai alulról háromfoguak, még erösebb

pontozata által is különbözik.

Budapest körül Ó-Budánál és a Miksavölgyben s Bácsmegyében a

palicsi fürd(")nél júliusban és augusztus elején fordult el.

9. Holopyga bellipes. — Mediocris; parce breviterque cinereo-, facie

argenteo-pilosis; capite supra cyaneo, subtus viridi, cavitate faciali coriaceo-

rugosa ; mandibulis tridentatis, basi viridibus, apice ferrugineis, palpis tes-

taceis, antennarum articulis duobus primis viridibus, reliquis fusco-ferru-

gineis ; thorace supra virescenti-cyaneo, collo, prothorace antice, latenbus

item pectoris, metathoracis et scutelli viridibus; abdomine cyanescenti-

viridi, segmento primo dorsali postice, secundo macula magna in medio,

tertio carina tenui obsoletissima violaceis,hoc subtriangulari, apice leviter

sinuato ; ventre colore viridi et testaceo vario ; capite subtilius et densius,

thorace fortius et dispersius rugoso-punctatis, abdominis dorso dense rugo-
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siuscule-punctato
;

pedibus cyanescenti-viridibus, femorum apice et tibiis

dilute coccineis, calcaribus tarsisque testaceis;, horum articulis ultimis infu-

scatis, imquiciilis infra basin versus unidenticulatis ; alis obscure-hyalinis,

cellula radiali compléta, yenis brunneis, vena basali seu transverso-medial

angulatim curvata, tegulis ferrugineis. — ? ; long. 6 *^.

In Hungária centrali inventa est.

Animadversio. — Hedychro flavîpedi Eversm. (Bulletin de Moscou, 1857, pag. 552, n. 4. —
Eadoszkovsky, Horae Soc. Ent. Eossicae, III. 1865—66. pag. 301, n. 19, et Fedtsenko's Eeise in

Turkestan. Hymen. Chrysidifoimia. 1877, pag. 7, n. 15) valde similis esse videiur forsanque

eadem est species ; auctores tamen non meminerunt : de macula magna segmenti dorsalis secundi

violacea, femorum basi et tibiis dilute coccineis seu nitore coenileo-ruiis notisque aliis.

Középnagyságú : testét ritkás rövid liamvasszürke, de arczát ezüst-

szín szrözet fedi ; feje felül búzavirágkék, alul zöld, arczának mélyedése

börszerüen ránczos ; rágói háromfoguak, tövükön zöldek, végokon rozsda-

barnák, falámjai szennysárgák, csápjainak két els íze zöld, a többi sötétes

rozsdabarna; torja felül zöldeskék, nyaka, eltörja elül, valamint mellének,

utótorjának és paizsának oldalai zöldek ; végteste kékeszöld, els hátszel-

vényének a hátsó része, a másodiknak közöpén egy nagy folt s a harma-

diknak kevéssé szembetn keskeny ormója ibolj^aszlnüek, ez utóbbi szel-

vény kissé háromszög, a végén sekélyen öblös; hasa zöld és szennysárga

színektl tarka; feje finomabban és srbben, torja ersebben és szétszór-

tabban redösen-pontozott ; lábai kékeszöldek, czombjainak a vége és láb-

szárai világos skarlátszinek, sarkantyúi és kocsái szennysárgák, ezek utolsó

ízei barnásak, karmai alul tövük felé egyfogúak ; szárnyai homályosan-

átlátszók, sugársejtjök tökéletes, ereik barnák, alaperök szögletesen gör-

bült, a töpikkelyek rozsdabarnák. — ? , hossza 6 «;4i-

Budapest körül egykor Kovács Gyula találta.

Észrevétel. — Az Oroszország- s Ttirkesztánból leírt Hedychrum flavipes-hez igen hason-

lónak lenni látszatik s talán csak ama faj is ; de a szerzk nem említik azt : hogy a második

hátszelvényen ibolyaszín nagy folt van, a czombok töve s a lábszárak világos ska-rlátszínüek,

azaz rtszínüek szép kékes tünettel, sem nem szólanak más egyéb fölemlítend jellegeirl.

10. Chrysis (Tetrachrysis) piacida. — Mediocris; corpore parcius

cinereo-, cayitate faciali planiuscula argenteo-pilosis ; hoc cum genis sat

latis antennarumque articulis tribus primis laete-viridibus, reliquis palpisque

fuscis; mandibulis rufo-piceis, basi viridibus; cavitate faciali punctato-

coríacea, superius coucinne transverse-striolato et acute marginata, margine

leniter transverse-arcuato, vertice et occipite cyaneis, dense rugosiuscule-

punctatis, hoc subtus utrinque unidenticulato ; thoracis dorso sparsim

crasse inaequaliter punctato-rugoso, coeruleo, prothorace et pectoris late-

ribus in locis nonnuilis virescentibus ; abdomine latitudine thoracis, subo-

vali, dorso sat convexo, confertim crasse rugosiuscule-punctato et rubro-
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aureo, segmento primo cyaneo, margine apicali tenuiter viridi-aureo lim-

bato, segmentis secundo et tertio margine basali angiiste nigro-aeneis

carinulaque mediana bene distincta instructis ; série ante-apicali foveolis

profundis, magnitiidiue mediocribus, lateralibus maioribus ; margine apicali

quadridentato, dentibns triangularibus acutis, intermediis longioribus, emar-

ginatura centrali profunde arcuata, externis minus profundis ; ventre violaceo-

cyaneoque vario ; femoribus viridi-cyaneis, tibiis virescentibus, tarsis fuscis,

calcaribus albidis ; alis obscure-hyalinis, venis piceis, tegulis cyaneis,

externe virescentibus, celula radiali superius infuscata, incompleta, apice

sat late aperta. — S ; long, 7^/2 ''%n-

CJirysidae fulgidae L, feminae similis; sed fere dimidi minor et

praeter sexum diversum : cavitate faciali superius concinne transverse-

striolata et acute marginata, margine leniter transverse-arcuato ; abdominis

segmentis dorsalibus primo cyaneo margine apicali tenuiter viridi-aureo-

limbato, tertio margine apicali dentibus acutis multo longioribus magisque

appro imatis, emarginatura centrali auguste et profunde arcuata, alis cellula

radiali apice latius
^
aperta etc. distincta. — Magnitudine, forma capitis

et abdominis coloreque ex parte Chrysidi indequali Dhlb. vicina; sed occipite

subtus utrinque unidenticulato, abdominis segmento dorsali primo cyaneo,

alis cellula radiali apice latius aperta, optime distinquenda.

In Hungária centrali inventa est.

Középnagyságú ; teste ritka hamvas-, de arczának laposdad mélyedése

ezüstszinü-szörözettel fedett; ez, a meglehetsen széles pofa és csápjainak

három els ize élénk-zöldszinek, a többi ízek s a falamok barnásak; rágói

vörhenyes-szurokfeketék, tövön zöldek ; arczának mélyedése brszerüen-

pontozott, felül ékesen harántan-rovátkás és éles párkánynyal ellátott, a

párkányzat kissé hazántan-íves, kék fejtetje és nyakszirte srn és némileg

redösen-pontozott, kékszín, de eltorja és mellének oldalai némely he-

lyeken zöldesek ; végteste olyan széles mint a törj, csaknem tojásdad, felül

meglehetsen domború, srn, ersen s némileg redsen-pontozott és

vöröses-aranyszin szegélylyel ékesített, második és harmadik szelvénye

mells szélén keskenyen fekete-bronczszin és jól látható közép-ormóval

ellátott, a harmadik végeltti-sora mély és középnagyságú gödröcskékkel

bír, melyek közöl az oldalasak nagyobbak, végszéle négyfogú, a fogak

háromszögek és élesek, a közbülsk hosszabbak, a központi kimetszés

mélyen ívelt, a külsk kevéssé mélj^ek; czombjai zöldes-kékek, lábszárai

zöldesek, kocsái barnásak, sarkantyúi fehéresek; szárnyai homályosan-

átlátszók, ereik szurokfeketék, a tpikkelyek kékek, kívülrl zöldesek, a

sugársejt felííl barnás, tökéletlen, a végén meglehetsen szélesen nyitott.

— cf
; hossza 7V2 »%,,.

A Chrysis fulgida-nak a nstényhez hasonló; de csaknem felényivel

kisebb és nem tekintve már magát az ivar-különbséget, különbözik tle
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még azáltal is, hogy : arczának mélyedése felül ékesen harántan-rovátkás

és élesen párkányzott, a párkányzat kissé liarántan-íves ; végtestének kék

els hátszelvénye végszélen keskeny zöldé«-aranyszín szegélylyel ékesített,

, a harmadik szelvény végs szélének éles fogai sokkal hosszabbak s egy-

máshoz közelebb fekvk, a központi kimetszés keskenyen és mélyen íves,

szárnyainak sugársejtje a végén szélesebben nyitott. — Nagyságára, fejének

és végtestének alakjára és részben testének színezetére nézve, a Chrysis

inaequalis-hoz legközelebb áll; de nyakszirtének mindkét oldalán alul

egy-egy fogacskája van, végtestének els hátszelvénye kék, szárnyainak

sugársejtje a végén szélesebben nyitott.

Budapest körül találtatott.

11. Pompílus luctuosus. — Ater, brevissime fusco-sericeus et sparsim

nigro-pilosus ; mandibulis in medio rufis, apice nigris ; his basi, clypei in

medio leviter sinuati lateribus et orbitis internis subtus argenteo -serieeis;

inquiculis (in exemplaribus senis etiam aculeis) apice rufescentibus ; alis

fusco-hyalinis, apice fumatis, nervis tegulisque nigris.

Femina: maculis mesosterni coxarumque omnium argenteo-sericeis;

tarsis anticis uniseriatim longe aculeatis; abdominis segmentis dorsalibus

1—3 margine apicali fasciatim glauco-sericeis, fasciis succesive angu-

stius interruptis. — Long. 14—16 »%^.

Mas : tarsis anticis breviter aculeatis : abdominis segmentis dorsalibus

1—3 margine apicali fasciatim glauco-sericeis, fasciis integris antice anguste

emarginatis, septimo basi dense niveo-tomentoso. — Long. 12
'"f^.

Species haec eximia in Hungária centrali in montibus ad Budám sitis

mensibus Junio et Augusto rara est.

Animadversio. — Pompilo moesto KI., spéciéi e Syria descriptae (Symbolae Physicae.

IV. 1834. tab. XXXVIII. fig. 12. Ç ) valde similis esse videtur, eandemque solum existimarem

speciem, si mas descriptus et data magnitiido feminae exemplaiibus nostris conveniens esset :

haec enim sunt Pompili viatico multo maiora et validiora ; auctor insuper pedes immaculatos

esse dicit.

Mélyfekete, igen rövid barnás selyemszer sr szrözettél s itt-ott

hosszabb fekete szrszálakkal fedett ; ragéinak közepe rtszin, vége fekete
;

ezeknek a töve s a középen sekélyen öblös szájvédnek oldalai és a bels
szemkörök alul ezüstszín selymes-szrek ; karmai (a nem friss kíkelés

példányoknál a tövisek is) végeiken rtszinbe játszók; szárnyai átlátszó-

barnásak, végeiken füstösek, ereik és tpikkelyeik feketék.

A nsténynél : a középmelloldalak és a csípk ezüstszín selymes-

szrek; az els lábpár kocsái egyszoros hosszú tüskékkel fegyvérzettek;

végtestének 1—3 hátszelvénye hátsó felén kékesfehér-selyemfény szrrel

szalagszeren ékesített s a szalagok mindinkább keskenyebben megszakí-

tották. — Hossza 14— 16 »%^.

A hímnél : az els lábpár kocsái rövid tüskékkel fegyverzettek ; vég-

testének 1—3 hátszelvénye hátsó felén kékesfehér-selyemfény szrrel sza-
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hetedik tövön apró síirü hófehér bolyhos-szrrel fedett. — Hossza 13 %j.
E szép faj a budai hegyeken jimins es augusztusban ritka.

Észrevétel. — A Szyriából leírt Pompilus moestus-lioz igen hasoulónak lenni látszatik s

csupán annak tartanám, ha a hím is le volna írva és a nsténynek jelzett nagysága a mi péklá-

nyaiukéval megegyez volna; mert ezek a Pompilus viaticus-uál sokkal nagyobbak és testesebbek
;

de meg a szerz a lábakat nem-foltosaknak mondja.

13. Pompilus laesus. — Ater, brevissime fusco-sericeus ; mandibulis

apice obscure-rufis ; pro- et metanoto flavo-rufis, illó transverso, hoc postice

oblique-truncato lateribusque supra leviter exciso-dentatis ; calcaribus

nigris, anticis hasi obscure-rufis ; ahs fumato-hyalinis, nervis teguhsque

nigris. — ? ; long. 6-—9 •'«^„.

Pompila coccineo F. colore et fonna metathoracis similis ; sed statura

fere dimidio minore, abdomine unicolore, alis ubique aequaliter fumatis

distinctus ; a Homonoti sanqiiinolenti F. femina ver, mihi in natura igiiota-

metathoracis forma alia, abdominis segmentis dorsalibus postice pube prui-

nosa fere argentea baud vestitis calcaribusque nigTÍs,praesertim differre videtur.

In Hungária centrali mensibus Junio et Julio quattuor feminae con-

formes inventae.

Mélyfekete, igen rövid barnás selyemszer sürü szrözettél fedett :

rágóinak a vége sötétes-rtszinü ; torjának el- és utóháta sárgásvörös,

amaz harántos, ez hátul ferdén-csonkított s oldalai felül sekélyen kimetszve-

fogasak; sarkantyúi feketék, az elsk tövükön sötét-rötszinüek ; szárnyai

füstösen-átlátszók, ereik és a tpikkelyek feketék. — ? ; hossza 6—9 "'^.

A Pompilus coccinens-hoz utótorjának szinezetére és alakjára nézve

hasonló ; de nagyságra csaknem félakkora, végteste egyszín és szárnyai

mindenütt egyformán füstösek ; a Homonotus sanquinolentus nstényétl

pedig — melyet természetben nem ismerek — azáltal különbözik, hogy

utótorja más alakú, végteste hátszelvényeinek hátsó szélén deres, csaknem

ezüstszín pehely nincsen és sarkantyúi feketék.

Budapest mellett, június és július hónaitokban, eddig négy, tökéle-

tesen egyenl szin nstény gyjtetett.

13. Pompilus lateritius. — Niger, brevissime fusco-sericeus; labro,

clypei limbo apicali et mandibulis, apice excepto, rufis; clypeo, orbitis

internis subtus, mandibularum hasi, mesosterno, pedibus abdominisque

segmentis dorsalibus 1—3 margine apicali cinereo-pruinosis ; thorace

supra et lateribus tegulisque lateritiis, pectore nigro ; alis fumato-hyalinis,

nervis stigmateque nigris. — ? ; long. 8 "j/^.

Colore thoracis CaUcurgo rtibricanti Lep. haud insiniilis esse videtur.

Concinnam banc speciem in Hungária centrali, circa finem Julii, in

unico solum specimine detexi.

Fekete, igen rövid barnás selyemszerü sr szrözettél fedett; fels-
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ajka, szájvédöjének a vége és rágói, liegyök kivételével, rötszinüek ; száj-

védöje, bels szemkörei alul, rágóinak töve, középmelloldalai, lábai és vég-

teste 1—3 hátszelvényének hátsó széle, igen rövid hamvas deresszörek ;

torja felül és oldalain és a töpikkelyek téglavörösek, melle fekete ; szárnyai

füstösen-átlátszók, ereik és jegyeik feketék, — ? ; hossza 8 *"/^.

Torjának színezetére nézve a Calicnrgus rubricans-hoz hasonlónak

lenni látszatik.

E csinos fajt, az 1876-ik év július havának a végén, a Gellérthegyen

csupán egy példányban födöztem fel.

14. Tachytes strigosus. -— Niger, parce pubescens; facie argenteo-

tomentosa ; clypeo ante marginem apicalem nitido sparsim crasse punctato,

mandibulis in medio rufis ; fronte, vertice, mesonoto et scutello dense rugo-

siuscule-punctulatis, nietanoto supra crebre subtiliter rugoso-punctato,

postice et lateribus concinne transverso-strigoso, canalicula media sat pro-

funda; abdomine creberrime subtilissime punctulato, segmentis tribus

primis ruíis, dorsalibus in margine apicali fasciatim argenteo-tomentosis,

reliquis nigris, supra fusco-puberulis, valvula anali dorsali nitida sparsim-

punctulata; pedibus nigris, pube omnium subtilissima vestitis, tarsorum

articulis quattuor ultimis et pedum armatúra obscure-ferrugineis, caíearibus

bicoloribus : antieis nempe et posticorum secundo basi rufis, interme diis et

posticorum primo nigris; alis hyalinis, nervis fuscis, cellula radiali.

distincte appendiculata, tegulis dilute-rufis. — ? ; long. 9— 10 ''^.
'

Species : punctatura, metanoto postice et lateribus concinne trans-

verse-strigoso, caíearibus bicoloribus, cellula radiali distincte apj^jendicu-.

lata, facile cognoscitur.

In Hungária centrali medio gunii et circa finem Augusti haud frequens.

Fekete, ritkás pelyhes szörü; arczát ezüst szinü molyhos szrözet

fedi; szájvédje végszéle eltt fényes és szétszórtan ersen pontozott, rágói

középen rötszinüek; homloka, fejtetje, torjának középháta és paizsa

finomul és sürün némileg redösen-pontozott, utótorja felül sürün finomul

redsen-pontozott, hátul és oldalain ékesen harántan-rovátkás, közép-

csatornája meglehetsen mély; végteste igen süran és finomul pon-

tozott, három els szelvénye rtszinü s felül végszéle eltt ezüst szinü

molyhos szrözettél szalagszerüen ékesített, a többi szelvény fekete, felül

rövid barnás pelyhes szr, fels pelczéje fényes és szétszórtan sekél3-en

pontozott ; lábai feketék s nagyon finom apró pelyhes szrözet fedi, kocsái-

nak négy utolsó ízüléke és lábainak tüskéi sötétes-rozsdabarnák, sarkantyüi

kétféle szinek : az elsk ugyanis és a hátsók közöl a második tövön röt-

szinüek, a közbülsk és a hátsók közöl az els feketék ; szárnyai átlátszók,

ereik barnák, a sugársejtnek jól látható függeléke azaz pótsejtje van, a t-
pikkelyek világos- rötszinüek. — Î; hossza 9— 10 %.

E fajt : pontozatáról, utótorja hátsó részének és oldalainak ékes haránt-
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rovátkáiról, kétféle szin sarkantyúiról, a sugársejt jól látható függelékérl,

könny megismerni.

Budapest mellett a Gellérthegy alatt s a kincstári erdnél június köze-

pén és augusztus vége felé meglehetsen ritka.

15, Dryudella modesta. — Nigra, parce cano-pilosa; palpis fuscis
;

macula transversa reniformi gemina infra ocellos callisque humeralibus

pallide-flavis ; mesonoto suhnitido, subtiliter dense rugosiuscule-punctato,

scutello polito, punctis aliquot dispersis impressis, lateribus subrugosis,

metanoto opaco, subtilissime inaequaliter reticulato-rugoso, p'ostice subti-

lissime punctato-coriaceo ; abdomine nigro, nitido, segmento primo dorsali

postice rufo utrinque maculam transversam pallide-íiavam includente,

secundo totó rufo, lateribus macula par > a nigra notato ; pedibus nigris,

genibus anticis, tibiis duabus anterioribus externe, femoribus posticis ante

apicem tibiisque in medio et tarsis omnibus rufis, horum articulis ulíiimis

infuscatis ; alis hyalinis, iridescentibus, superioribus in disco obscurioribus,

venis et stigmate brunneis, hoc antice et costa basi pallidis, tegulis obscure-

rufis. — ^; long. 7 %.
Dryndellac Evieryanae Costa (Annuario del INfuseo Zoologico della

E. Universita di Napoli. IV. I8G8, pag. i)l, n. J) colore valde similis esse

videtur; sed metanoto antice subtilissime inaequaliter reticulato-rugoso,

non vero subtilissime transverse-striolato, posterius hand subbilobo, prae-

sertim distincta. — Etiam Astatae tricolori Vanderliuden (Observations sur

les Hyménoptères d'Europe de la famille des Fouisseurs. IL 18i9, pag. 31,

n. 5.), speciei e Hispánia descriptae, similis esse videtur ; sed metanoto non

subtilissime punctato, abdominis segmento tertio nigro, femoribus inter-

mediis totis nigris, optime distinquenda.

In Hungária centrali medio Junii anni praeteriti detexi.

Fekete, ritkás fehér szrrel fedett ; falámjai barnásak ; egy vesealakú

haránt ketts folt a pontszemek alatt és vállgümi lialványsárgák ; torjának

középháta kissé fényes, finomul srn és némileg redösen-pontozott, paizsa

csiszolt s rajta néhány elszórt pont látható, oldalain kissé reds, utóháta

fénytelen, igen finomul és egyenltlenül reczésen-ránczos, hátul igen finomul

börszerüen-pontozott ; végteste fekete, fényes, els hátszelvénye hátul röt-

szin s mindkét oldalán halánysárga haránd foltot zár be, a második egészen

rtszin s oldalain kis fekete folttal jelölt ; lábai feketék, els térdei, a két

els lábpár szárai kivlrl, a hátsó czombok végeik eltt, a lábszárak pedig

közepükön és az összes kocsák rtszinek, ezek utolsó ízei barnásak ; szárnyai

átlátszók, szivárványszint játszók, a felsk középen sötétebbek, az erek és a

jegy barnásak, ez utóbbi elül és a szegély- vagyis bordáer halványak, a

tpikkelyek sötét-rtszinek. — cf; hossza 7 '»^n-

A Dryudella Emeryana-hoz színezetére nézve igen hasonlónak lenni

látszatik ; de torjának utóháta elül igen finomul és egyenltlenül reczésen-
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ránczos, nem pedig igen finomul iiarántan-rovátkás, hátul nem kissé két-

karélyos. — A spanyolországi Astata tricolor-hoz is hasonló lehet; de tor-

jának utóháta nem igen finomul pontozott, végtestének harmadik szelvénye

fekete, középs czombjai egészen feketék.

Budapest mellett a Gellérthegyen a múlt év június havának a közepén

födöztem fel.

16. Dryudella lineata. — Nigra, parce cano-pilosa; palpis fusco-

testaceis; macula transversa reniformi gemina infra ocellos callisque

humeralibus pallide-flavis ; mesonoto subnitido, subtiliter dense rugo-

siuscule-punctato, scutello polito, fere laevi, in medio minus profunde

longitudinaliter canaliculato, lateribus subrugosis, metanoto subnitido,

subtiUssime inaequaliter transverse-striolato, postice parum depresso et

subtilissime punctato-coriaceo ; abdomine nigro, nitido, segmento primo

dorsali postice rufescenti utrinque maculam pallide-flavam includente,

secundo basi obscure-rufo ;
pedibus nigris, genibus et tibiis tarsisque

anticis pallide-rufis, horum articulo ultimo infuscato, tibiis intermediis

obscure-rufls, posticis intus albo-lineatis, tarsis duobus posterioribus rufo-

piceis ; alis hyalinis, iridescentibus, superioribus in disco et basin versus

obscurioribus, venis et stigmate brunneis, hoc antice, costa et postcosta

basi pallide-flavis, tegulis rufo-piceis. — cf ; long. 7 *«/^.

A specie praecedenti : scutello medio longitudinaliter canaliculato,

metanoto subnitido, subtilissime inaequaliter transverse-striolato, abdo-

minis segmento dorsali secundo basi tantum obscure-rufo, femoribus tibi-

isque posticis nigris, his intus albo-lineatis, alarum etiam postcosta basi

pallide-flava, distincta. —• A Dyudella Emeryaaa Costa vero, colore etiam

simili : scutello in medio longitudinaliter canaliculato, mesonoto subnitido,

postice parum depresso, baud subbilobo, abdominis segmento dorsali secundo

basi tantum obscure-rufo, femoribus tibiisque posticis nigris, his intus albo-

lineatis, optime distinquenda.

In Hungária meridionali ad pagum Grebenácz, circa finem anni prae-

teriti, in locis arenosis inveni.

Fekete, ritkás fehér szrrel fedett; falámjai barnás-szennsárgák ; egy

vesealakú haránt ketts folt a pontszemek alatt és vállgümöi halványsárgák
;

torjának középháta kissé fényes, finomul srn és némileg redsen-pon-

tozott, paizsa csiszolt, csaknem sima, közepén mély hosszas csatornával

ellátott s oldalain kissé reds, utóháta fénytelen, igen finomul és egyenlt-

lenül harántan-rovátkás, hátul kissé lapított és igen finomul brszeren-
pontozott ; végteste fekete, fényes, els hátszelvénye hátul kevéssé rötszin

s mindkét oldalán halványsárga haránt foltot zár be, a második tövön

sötétes-rötszin ; lábai feketék, az els lábpár térde, szára és kocsái halvány-

rötszinek, ez utolsók legvégs íze barnás, a középs pár szárai sötétes-

rtszinek, a hátsó páré belülrl fehér vonallal jelöltek, a két hátsó pár
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kocsái vörhenyes-szurokfeketék ; szárnyai átlátszók, szivárványszint játszók,

a felsk középen és tövük felé sötétebbek, ereik és jegyeik barnásak, ez

utóbbiak elül s a szegély- és alszegélyerek tövön halványsárgák, a töpikkelyek

vörhenyes-szurokfeketék. — cf ; hossza 7 »«{„.

Az elbbi fajtól azáltal különbözik, hogy paizsának közepén hosszas

csatorna van, torjának utóháta kissé fényes s igen finomul egyenltlenül

harántan-rovátkás, végtestének második hátszelvénye csak tövön sötétes-

rtszinü, hátsó czombjai és lábszárai feketék s ez utóbbiak elülrl fehér

vonallal jelöltek, szárnyainak alszegélyere tövön halványsárga. — A. Dryu-

dclla Emeryana-ió\ pedig, melyhez színezetére nézve szintén hasonló,

azáltal különbözik, hogy paizsának közepén hosszas csatorna van, torjának

utóháta kissé fényes, hátul kevéssé lapitott s nem némileg kétkarélyos, vég-

teste második hátszelvényének csak a töve sötétes-rtszinü, hátsó czombjai

és lábszárai feketék, s ez utóbbiak belülrl fehér vonallal jelöltek.

Temesmegyében Grebenácz falu mellett, a múlt év július havának a

végén, a homokos talajon találtam.

17. Alyson festivum. — Nigrum; capite, pro- et mesothorace subni-

tidis, creberrime subtiliter punctatis et fusco-pubescentibus ; antennarum

scapo subtus, lineis duabus orbitalibus, mandibulis, apice excepto, scu-

telloque citrinis ; meso- et metapleuris subtus coxisque argenteo-sericeis
;

metanoto sparsim oblique-strigoso, rufo, area basah nigra; abdomine

nitido, laevi, parce cano-piloso, segmentis dorsalibus primo et secundi basi

rufis, hoc utrinque albo- maculato, sequentibus nigris, limbos apicali rufe-

scentibus, ultimi subtiliter punctati apice ferrugineo ; coxis anticis et

posteriorum basi trochanteribusque omnibus rufis ; femoribus rufis, posticis

apice infuscatis; tibiis anteriorioribus duabus rufis, intus fuscis, posticis

tricoloribus : basi nempe albidis, intus rufescentibus, externe fuscis ; tarsis

pallide-rufis parumque infuscatis; aHs hyalinis, anticis transversaliter

fumato-fasciatis. — ? ; long. 6 '%i.

In Hungária centrali inventum est.

Animadversio. — Alysoni bimaculato Pz. valde similis et affinis, ita, iit fere tantum meta-

noti lateribus rufis pedibusque ex parte aliter coloratis dilïerat et detecto mare, forsan tanquam

eius varietas consideranda erit?

Fekete ; feje, el- és középtorja kissé fényes, igen sürün finoman pon-

tozott és barnás pelyhes szrrel fedett ; csápjainak tkocsánja alul, két vonal

a szemkörökön, rágói, hegyeik kivételével, s a paizs czitromsárgák ; a közép-

és hátsómelloldalokon alul s a csípkön ezüstszín selymes szrözet látható;

torjának utóháta ritkásan ferdén-rovátkás, rtszinü, alapterüje fekete ; vég-

teste fényes, sima s rajta rövid ritkás fehér szrözet van, az els s a második

hátszelvénynek a töve rtszinü és ez utóbbi mindkét oldalán fehér-foltos, a

következk feketék, végszéleiken rtszinbe játszók, a finoman pontozott

utolsónak hegye rozsdabarna ; az els lábpár csípi s a két hátsónak a töve



130

és az összes tomporok rötszinüek; czombjai rötszinek, a hátsók végeiken

baruásak ; a két els lábpár szárai rötszinüek, belül barnásak, a hátsók :

háromszinüek : tövön ugyanis fehérek, belül rötszinüek, kívülrl barnák ;

kocsái halvány -rötszinüek s kissé barnásak; szárnyai átlátszók, a felsk

haránt füstös szalaggal jelöltek. — ? ; hossza 6 "'/„.

Budapest körül fordult elö.

Észrevétel. — A.Z Alyson himaculatum-hoz hasouló s vele közel rokon, annyira, hogy —
úgy szólván, — csak az utóhát oldalainak r' tszíne és részben lábainak másféle színezete által

különbözik s a hím felfödöztével talán csak válfaja gyanánt leend tekintend ?

18. Cerceris penicillata. — Nigra, subnitida, cinereo-pilosa; anten-

narum. funiculo subtus obscure-rufescenti ; metanoti area basali (spa*:io

cordiformi) oblique-striata ; valvula anali dorsali oblonga, coriaceo-rugosa
;

alis hyalinis, apice parum fumatis, nervis brunneis, costa rufa, stigmate

fulvo vei brunneo, tegulis antice albido-íiavis, postice nigris.

Femina: clypei lamina libera porrecta trapezoidali pallide-íiavanigroque

limbata et apice tenuiter sinuata; mandibularum basi, maculis facialibus

duabus, saepe etiam clypei lateribus, magnis, minoribus ver temporum

et abdominis segmento primo dorsali utrinque, pronoti fascia medio late

interrupta, linea transversa postscutelli, fasciisque dorsalibus segmentorum

2—5 omnibus late interruptis, albido-flavis
;
pedibus rufis, tarsorum posti-

corum articulis quattuor ultimis infuscatis, coxis, trochanteribus femo-

rumque anteriorum basi nigris, — Long. 11 '"^/m.

Mas : clypei apice parum elevato niproque limbato ; mandibularum

basi, facie, antennarum scapo subtus, pronoti fascia medio late interrupta,

linea transversapostscutelli fasciisque dorsalibus segmentorum 2—5 omnibus

late interruptis, albido-filavis
;
pedibus íiavis, coxis, trochanteribus duobus

primis, femoribus anterioribus postice et posticorum medio nigris ; femo-

rum posticorum apice, tibiis tarsisqua rufescentibus, articulis quattuor

ultimis infuscatis ; segmento dorsali ultimo apice emarginato, sexto ven-

trali penicillo rigido e setis condensatis iníiexis utrinque instructo. — Long.

9-10%.
Cerceridi labiatae F. vicina ; sed funiculis antennarum subtus tantum

obscure-rufescentibus, non laete ferrugineis, fronte et vertice crebrius et

subtilius punctatis, mesonoto etiam multo subtilius punctato-rugoro, fasciis

abdominis latius interruptis albido-íiavis, non citrinis ; femina insuper :

clypei lamina trapezoidali, non ver rite quadrata ; mas : facie pallide-

flava, segmento ultimo dorsali apice levius exciso, optime distinquendi.

In Hungária centrali ad Budapestinum initio Junii haud frequens.

Fekete, kissé fényes, rövid hamvasszürke szrrel fedett; csápostora

alul sötétes-rötszinü ; torja utóhátának alap- vagyis szívalakú terje ferdéu-

rovátkás ; végtestének fels pelczéje hosszas, börszerííen-ránczos ; szárnyai

átlátszók, végeiken kissé füstösek, ereik barnák, a szegélyerek rötszinüek,
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jegyeik barnasárgák vagy barnásak, a töpikkelyek alul fehéres-sárgák, hátul

feketék.

A nstény : szal)adon kiálló szájvéclöje hosszas négyszög, halvány-

í^árga szin fekete szegélylyel s a végén sekélyen öblös; rágóinak a töve,

két nagy foltja az arczon a szemek eltt és néha a szájvédö oldalain is s

kisebbek a halántékon és a végtest els hátszelvényének mindkét oldalán,

az elötorjnak közepén szélesen megszakított szalagja, az utópaizs harántos

vonala és a végtest — •"> hátszelvényének a középen hasonlóképen szélesen

megszakított szalagja, fehéres-sárgák ; lábai rötszinüek, a hátsó kocsák

utolsó négy íze barnás, a csípk, tomporok és a két els lábpár ezombjainak

töve feketék. — Hossza 11 %,.

A hím : szájvédöjének a vége kissé emelkedett s fekete szegély
;

rágóinak a töve, arcza, csápjainak kocsánja alul, az elötorjnak középen

szélesen megszakított szalagja, az utópaizs harántos vonala és a végtest

2—5 hátszelvényének a közelién hasonlóképen szélesen megszakított sza-

lagja, fehéres-sárgák ; lábai sárgáiv, csípi, a két els lábpár tomporai és

czombjai hátul s a hátsónak a közepe feketék ; a hátsó czombok vége, a

lábszárak s a kocsák' rötszinüek, ezek utolsó négy íze barnás ; a végs

hátszelvény a végén kimetszett s a has hatodik szelvényének oldalain sr
serteszörökbl álló pamat van. — Hossza — 10 ''"/^.

A Cerceris laJnata-hoz közel áll; de csápostora alul csak sötétes-

rtszin, nem élénk rozsdabarna; homloka és fejtetje srbben és fino-

mabban pontozott, valamint középtorja is sokkal íinomablml redsen-

pontozott, fs a végtest megszakított szalagjai fehéres-, nem czitromsárgák ;

a nstény azonkívül : kiálló szájvédjének hosszas négyszöglet s nem
rendes négyszög ; a hím : arczáuak lialványsárga és végszelvénye végének

némileg sekélyebb kimetszés volta által is, a legjobban megkülönböztet-

hetk.

Budapest mellett a Gellérthegyen és a kincstári erdnél június elején

meglehetsen ritka.

19. Cerceris cribrata. — Nigra, subnitida, crasse cribrato-punctata et

cano-pilosa ; antennarum funiculo subtus obscure rufescenti ; metanoti area

basali polita, laevi, medio canaliculata ; valvula anali dorsali ovato-elli-

ptica, carinis lateralibus superius coniunctis, coriaceo-rugosa; alis obscure-

hyalinis, apice lümatis, nervis stigmateque brunneis, costa ferruginea,

tegulis antice albido-ílavis, postice nigris.

Femina : clypeo nigro, margine liberó emarginato-quadrilobo et jjarum

elevato ; mandibularum hasi, maculis facialibus duabus magnis, minoribus

ver temporum, pronoti et abdominis segmeuti primi utrinque fasciisque

dorsalibus segmentorum 3—5 in medio valde attenuatis, albido-ílavis;

pedibus ruíis, coxis nigris. — Long. 10^— 12 '"^1^.

Mas : clypeo ílavo , margine liberó emarginato-trilobo et anguste

Tenn.ízetrajzi fiizetek. lu. I.íitct ii. eí iii. füzet. 10
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nigro-limbato ; mandibnlarum basi, facie, saepe etiam scapo antennarum

subtus, maculis duabus parvis temporum at pronoti, linea transversa post-

sciitelli, abdominis fasciis dorsalibus segmentorum !2 — 6 in medio valde

attenuatis pedibusque flavis ; femorum anteriorum basi, posticorum vero et

tibiarum tarsorumque apice parum infuscatis; segmento ultimo apice

exciso. — Long. 9— 10 "»"/^i.

Masc : Gerceridi lahiatae Fabr. statura et colore similis ; sed corpore

crasse cribrato-punctato, antennarum agello subtus obscure-rufescenti,

metanoti area basali polita, laexi, non vero oblique-striata, segmento sexto

ventrali lateribus penicillo rigido e setis condensatis inflexis baud instructo,

distinctus. — Femina vero toto coelo differt.

Species : iam punctatura, a congeneribus facile cognoscitur.

In Hungária centrali, meridionali et meridionali-orientali, inde a

medio gulii usque finem x\ugusti, in florenti Eryngio campestri sat frequens.

Fekete, kissé, fényes, ersen rostaszerüen-pontozott és rövid fehér

szrrel fedett; csápostora alul sötétes-rt szín; utóhátának alapterje

fényes, sima, közej)én csatornás; fels pelczéje tojásdad-kerülékidomú s

oldalormói felül összekötöttek, börszeren-ránczos ; szárnyai homályos-

átlátszók, végeiken füstösek, ereik és jegyeik barnásak, a szegélyerek rozsda-

barnák, a töpikkelyek elül fehéres-sárgák, hátul feketék.

A nstény : szájvédje fekete, szabadon álló széle négykarélyos-kimet-

szésü s kissé emelkedett ; ragéinak töve, két nagy foltja az arczon a szemek

eltt s kisebbek a halántékon, az eltörjön és a végtest els szelvényének

mindkét oldalán, valamint a 2-—5 hátszelvény közepén igen keskenyedett

szalagja, fehéres-sárgák ; lábai rtszinek, a csípk feketék. — Hossza

10-12 %.
A hím : szájvédje sárga, szabadon álló széle háromkarélyos kimet-

szés s keskeny fekete-szegély ; ragéinak a töve, arcza, gyakran a csápok

kocsánja is alul, két kis foltja a halántékon s az eltörjön, utópaizsának

harántos vonala, valamint a végtest 2—6 hátszelvényének a középen igen

keskenyedett szalagja és lábai sárgák ; a két els lábpár czombjának a töve,

a hátsónak, a lábszáraknak és a kocsáknak a vége kissé barnás; utolsó

szelvénye a végén kimetszett. — Hossza 9—10 ""j^j.

A hím a Ccrceris lahiata-hoz alakra és színre nézve hasonló ; de teste

ersen rostaszerüen-pontozott, csápostora alul sötétes-rötszin, utóhátának

alapterje fényes, sima, nem pedig ferdén-rovátkás, hasa hatodik szelvé-

nyének oldalain sr sertékbl álló pamat nincsen. — A nstény pedig

hasonlíthatlanúl különbözik.

E fajt már csak pontozatánál fogva is könny fehsmerni.

Budapest, Jassenova és Nagyvárad mellett, juhus közepétl fogva

augusztus végéig, az Eryngium campestre virágzatáról számos példányban

gyjtöttem.
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20. Hoplisus anceps. — Fade inutroque soxu inferius valde augustata,

antennis capite thoraceque simul siimptis brevioribiis, apicem versus incras-

satis : niger, nitidus, parce pubescens ; clypeo valde convexo et toto cum
c rbitis oculorum internis argenteo-sericeo vestitis, vertice subtiliter coriaceo

et subdisperse punctulato, ijleuris laevibus ac politis ; mesonoto crasse, scu-

tello subtiliter disperseque punctatis, metanoto rude-rugoso eiusque area

basali longitudimiliter- striata; abdominis segmentis dorsalibus subtilis&ime

sparsim puuctulatis, 1—5 margine apicali pallide-flavo-fasciatis, fascia primi

in maribus late interrupta, apud feminas antice emarginata, 2—3 utrinque

aucta, medium versus attenuata, in maribus anguste interrupta, in feminis

subinterrupta ; alis hyalinis, suj)erioribus parte antica iutescentibus, cellula

radiali fumata, stigmate fulvo, costa et tegulis externe dilute-ferrugineis.

Femina : facie nigra ; clypeo suj^ra sparsim punctulato, inferius grosse

punctato ; antennarum articulis duobus primis supra nigris, subtus flavo-

rufis , reliquis laete rufis tantum articulo ultimo supra infuscato ; callis

humeralibus, fascia postica pronoti et scutelli fiavis ; valvula anali dorsali

sparsim fortiter punctata
;
pedibus rufis, coxis, trochanteribus et femori-

l)us (anterioribus duobus late, ^"'osticis usque ad medium) nigris. — Long.

Mas : clypeo nigro, parte antica pallide-flavo-maculato ; antennarum

articulo primo subtus flavo, reliquis nigris ; fascia pronoti in medio inter-

rupta flava, callis humeralibus et scutello, coxis item et trochanteribus

femoribusque nigris, genibus fulvis, tibiis ac tarsis fulvido-flavis, anteri-

oribus duobus antice dilutioribus. tibiis omnibus intus infuscatis. — Long
j I

IS) Vi'

Hopliso quinquefasciato Pz. similis esse videtur.

Species : facie nigra, clypeo et orbitis oculorum internis argenteo-

sericeo vestitis, vertice coriaceo subdisperse, mesonoto vero crasse sparsim

punctatis, pleuris laevibus ac politis, abdominis fasciis i^allide-flavis ex parte

anguste interruptis vel subinterruptis, alis basin versus lutescenti-hyali-

nis ; femina insuper : antennarum flagello pedibusque maxima parte laete

rufis, valvula anali sparsim fortiter punctata, a congeneribus facile co-

gnoscitur.

In Hungária centrali, meridionali et orientali, mense gunio, inflorenti

Euphorbia glareosa sat frequens.

Mindkét ivar arcza alul igen keskenyed, csápjai rövidebbek mint a

fej és törj együttvéve, végeik felé vastagabbak : fekete, fényes, ritkás pelyhes

szörü ; szájvédöje nagyon domború és miként a bels szemkorök, ezüstös

selymes szrözettél fedettek, fejtetje finomul brszerü és kissé szétszórtan

pontozott, melloldalai simák és csiszoltak ; torjának középliáta ersen, paizsa

finomul szétszórtan pontozott, utótorja durván-ránczos és alapterüje hossz-

rovátkás ; végtestének hátszelvényei igen finomul szétszórtan pontozottak,



az 1—5 hátsó szélét halványsárga szalag ékesíti, az elsnek szalagja a hímek-

nél szélesen megszakított, a nstényeknél elülrl kiszélelt, a 2—3 mindkét

oldalán szélesbed, a közepe felé keskenyed, a hímeknél keskenyen, a nsté-

nyeknél alig megszakított; szárnyai átlátszók, a felsk mells része sárgás,

sugársejtjök füstös, jegyök barnasárga, a szegélyér és a tpikkelyek kívülrl

világos-rozsdabarnák.

A nstény: arcza fekete; szájvédje felül szétszórtan finomul, alul

durván pontozott, csáj)jainak két els ízüléke felül fekete, alul rtsárga, a

többi élénk rtszinü s csak az utolsó íz felül barnás ; vállgümi, eltorja és

paizsa hátul sárgák ; fels pelczéje szétszórtan ersen pontozott; lábai rt-

szinüek, a csípk, tomporok és czombok (a két els páré szélesen, a hátsóé

közepéig) feketék. — Hossza 11— 12 '%(,.

A hím: szájvédöje fekete, elrésze halványsárga-foltos; csápjainak els

ízüléke alul sárga, a többi fekete ; az eltorjnak középen megszakított sza-

lagja sárga, vállgümi és paizsa, valamint csípi, tomporai és czombjai feke-

ték, térdei barnasárgák, lábszárai és kocsái barnássárgák, a két els elül vilá-

gosabb szinü, a lábszárak belül barnásak. — Hossza 11—12 '"^j^-

A Hoiisas quinquefa sciatUS-hoz hasonlónak lenni látszatik.

E fajt : fekete arczárói, szájvédje és bels szemköreinek ezüstös sely-

mes szrözetérl, brszerü fejtetjének kissé szétszórt, torja középhátának

pedig szétszórt ers pontozatáról, sima és csiszolt melloldalairól, végtestének

részben keskenyen vagy alig megszakított halványsárga szalagjáról, szárny-

tövének átlátszó-sárgás voltáról ; a nstényt azonkívül még : csápostorának

és lábainak részben élénk rötszinérl, fels pelczéjének szétszórt ers ponto-

zatáról, a rokon fajoktól könny megkülönböztetni.

Budapest, Nagyvárad és Mehádia mellett, júniusban az Euj^horbia gla-

reosa-n, meglehetsen gyakori.

21. Hoplisus nigrifacies. — FacÍB in utroque sexu inferius valde angu-

stata, antennis capite thoraceque simul sumptis multo brevioribus, apicem

versus incrassatis : niger, subnitidus, parce pubescens ; clypeo valde convexo

disperseque punctulato, vertice subtiliter coriaceo et subdisperse, mesonoto,

scuteUo et mesopleuris sparsim punctulatis, metanoto rude-rugoso eiusque

area bgisali longitudinaliter- striata; pronoti margine postico ílavo ; abdo-

minis segmentis dorsalibus quattuor primis disperse, 5-to apud mares etiam

6-to densissime punctulatis, quattuor primis margine apicali pallide-flavo-

fasciatis, fasciis omnibus apud feminas anguste, in maribus paulo latius

interruptis, duabus intermediis utrinque auctis, ventre unicolore nigro ; alis

hyalinis, cellula radiali fumata, venis brunneis, costa et jíostcosta hasi rufis,

stigmate tegulisque externe dilute-rufis.

Femina : clypeo et antennarum articulis duobus primis tertiique hasi

nigris, reliquis. subtus pallide-flavis , tribus ultimis rufescentibus, supra

omnibus nigris ; fronte supra antennas et vertice argenteo-sericeo vestitis;
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macula vei lineola traüsversa scutelli flava
; i:)edibus rufis, coxis, trocliaû-

teribus et femoribus suinma basi, his anticis latins, nigris; valvula anali

dorsali subtiliter crebre aciciilata et sparsim punctata. — Long. 10 *%,.

Mas : clypeo nigro, dense argenteo-sericeo vestito ; antennis, scutello,

coxis, trochanteribus, femoribus et tibiis duabus anterioribus postice nigris,

geniculis rufo-flavis, tibiis anteriorilius antice tarsisque flavis, tibiis et tarsis

posticis pallide-rufis, tibiis antice vel tiavo-lineatis vel intus infuscatis, tar-

soium articulo ultimo vel etiam primo infuscatis. — Long. 9 w/^.

Sjiecies : clypeo valde convexo et cum mesopleuris sjDarsim punctulatis,

abdominis segmentis dorsalibus quattuor primis interrupte pallide-flavo-

fasciatis ; femina insuper : clypeo et antennarum articulis duobus primis

tertiique basi nigris, reliquis subtus pallide-flavis, tribus ultimis rufescenti-

bus , fronte supra antennas et vertice argenteo-sericeo vestitis
,
pedibus

maxima parte rufis, valvula anali dorsali subtiliter crebre aciculata et spar-

sim punctata ; mas : clypeo nigro dense argenteo-sericeo vestito, antennis

totis nigris, a cbugeneribus facile distinquitur.

In Hungária centrali ad Budapestinum, medio gunii anni praeteriti,

duos mares et feminas detexi. ~

Mindkét ivar arcza alul igen keskenyed, csápjai rövidebbek, mint a

fej és törj együttvéve, végeik felé vastagodottak : fekete, kissé fényes, ritkás

pelyhes szorü; szájvédje nagyon domború és szétszórtan finomul pontozott,

fejtetje finom brszer és némileg szétszórtan gyöngén pontozott, torjának

középháta, paizsa és melloldalai szétszórtan finomul pontozottak, utótorja

durván-ránczos és alapterje hosszrovátkás ; eltorjának hátsó széle sárga
;

végtestének négy els hátszelvénye szétszórtan, az 5-ik és a hímeknél a 6-ik

is igen finomul pontozott, a négy elst végszélén halványsárga szalag ékesíti,

a szalagok a nsténj^eknél keskenyen, a hímeknél kissé szélesebben megsza-

kítottak, a két elsé mindkét oldalán szélesebb, hasa egyszín fekete ; szár-

nyai átlátszók, sugársejtjök füstös, ereik barnák, szegély és alszegélyerök

tövön rötszinü, jegyök és a tpikkelyek kívülrl világos-rötszínüek.

A nstény : szájvédje és csájijainak két els ízüléke s a harmadiknak

töve fekete, a többi alul halványsárga, a három utolsó rtszínbe játszó, felül

mind fekete; homloka a csápok fölött és fejtetje ezüstös selymes szr; a.

paizs foltja vagy harántvonala sárga; lábai rtszíntiek, a csíj)k, tomporok

és a czombok töve, ez utóbbiak közöl az elsk szélesebben, feketék; fels

pelczéje finomul srn karczos és szétszórtan pontozott. — Hossza 10 '"%i.

A hím: szájvédje fekete s ezüstsziní selj^mes sr szrözettél fedett;'

csápjai, paizsa, csípi, tomporai, a két els lábpár czombja és szára hátul

feketék, térdei rtsárgák, két els lábszára elül és kocsái sárgák, hátsó láb-

szárai és kocsái halvány-rtszinek s a lábszárak elülrl vagy sárga vonalo-

sak vagy belülrl barnásak, a kocsák utolsó ízüléke, vagy az els is, barná-

sak. — Hossza 9 "^(,1.
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B fajt: nagyon domború szájvédöjéröl s a középmelloldalakkal együtt

szétszórt finom pontozatáról, végteste négy els hátszelvényének halvány-

sárga megszakított szalagjáról; a nstényt azonkívül még: szájvédjének és

csápjai két els ízülékének s a harmadik tövének fekete voltáról, homloká-

nak a csápok fölött és fejtetjének ezüstös selymes szrözetérl, jobbára

rtszinü lábairól, fels pelczéjének finom sr karczosságáról és szétszórót

pontozatáról ; a hímet : fekete szájvédjének sr ezüstös selymes szröze-

térl, egészen fekete csápjairól, a rokonfajoktól könny megkülönböztetni.

A budai Fáczánynál és kincstári erdnél, a múlt év június havának

közepén, két hím és nstény példányban födöztem fel.

'2'2. Hoplísus minutus. — Facie in utroque sexu lata : niger, opacus, parce

pubescens ; vertice crasse et dense, mesonoto et scutello profunde et sparsim,

mesopleuris paulo confertius crasse, postscutello grosse punctatis, metanoto

rude-rugoso eiusque area basali longitudinaliter-striata; callis humerali-

bus, fascia postica pronoti et scutelli flavis ; abdominis segmento dorsali

primo postice convexo, primis duobus crasse, reliquis subtiliter sparsim

punctulatis, 1—5 margine apicali flavo-fasciatis, fascia primi antice emar-

ginata,-secundi lateribus aucta et in maribus etiam in ventre contigua, apud

feminas in medio interrupta, 5-ti fascia latéra non attingens ; alis hj^alinis,

cellula radiali et secunda cubitali (apud feminas etiam tertia antice) saturate

fumatis, stigmate testaceo, venis fusco-testaceis, tegulis externe pallide-rufis.

Femina : labro et mandibulis nigris
;

palpis, clypeo, maculis duabus

lateralibus supra clypeum aliisque in vertice ante oculos et antennarum

scapo subtus flavis ; flagello elongato, apicem versus crassiusculo, articulis

2— 7 distincte longioribus quam latis, dorso nigris, infra rufo-testaceis, reli-

quis fuscis; valvula anali dorsali punctato-aciculata; pedibus fulvescenti-

flavis, coxis, trochanteribus femoribusque late nigris.,— Long. 9 '"'^i.

Mas: palpis, mandibularum basi, labro, clypeo, orbitis oculorum inter-

nis et antennarum scapo subtus flavis ; flagello nigro, brevi, crassiusculo,

articulis 4-11 aeque longis ac latis, reliquis parum brevioribus
;
pedibus

flavis, coxis, trochanteribus, femoribus anticis late, posterioribus vero tan-

tum supra tibiisque apice intus et tarsorum posticorum articulis quattuor

primis apice, 5-to toto, nigris. — Long. 8 '"»/„,.

Hopliso pulchello Wesm. valde affinis esse videtur.

Species : statura minore, facie in utroque sexu lata, punctatura thoracis

et abdominis, segmento primo dorsali postice convexo ; femina insuper :

valvula anali dorsali punctato-aciculata ciculata ; mas : mandibularum basi

et labro flavis, facile cognoscitur.

In Hungária orientali detectus est. ^

' Huic generi inscrenda est poiTo species seqiiens nova extrauea, nempe :

HoplisTis Ottomauns. — Facie lata iiiferins minus angustata, antenuis erassis capita

tlioraceque simul sumptis miilto brevioribus : niger, opaeus, parce pubescens ; clji^eo superius



Mindkét ivar arcza széles: fekete, fénytelen, pelyhes szörtt; fejtetje

ersen és sürün, középtorja és paizsa mélyen és szétszórtan, középmellol-

dalai kevéssel srbben ersen, utópaizsa durván pontosak, utótorja durván

ránczos s alapterje hosszrovatkás; vállgümöi, elötorjának és paizsának hátsó

haránt szalagja sárgák ; végtestének els hátszelvénye hátul domború, a két

els szelvény ersen, a többi szétszórtan finomul pontozott, az 1—5 hátsó

szélét sárga szalag ékesíti, az elsnek szalagja elh'l kimetszett, a másodiké

oldalain szélesebb és a hímeknél a hason is egész, a nstényeknél ellenben

középen megszakított, az ötödik szelvény szalagja az oldalakat nem érinti
;

szárnyai átlátszók, sugársejtjök és a második könyöksejt (a nstényeknél elül

a harmadik is) telitett füstös szin, jegyök szennysárga, ereik barnás-szenn}'-

sárgák, a tpikkelyek kivülrl halvány-rtszinüek.

A nstény: felsöajka és rágói feketék ; falámjai, szájvédje, két oldal-

folt a szájvéd fölött s más kett a szemek eltt a fejtetn és a csápok ko-

csánja alul sárgák ; csápostora hosszas, a vége felé kissé vastagabb, 2—

7

izök jól láthatóan hosszabb mint a min széles, felül fekete, alul röt-szenny-

sárga, a többi barnás ; fels-pelczéje pontozva-karczos ; lábai barnasárgák,

a csípk, tomporok és a czombok szélesen feketék. — Hossza 9 '"/^.

A hím : falámjai, rágóinak töve, felsajka, bels szemkörei és csápjai-

nak kocsánja alul sárgák; csápostora fekete, rövid, kissé vastag, 4— 11 izü-

léke olyan hosszú, mint a min széles, a többi kissé hosszabb ; lábai sárgák,

a csípk, tomporok, az els lábpár czombjai szélesen, a két hátulsóé ellenben

csak felül és hátsó szárai a végükön belülrl, valamint a hátsó kocsák négy

els ízülékének vége, az ötödik egészen, feketék. — Hossza 8 '"^jy^^.

A Tlojdisus jmJcltdlus-íiiú igen közel rokonnak lenni látszatik.

E fajt: kisded alkatáról mindkét ivar széles arczárói, torja és végtesté-

nek pontozatáról és els hátszelvényének hátul domború voltáról ; a nstényt

subtiliter, iufcrius crasse sparsim puuctato, vertice broviter eiuereo-püoso et inaequaliter dense

rugosmscule-punctato, mesonoto, scutello et postscutello disperse, illó crassiiis, his subtiliiis pnn-

etatis, metanoto rude-rugoso eiusque arca basali longitudinaliter-striata, mesoplenris subdisiicrse

fortitcr pnnetatis; clypei macula magna ntrinqne, orbitis oculornm interdis, antennarum scapo

snbtus, fascia transversa prouoti et scutelli callisque hnmoralibns pallide-flavis ; abdominis se-

gmcntis dorsalibus : primo disperse, secundo confertim puuctatis, 3—4 subtiliter et subdisperse,

5-to subtilissime et coufertissimc pnnctulatis, valvula anali dorsali crebre subtiliter aciculata;

segraentis dorsalibus qi;attuor primis margine apicali flavo-fasciatis, fascia primi medio interrupta,

2—3 utrinque aucta, ventre unicolore uigro sparsim punclato ; dibus rufis, coxis, trocliauteribus

femoribusque basi, anticorum latins, nigris; alis hyalinis, cell a radiali et secnnda cubitali fuma-

tis, veuis fusco-testaceis, l)asin versus et tegulis externe ferrugineis, stigmate fulvo. — Ç ; long.

10 '^«1.

Hopliso punctuoso Ev. (punctato Kirschb.) affinis ; soi tborftce et abdomiue multo subti-

lins pi^netatis, mox distinctus.

Species: facie lata, antennis crassis, clypeo superius subtiliter, inferius crasse sparsim

punctato et utrinque flavo-maculato, mesopleuris sulxlisperse et fortiter punctatis, punctatura

abdominis, valvula anali dorsali subtiliter crebre aciculata, pedibus maxima parte rufis, facile

cognoscitur.

In Asia minore inventus est.
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azonkívül még fels pelczéje pontozott karczosBágáról ; a hímet: rágói tövé-

nek és felsöajkának sárgás színérl, könny megismerni.

Nagyvárad és Delu'eczen mellett fordult elö.

23. Oxybelus eiegans. — Niger, nitidus; facie dense, parte reliqua cor-

poris parce breviterque argenteo-pílosis
;
palpis fuscis ; vertice et occípite

subtiliter rugoso-punctatís
;
pronoti margíne postico medio ínterrnpto, callis

hnmeralibus, maculis duabus scntellí, postscutello cum squamulís et mucro-

nis apíce pallide-flavís ; mesonoto et scutello disperse et sat crasse punctatis;

mucrone metanoti latiusculo, profunde canaliculato, apicem versus dilata.to,

apice profunde exciso ; abdominis segmentís dorsalíbus duobus primis sub-

disperse, reliquis confertim punctatis, valvula anali dorsali nigra, apice rufes-

centi leviterque excisa; pedibus nigris vel brunneo-nigris, nitidissimis, geni-

culis femoribusque anterioribus subtus (apud feminas latius, in maribus

angustius) tibiisque anticis (apud mares etiam intermediis) externe, poste-

rioribus vero vel posticis basi tantum pallide-flavis ; tarsis anticis et posti-

corum articulo primo basi fulvescenti-flavis, intermediorum posticorumque,

articulis tribus primis brunneo-nigris, apice rufescentibus, reliquis pallide-

ferrugineis, calcaribus testaceis ; alis apud feminas lutescenti-, in maribus

pure hyalinis, venis et stigmate brunneis, costa basi et tegulis pallide-testaceis.

Femina : antennis nigris, flagello subtus et apice obscure-rufo ; man-

dibulis rufo-piceis vel saepius basi albido-flavis ; abdomine segmentis dor-

salibus 1—5 margine postico late pallide-flavo-fasciatis, fascia primi anguste

interrupta, secundi late, tertii anguste emarginatis, segmentis ventralibus

secundo late vel valde anguste , 3—4 anguste pallide-flavo-fasciatis , bis

duobus ultimis late interruptis; aculeo rufo. — Long. 7^/-2—8 '"/^.

Mas: antennis nigris, flagello apice obscure -rufescenti ; mandibulis

nigro-piceis ; abdomine segmentis dorsalibus 1

—

G margine postico successive

angustius flavo-fasciatis, fasciis quinque primis interruptis maculasque late-

rales formantibus, segmentorum 4—6 lateribus denticulis parvis subobtusis

armatis, ventre uuicolore nigro. — Long. 6—6V2 '"^4,.

Oxyhelo elegantido Gerst. (Zeitschrift für die gesammten Naturwissen-

schaften. XXX. 1867, pag. 59, n. 2, ? ; Costa, Annuario del Museo zoolo-

gico della E. Universita di Napoli.YI. 1871, pag. 76, n. 1, ? ) colore similis;

sed femina ^ maior, corpore ubique dispersius punctato, capite thoraceque

supra non aenescentibus, mucrone metanoti apice profunde exciso, non vero.

rotundato, ano nigro tantum summo apice rufescenti pedibusque ex parte

aliter coloratis, distincta. — Etiam Oxi/helo Tnrkestanico mihi (0. ehurneo

Ead., Fedtsenko's Eeise in Turkestan. Crabronidae, pag. 72, n. 8, Cd", tab.

VIII. fig. 4. ? ; nee L. Duf., Dours, Catalogue synonymique des Hyménop-
tères de France. 1874, pag. 153, n. 15) colore similis esse videtur; sed mu-

' Mas. 0. depuntiiU etiam mihi igiiotus est.
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crone metanoti apice profunde exciso non vero rotnndato, ano et tibiis tar-

sisqiie aliter eoloratis; mas insuper : segmentorum 4—6 lateribus denticulatis,

mox discedens.

In Hungária centrali ad Budapestinum medio Junii et meridionali ad

paguni Grebenácz, circa finem Julii, in florenti Torili Anthrisco L., très

feminas et duos mares inveni.

Fekete, fényes ; arczát sürti, testének többi részét ritkás rövid ezüst-

szinü szrözet fedi ; falámjai barnásak ; fejtetje és nyakszirte finomul red-
sen-pontozott ; elötorjának a középen megszakított hátsó része, vállgümi,

paizsának két foltja, utópaizsa s ennek pikkelyei és trének a vége halvány-

sárgák ; torjának középháta és a paizs szétszórtan és elég ersen pontozott;

az utóliát tre meglehetsen széles, mélyen csatornás, a vége felé szélesed

s a végén mélyen kimetszett ; végtestének két els hátszelvénye kissé szét-

szórtan, a többi srn pontozott, utolsó hátszelvénye fekete, a végén rt-

szinbe játszó és sekélyen kimetszett; lábai feketék vagy barnás-feketék, igen

fényesek, a két els lábpár térdei és czombjai alul (a nstényeknél széleseb-

ben, a hímeknél keskenyebben), els lábszárai (a hímeknél a közbülsk is)

kívülrl, a két hátsó vagy csak a hátsó pedig csak a tövén halványsárgák,

els kocsái és a hátulsók els íze tövön barnás-sárgák, a közbülsk és a hát-

sók három els íze barnás-feketék, végeiken rtszinüek, a többiek világos

rozsdabarnák, a- sarkantyúk szennysárgák ; a nstények szárnyai sárgásán, a

hímeké tisztán átlátszók, ereik és jegyök barnásak, a szegél^^ér tövön és a

tpikkelyek halványsárgák.

A nstény : csápjai feketék, az ostor alul és a végén sötétes-rötszin
;

rágói rtszinbe játszó szurokfeketék vagy néha tövükön fehéres-sárgák ; vég-

teste 1—5 hátszelvényének hátsó szélét széles halványsárga szalag ékesíti,

az elsnek szalagja keskenyen megszakított, a másodiké szélesen, a harma-

diké keskenyen kimetszett, a hasszelvények közöl a másodikon széles vagy

igen keskeny, a 3—4 keskeny halványsárga szalag van s e két utóbbinak

szalagja szélesen megszakított; fulánkja rtszin. — Hossza 7V2—8 "}(«.

A hím : csápjai feketék, az ostor a végén sötétes-rötszin ; rágói szu-

rokfeketék; végteste 1—6 hátszelvényének hátsó szélét folyton keskenyed

halványsárga szalag ékesíti, az öt els szalag megszakított s inkább csak

oldalfoltokat képez, a 4

—

G szelvény oldalain kis és némileg tompa fogacs-

kákkal fegyverzett; hasa egyszín fekete. — Hossza 6

—

GV2''%,.

Az Oxyhelus elcgantulus-hoz színezetére nézve hasonló ; de a nstény ^

különbözik tle azáltal, hogy nagyobb, teste mindenütt szétszórtabban pon-

tozott, fejének és torjának fels része nem érczes, utóhátának a tre a végén

mélyen kimetszett, nem pedig kerekített, fekete végszelvénye csak a legvé-

gén rtszin és lábai másképen színezettek. — Színezetére nézve az Oxyhelus

' Az 0. degantulus hímjét én sem ismerem.
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Tarkestaniciis-hoz is . hasonlónak lenni látszatik; de utóliátának a tore a

végén mélj^eu kimetszett s nem kerekített, végszelvénye, lábszárai és kocsái

másképen színezettek ; a hím még azáltal is különbözik, hogy végteste 4—

6

szelvényének oldalai fogacskákkal fegyverzettek.

Budapest mellett a rákospalotai erdnél június közepén és Temes-

megyében Grebenácznál július végén, a virágzó Torilis AntJiriscusiól, három

nösténj^ és két hím példányt gyjtöttem.

24, Oxybelus meridionaüs. — A.terrimus, subnitidus ; facie argenteo-,

vertice et thoracis dorso cinereo-, parte reliqua corpoiis parce breviterque

cano-pilosis
;

palpis fuscis; mandibulis longe falcatis, rufo-piceis, antennis

nigris, flagello apice obscure-rufo ; vertice et occipite dense rugosinscule-,

mesonoto et scutello disperse et sat crasse punctatis ; callis humeralibus,

squamulis postscutelli et apice mucronis pallide-flavis ; mucrone metanoti

latiusculo, canaliculato, apice profunde exciso ; abdominis segmentis dorsa-

libus primo disperse et sat crasse, secundo subdisperse et subtilius, 3—

4

densissime, 5-to subrugose-punctatis, valvula anali dorsali nigra, apice rufes-
.

centi leviterque sinuata; segmentis quattuor primis utrinque flavo-macula-

tis, maculis primi mediocribus, ovalibus, secundi sublinearibus, tertii quar-

tique minimis ; ventre unicolore nigro
;
pedibus brunneo-nigris, genibus

tibiisque anticis externe fulvescenti-flavis, duabus his posterioribus summa
basi externe femoribusque intermediis infra apice flavo-maculatis, tarsorum

anticorum articulis omnibus, posteriorum vero duobus ultimis et calcaribus

dilute-ferrugineis, articulo primo tarsorum anticorum externe infuscato; alis

fusco-hyalinis, venis fuscis, tegulis externe obscure-rufis. — î ; long. 7 »"/„.

Oxyheli nigripcdU Oliv, feminae colore valde similis ; sed mandibulis

longioribus, vertice longius cinereo-piloso, callis humeralibus fiavis, mucrone

metanoti latiusculo, apice profunde exciso, non vero truncato, abdominis

segmentis dorsalibus duobus primis disperse punctatis, tibiis posterioribus

duabus basi externe flavo-maculatis, distinctus. — Etiam Oxyhelo ambigiio

Gerst. (Zeitschr. f. d. gesammt. Naturw. XXX. 1867, pag. 75, n. 7) similis

esse videtur ; sed callis humeralibus flavis, mucrone metanoti non lineari et

apice rotundato etc. mox discedens.

In Hungária meridionali ad thermas Herculis sacras Mehadienses

inventus. — Teste J. Frivaldszky in Musaeo Monacliiensi exemplaria nostris

conformia sunt e Sicilia.

Méiyfekete , kissé fényes ; arczát ezüst-, fejtetjét és torjának hátát

hamvas-, testének többi részét pedig ritkás rövid fehér szrözet fedi; falámjai

barnásak, rágói hosszú kasza-alakúak, rt-szurokfeketék, csápjai feketék, az

ostor vége alul sötétes-rtszinü ; fejtetje és' nyakszirte srn és némileg

redsen-, torjának középháta és a paizs szétszórtan és meglehetsen ersen
pontozott; vállgümi, utópaizsának pikkelyei és a tr vége halványsárgák;

az utóhát tre szélesed, csatornás, a végén mélyen kimetszett ; végtestének
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els hátszelvénye szétszórtan és meglehetsen ersen, a második kissé szét-

szórtan és finomabban, a 3—4 igen sürün, az ötödik kissé redösen-pontozott,

végszelvénye felül fekete, a végén rtszinü és sekélyen öblös; a négy els

hátszelvényét mindkét oldalon sárga foltok ékesítik, az els szelvény foltjai

középszerek, tojásdadok, a másodiké vonalasak, a 8—4 kicsinyek ; hasa

egyszín fekete ; lábai barnás- feketék, az els lábpár térdei és szárai kívülrl

barnás-sárgák, a két hátsó szárai tövükön kívülrl és a közbüls czombok

végeik alatt sárga-foltosak, az els kocsák összes ízei, a két hátsónak pedig

csak a két utolsó íze s a sarkantyúk világos-rozsdabarnák, az els lábpár

els koesaíze kívülrl barnás, szárnyai átlátszó-barnásak, ereik barnásak, a

töpíkkelyek kívülrl sötétes-rtszínüek. — î ; hossza 7 '"j„.

Az Oxyhelus nlgripes Oliv, nstényéhez színezetére nézve igen hasonló;

de rágói hosszabbak, fejtetjét hosszabb hamvas szrözet fedi, vállfoltjaí

sárgák, torja utóhátának a tre szélesed, a végén mélyen kimetszett, nem
pedig csonkított, végtestének két els hátszelvénye szétszórtabban pontozott

s két hátsó lábszára tövön kívülrl sárga-foltos.— Az Oxiihebis amhi(iu.tis-h.oz

is hasonlónak lenni látszatík; de vállfoltjai sárgák, az utohát tre nem vonalas

és a végén nem kerekített.

Hazánk déli részében a mehádíai Herkules-fürdnél találtatott.— Fri-

valdszky János a müncheni múzeumban a mieinkkel egyez példányokat

látott Sziczílíából.

HemiptcTd. Poloskák.

HEMIPTERA-HETEEOPTERA

A DOM. JOANNE XANTUS IN CHINA ET IN JAPONIA COLLECTA

ENUMERAVIT

Dr. Geyza Horváth.

(Cum tabula VII.)

Monarchia austriaco hungarica fine promovendorum politicorum ac

mercantílíum emolumentorum suorum anno adhuc 18G9 ad littora Asiae

Orientalis commissionem certam expedivit, cui excelsum Ministerium hunga-

ricum Dom. Joannem Xantus eruditum hungarum adlateravit, eo ipsi fidu-

cialiter in commissis dato : ut in invisendis locis pro parte Musei nationalis

Hungarici objecta quaepiam zoologica et ethnographica colligere satagat.

Modofatus vir eruditus fiduciae in se locatae expectationique de se

conceptae adamussim satisfecit et collectiones Musei nationalis Hungarici

copiosis objectis insignibus abunde ditavit.

Cum insecta hemiptera examinandi fortuna mihi obtigerit, specierum
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e China et Japonia oriundarum enumerationem et novarum inibi detectarum

descriptionem sequentibis commiinicavi.

Quoad loca perlustrata sequentia habeo notaiida:

D. Joannes Xantus Cbinam adveniens insectorum collectiouem in oris

circa SJianghai ubivis cultivatis post medium mensis Junii occepit. Inter

loca in oris hisce invisa ipsa civitas Shanghai cum horto missionis presbyte-

rianorum in immediata vicinia existente in colHbus, Celebris vero Jesuitarum

colonia Sii-kia-irei in planitie est sita ;
— dominium attamen notabile

Kiangsee-Yangtze in delta fluvii Yangtze-kiang, quemadmodum et oppidum

Whoosung ab industria célèbre, prout et Insula Chusan, quae 50 milliaribus

a littore distat, jam in paludosis ast peraeque industriose et diligenter cul-

tivatis locis situantur.

Cum initio mensis Julii collectiones circa Ningpo in humilioribus

collibus sunt institutae, ast ob agricultura'i summum florentemque hie loci

gradum insecta neutiquam in agris, sed plerumque in coemeteriorum dume-

tis collecta sunt.

Post medium mensis Julii excursio notabilis facta est' ad interiores

imperii Chinensis oras, quo in montosis partibus signanter penes Sobsam-

Timhii in altitudine 4000 pedum, tum penes monasterium Buddhaistarum

Thin-thong in altitudine 7000 pedum situatum, memorabilia specimina

détecta sunt.

Dein fatus Dominus Chinense impérium reliequendo Japoniam pro-

fectus est et mense Septembri circa Nagasaki in montibus -7- hortis ac

plantarüs refertis — idem maxima cum sagacitate ac diligentia collectioni

objectorum naturae incubuit.

N 1 a n d u m ! In subsequenti enumeratione specierum synonyma
baud communicavi et in vicem hujus intra parenthesin plerumque ad insique

opus Caroli Stal: Enumeratio Hemipterorum. Tom. I—V. (Stockholm

1870—76) inviavi.

PENTATOMIDAE.

1., Coptosoma breviceps n. sp. — Flavenscens, nitidum; Thorace scu-

telloque distincte ferrugineo-punctatis, illo antice subtilius punctulato et

fascia abbreviata undata fusca notato, hujus parte basali lineaque longitudi-

nali media minus dense punctatis; margine imo apicali, parte basali antice

incisa capitis sulcisque frontalibus, marginibus imis totis thoracis, pectore

nee non disco utrinque acute radiante ventris nigris; jugis minutissime

nigro-punctulatis, anterius vix convergentibus. ? Long. 4, Lat, 3V2 '»/^.

China: Ningpo.

C. angidari Stal simillimum, minus, capite punctato, jugis anterius

baud fortiter convergentibus, thorace ubique angustissime nigro-marginato

et ejus angulis laterahbus macula nigra destitutis distinctum. Caput breve.
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obtüsissiinnm, dimidio thoraci latitudine subaequale ; tylo et jiigis aeque

longis. Thorax apice pone verticem sinuatus, pone oculos distincte transver-

sos rotimdato-trimcatus, impressionibus transversis nullis. Scutellum prope

basin linea impressa destitiitum. Tibiae siiperne distincte sulcatae,

2. C. cribrarium Fabr. (Eniim. Hera. V. Ii2.)

China: Shanghai, in horto missionis presbyterianae ; Kiangsee-

Yangtze.

Japonia : Nagasaki.

3. C. cinctum Esch. (Euum. Hern. V. 13.)

China: Ningpo; Sobsam-Timbii.

4. C. biguttulum Motsch. (Enum. Hern. V. 14.)

China: Ningpo.

5. Geotomus apicalis Dali. (Enum, Hern. V. riß.) — Ovális, nigro-

picens; antenuis et pedibns anticis fusco-piceis, illarum articulis tribus

ultimis apice, rostro tarsisque flavo-piceis. Í . ? . Long. 4^/2, Lat. 2^/2 '"^.

China : Ningpo.

Japonia : Nagasaki.

Caput parce punctatum, margine imo apicali levissime reflexo, setis

nonnullis instructo. Thorax convexiusculus, antice intra marginem, lateribus

et medio j)arce punctulatus, marginibus lateralibus impressionibus puncti-

formibus setiferis quinque instructis. Scutellum remote distincteque puncta-

tum, basi Taevigatum. Hemelytra remote, quam scutellum densius pun-

ctulata, margine costali impressione setifera unica prope basin instructo
;

membrana sordide hyalina.

6. Aethus nigropiceus Scott. (Enum. Hern. Y. i27.)

Japonia : Nagasaki.

7. Chrysocoris grandis Thiinb. (Enum. Hem. IIL 18.)

China: Insula Chusan.

8. Eurygaster maurus Lin. (Enum. Hem. III. 30.)

China : Sobsam-Timbu.

9. Bolbocoris reticulatus Dali. (Enum. Hem. V. 30.)

Japonia : Nagasaki.

10. Graphosoma rubrollneatum Westw. (Enum. Hem. V. 31.)

Japonia : Nagasaki.

G. liueato Lin. maxime affine et a Dom. Stal (1. c.) immerito ut varietas

hujus speciei enumeratum, differt non solum magnitudine majore coloreque

nigro magis extenso, sed etiam segmento genitali maris postice amerginato

et in emarginatura dente valida latiuscula mediana armato. Mas speciei

nostrae europaeae segmento genitali posterius late emarginato, sed dente

mediana destituto gaudet.

11. Scotinophara lurida Burm. (Enum. Hern. V. 33.)

China : Sobsam-Timbu.

Japonia : Nagasaki.
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1^2. S. vermíciilata Voll. (Emim. Hem. V. 33.)

Japonia : Nagasaki.

13. S. Scottii Horv. (S. tarsalis Scott Ann. Mag. Nat. Hist. 1874.13. Í292.)

Japonia: Nagasaki.

Cum Scotinopliara tarsalis Voll, ex Archipelago indico jam descripta

sit, nomeu speciei japonicae a Dom. J. Scott descriptae in S. Scottii miitan-

dum esse censeo.

14. Erthesina fullo Thunb. (Enmn. Hem. V. 45.)

Japonia : Nagasaki.

15. Halyomorpha picus Fabr. (Enum. Hem. V. 75.)

China : Kiangsee-Yangtze.

Japonia : Nagasaki.

16. Dolycoris Verbasci De Geer. (Enum. Hem. V. 76.)

China: Kiangsee-Yangtze.

17. Stoüia guttigera Thunb. (Enum. Hem. V. 81.)

China : Shanghai, in horto missionis presbyterianae.

Japonia : Nagasaki.

18. Eurydema amoenum n. sp. — Subovatum, nitidum, fortiter puncta-

tum, supra coccineum, subtus flavo-albidum, coccineolimbatum ; capite

supra nigro, margine antico elevato coccineo; thoracis disco maculis sex,

duabus anterioribus minoribustransversis, quatuor posterioribus subrotundatis

in seriem transversam dispositis, scutello macula magnabasali media subtrian-

gulari maculisque duabus parvis anteapicalibus lateralibus, hemelytris vitta

lata interiore, postice subtruncata, extus medio sinuata, maculisque duabus

costalibus, una media, altera subapicali, coeruleo-nigris ornatis ; nembrana

fusca, albido-limbata ; maculis duabus inferioribus capitis, pectoris medio

maculisque tribus lateralibus, maculis ventris lateralibus subrotundatis

magnis aliisque discoidalibus transversis, nee non segmentis genitalibus

aeneo-nigris ; antennis, rostro pedibusque nigris, femoribus subtus, in femina

etiam tibiis medio flavo-albidis. J. ?. Long. 6V2—7V2, Lat. 3V2—4 '",(„.

Tab. YH. fig. 1. et 1 a. (venter).

China : Sü-kia-wei ; Kiangsee-Yangtze.

19. Nezara viridu!a Lin. (Enum. Hem. V. 91.)

Japonia: Nagasaki.

20. Plautîa fimbriata Fabr. (Enum. Hem. V. 93.)

China : Shanghai.

21. Zangis melanosticta Voll. (Enum. Hem. V. 93.)

Japonia : Nagasaki.

21>. Piezodorus rubrofasciatus Fabr. (Enum. Hem. V. 100.)

Japonia: Nagasaki.

23. Zlcrona coerulea Lin. (Enum. Hem. I. 36.)

China: Sobsam-Timbu.

Japonia: Nagasaki.
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Omnia specimina collecta ad varietatem majorem sub nomine Z. illiis-

tris Am. et Savr. deseriptam pertinent.

i24. Picromerus Lewisi Scott Ann. Mag. Nat. Hist. 1 874. p. r>0o.

China : Sobsani-Timbu.

í25. Arma custos Fabr. (Enum. Hem. I. 58.)

China : Soboaui-Timln.

±0. Eusthenes saevus Stál (Emmi. Hem. I. 1±.)

Cliiangsee-Yanu;ze, Thin-Thong.

•11. Eiirostus vaiidiis Dall. (Enum. Hem. L 72.)

China : Sobsam-Timlm.-

Species insignis, cujus etiam nympham recepimus.

28. Aspongopus chinensis Dall. List of Hem. I. p. ?>i9. •'. (1851.)

China : Sobsam-Timbu ; Thin-thong.

20. IVIegymenum spinosum Burm. (Enum. Hem. I. 87.)

Japonia : Nagasaki.

30. Gonopsis affinis Uhler. (Enum. Hem. V. 121.)

Japonia : Nagasaki.

COEEIDAE.

/) 1 . Wllctis tenebrosa Fabr. (Enum. Hem. HI. 45.)

China : Thin-thong.

32. M. serina Dali. (Enum. Hem. HI. 40.)

China : Thin-thong.

33. Homoeocerus diiatatus n. sp. — Suboblongo-ovatus, abdomine utrin-

que rotundato-ampliato, lateribus leviter reflexis
;
pallide fiavescens, ventns

disco excepto sat dense et distincte nigro-punctatus ; thoracis disco hemely-

trisque acervatim punctatis ; antennis minus gracilibus, rubiginosis, articulis

tribus basalil)us triquetris et minutissime nigro-punctatis, articulo primo

reliquis crassiore. thorace breviore, articulo secundo primo distincte longiore,

articulo tertio primo longitudine subaequali, compresso, basin versus sensim

angustato, apicem versus articulo secundo vix latiore, articulo quarto omni-

um brevissimo, cylindrico et parce piloso ; articulis secundo et tertio rostri

longitudine subaequalibuSj articulo quarto tertio distincte longiore, apice

nigro; thorace angulis lateralibus subrectis, paullo prominulis, marginibus

lateralibus anticis pallidioribus ; corio macula parva discoidali nigra notato,

membrana pallidissime subfusco-vinacea ; lateribus meso-et metastetlni nee

non segmentorum ventralium maculis punctiformibus nigris signatis ; spira-

culis ventris hand nigro-cinctis, pallidis
;
pedibus minutissime nigro-con-

spersis et pilosulis. Í. ?. Long. 12^ 2— r3V2, Lat. humer. 4—4V2, Lat.

abdon. 0—7 ^>%,. Tab. VII. fig. 2.

? . Mare major, abdomine paullo latiore.

China : Sobsam-Timbu.
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A H. lynnctijjenni Uhler, ciii praesertim quoad staturam dilatatam

haud dissimilis esse videtur^, antennis sat validis, distinctissime triquetris,

unicoloribus, articulo tertio rostri quarto distincte breviore aliisque notis

optime divergit.

34. H. singalensis Stal. (Enum. Hem. III. nO.)

China : Sobsam-Timbu.

35. H. chinensis Dall. (Enum. Hem. HI. 63.)

China : Kiangsee- Yangtze.

3G. H. striicornis Scott Ann. Mag. Nat. Hist. 1874. p. 362.

China: Ningpo.

Japonia: Nagasaki.

37. Pachycephalus opacus Uhier. (Enum. Hem. HI. 68.)

China : Sobsam-Timbu : Thin-thong.

Japonia : Nagasaki.

38. Physomerus grossipes Fabr. (Enum. Hem. HI. 70.)

Japonia : Nagasaki.

39. Acanthocoris sordidus Thunb. (Enum. Hem. HI. 71.)

Japonia : Nagasaki.

40. Gonocerus lictor n. sp. — Croceus;capite supra hemelytrisque dilute

cinnabarinis, corio extus croceo-limbato, medio macula obsoleta griseo-

albida et pone banc vittula oblique nigricante signato ; macula anteapicali

scutelli nigra; thorace, scutello hemelytrisque fusco-punctatis, thoracis

angulis lateralibus infuscatis rotundatis, marginibus lateralibus anticis

levissime sinuatis, lobo postico^ margine laterali excepto, fortiter nigro-

punctato; antennis crassiusculis, fusco-ferrugineis, articulo tertio apice haud

dilatato, articulo ultimo testaceo, tantum basi ima infuscata; femoribus

praesertim posterioribus rubro-conspersis , tibiis tarsisque rubiginosis.

?. Long. 13, Lat. 4 %. Tab. VHI. fig. 3.

China : Thin-thong. / -
.

40. Cletus trigonus Thunb. (Enum. Hem. HI. 78.)

Japonia : Nagasaki.

41. Leptocorlsa varicornis Fabr. (Enum. Hem. HI. 86.)

Japonia: Nagasaki.

43. Riptortus clavatus Thunb. (Enum. Hem. HI. 93.)

Japonia : Nagasaki.

LYGAEIDAE.

43. Geocoris varius Uhler. (Enum. Hem. IV. 134.)

Japonia: Nagasaki.

44. G. marginicoliis Dohrn. (Enum. Hem. IV. 137.)

China: Shanghai, in horto missionis presbyterianae.
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Exeraplum nostrum fcmininum auteuniirum articulo primo dimidio

basali rufesceuti-testaceo est praeditum.

45. Pâmera Nietneri Dohrn. (Emmi. Hem. IV. 151.)

China : Kiangsee-Yangtze.

•Taponia : Nagasaki.

46. P. Sinae Stàl. (Enum. Hem. IV. loi.)

.Taponia. : Nagasaki.

47. P. pallicornis Dall. (Enum. Hem. IV. 151.)

Japonia : Nagaîsaki.

48. Pachymerus albomaculatus Scott Ann. Mag. Nat. Hist. 1874. p. 439.

Japonia: Nagasaki.

Adest exemplum unum autennis ambabus monstrosis, tantum triarti-

eulatis, concolori])US praeditum.

50. P. albomarglnatus Uhler. (Enum. Hem. IV. 167.)

Japonia : Nagasaki.

51. Dieuches abbreviatus Scott Ann. Mag. Nat. Hist. 1874. p. 434.

Japonia : Nagasiiki.

Species a D. Scott (1. c.) ad novum genus suum Metochus relata, re

vera ad Dieuchem pertinet et marginibus lateralibus thoracis angustissime

laminatis, nonnisi carinatis, pone medium fortiter sinuatis aliisque notis ad

D. unignttatum Thunh. maxime appropinquat.

52. Lethaeus Dallasi Scott Ann. Mag. Nat. Hist. 1874. p. 438..

Japonia : Nagasaki,

53. Pyrrhocoris tibialis Stàl. (Enum. Hem. IV. 168.)

Japonia : Nagasaki.

CAPSIDAE.

54. Calocorls insularis n. sp. — Oblongus, jmrce breviterque aureo-

pubescens ; antennarum articulo primo rufo-testaceo ( J ) vel rufo-ferrugineo

( ? ), articulis tribus apicalibus nigris, articulo secundo prope basin, articulis

tertio et quarto basi late albido-annulatis ; thorace flavo-testaceo, mox ante

marginem basalem fascia lata cnm capite scutelloque nigra, strictura annu-

liformi apicali angusta; lineari ; hemelytris fuscescentibus, limbo costali corii

tlavescente, cuneo testaceo, hujus angulo interno apiceque nigris, membra,na

nigricante, venis obscurioribus
;
pedibus rufo-testaceis, femoribus punctiß

minutis rubris conspersis, ipsa basi nigris, tibiis tarsisque pallidius teßtaceis

et apice nigris, illis nigro-spinulosis. Í . ? . Long. 7—7V2, Lat. 2Va—2Vs «j^i-

Japonia: Nagasaki.

REDÜVIIDAE.

55. Endochus Stâîianus n. sp. — Testaceo-flavescens, remote obsoleteque

flavescenti-sericeus; antennis, parte postoculari capitis, lobp antico thoracis
/

Termi'szctrnjzi fiisctek. Iii. kJJtet ii. cs ill. füzet. 11



148

et mesostethio rufescentibus ; basi antennarum, clypeo, macula antica ver-

ticis ut littera V formata, fossa intraoculari capitis, nec non lateribus meta-

stethii et segmenti quinti abdominis nigris ; lobo postico thoracis obsoletis-

sime ruguloso-punctato et vittis duabus antrorsum convergeutibus fuscocin-

namomeis notato; hemelytris rubro-veuosis , fusco-cinnamomeis ,
basin

versus obscurioribus, margine costali corii, basi exepta, auguste flavescente,

margine apicali medio macula nigra notato ; membrana subhyalina, fusco-

venosa, abdominis apicem longe superante. ?. Long. I2V2, Lat. V-i% *'^^„.

Tab. VIL fig. 4.

Japonia: Nagasaki.

Species haec pulchra et congenericis distinctissima, quam in memó-

riám celeberrimi Caroli Stâl deuominavi, verisimiliter ad novum genus

referenda.

56. Sphedanolestes impressicollis Stâl. (Enum. Hem. IV. 33.)

China : Ningpo ; Sobsam-Timbu.

57. Vilius melanopterus Stâl. (Enum. Hem. IV. 48.)

China : Shanghai.

58. Ectrychotes Andreae Thunb. (Enum. Hem. IV. 51.)

Japonia : Nagasaki.

59. Haematoloecha nigro-rufa Stâl. (Enum. Hem. IV. 54.)

Japonia : Nagasaki.

60. Pirates (Cleptocoris) lepturoides Wolff. (Enum. Hem. IV. 58.)

China: Sobsam-Timbu.

Varietas hemelytris fusco testaceis et margine abdominis immacu-

lato nigro, ad quam etiam exemplum nostrum pertinet, a F. Walker (Cat,

of Hem. VIL p. 121. 83.) ut P. sinicus descripta esse videtur.

61. P. (Cleptocoris) brachypterus n. sp. — Niger, nitidulus, remote

nigro-pilosus ; hemelytris abdomine ^/3 brevioribus, nigro-fuscis, margine

apicali corii angustissime fusco-testaceo, membrana corio fere duplo breviore,

nigricante, limbo interno dilutiore. Í. Long. 13, Lat. 3 *%j.

Japonia: Nagasaki.

P. atro-maculato Stâl affinis videtur; an hujus forma brachyptera ?

62. P. (Cleptocoris) cinctiventris n. sp. — Niger, nitidulus flavido-

pilosus ; hemelytris nigro-fuscis, macula parva rotundata ad angulum basa-

lem areae interioris membranae atra, limbo costali corii et connexivo flavo-

testaceis ; antennis totis, tibiis anticis basin versus tarsisque fusco-ferru-

gineis. Í . Long. 1 2, Lat. 3 '»^.

Japonia: Nagasaki.

Ab affinibus corpore pilis flavidis vestito connexivoque pallido

immaculato bene distinctus.

63. P. (Lestomerus) cruciatus n. sp. — Coeruleo-niger ; antennis mem-
branaque magna apicem abdominis superante nigris; thorace cum scutello
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viridi-aenescente, lobo antico sulcis duobiis mediis crucem formantibus, una

longitiidinali percnrrente distinctissima, altera transversa abbreviata paullo

suljtiliore, instructo et praeterea imj)ressionibusnonnullisobsoletispraedito,

lobo postico fortiter rugoso ; femeribus omnibus rufo-testaceis, apice nigris,

femoribus anterioribus modice incrassatis et subtus spinosis J. Long.

^0, Lat. 51/2 %,. Tab. VII. fig. 5.

China : Thin-thong.

Species haec cum deseriptione Lcstomeri femoralis Walk. (Cat. of

Hem. VII. p. 92-6.) sat bene quadrat, exceptis femoribus posticis, quae in

specie Walkeriana tota nigra describuntur.

()4. Velitra Xantusi n. sp. — Nigra, flavido-pilosa ; antennis flavo-testa-

ceis, articulo primo toto et basi apiceque articuli secundi nigro-piceis ; lobo

l>ostico thoracis posterius inermi ; hemelytris nigro-fuscis, clavo posterius

pallescente, basi ct parte fere dimidia basali limbi costalis corii stramineis,

membrana apice flavo-limbata ; rostro, femeribus basique tibiarum fusco-

piceis, tibiis reliquis et tarsis nee non connexivo testaceo-flavescentibus
;

ventre dilute piceo, disco (an fortuito in exemplo descripto ?) pallidiore. ?

.

Long. 16, Lat. 4 %. Tab. VII. fig. G.

China : Ningpo.

65. Oncocephalus notatus Ramb. Fieb. (Enum. Hem. IV. 88.)

Japonia : Nagasaki.

66. Opistoplatys sorex n. sp. — Fusco-testaceus, opacus, pilosus ; arti-

culo primo antennarum capite distincte breviore, crassiusculo, articulo

secundo aequilongo ; capite thorace distincte longiore, pone oculos retrorsum

scnsim angustato ; thoracis lateribus medio sinuatis ; hemelytris nigro-fuscis,

venis elevatis serieeis fusco-testaceis, membrana magna, apicem abdominis

fere attingente, nigro-fusca, venis basin versus pallidis. ? . Long 8V2,

Tint 'i w!'

China : Kiangsee-Yangtze.

0. tenehmrio Stal valde affinis, gracilior, antennarum articulo

primo capite breviore, thoracis lateribus sinuatis, hemelytris nigro-fuscis,

membrana baud pallido-conspersa divergit.

HYDEOMETEIDAE.

67. Hydrometra vittata Stal Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1870. p. 705. 1.

Forma hrachyptera: Hemelytris brevissimis, linearibus, metanoto

paullo longioribus , cellulam angustissimam includentibus. J . Long.

1 41/2, Lat. 3/4 %,.

China : Sobsam-Timbu.
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BELOSTOMIDAE.

68. Belostoma Deyrollei Vuill. Ann. Soc. ent. Fr. 1864. p. 141.

Japonia: Nagasaki.

69. Appasus japonicus Vuili. Ann. Soc. ent. Fr. 1864. p. 141.

Japonia : Nagasaki.

70. Diplonychus rusticus Fabr. Syst. Ehyng. p. 106. 3. (1803).

China: Kiangsee-Yangtze; Sobsam-ïimbu.

NEPIDAK

71. Laccotrephes ruber Lin. (Stal, Hem. Fabr. I. p. 135. 2.)

China.: Sobsam-Timbu, ubi nympha nnica capta fuit.

73. L. japonensis Scott. Ann. Mag. Nat. Hist. 1874. p. 450.

Japonia : Nagasaki.

73. Ranatra brachyura n. sp. — Testaceo-grisea ; vertice sat convexo,

oculis haufl latiore, seel pauUo altiore ; thoracis lobo antico ab apice retror-

sum sensim distincte angustato, a lobo postico lateribus utrinque impres-

sione seniilunari transversa parva discreto
;
prostethio sulcis diiobus distin-

ctis percurrentibus, basi convergentibus, instructo, ante medium carinato ;

mesosterno sexangulari, basi et apice trancato ; coxis anticis medio prostethii

longioribus; femoribus anticis subtus pone medium bidentatis, apicem

versus inermibus; femoribus, posticis intermediis longioribus, medium

segmenti ventralis ultimi vix attingentibus ; appendicibus aidothecae abdo-

mine aequilongis. Long. corp. 24Va—26 V2, Lat. 2^/2—3, Long, append,

aid. 15—16 %.
China : Kiangsee-Yangtze ; Whoosung.

R. ßliformi Fahr, proxima, differt mesosterno postice distincte

truncato, femoribus posterioribus longitudine inaequalibus et baud fusco-

annulatis, nee non appendicibus aidothecae multo brevioribus. Mesosternum

in exemplo majore convexiusculum, nee Impressum, nee carinatum, in

exemplo minore tamen medio antice leviter impressum, postice obtuse

carinatum ;
— an differentia sexualis ?

74. R. chinensis Wlayr Reise der Freg. Novara. Hem. p. 191. tab. 5. fig. 59.

China : Ningpo.

75. R. pailidenotata Scott. Ann. Mag. Nat. Hist. 1874. p. 451.

Japonia: Nagasaki.

Appendicibus aidothecae brevioribus et lobo postico thoracis hand

transversim ruguloso, sed crebre distincteque punctato a praecedente facile

distinguenda.

NOTONECTIDAE.

76. Notonecta triguttata Motsch. Etud. ent. X. p. 24.

Japonia: Nagasaki.



lui

CÜKISIDAE.

77. Corisa vittipennis n. sp. — Supra pallide flava, nitida, signaturis

latiusciilis nigris notata ; capite pallido, vertice postice fasciola transversa

iutramarginali nigra signato ; thorace rastrato, antice carinula vel tuberculo

destitute, postice leviter producto, lateribus marginatis, angulis posticis

baud intra bumeros sitis, lineis transversis Septem marginequ.« postico

nigris; bemelytris rastrato-punctatis, lineis clavi praeter très vel quatuor

basales rudimentarias, eroso-undulatis, subintegris, bine inde confluentibus

et vittas très longitudinales formantibus, sutura membranae late pallida,

lineolis membrana e nigris flexuosis et ramosis, marginem versus conniven-

tibus; area laterali pallida, extus basi apieeque distinctissime, medio tarnen

obsoletissime nigro-limbata ; corpore subtus pallido, unicolore ; unguiculis

intermediis tarsis distincte longioribus. ? . Long. 9, Lat. 3 »'^j,.

? . Palis cultratis, acutis.

China : Sobsam-Timbu.

Ab affinibus statura robusta thoraceque antice medio nec carinu-

lato, nec tuberculato mox distincta.

78. C. fallax n. sp. — Supra palHde flava, nitida, nigro-lineata ; capite

pallido ; thorace paruin rastrato, antice medio carinula brevi instructo,

postice modice producto, lineis transversalibus octo, interdum intus fissis

margineque postico nigris; bemelytris baud rastratis, lineolis basabbus

cla\i parallelis angustis, vix furcatis, posterioribus angulatis, et conflueu'

tibus, lineolis corii sinuato-undulatis, eroso-dentatis, bine inde abbreviatis

vel confluentibus, membranam transeuntibua> lineolis membranae subparal-

lelis, undulato-flexuosîs, partim confluentibus, apicalibus brevibus radiatis
;

area laterali pallida, apicem versus nigro-marginata ; subtus pallida; lobis

prostetliii angustis, apice rotundatis ; unguiculis intermediis ta,rsi:s jdistincte

longioribus. ? . Long. 7, Lat. SVs %.
? . Palis late semilunatis, acutis.

China : Kiangsee-Yang-tze ; Ningpo.

C. assimili Fich. maxime affinis et simillima, tliorace breviore,

lineolis tantum octo signato, margine imo postico nigro-limbato, nec non

lobis prostetliii angustioribus apice baud truncatis differt. — Feminas très

lustravi.

79. C. belluia n. sp. — Supra pallide flava, nitida, nigro-signata;' capite

pallido ; thorace obsoletissime rastrato, antice carinula media tuberculiformi

instructo, postice parum producto, lineis sex nigris transversalibus ornato ;

bemelytris baud rastratis, pifls nonnullis flavidis praeditis, lineis confertis,

flexuosis, abbreviatis et bine inde confluentibus, ad basin clavi integris rectis,

sutura membranae pallida, lineolis membranae sparsis, anguloso-undulatis,

hinc inde confluentibus ; area laterali pallida ; corpore subtus pallido, abdo-
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mine basin versus late nigricante ; unguicnlis intermediis trasis dimidio

longioribiis. S. Long. 5, Lat. 1^/s '>%.

Í . Fovea frontali apicem oculorum superante
;

palis late cultratis.

China : Ningpo.

C. hieroglyphicae Duf. similis, fovea frontali maris fortius impressa,

thorace minus elongato, transverso, lineolis nigris ad basin clavi totis

integris, signaturis hemelytrorum magis confusis et vittas longitudinales

baud formantibus divergens.

80. Sigara striata Fieb. Ent. Monogr. p. 14. 4. tab. 1. fig. 22—54.

China : Shanghai, in horto missionis presbyterianae.

Exempla nostra thorace impicto, baud nigro-Hneato gaudent, sed

praeterea cum descriptione citata hujus speciei optime quadrant.

Miryopoda. Százlábitak.

ADATOK

A HAZÁNKBAN ELÖFOKDULÓ MYRIOPODÁKHOZ.

Közli TöMÖsvÁEY Ödön.

(VlII-ik Tábla.)

Az ízlábúak oly érdekes osztályával, a Myriopodákkal hazánkban még

eddig kevesen foglalkoztak s a mi róluk ez ideig irodalmunkban meg-

jelent, alig bír irodalmi értékkel. Sill Victoe ^ volt az els, ki 16 fajt

említ fel hazánkból, de meghatározásuknál igen egyoldalúan járva el, az

említett 16 faj közül is három igen kétes. Pászlávszky József^ úr

a Szajól, T.-Szt.-Miklós és Fegyvernek közötti vasútvonalon a rengeteg

számban megjelent Julus unilineatus-i említi fel. Én Vajda-Szt.-Iványon ^

csaknem ily nagy számmal való vándorlásuk alkalmával négy Julus fajt

különböztettem meg; ezeken kívül még három Diplopoda íajt irtn.rü.le,'^

melyek között a Glomeris hexasticha-nok 8 varietása mellett, még egy új

Glomeris fajt is sorolok fel. Végre Grube ^ Fiume környékérl említ fel 1

fajt, melyek közül egyet én is találtam hazánkban, a legszebb, a Diplo-

podák valóban óriási példányát a Lysiopetalum foetidissimum-ot. Ennyi

^ V. SiLL «Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen, Ai'achniden und Myi'iapoden Sieben-

bürgens» Verhan. und Mittheil. des sieb. Vereins für Naturwissenschaft. XII. Jahrg. 1861

pag. 2-11, 181—184, 199—200. XIII. Jahrg. 18fi2 pag. 28, 29.

2 PÁSZLÁVSZKY J. «A százlábúak milliói». Természettudományi Közlöny X. kötet

108. füz. 1878.

ä TÖMÖSVÁEY Ödön. «A százlábúak vándorlásához» U. o. 109. füzet.

* TöMÖsvÁEY 0. «Néhány hazánkban elforduló Myriopodáról». Kolozsvári Orvos-termé-

szettudományi Társulat Értesítje 1878. 25. sz.

° Geube. «Fiume enumeratiója».
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csupán, mit állattani irodalmunkból ezen állatokat illetleg tudok, s ezért

nem tartom érdektelennek, az eddig általam meghatározott fajokat fel-

sorolni, s végül egy eddig még ismeretlen faj rövid leírását adni.

A gyjteményemben lév eddig megbatározott fajok a következk :

MYRIOPODA.

A) CHILOGNATHA.
I. Polyzanidae.

I. Polyzanium (jermanicum Brdt. Kolozsvár.

II. Jnlidae.

1. Julus ferreus C. Koch. Ketyezát.

:2. )> serpentinus C. Koch. Vlegyásza.

3. 1) sabulosus Lin. Kolozsvár, Déva.

a) 1) •) » var. Vlegyásza.

h) » » )> var. Eetyezát.

4. » paralellus C. Koch. Déva.

5. 1) unilineatus C. Koch. Déva, Kolozsvár.

G. 1) terrestris Lin. Mindenütt bven.

7. I) trilineatus C. Koch (?) Déva.

8. » fasciatus C. Koch. Kolozsvár.

9. Tropisoma ferrugineum C. Koch. Vlegyáza.

a) » » var. Vlegyásza.

10. » pallipes C. Koch. Retyiczel.

I I . Lysiopetalum foetidissimum Brdt. Déva.

13. Allajulus punctatus C. Koch. Vlegyásza és környéke.

III. Polydesmidae.

1. Polydesmus complanatus (Lin.) Latr. Mindenütt.

2. » macillentus C. Koch. Déés.

3. •> acutangulatus Menge. Kolozsvár.

IV. Glomeridae.

1. Glomeris ornata C. Koch. Vlegyásza.

2. » hexasticba Brdt. ^ Vlegyásza, Eetyezát és Kolozsvár.

3. » pulebra C. Koch. Déva.

4. » albicans n. sp. Rogoszel.

" A Glomeris hexastichauak hazánkban eddig 8 varietását volt alkalmam feltalálni,

melyek leírását lásd a Kolozsvári Orvos-természettudományi Társulat Értesítjében. 1878.

25. szám.
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B) CHILOPODA.
I: Geophilidae.

1. Geophilus electricus (Lin.) C. Koch, Kolozsvár.

''2, » hortensis. Leach. Déva.

3. Linotaenia subtilis C. Koch. Kolozsvár.

4. Stenotaenia acuminata C. Koch. Kolozsvár.

5. » linearis C. Koch. Eetyezát.

II. Scolopendridae,

1. Scolopendra Banatica C. Koch. Déva.

2. Cryptops ocliraceus C. Koch. Csertés.

III. Lythobldae.

1. Lithobius foriicatus (Lin.) Leach. Közönséges.

2. « crassipes L. Koch. Déva.

3. ' » hortensis L. Koch. Kolozsvár.

4. ») muticus C. Koch. Csertés.

5. » communis C. Koch. Csertés.

6. » bieolor n. sp. Déés.

A felsorolt fajokon kívül még több meghatározatlan példány van

gyjteményemben, melyek felsorolását, mint ezen közlemény folytatását,

más alkalomra halasztóm el. S most áttérek egy új Lithohius faj leírására.

Múlt év nyarán Dr. Dadái Jen, a kolozsvári kir. tud. egyetemen az

állattan és összehasonlító boncztani tanszék tanársegéde, Déés körül

(Szolnok-Doboka megye) járván, kérésemre szíves volt néhány Myriopoda

fajt gyjteni, melyek között nem csekély meglepetésemre egy új Lithobius

fajt találtam. 'Hazánkban az egy V. Sill' kivételével senki egyetlen fajt

sem sorol fel, s ö is csupán a Lithohius (Scolopendra Lin. név alatt) for-

ficatus-i és Lithohius calcaratus-i említi. Dr. Koch ^ és C. Koch, ^ kik még
a legtüzetesebben foglalkoztak a Myriopodák ezen rendjével, egyetlen

egyet sem sorolnak, mint olyant, mely hazánkban is elfordul.

LYTHOBIUS BICOLOK n. sp.

A test hossza: ? 12— 13 «^/^, d 10—12%.
.

. Aföízek állása:!, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13.

A fogak száma az alsó ajkon : 4.

A tapogató ízeinek száma : 32—-36.

A szemek állása: 5—3—3.

~ Idézett helyt.

^* Dr. Ludwig Koch. «Die Myriapoclengattting Lithobius».

" CL. Koch. «Die Myriapodeu». Nürnberg, 1863. IL küt.
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A test fényl, kissé görbült. A fej szélesebb mint hosszú, csaknem

lapos, fényl, ritkán beszúrva pontozott és rövid szrökkel fedett ; mells
párkányán három karélyt mutat, melyek közül a közbüls kissé rövidebb

mint a két széls. Az alsó ajak szélesebb mint hosszú, lapos és fényl ; mells
részén mindkét oldalon két-két foggal, melyek közül a két középs rövidebb

mint a két széls; a fogak alján hosszú szrök vannak rendetlenül elhelyezve;

az alsó ajak alaprésze csupasz. A rágok (álkapocslábak) ersen görbültek
;

csaknem egészen szrösek ; az alapíz bels szegélye befelé egy kiálló pár-

kányt képez. A tapogatók rövidebbek mint a test félhosszúsága, srn
rövid szrrel fedve, az utolsó íz hosszabb mint a többi, s egy kissé lapí-

tott. A szemek három, csaknem egyenes sorban vannak elhelyezve.

A test f- valamint mellékízeinek hátsó szegélye tompa, oldalszélei

élesek és párkányszerüleg vízszintesen állók ; a két els, valamint a negye-

dik fíz egy egyenoldalú négyszöget mutat, a harmadik és hatodik mel-

lékíz keskeny, oldalfogak nélkül és hátsó szegélye befelé görbült ; az 5-ik,

7-ik és 8 ili fíz egy téglány alakjával bír, valamint a 10., 12. és 13. ízek

is ; a 9 és 1 1 . mellékíz hátsó szegélye befelé görl)ült s ^gen gyengén fel-

tn oldalfogakkal, a végs íz egy csonka kúphoz hasonlít s a küls ivar-

szervben végzdik ; az egyes ízek ritkán beszúrva-pontozottak és igen

rövid, ritkán elhelyezett szrökkel fedvék.

A lábak arányosan hosszúk ; a 11 els lábpár járóláb és egyenlen

3 *%,, hosszú, végén gyönge karommal ellátva ; a járó lábakon a két els íz

4 ers tüskével, míg a harmadik íznek csupán bels szélén van két hosszú

tüske, a többi ízen a tüskék hiánj^zanak ; a járólábak ritkán szrösök s a

szrök rövidek ; a három utolsó lábpár a vonólál)at (Schleppbein) képviseli,

i'r) ^"/„j hosszú, az els és második íz 4, a harmadik és negyedik íz 2—

2

ers tüskével bír, míg a többi ízen tüskék nincsenek ; a végs íz egy ers
karomban végzdik, az ízek tömötten hosszú szrrel borítvák.

A nstény hüvelye gömbölyded-négyszögü, s az ölelszerveket (Copu-

lationsorgane) teljesen fedi, hosszú ers szrrel ellátva. Az ölelszerv ízei

csaknem gömbölyk, az els íz két csecsalakú nyúlványnyal bír, a végs íz

egy ketts ers karomban végzdik, sr rövid szrrel borítva.

A fej és az ezt követ három íz kékesbarna; két oldal- és hasrésze,

valamint az ezen ízen lév lábak is szép violaszínek ; a negyedik íztl a

tizenegyedik ízig felül rozsdás-barna; a hasrész és az ezen lév lábak

sokkal világosabbak ; a H., 13. és 14. ízek kékes-barnák, úgyszintén a

vonólábak 1., 2. és 3. íze is; a vonólábak többi része sötét-barna, vala-

mint a tapogatók is, mely utóbbiak igen fénylök. A hím legvégs íze

világos-barna, egyébiránt a nsténynyel megeg^^ez.

Leihelye : Oroszmez (Szolnok-Dobokamegye), porlékony homok-

kövek alatt ; nedves, de nem vizes helyen.
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Az ábrák magyarázata.

1. Lithobitis bicolor Ç , képzeletileg nagyítva.

1. a) A test természetes hossza.

2. Az alsó ajak képzeletileg nagyítva.

3. A szeixiek ellielyezése nagyítva.

4. A rágó (álkapocsláb) képzeletileg nagyítva.

5. A fej normal kalihyclratban kifzve, a három íz összefon-ása következ-

tében megmaradt barázdákkal, képzeletileg nagyítva.

6. A legutolsó vonóláb nagyítva.

7. A vagina alólról tekintve a két ölelszerrel, nagyítva.

8. A vagina felülrl tekintve, nagj'ítva.

NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

«ONOBEYCHIS VISIANII, BOEBÂS»,

És EGYEBEK.

FVÉSZETILESZÁMOLÁS.

HeEMAN OTTÓ-tÓL

Illusztrátori feladataim s ezeknél még inkább az a szoros összefüggés,

a mely — kivált biológiailag — a rovarok és növények világa között

fennáll, egy darab idö óta mindinkább beterelgettek a scientia amabilis

szelid birodalmába is.

A magyar Fauna szolgálatának szentelvén életemet, természetesen

els sorban Flóra magyar gyermekeivel kellett társalkodnom ; és még ter-

mészetesebb az, bogy a míg szavukat megérthettem, a füvészet magyar

irodalmát is kértem föl tolmácsomul.

Mondhatom, hogy tolmácsommal ugyancsak megjártam ! A füvészeti

irodalom egy részében lépten-nyomon vita — nem is vita, hanem bsz
harcz és háború, tele szenvedélylyel, tele roszhiszemséggel, minduntalan

kicsapkodva a személyeskedések terére, mégpedig úgyannyira, hogy némely

szakközlöny elvégre is kénytelen volt az esztelen és a tudomány méltósá-

gában a magyar tudományosság érdekeit is mélyen sért harcok végs
csattanásait a «nyilt-tér» dicstelen rovataiba utasítani.

A szenvedélyesség , mely e harczot jellemezi , ma már oly fokra

hágott, hogy a nyugodt tárgyilagosság a felekbl merben kiveszett; st
több ! avval a térrel, a melyet botanikai kérdések tisztázására a magyar

szakközlönyök nyújtanak be nem érve, e felek kiviszik elmérgesedett küz-

delmöket a külföld piaczára is , mélyen compromittálva ezáltal viszo-

nyainkat !

A míg a harcz itthon folyt, igaz, hogy ekkor is szomorított, mert
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indokai csak másodsorban voltak igazán tudományosak ; de hát itthon

folyt s követtem vele szemközt azt a hitet : «a tudományosabb fél majd

csak észreveszi magát és az objectivitás álláspontjára térve, elvégre gyzni

fog.» De már az, hogy az itthon a «nyilt-térbe« került harcz a külföldre

vitetik, rendkívül komolylyá teszi a bajt és megedzett abban az elhatáro-

zásban, hogy az egésznek véget vetni iparkodjam.

Az utóbb felhozottakra nézve álljon itt az, hogy a Regensburgban

megjelen «Flóra» folyóiratban egy mellékletet találtam, a melyen két

budapesti neves füvész harczot folytat oly kérdésben, a mely fölött erede-

tileg magyar közlönyben vitatkoztak ; továbbá a bécsi «K. k. zoologisch -

botanische Gesellschaft» 1878-dik évi kötetében, a 341-dik oldalon Knapp

J, Armin tollából egy nyilván Budapestrl sugalmazott ol}^ támadás jelent

meg egy budapesti füvész ellen, melynek ócsárló, lerántó hangja egyedül

áll az összes tudományos irodalomban, és a mely ócsárlás nem éri be a

füvészszel, hanem berántja egyszersmind a m. tud. Akadémiát is !
^ Ez már

trhetetlen.

Ketts feladat áll elttem. Az els az, hogy kimutassam, miszerint

senki sincsen feljogosítva arra, hogj" a maga személyes bajával, érdekével

azonosítsa a magyar tudományos törekvések fennálló viszonj^ait, esetleg,

hogy a subjectivitásból folyó szenvedélyesség által elragadtatva, egyenesen

compromittálja azokat. A második az, hogj^ a harcz okozóját vagy okozóit

fölkutassam és tudományos szempontból megítéljem.

Az elsre nézve fölhozom, hogy 1875-ig füvészetünk irodalma lassan

bár, de folytonosan és békésen fejldött. A phanerogam és cryptogam növé-

nyeknek voltak míveli és a m. tud. Akadémia hozzáláthatott egy mom-
mentalis mü kiadásához. A mi a vitatkozásokat illeti, azok soha sem lépték

át az irodalmi tisztesség határát s a rosszhiszem személyeskedésnek még

nyomát sem találjuk. E viszonyok a magyar füvészek többségére nézve még

ma is fennállanak, s így egyedül ezek adják meg az alapot, a melyrl a

magyar füvészet viszonyai megítélendk. Lehetvé vált, hogy dr. Kanitz

Ágost Kolozsvárit egy növénytani havi folyóiratot megalapíthatott ; hogy a

magyar nemzeti múzeum természetrajzi közlönyében a füvészetnek is

rovatot nyithatott; e mellett jutottak dolgozatok a m. tud. Akadémiának,

a term. tud. Társulat közlönyének ; a vállalatok és intézetek gondoskodtak

objectiv bírálatról. Mindezek kifolyásai és egyszersmind fokjelzi a füvé-

szeti szellemnek és épen ezért egyesek nem kereshetik sem önmagokban,

sem egyes ellenfeleikben a magyar füvészet viszonyainak képét, ha mégis

teszik, haszontalan személyeskedést miveinek ott, a hol csak a legszigorúbb

tárgyilagosság lehet helyén.

' T'gjis mintáz irodalmi tisztességre rátaitós ember s úgyis mint a nevezett társulat tagja

sajnálatomat fejezem ki, hogy ily hallatlan dolog a t'irsulat elkel irataiba fölvétetett.
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Ha tehát a személyeskedve , rosszhiszemüleg perleked felek mind-

untalan «szomorú viszonyokról» beszélnek, csak önmagukat jellemzik — a

magyar lüvészet viszonyait legkevésbbé sem. Ennyit ezekrl ; s most átté-

rek a feladat második részére.

A ma már teljesen elmérgesedett liarcz az irodalom tanúsága szerint

1875 óta foly, a mióta t. i. dr. Borbás Vincze ur föllépett s úgynevezett

«kritikái» mködését megkezdte.

Eészemrl minden telhett elkövettem a végett, hogy e mködést az

objectivitás szempontjából megítélhessem. Az ö és ellenfelei munkálatait

sorban vettem el és csupán csak az igazságot tartottam szemem eltt.

E kutatás egy igen nevezetes rendszer fölfedezéséhez vezetett, mely

teljesen dr. Borbás Vincze ur sajátja, teljes világosságba helyezi hivatotfcsá-

gát, bizonyos «kritika» gyakorlására. Megvallom, hogy a tudományos iroda-

lomban való hosszú gyakorlatomban ehhez fogható rendszert nem találtam.

Hogy e rendszert érthetvé tegyem, ideigtatok egy pár, dr. Borbás

úrtól származó jellemz «kutatási sort».

A Kazánvölgy mészszikláin talált Borbás ur egy Poa fajt.

1874-ben az «Akad. Közi.» XI. 252. lapján nevezi „Poa caesia Sm."

1875-ben az «Oest. bot. Zeit.» 304. lapján nevezi

,,Poa Pannonica Kern."

1876-ban az «Akad. KözL» XHI. 27—28. lapján nevezi

„Poa attenuata Trin."

1878-ban az «Oest. bot. Zeit.» 1B5. lapján nevezi „Poa praecox."

s e név alatt le is írja az «Akad. közi.» XV. 53. lapján; de már nem külön-

bözteti fkép a „Poa Pannonica Kern"-töl, hanem a „Poa bulbosa L."-tl!

s megjegyezi, hogy e Poa a Kerner növényétl „egész termete által külön-

bözik /" a mi azonban nem volt akadály, hogy 1875-ben mégis .,Poa Pan-

nonica Kern"-nek lássa és közölje ! E sorozatnak a vége az, hogy ma sem

tudjuk : mi tehát ez az ötször variált boldogtalan növény ?

A Domugleden és Arzsánán talált Borbás ur egy Cotoneastert, tehát

egy a «közönségesebbek» sorába tartozó növényt.

1874-ben az «Akad. közi.» XI. 286. lapján nevezi

„Gotoneaster tomentosa. Lincll."

1876-ban az «Akad. közi.» XIII. 26. lapján nevezi

„Gotoneaster Parnassica Boiss. Heldr."

1877-ben az «Oest. bot. Zeit.» 425. lapján

„Gotoneaster integerrima Med."

Lássuk a Mehádiában talált Lapsanát.

1874-ben az «Akad. közi.» XI. 262. lapján nevezi

„Lapsana communis L."

1875-ben az «Oest. bot. Zeit.» 304. lapján nevezi

„Lapsana Pisidiaca Bois."



159

1876-ban az «Akad. közi.» XIII. 27. és 58., 59. lapjcán nevezi

,,Lai)sana grandiflora il/. B."

Nehogy azzal vádoltathassam, hogy válogattam, késznek nyilatko-

zom ily ingadozó sorok nagy számban való kimutatására ; és nehogy arról

vádoltathassam, hogy nincs érzékem a «kezdet nehézségei» iránt, ezúttal

befejezem e sorozatokat a legújabbal : a farkasvölgyi Hieraciummal.

1879-ben az «Oest. bot. Zeit.» 3-dik száma 101-dik lapján nevezi

,,Hicracinm cymosmn x praealtam."

Ugyané folyóirat 4. száma 134. lapján szórói-szóra ez áll: «ist nach

näherer UntersuckiuKj Hieraciam megatrichiun = II . aaricaloides x cyinosiim."

E rendszernek két oldala van. Az els az, hogy Büiíbás ur az «Akad.

közi. »-ben ejtett hibáit az «Oest. hat. Zeit. »-ban igazitja ki és megfordítva,

úgy, hogy a hiba elvégre valamelyik kiadványban kiigazittatlanul marad
;

a második az, a mint ezt a Hieracium világosan mutp.tja, hogy Boebás ur

elbb közöl s csak azután ejti meg a «nähere Untersuchungot» , mi min-

denesetre páratlan egy tudományos foglalkozás. A végeredmény egyfell

az, hogy Bordás ur a tudománynak szentelt folyóiratokban oly exer-

eitiumokat folytat — természetesen tudományos olvasók rovására — a

melyek ellen bármely jobb középtanoda öuképzö-köre tiltakoznék; más-

fell azt teszi, a mit vadászmünyelven igy fejezünk ki: «folyton kiugrál a

nyomból», valószínleg azért, hogy a birálatot kikerülje.

Ennek kimondására a tudomány legszigorúbb követelményének meg-

felel idózetsorok feljogosítanak.

így állunk a determinálóval ; lássuk a leírót, nehogy ítéletem egy-

oldalúnak tnjék fel.

Minthogy a gazdasági növénynyé is átalakuló Onobrychis (Esparzett)

entomonlogiai szempontból érdekelt, foglalkoztam vele füvészeti szempont-

ból is, s minthogy Borbás ur nemcsak publicált, de st egy uj fajt, az

„Onobrychis Visianiit" * is állított fel , természetesen erre is reákerlt

a sor.

KiTAiBEL a «Pl. Kar. Hung.» 115. lapján az egykori Bánságból

„Iledysarum album" név niait egy növényt ívt le s leírását e mü 111-dik

tábláján egy kiválóan sikerült rajzzal támogatta. Ez a faj utóbb az Ono-

brychis-nembe állíttatott, lett tehát „Ouuhrycliis alba JV. Kit."

A leírás es a rajz egybevetésébl kitnik, hogy vagy a ./^

leírás vagy a rajz hibás, mert a mag tokjáról azt hja Kitaibel :

«Legumen margine superiore rectiusculo inermi", holott a

rajzon a magtok fels éle nem fegyvertelen , hanem tskével

fegyverzett, a mint ezt a Kitaibel rajzáról vett pontos má-

solat világosan mutatja (lásd : I a).

* Akad. Közi. XIV. 1876. p. 435.
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Nyilván való dolog, hogy ez ellentmondást, mely az írott szó és

a rajz között fennáll, Kitaibïïl mve segítségével nem lehetett elenyész-

tetni, hogy tehát itt csak a Kitaibel herbáriumában netán létez eredeti

növény adhatott dönt felvilágosítást. Azonban e növény a herbáriumban

nem létezik, s így tehát nem maradt egyéb hátra, mint az, hogy valaki a

Bánságba fáradjon, azaz : Kitaibel lelhelyéröl hozzon és vizsgáljou meg egy

növényt. Erre kötelezve volt volna épen az, a ki uj Onobrychis fajt akart

leírni, mert a már leírott fajok pontos ismerete nélkül uj fajt leírni teljes

lehetetlenség.

Lássuk már most dr. Boebás ur eljárását. Vídklau körül szedett

egy Onobrychist és természetesen egybevetette a Kitaibel leírásával; ott az

állván, hogy az „0. alba W. Kit.'' magtokjának fels é\e fegyvertelen, a

BoRBÁs ur vidklaui növényén pedig a mag fels éle i\x%kéNQ\ fegyverzett,

megcsinálta az «uj fajt» a nélkül, hogy a Kitaibel rajzának tüskés élü mi-

volta megzavarta volna.

De ez még nem minden, mert Borbás ur az «Akad. közi.» illet

helyén (XIV. 1876.) nem csak Írásban, hanem rajzban is egybeveti az

í. az «Onobrychis Visianii Borb» t. az 0. alba W. K. és 0.

Tomasinii Jord. fajokkal. Maga e körülmény kényszerít

ok volt volna arra, hogy Kitaibel rajzát is szemügyre vegye,

e réven a Kitaibel rajza és szava között fenforgó ellentmon-

dáson fennakadjon s épen ezért új faját mindaddig fel-

fiiggeszsze, míg a Bánságból származó 0. alba W. Kit. pél-

dányt nem szerez.

Nem vette szemügyre és — nem is akadt fenn !

Meglátjuk hogyan ugrott ki itt is a nyomból.

Lerajzoltatott egy 0. alba W. K. magtokot a Kitaibel

leírása szerint, úgy, a mint ezt a IL rajz mutatja, hol íj

a fegyvertelen él.

E mellé rajzoltatta az «új» Onobrychis Visianii

Borb. faj magtokját, úgy, mint ezt III. rajz mutatja, hol

a a fegyverzett él.

És ebez képest az 0. Visianii Borb. diagnosisában

kiemeli, hogy a fels él nemcsak tüskékkel fegyverzett,

hanem e tüskékmég görbék is: «aculei apice saepe in-

curvi» (1. c). A mellett — mindig rajzban — a mag bor-

dazatában is elüt beosztást csinált.

E rajzok úgyannyira magukon viselik a csinálmány

III jellegét, hogy elhatároztam magamban e dolgot földeríteni,

mert tényleg e magtokok inkább valami gubacsra mint egyébre emlé-

keztetnek.

BoHÁTSCH úr szíves volt a Bánságot fölkeresni s innen, tehát a
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Ü
IV M

KiTAiBEL eredeti lellieli/éröl az 0. alba W. Kit. -nek virág és mag szerint

teljesen kifejldött 80 példányát elhozni, melyeknek megvizsgálása a követ-

kez eredményt nyújtotta.

Az egu és iigtjanazoa példányról leszedett 37 magtok, bordázatra és

fegyverzetre nézve megvizsgálva, kitüntette, bogy a bordázat meglehet-

sen egyforma marad. A bordázat összesége rendesen Ü kamarát alkot ; a

kuls bordán három, néha négy, a belsn agyán ennjd tüske (lásd IV, x).

A magtok élén álló fegyver-

zet összesen 5, ritkán 4 tüske. A
tüskék legtöbbször et/ijetiesek, rit-

kábban horgosak is. E szerint cgi/

és ii(jij((n<iz'()u péhhhiy magvainak

élén oly különböz fegyverzetet ta-

lálunk, a mint azt a IV., V. és

Vl-ik ábránk mutatja.

E különbségek tanúsága szerint a IV. alatt lerajzolt alak megfelelne

a KiTAiBEL leírásának «legumen margine superiore rectiusculo inermi»
;

az V. és VI. alak ellenben nem felel meg a Kitaibel leírásának ; e három

tokalak azonban az elbbivel egyazon példányon terem ! Nyilván való tehát,

hogy a KiTAiijEL leírása gyarló, rajza ellenben, kivált egyes részeiben, jó,

mert megfelel a természetnek.

A mídön a vizsgálattal eddig haladtara, kivált a horgos tüskék fel-

költötték bennem a sejtelmet, hogy Borbás ur Onobrychis Vísianii «új»

faja mi lehet tulajdonképen ; de el voltam tökélve arra, hogy él szemmel

végig megyek a vizsgálaton. Kikértem magamnak Borbás úrtól az «Ono-

l)rychis Vísianii Borb.» typusát és mondhatom, hogy els tekintetre kinéz-

tem belle, hogy nem egyéb biz az, mint Onobrychis alba W. Kit. !

A Borbás ur typusán mindössze két vagy három magon van egy-két

horgos tüske ,- a bordázat teljesen megfelel fent a IV. ábrán kimutatottnak
;

az éleken álló fegyverzet leginkább a VI. alatt lerajzolt magalaknak felel

meg; a magvak mindössze erteljesebbek, mi a leihely különbsége mellett

abból is érthet, a mit a lelkiismeretes, régi, jó Rochel a növényrl mond

«Hedysarum album W. Kit. t. 111 planta in loco natali insignis ! . . . .

deceninm ultra repetito colui, in 0. sativam transeunt.»

És Borbás urnák az Akad. közi. XIV. 1876. VlII-ik szám, Ill-ik táb-

láján közlött rajzai avval a sok horgos tüskével? bizony mer koholmányok,

legkivált az «Onobrychis Visianii»-féle, mely él szemmel szerzett meggy-

zdésem szerint teljesen elüt a valóságtól ! Az «Onobrychis Visianii Borb.»

tehát merben fictió.

A midn ezekre Borbás urat figyelmeztettem, azt felelte, hogy van-

nak még különbségek a levelekben és a virágban is-; kénytelen vagyok

azonban constatálni, hogy a Borbás úr által az «Onobrychis Visianii,
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Tommasinii és albának» az idézett táblán és leírásban tulrjdonitott ösz-

szes levélformákat a «Bánságból» származó bármely egyes példányon mind

meg leliet találni, aminthogy minden leveles növényen elfordul kisebb

nagyobb levél s épen ezért ez nem lehet fajjeleg ; a mi végre a virágot

illeti, Dr. BoEBÁs ur példányán nincsen virág! a virágot egyszeren odaköl-

tötte példányára két máshonnan származó töredékrl, a melyeken sem levél,

sem gyökér, sem gyümölcs nincsen, de van a végin virág, mely azonban még
— fejletlen !

BoRBÁs ur felállította «új» faját egy pélàcmy alapján, én megbíráltam

80 példány alapjáTÓl\ ö restéit elmenni a Kitaibel leírásától a Kitaibel

rajzáig, én el tudtam jutni a Bánságig s nyugodt lélekkel várom be, kire

mondja ki a scientia amabilis a «bene meritus»-t. Ha Boebár ur felkeresi

a Múzeum herbáriumát, akkor a FRiVALUSZKY-tól származó rumeliai pél-

dányok útba igazították volna ; megtalálhatta volna ott a 234 szám alatt

a WoLNY-féle cultivait példányt is s észrevehette volna, hogy ennek magja

egy hajszálra hasonlít az 0. Tommasini Jord. magjához, a mint azt Borbás

ur lerajzolta.

Eddig tehát kimutattam volna, mit tarthatunk Boebás ur determiná-

lásairól és mit leírásairól. Hátra van még a «kritikus». Két esetre kívánok

szorítkozni, nem azért mintha negyvenhármat nem tudnék kimutatni, hanem

azért, hogy dolgaimhoz visszatérhessek s kíméljem a tért.

Hackel tanár tudvalevleg épen a «Természetrajzi füzeteket» tisz-

telte meg a Festucákról szóló értekezésével, melyet az egész tudományos

világ kitnnek mond. Borbás ur természetesen ezen az alapon revideálta

gyjteménye Festuca fajait s az eredményt az «Öst. b. Ztg.» idei, 1879, évi

2-ik számában a 68-ik oldalon úgy adja el, hogy Hackel értekezése alap-

ján ö, Borbás, meggyzdött, miszerint a gyjteményében lev Festuca

amethystina Host, voltaképen Festuca vaginata W. Kit., az , Borbás, F.

vaginátája pedig megfordítva: amethystina Host.

Ugyané folyóirat 3-ik száma, 73-ik s több lapján azután Kerner

tanár teljes kritikai felszereléssel kimutatja, hogy a dolog sem megfordítva,

sem visszafordítva nem áll, mert a mit Borbás ur két fajnak nézett, az

csak egy faj t. i. a F. vaginata W. Kit.; a F. amethystina pedig nem Host,

hanem Linné-faj 1753-ból! melyet Borbás ur egyszeren soha sem látott.

Janka, adataiban, «Akad. közi. XH. 1874.» elsorolja többek között a

Draba nemoralis var. leiocarpa fajt; az auctort nem idézi, mert e változat

általánosan ismert régi dolog, úgyannyira, hogy maga Boissier («Flora

orint.» I. p. 303. 1867.) is már auctor /iéí/cctí idézi. Mit tesz Borbás ur ?

megrója Jankát, * hogy miért nem idézi e változat auctorát — Boissiert !

a mivel azután gyökeresen bebizonyítja, hogy nem tudja, miszerint a vál-

* Boebás «Akad. közi.» XIII. 1876. 56. 1.
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tozat auctora nem Boissier, hanem Ledebour,, ki azt a «Fl. rossica» I. p.

154, tehát )iiár 1842-hen állította fd !

Lássuk végtére a c referenst». Just úr Berlinben «Botanischer Jahres-

bericht» czim alatt évek óta egy kiváló évkönyvet szerkeszt, melynek az

feladata, hogy évrl évre kimutassa a füvészét haladását. E végett minden
flóraterülcten keres magának egy referenst. Természetesen a tökéletes

objectivitás a föfeltétel s mondani sem kell, hogy a referensi tiszt nagy meg-

tiszteltetés is. BoRBÁs úr elnyerte e tisztet és referált az 187G-diki IV-dik

évfolyamban a magyar Flóráról. Hogyan '? felhasználta az alkalmat, hogy

magyar füvész társait ráfogások által az egész világ szine eltt prostituálja ;

a viláfi eltt, mert tudnivaló dolog, hogy e páratlan évkönyv roppant elter-

jedéssel bir ! És mi történt ? Just meggyzdött, elvonta Borbás úr ell a

tért s mást bizott meg a referensi tiszttel. Úgy hiszem, ha valami, úgy ez

jellemzi leginkább emberünket.

Ha rendre veszszük azt a kilencz irodalmi vállalatot, a melyben Borbás

ur a szó szoros értelmében önti u. n. «tudományos» dolgozatait, mindenütt

azt fogjuk találni, hogy következetes az rendszerében : az egyik iratban

visszaroKiii azt,, a mit euy másikhan állított s folyton támadni minden áron.

E mködés egy a betegességig fokozott becsvágynak kifolyása, mely áldo-

zatából kiöli a türelmességet, e réven támadásaiban, vádaskodásaiban nem
egyszer szembeállítja az igazsággal s így nem egyéb mint a scientia ama-

bilis birodalma közbiztonságának háborgatása, békés munkások bosszú-

ságára, tudományosságunk s reputatiónk rovására.

Eeám Borbás ur iratai azt a benyomást tették, hogy ö azt hiszi : az

a jeles, a ki minden áron folytonosan és sokat tr. Irataiban egy mondatosak

úgy tízi a másikat; minden lépten nyomon ideges láz. Hiheti nekem, az

öregebbnek, hogy nem jól cselekszik, hogy a jeles az, a ki nem a hirre,

hanem a tudományra néz, bár ritkán is, de mindig alaposan ír ,• ehhez

pedig háromféle kell : a lélek nyugodalma, id és törli.etetlen igazságszeretet I

A többire nézve hallgatok s ugyan ezt ajánlom a jövre nézve azok-

nak is, a kik eddig Borbás ur támadásait számba vették.

CYCLAMINA EÜEOPAEA.

Aiictore ViCTORE DE JaNKA.

1. Corollae faux 10-dentata v. 10-corniculata; folia hysteranthia . . 2

Corollae faux intégra ecallosa ; folia synanthia 3

3. Folia angulato-lobata ; calycis laciniae ovatae abrupte acuminatae :

Cyclamen neapolitanum Ten.

Folia exangulata ; calycis laciniae breviter lanceolatae acutae

C. graecum Link

Természetrajzi füzetek, m. kötet u. és m. füzet. 12
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3. Folia nunquam angulata ; tuber amplum patellare 4

Folia angulata v. repanda ; tuber parvum avellani forme : . . . . 6

4. Corollae segmenta ovata v, oblonga plus minus obtusa ...... 5

Corollae segmenta lanceolato-oblonga acuta : . . . C, europaeum L

5. Petioli scapique glanduloso-puberuli ; corollae segmenta tubo

2-plo longiora: C. coum Mill.

Petioli scapique glabri ; corollae segmenta tubo 4—5-plo longiora:

C. latifolium M.

6. FoUa integerrima, baud dentata; corollae segmenta oblonga obtusa

C. repandum Sibih.

Folia crenato-dentata; corollae segmenta ovali-lanceolata acu-

minata: . . . . C. romanum Gris.

DESCRIPTIONES UJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARUM. LEÍRÁSAI.

Auctore Dr. LuDovico Simkovics. Közli Dr. SiMKovics Lajos.

15. Cheuopodiam ^Wolffii Simk.

Chenopodium — e sectione Chenopodiastrum Moquin-Tand. radiée

annua ; caulihus lierbaceis, ascendentibus, elatis pallidis vel purpurascenti-

bus, striisque viridibus notatis, ramosis ramosissimisque ; ramis erectis

foliosis, spiciferi 8 ;/oZiis swperiorihus atigustissimis [1

—

Vim latis] lingulato-

linearibus, iyitegerrimisque, — inferioribus medio latiorihus [3—4 %i latis]

ceterum auguste linearihus, et unilateraliter vel utrinque sinuato unidentatis,

— omnibus elongatis [5—7'5 %. longis], in petiolum plerumque longum
angustatis, margine sub-reflexis, supra viridibus, siibtus farina tectis ideo-

que incano-glaucescetitibus ; floribus parvis, circa. 1'% latis; glomeridis pauci-

floris, in rachide tenia, elongato, interrupte spicatis ; spicis gi'acilibus elonga-

tisque [7—30% longis] ; inflorescentiâ e spicis inultis, inferioribus folio

fultis, superioribus crebre sitis compositû; perigonio 4-fido, rarius abortu

3-fido, fructifero imperfecte clauso, laciniis ecarinatis, obtusis obovato-

oblongis, membranaceo marginatis
; pericarpio viridescenti vel purpuras-

centi; semine borizontali, nitido, laevi, plano-compresso, margine baud
acuto.

Habitat Transsilvaniae, locis cultis ruderatisque ad oppidum Torda,

-- ubi clariss. et scientiae amabili bene peritus Gabrielus Wolff pbarma-

copaeus invenit, mecumque bénévole communicavit. Sit igitur species haec

Chenopodiorum elegantissima meritis ejus dedicata.

Planta haec Chenopodii glauci L. proxima, solumque cum eo compa-
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randa; ab hoc et hujus varietatibus autein, — caule elato, virgatoque

ramosissimo ; foliis angustissimis, linearibusque, floribus minoribus; glo-

meriüis parvis ; spicis interruptis gracilibus ; inflorescentia majori, magis-

que compositá — , valde, adeoque differt ut habitum proprium, eminentem-

que exhibet. — Congruit ver cum Chenopodio glauco L : substantia

coloreque caulis ; farina ; coloreque foliorum ; structura florum et fructuum.

Chenopodium (Laboda) a Chenopodiastrum Moquin-Tand. fajcsoport-

ból. Gyökere egynyári; szárai dudvanemüek, felegyenesedök, magasak,

sápadtak vagy vereslök, zöld csíkokkal jegyzettek, rendszerint igen ágasak
;

ágai felállók, levelesek, virágfüzéreket viselk; levelei közül a felsbbek igen

keskenyek, szálasán nyelvszerüek, (1—3 %n szélesek) épszélüek, az alsóbbak

középen szélesebbek (3—4 '"fm szélesek) különben szintén keskeny szálasak, és

egyik szélükön vagy mind a kettn öblösen egy egy fognak, de mindnyája meg-

nyúlt 5—7-5 %^ hosszú), továbbá hosszú nyélbe keskenyedök, szelkön gyen-

gén hátratörtek, fent zöldek, alant lisztesek és ép ezért szürkénfakók is; virágai

aprók, mintegy 1 ''% szélesek ; virággomolyai kevés virágnak és vékony s meg-

nyúlt tengelyen szakgatottanfüzéresek ;füzérei karcsúk s megnyúltak (7

—

30%i

hosszúak) ; virágzata sok füzérbl összetett, melyek közül az alsóbbak levél

által támogattatnak, a felsbbek pedig sürün állok ; lejjle 4 sallangú, ritkán

eltörpülés folytán 3 sallangú, a termés felett nem ér egészen össze, sal-

langjai ormótlanok, kerekítettek, tojásdad hosszúkások, hártyásszegélyüek
;

magrejtje zöldes vagy veresl ; magva a virág alapsikja irányában (szin-

tesen) fekv, fényes, sima, laposra összenyomott, szélén alig észrevehe-

ten éles.

Terem Erdélyben Torda mellett, megmunkált és gazos helyeken, —
hol igen tisztelt, a füvészetben annyira járatos Wolff Gábor gyógyszerész

ur fedezte fel, s velem közleni szíves volt. Legyen ezért a Chenopodiumok

ez egyik legszebb faja, az ö érdemeinek szentelve.

E növény legközelebb áll a Chenopodium glaucum L.-hez, s jellegei

alapján a Chenepodiumok 1 özött csupán ezzel hasonlítandó össze, mert

más eddig ismeretes Chenopodiumtól annyira eltér, hogy az azokkal való

összehasonlítása mar fölösleges. A Chenopodium glaucumtól s annak fajtái-

tól is, aránylag nagyon s nevezetesen annyira eltér, hogy egész termetében

feltnvé és sajátossá válik. Az eltér jellegek fkép ezek : hogy szára

magas és vesszösen ágas ; hogy levelei igen keskenyek és szálasak, hogy

virágai apróbbak ; hogy virággomolyai is aprók ; hogy füzérei szakgatot-

tak és karcsúak ; hogy virágzata nagyobb és jobban összetett.

A Chenopodium glaucum L.-vel megegyez jellegei pedig : szárának

állománya és színe ; leveleinek színe és lisztessége ; virágjainak és termé-

seinek alkotása.

A Chenopodium Wolfíii-t oly növénynek tekintem, mely a létérti küz-

delemben a Ch. glaucumtól kiválott. De mikor, és hol válott ki ? Minthogy
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eddig feltn termete daczára sem volt ismeretes, — közel áll a gondolat,

hogy nem régen válott ki, valamint az is, liogy elterjedési köre manap még
csekély lehet.

16. Genista tinctoria L. var. Banatica Simk.

Habitu notisque Genistae tinctoriae hiimilis similis, — sed ab eâ

ovariis legu))iinibnsqiie ex albo serieeis distincte}.

Habitat solo lösz-aceo in apricis ad pagum Armoenis, Hungáriáé

austro-orientalis.

E növény, melyet a Bánátban Armönis falunál a Lazura-hegy napos

lösz talaján szedtem 1874 aug. 5-ikén fehérl it selymes maghonain és termé-

sein kívül, melyek öt a Genista tinctoria L. töalakjaitól megkülönböztetik,

egészen hasonló a G. tinctoria L. alacsony termet alakjaihoz.

A rokon Genisták közül a G. depressa M. B.-hoz is közeledik ; csak

hogy a G. depressának pillásan borzas meze, mélyen barázdás, vékony,

lefekvö szára és ágai, valamint selymes csészéi vannak, mig a mi növé-

nyünk alig pelyhesedö mez, szára s ágai nem vékonyabbak s mélyebben

nem barázdások mint a G. tinctoriánál, söt nem is lefekvök, és végül csé-

széje meztelen, vagy legfeljebb az 5 föeren és a csészenyilás szélein bír

gyenge s apró szrökkel.

A Genista tinctoria var. Banatica-nak érdekességet kölcsönöz azon

körülmény, hogy a G. tinctoria csoportból eddig ismert Genisták sorozata

közt egy hézagot tölt ki. Ismertetés ugyanis, hogy a szrös termés G. ovata

W.-K.-nek van egy meztelen termés fajtája, t. i. a G. Mayeri Janka;

továbbá hogy a szrös termés G. coriacea Kit. Add. 301 [G. Hungarica

Kern.]-nak is van egy meztelen termés fajtája, t. i. a G. pubescens Lang :

hiányzott tehát eddig a meztelen termés G. tinctoria L.-nek szrös ter-

més fajtája, — a mely fajta az általam itt tárgyalt növényben föl lett

fedezve.

A G. tinctoria csoportban a termés szörözetét fajjellegnek venni nem
lehet. Indokolhatom ez állításomat elször azzal, hogy vannak G. pubes-

cens-eim, melyeknél a maghon a bibeszár alatt közvetlenül szrös varratu,

de alább nem, — ezek tehát oly G. pubescensek, melyek a G. coriaceahoz

átmenetet képeznek ; indokolom másodszor azzal, hogy Tolcsva mellett a

Mandolin hegyen szedtem egy oly G. pubescens-t, mely egész rendes jelle-

gnek látszott, — számos meztelen termései között azonban feltnik egy

magános termése, mely egész felületén ritka, ráfekv szröktl selymes.

Nagyváradon, 1879 ápril 19.
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A VESICARIA MICROCÁRPÁHOZ.

A term, rajzi füzetek utolsó száma, 12. és 73. lapján olvassuk, hogy

BoRBÁs és SiMKOvics a Janka s Neilreich- féle «Vcsicaria microcarpát Vis.»

puszta Alysmim cdentnhimtuik tartják. Ez engem illetleg nem egészen meg-

felelen van kifejezve. 1874-ben Janka ur tekintélye alapján én is közöltem

Báziás melll (Akad. Közi. XI. köt. 277. lap) a ,,Vesicaria microcarpát", de

mióta az igazi V. microcarpa az eredeti termhelyrl meg van gyüjtemé-

nj^emben , a báziási növényt, mint az A. cdcntiilumtól eltér h) strictiimot

Roch, említem («Természet * 187G. 16., 22. 1. Ak. Közi. 1876. XIII. köt.

42—43., 1878. XV. köt. 33. lap a különlenyomatban) s még a múlt év dec.

hava folytán is vitattam Siimkovics úrral szemben (a Tanáregyesület Közle-

ményeiben 216— 17 lap), hogy Krassó- és Szörénymegyében az Alyssuin

edentuUunncd- (Vcsicaria edentula Pair.) két alakja van. Én csak annyiban

térek el Janka ur véleményétl, hogy legalább a báziási növényt, az igazi

dalmát Alysssum microcirpumnak nem tarthatom.

A vonatkozás rám nézve már azért sem egészen találó, mert én eddig

sviniczai Alyssuin vagy Vcsicaria microcarpáról sehol sem szólottam.

BoRBÁS ViNCZE.

E közléshez a következ megjegyzéseket csatoljuk. Szerintünk nem az

a kérdés : mit tart Borbás ur a báziási növényrl ? hanem az, vájjon a meg-

különböztetés, úgy a mint azt Janka a kérdéses fajok szembeállításában, tehát

a tudomány legszigorúbb követelménj^ének megfelelen adta, helyes-e vagy

nem?
A mi a «báziási növényt» illeti, ez Bohátsch ur buzgósága folytán a

báziási eredeti lelhelyrl kezünk ügyében van s ezennel constatáljuk, hogy

a sviniczai növénynyel teljesen azonos.

Végre kijelentjük, hogy Borbás ur közlésének utolsó mondatát ma-

gunk húztuk fel, még pedig a következ oknál fogva. Borbás ur fennebbi

észrevételét három héttel hamarább küldte be hozzánk, mint a felhúzott

mondatot; ezt a mondatot pótolta, a midn tlünk megtudta, hogy észre-

vételét megcsillagozzuk. A mondat állítmánya azonban teljességgel nélkülözi

az igazságot, mert Borbás ur igenis beszélt a sviniczai növényrl, még pedig

a követk-cz helyen «Vizsgálatok a hazai Arabisck és egyéb Cruciferák

körül» ; m. tud. Akad. math, és term, közlemények XV. köt. 1878. VIL

szám, hol pag. 177 szó szerint ez áll: 63. A núcrocarpnm Vis (Vcsicaria Vis.

* Nem tudjuk mit akar Borbás ur a «Természet» idézésével; tudtunkkal e hasznos folyó-

irat a természettudomány népszersítése nemes feladatát irta zászlójára és soha sem követelte

magának a «szakközlöuj'» czimet.
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non Neilreich, Janl<a); 64. A. edentulum W. Kit. {Vesicaria microcarim Neilr.

Janka, non Vis). Minden botanicus tudja, hogy Neilreich nevének idézése

épen a sviniczai növényt jelenti, a melyre Neilretch publicatiója alapítva

volt.^ Nem akarjuk állítani, hogy Borbás ur olcsó kibúvót keresett; de azt

már a Borbás ur reputátiója érdekében óhajtjuk, hogy adassék meg máskor

az igazságnak a mi az igazs.ógé. Szerkeszt.

ÁSVÁNYTAN. MINBRALOGIA.

A KRASZNA-HORKA-VÁKALJAI WOLNYNOK.

Schmidt SÁNDOR-tól.

(Egy knyoma tú táblával.)

Folyó év kezdetén Stürzenbaum József, m. k. segédgeolog úr szíves

volt egy Limonit példányt megvizsgálás czéljából rendelkezésemre bocsájtani,

melynek nagy üregében víztiszta Wolnyn-szer oszlopos kristályok csoportja

látható. A darab pontos leihelye, a felfödözö Safcsák Gyula dernöi bánya-

tiszt közleménye szerint, Kraszna-Horka-Váralja Gömör megyében, hol az

1877 deczember havában, a kraszna-horka-váraljai vártól 6 h. 5° irány

szerint, 665 bécsi öl távolban a Málhegy nyugoti lejtjén a 12 öl vastag

barnavask -telepben, a külstl számítva 11 öl mélységben találtatott.

Ugyanott S. úr már 1876-ban is talált nagy ritkán a fölszínes mveletben

a vask rej)edéseit és üregeit részben kitölt kicsiny hasonló kristályokat,

de jelenleg többé nem fordult el, minek oka az is lehet, hogy a nevezett

helyen nem igen bányásztak azóta.

A véghezvitt kristálytani vizsgálat és a minségi chemiai próba kide-

ríté, hogy a kérdéses kristályok csakugyan Wolnynok és így a Wolnyn összes

leihelyeinek száma ezáltal 7-re, a ha.zai leihelyeké pedig 4-7'e emelkedett.^

A kraszna-horka-váraljai Wolnynok elfordulása analog a rozsnyóiaké-

val, a területek is nem nagy távolságra esnek egymástól. A kristályok azonban

* Neileeich «Aufz. d. i. Ung. und Slav, bisher beobacli. Gefälispfl. 1870 Pag. 74.». Janka

fand diese Art auf dem Kalkfelsen Ktikujovka unterhalb des Kukujevo nördlich von Svinioa.
^ A jelen folyóirat ez évi els számában a ,,Muzsaji Wolnyn^' czimü értekezésemben emlí-

tést tettem egy más hazai uj Wolnyn-lelhelyröl, Dernöröl. Közelebbi vizsgálatra példányok

azonban hiányzanak, mert Safcs-Ík Gyula úr a példányokat a kohónál már széttördelve találta.

Legyen itt S.\pcs.ík úr szíves közleménye szerint fölemlítve, hogy azok 1878-ban a dernöi vas-

gyártól 20 h. 13° irányában 400° távolban a Nyergeskö táján (Haraszt fölött) fekv Clementi

bányában találtattak. A vask, melynek repedéseiben elfordulnak, igen mállott és nagy repedé-

sekkel bir, melyeket jobbára agyag tölt ki.
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a többi összes Wolnynokat felülmúlják lapdússág tekintetében, a mi fleg
az egyes kristályokon megjelen combinatiókra vonatkozik. A k. h. váraljai

Wolnynokon u. is a következ ala,kokat észleltem :
^
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prizmával való combinátiójának sokszoros ismétldése folytán a ftengely

szerint ersen rostozott. A bázisvéglap felülete gyakran sajátságos rögös

alkotású, de a bracbydomák öve szerint vizsgálva úgy tnik fel, mintha azt

tulajdonképen egy igen tompa brachydoma helyettesítené. Egy esetben

ezen kérdéses lapok között a szögmérés valamennyire lehetséges volt és a

két lap hajlását, normál értékben 6

—

y'-nak találtam. A határozott lapala-

kulást azonban észlelni alkalmam nem volt.

A prizmák sorában a Wolnynokra nézve uj iç 230 jó kifejldésben

fordul el. A törzsprizma kivétel nélkül ersen rostozva van az 111 pira-

missal való övtengely szerint. A rostozás igen gyakran a prizmának egész

hosszaságára kiterjed, st magán a z piramison is észlelhet. Mintegy a

piramistól indul ki, a melynek alsó része lépcszetesen legömbölyödve van.

A nagyobbra fejldött egyes rostoknak a tükrözési szögmérn való meg-

figyelésébl az következik, miszerint ezek a két, z 111 és m 110 lap com-

binátiójának sokszoros ismétlése folytán állanak el.

A domák közül a törzs-brachydoma a legjobban kifejlett; az l 014

alárendelten jelenik meg,

A piramisok sora 7 által van képviselve, de az egyes alakok jobbára

kevésbé jól kifejldvék. Legjobban fejldik ki a törzspiramis, melynek alsó

része a már említett ers rostozást mutatja.

Atalában véve a k.-h. -váralj ai Wolnynok a jellemz oszlopos külsvel

bírnak. A rendelkezésemre bocsájtott Limonit-példányon az annak üregében

kivált egyes nagy kristályok víztiszták, az összehalmozódott kisebbek pedig

fehérek; egyéb fizikai küls tulajdonságaikban sem térnek el a többi Wol-

nynoktól. A legnagyobb egyén 8 '>"/„i. szélesség mellett u. olyan hosszú is.

Az egyes megvizsgált kristályokról a következket említhetem.

1. kristály (IX. tábla, 1. ábra). Víztiszta nagyobb egyén, 2-5 '»^^. széles

és u. olyan hosszú. Alakjai ezek :

a 100, b 010, cOOl,

m 110, N 320, k 310, / 120, rj 2J0,

z 111, E 223, r 112, f 1 13, q 114, v 115, y 212,

o 101, d012, 1014.

Összesen mind a 1 8 alak, melyek közül legjobban tükröznek a prizmák

és fleg az m és X lapjai. Legkevésbbé a piramisok, a melyek jobbára csak

a számított értékre való beállítás útján határoztattak meg. Az egyes mért

és számított szögértékek erre vonatkozólaff a következk :
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átalában véve még oly rendkívül szegény, hogy csakis az Anglesifek-röl

bírjuk dr. lÍRENNER-nek ^ kitn dolgozatát, melyben a szerz saját vizs-

gálatain kívül oda is kiterjeszté figyelmét, hogy a nevezett speciessel kris-

tálytani vizsgálatokkal foglalkozók számára a magyar szakirodalomban

is, a mennyire lehet — egeszet nyújtson. Mivel a Wolnynra vonatkozó

adatok természetszeren a Baryt-éi is, a melyekben a Baryt eddig ismeretes

alakjainak egy harmada képviselve van, a következ táblázat a Baryttal fog-

lalkozók számára haszonnal járhat.

A Wolnynokon eddig összesen a következ alakok észleltettek :

Miller
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Die Kedaction.

Pag. 185.

Zehn Jahre. Ein Eückblick auf die zehnjährige Thütigkeit unseres

verehrten Directors Franz von Pülszky, dessen reichem Geiste, Energie

und feinem Takte es zu danken ist, dass das ungarische National-Museum

aus dem vegetirenden Zustande in moderne Richtungen gelenkt wurde und

nunmehr nachweisbar erfrischend und wohlthuend in unser Culturleben

einerreift.

ZOOLOGIE.

Pag. 189.

Keliquia Petényiana. Chiroptera. Aus dem handschriftlichen Nach-

lasse J. S. Petényi's, zusammengestellt von Dr. Jul. Tauschrr, redigirt von

0. Herman. Die Abhandlung wird im IVten Hefte complett herausgegeben

sein und werden wir ebendort einen Auszug besorgen Die Abhandlung

umfasst die Handilügler Ungarns soweit dieselben durch Petényi erforscht

wurden.
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Xema Sabinii Leach ; deren Vorkommen in Ungarn, von 0. Hebman.

Hiezu Tai'. IV. Herr Adolf Kolenee, Besitzer in Jópatak nächst Losoncz

und fleissiger Beobachter der Vogelwelt seiner Umgebinig, überliess tausch-

weise dem National-Museum eine ihm unbekannte «Move», w^elche sich als

eine Xema Sahinii Leach entpuppte. Ueber das Vorkommen dieses Vogels

machte mir Herr Kolenee folgende Mittheilung: «An einem kalten Tage

des Monates December 1875 liess sich dieser Vogel sichthch ermüdet in

meinem Hofe nieder, bis ich jedoch das Gewehr herbeiholte, verhess er

bereits den ersten Euhepunkt und sass ausserhalb der Schussweite ; als ich

mich zu nähern suchte, flog er auf und führte mich dann successive über

Aecker und Moräste bis in die Stadt Losoncz hinein, wo er sich auf dem

Wassertroge des Getreidemarkt-Brunnens niederhess ; hier liess er mich

ankommen und ich erlegte ihn auch glücklich.»

Dieser Fund ist schon aus dem Grunde interessant, weil die Zusam-

menstellung der bisherigen Fundorte durch Naumann, als : England, Irland,

Holland, Frankreich, Westphalen, Schweiz, Insel Helgoland, dafür sprechen,

dass Xema Sahinii dem westlichen Zugstrassennetz, welches Palmen von Ma-

rocco, Tunis und Tripolis aus, einerseits bis Grönland, anderseits bis Novaja

Zemlja entwickelt, angehört. Freihch giebt sie Middendorf auch am Taimyr

an, es ist mir aber kein Fall bekannt, dass der Vogel ziehend oder irrend

auf irgend einem Punkte des östlichen Zugstrassennetzes angegeben wor-

den wäre.

Was die Färbung anbelangt, so fiel dieselbe Herrn A. Brehm, der

unsere Anstalt mit seinem Besuche beehrte, sofort auf, und ich habe mich

entschlossen, dieselbe bekannt zu machen, umsomehr, als sich auch noch

einige andere Bemerkungen ergeben.

Vor Allem finde ich, dass der Schnabel, an dessen unterer Kinnlade

der alte Brehm (1824) einfach eine Hervorragung angibt, von Naumann und

Fritsch auf den betreffenden Abbildungen als echter Mövenschnabel dar-

gestellt wird, indem diese Hervorragung bedeutend, der Haken der oberen

Schnabelhälfte dagegen verkürzt erscheint.

Bei unserem Exemplare ist die Hervorragung höchst unbedeutend,

der Haken lang ausgezogen, was dem ganzen Kopf einen eigenthümlichen

Charakter verleicht. Selbst bei einem flüchtigen Blick ist es dieses Kenn-

zeichen, Asuelches sofort aufiallt.

Was nun die Färbung anbelangt, so zeigt sich diese wie folgt:

Kopf weiss; das Auge mit einem sehr schmalen schwarzen Einge;

Ohrgegend mit verwaschenem dunkelgrauen Fleck, dieses Grau ist auch

auf dem Hinterhalse bemerkbar; am Grunde des Hinterhalses ein kragen:

förmiger, schmaler, schwarzer Saum; der Bücken schön grau. Der Unterarm

des Flügels der ganzen Länge nach mit schwarzen, weiss und grau gesäum-
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ten Federn bedeckt. In der Eubelage bildet diese Färbung ein breites Band,

welches sich auch auf die Steuerfedern dritter Ordnung erstreckt, da an

diesen die äussere Fahne schwarz mit weissem Saume und um die innere

ganz weiss ist. Die vier ersten grossen Schwungfedern auch an deic' Spitze

schwarz, die innere Fahne breit weiss gesäumt; die fünfte und sechste Feder

grau mit schwarzer Spitze. Der Schwanz weiss, mit scharf abgegrenzter,

breiter, braunschwarzer Endhindc. Die Fusse gelblich. Der Schnabel schwarz,

an der Hervorragung der unteren Kinnlade kaum merklich gelb überflogen.

Die Färbung des Kopfes würde demnach dem Jugendkleid entspïe

eben
;
jene des Eückens gehört dagegen zum Sommerkleide der Alten ; der

Schwanz und Schnabel wären wieder .Tugendkleid, wogegen der Kragensaum

dem Alter zukommt ; die Färbung des Armtheiles des Flügels steht einzig

da, besonders wegen vollständigem Mangels an rostweisslichen Federkanten.

Ich gestehe, dass für mich die Xema-Frage noch dunkel ist, und es

ist ganz besonders die schwarze Endbinde des Schwanzes, welche stört.

Eine so scharfe, ausgesprochene Zeichnung ist für gewöhnlich ein Attribut

der vollkommenen Entwickelung und es ist sehr schwer zu begreifen, wie

diese Zeichnung noch so rein dastehen kann, wenn die Färbung des Bückehs

schon ein Alter andeutet, mit welchem ein reinweisser Schwanz verknüpft ist.

Ich kann mich des Verdachtes nicht entschlagen, wonach in den

Bcsclireihnngen unter dem Namen Xema Sahinii Leach mehrere Arten ihr

Wesen treiben.

Pag. 196.

Die Schlangen Ungarns, in synoptischer Zusammenstellung von

Dr. J. KÁE0LI. Hiezu Tafel V und VI. Die Abhandlung bringt nebst syno-

nymischem Nachweis die Bcschreilîung, Lebensweise und die bis nun

bekannte Verbreitung unserer Schlangen. Da sich keine nova ergeben und

die Aufzählung im ungarischen Texte auch für das Ausland genügt, wollen

wir von einer deutschen Reproduction absehen.

Pag. 112.
'

'

Ungarische Fundorte der Käfergattung Anophthalmus, von E. Merkl.

Der fleissige Sammler bezeichnet neben mehreren bekannten auch einige

neue Fundorte dieser interessanten Thiere u. z. vornehmlich im süd-unga-

rischen Gebirge.

Pag. 115.

Hymenoptera nova e fauna Hungarica ab A. MocsÁRY descripta.

Enthält eine Serie neuer Formen aus Ungarns Fauna nebst einigen Bemer-

kung en über Formen anderer Gebiete. Der Umstand, dass sämmtliche
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Bescl^reibiingen auch lateinisch gegeben sind, enthebt nns jeder weiteren

Besprechung.

Pag. 141.

Hemiptera Heteroptera, a D. J. X^ntus in China et in Japonia col-

lecta, enum. Dr. G. Horváth. Hiezu Tafel VII. Die Abhandlung ist durch-

wegs lateinisch geschrieben.

Pag. 152.
•

Beitrag zur Kenntniss der Myriopoden Ungarns, mitgetheilt von

Edmund Tömösvary. Hiezu Tafel VIII. Die Enumeration der bis jetzt, meist

aus Siebenbürgen stammenden Arten möge im ungarischen Texte nach-

geschlagen werden. Die Beschreibung der neuen Lithobius-Art lassen wir

hiemit folgen.

LITHOBIUS BICOLOR n. sp.

Körper glänzend, etwas gewölbt. Der Kojif breiter als lang, beinahe

platt, glänzend, spärlich eingestochen-punktirt und mit kurzen Haaren
bedeckt ; an seinem äussersten Band befinden sich drei Lappen, von denen

der mittlere etwas kürzer ist. Die Unterlippe ist weniger lang als breit,

flach und glänzend, der innere Theil derselben ist an beiden Seiten mit

zwei Zähnen versehen, von denen die zwei mitleren kürzer sind ; alle haben

am untersten Theile unregelmässig gestellte Haare ; die Basaltheile der

Unterlippe sind nackt. Die Kieferfüsse sind stark gewölbt, spitzig und bei-

nahe ganz behaart, der obere Band- des Basalsegmentes bildet innerlich

einen Vorsprung. Die mit kurzen Haaren bedeckten Taster sind kürzer als

die halbe Länge des Körpers ; das letzte Segment ist länger als die andern und
etwas flach. Die Augen sind in drei, beinahe gerade Beihen geordnet. Der

Band des Körpers — sowohl der Haupt- als auch der Zwischenschilder ist

stumpf, die Seitenränder sind scharf; die zwei ersten und der 4, Haupt-

schild bilden ein Quadrat ; der 3. und 6. Zwischenschüd sind schmal, ohne

Zahnfortsatz, deren rückwärtiger Band nach innen gekrümmt ; der 5., 7.

und 8. haben die Eorm eines länglichen Quadrats, ebenso der 10, 12. und
13. Schild; der hintere Band des 9. und 11. Zwischenschildes ist ebenfalls

nach innen gekrümmt, mit sehr wenig kemerkbaren Zahnfortsätzen. Das
letzte Segment gleicht einem verstümmelten Kegel und endigt in den äus-

seren Genitalorganen. Die einzelnen Segmente sind schütter eingestochen-

punktirt und mit kurzen, sehr zerstreuten Haaren bedeckt.

Die Fusse sind jDroportionirt ; die ersten 1 1 Fusspaare sind Gehfüsse,

sämmtlich 3*%i lang, deren Enden mit zarten Krallen versehen. Die zwei

ersten Gheder der Fusse sind mit vier Stacheln versehen, das dritte GHed
hat nur am inneren Bande zwei lange Stachel, welche an den übrigen Seg-
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menten fehlen ; die Gelifüsse sind mit kurzen Haaren dünn bedeckt. Die

drei letzen Fusspaare repräsentiren die Sclileppbeine, sind 4-*5w/„ lang, das

1, und 5?. Glied mit 4, das 3. und das 4. nur zwei starken Stacheln bewehrt,

die übrigen Glieder sind unbestachelt ; das letzte Glied endigt in eine starke

Kralle, alle Glieder der Schleiijilieine sind mit langen Haaren dicht bedeckt.

Die Vagina des Weibchens deckt die CojDulationsorgane ganz, ist mit

starken Haaren versehen. Die Segmente der Cojnilationsorgane sind bei-

nahe kugelrund, das erste Segment hat zwei zizenförmige Verlängerungen,

das letzte endigt in eine doppelte und starke Kralle, mit dichten, kurzen

Haaren bedeckt.

Der Kopf und die darauf folgenden drei Schilder sind bläulich-braun,

die Seiten- und der Bauchtheil, ebenso die Fusse auf diesen Schildern sind

violett ; vom 4. Schilde bis zum 1 1 . roth-braun, die Fusse" auf dem Bauch-

theile sind viel heller; der H., 13. und 14. Schild sind bläulich-braun, eben-

so das 2. und 3. Glied der Schlei^pbeine, der übrige Tlieil der Schleppbeine,

ist dunkelbraun, so wie auch die Taster, welche überdiess sehr glänzen.

Der allerletzte Schild des Männchens ist hellbraun. Vorkommen : Oroszmezö :

(Szolnok-Dobokaer Comitat) unter Sandsteinen, in feuchter aber nicht nas-

ser Lage. Gesammelt von Herrn Dr. E. Daday.

Erklärnng der Abbildungen.

1. Lithobins bicolor Çi iileale Verj^rösserung.

\a. Die natürliche Länge des Köriiers

2. Die Unterlippe ideal vergrössert

3. Augenstellung, vergrössert.

4. Kieferfttsse ideal vergrössert.

5. Der Kopf in normaler Kalilauge ausgekocht, vergrössert.

6. Das letzte Schleppbein, vergrössert.

7. Die Vagina von unten, mit den Copulationsorganen. vergrössert.

8. Die Vagina von Oben, vergrössert.
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BOTANIK.

Pas. 156.

«ONOBEYCHIS VISIANII, BORBAS »

UND NOCH ETWAS.

EINE BOTANISCHE ABRECHNUNG

Otto Herman.

Meine AufgaLen als freiwilliger Illustrator und noch mehr der enge

Zusammenhang, 'welcher besonders biologisch zwischen den Pflanzen und

der Insectenwelt besteht, haben mich seit geraumer Zeit stets mehr und

mehr in das Eeich der scientia amabilis gedrängt.

Nachdem ich nun einmal mein Leben dem Dienste der ungarischen

Fauna gewidmet habe, musste ich natürlicherweise in erster Eeihe mit

den Kindern der ungarischen Flora conversiren und — wie sich das von

selbst versteht — mir unter anderen auch die ungarische botanische Lite-

ratur zum Führer wählen.

Ich muss gestehen, dass ich mit diesem Führer schön angekom-

men bin !

In einem Theile dieser Literatur traf ich auf Schritt und Tritt nichts

als Streit — nicht doch ! erbitterten Krieg und Hader, leidenschaftlich

geführt, von mala fides strotzend, fortwährend zu Invectiven greifend, in

einem Maase, dass einige Fachschriften gezwungen waren die letzten

Vorstösse dieser grimmigen Metzeleien in die nicht eben ehrwürdigen

Hallen des «Offenen Sprechsaales» zu verweisen. Dass dieser unrühm-

liche Hader das Ansehen der Wissenschaft überhaui^t schädigt und über-

dies ganz geeignet ist unsere wissenschaftlichen Zustände zu compromit-

tiren, liegt wohl auf der Hand.

Die Leidenschaftlichkeit besteht nun in einem solchen Grade, dass

den streitenden Theilen die Objectivität vollständig abhanden kam ; noch

mehr ! sie begnügen sich nicht mehr mit dem Eaume, welchen ihnen die

vaterländischen Fachschriften bieten, sondern sie tragen ihren Hader in

das Ausland.

So lange nun dieser Streit daheim tobte, machte er mir wohl oft

schwere Stunden, schon desshalb, weil seine Motive in der Kegel erst in

zweiter Eeihe wissenschaftliche waren ;
— aber es geschah ja nur daheim,

und ich dachte mir : die wissenschaftliche Partei wird sich am Ende doch

ermannen, wird zur Objectivität greifen und siegen. Der Umstand jedoch,

dass der Streit in den «Offenen Sprechsaal» überging, ja in das Ausland
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liinübergespielt wird, ist viel zu ernst, um auch noch ferner mit Schweigen

übergangen zu werden. Ich will es versuchen der ganzen Sache ein Ende

zu machen.

Hinsichtlich der letztangeführten Thatsache möge hier gesagt sein,

dass ich in der «Regenshurger Flora» eine Beilage fand, wo zwei ungarische

Botaniker einen Streit fortsetzen, den sie daheim begonnen hatten; ferner

finde ich im jüngsten Bande der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien,

p. 341 , aus der Feder des Herrn J. A. Knapp einen — offenbar von Buda-

pest aus inspirirten — Angriff gegen einen hiesigen Botaniker, dessen

verunglimpfender Ton in der ganzen wissenschaftlichen Literatur wohl

einzig dasteht. Herr Knapp begnügt sich nicht damit den Botaniker in den

Schmutz zu zerren, sondern er zieht auch die ung. Akademie der Wissen-

schaften in's Mitleid. *

Hier darf man nicht mehr schweigen.

Ich habe nun eine doppelte Aufgabe vor mir. Icli habe nachzu-

weisen, dass Niemand berechtigt ist, 'sich selbst sammt seinen persön-

lichen Sachen und Interessen mit den Verhältnissen der ungarischen

Wissenschaft zu identificiren ; dann fällt mir die Aufgabe zu, den oder die

Anstifter des Streites zu ermitteln und vom wissenschaftlichen Stand -

puncte zu beurtheilen.

Hinsichtlich des ersten Theiles führe ich an, dass sich unsere bota-

nische Literatur bis zum Jahre 1875 wenn auch langsam, so doch stetig

und friedlich fortentwickelt hat. Phanerogamen und Cryptogamen hatten

ihre Vertreter und die Akademie konnte an die Herausgalie eines monu-

mentalen Werkes schreiten. W^as die Controversen anbelangt, bewegten

sich diese stets innerhalb der Grenzen des literarischen Anstandes. Diese

Zustände gelten für die Mehrzahl der ungarischen Botaniker auch heute

noch und bilden daher die Basis zur Beurtheilung unserer botanischen

Verhältnisse. Professor A. Kanitz vermochte eine botanische Monats-

schrift zu begründen ; das National-Museum sorgte in seinem Organe für

die Interessen der Botanik, ein Gleiches thut die Akademie, die kön.

naturwissenschaftliche Gesellschaft; für eine fachmässige, objective Kritik

ist vorgesorgt. Dieses war und ist der Gradmesser und das Bild unserer

botanischen Verhältnisse, und eben deswegen sind Einzelne nicht berech-

tigt die Sache so darzustellen, als wären sie selbst das richtige Bild.

Wenn also diese streitenden Theile ohne Unterlass von «traurigen

Verhältnissen» sprechen, so charakterisiren sie nur sich selbst.

So viel davon ; und nun übergehe ich zum zweiten Theile meiner

Aufgabe.

* Als Manu, der für literarisclieu Anstand Empfindimg hat und auch als Mitglied der

genannten Gesellschaft, muss ich es lehhnft licdauein, dass diese unerhörte Sache in die

vornehmen Schriften der Gesellschaft aufgenommen wurde.
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- Der nunmehr gründlicli verbitterte Streit datirt; laut Zeugniss der

Literatur, vom Jahre 1875 her, zu welcher Zeit Herr Dr. V. Boebás auf-

trat und seine sogenannte ((kritische » Thätigkeit aufnahm.

Ich für meinen Theil habe alles mögliche gethan, um diese Thätig-

keit mit ruhigem Geiste, objectiv zu prüfen. Ich habe seine und seiner

Gegner Schriften der Eeihe nach vorgenommen und stets die Wahrheit

vor Augen gehalten.

Diese Prüfung führte zur Entdeckung eines merkwürdigen Systè-

mes, welches ganz und gar Eigenthum des Herrn Boebás ist, seine

Befähigung zu sogenannter kritischer Thätigkeit deutlich darlegt. Ich muss

gestehen, dass mir in meiner langen literarischen Praxis dergleichen noch

nie vorkam.

Um dieses System klarzulegen, will ich hier einige von Herrn Boebás

stammende charakteristische « Forschungsreihen » vorführen.

Herr Boebás findet also auf den Kalkfelsen des Kazánthales

eine Poa.

1874 «Akad. Közi.» XI, p. 252, nennt er sie Poa caesia Sm.
;

1875 «Oest. Bot. Z.» p. 304, » » » Poa Pannonica Kern. ;

1876 «Akad. Közl.» XIII,p. 27, 28, » » » Poa attenuata "Yx'm.. ;

1878 «Oest. Bot. Z.» p. 134, » » » Poa praecox

und beschreibt sie auch unter diesem Namen «Akad. Közi.» XV, p. 53;

er unterscheidet sie jedoch nicht mehr hauptsächlich von Poa Pannonica

Kern, sondern von ^ P. bulbosa L. ! und bemerkt, dass sie sich von

P. Pannonica Kern, durch ihren ganzen Habitus unterscheide, was ihn

aber nicht abhielt diese Poa im Jahre 1 875 doch als Pannonica Kern, zu

bestimmen und zu publiciren ! Das Ende ist nun, dass wir es auch heute

nicht wissen, was denn diese fünffach variirte, unglückselige Pflanze

eigentlich sei?

Auf dem Domugled findet Herr Boebás eine Cotoneaster, also eine

Pflanze, welche bekanntlich in die Eeihe der gewöhnlicheren gehört.

1874 «Akad. Közl.» XI, p. 286, nennt er sie Cotoneaster tomentosa Lindl.
;

1876 «Akad. Közl.» XIII, p. 26, » » » Cot. Parnassica Boiss.
;

1877 «Oest. Bot. Zt.» p. 425, » » » Cot. integerrima Med.

Nehmen wir seine Lapsana von Mehádia.

1874 «Akad. Közl.» XI, p. 262, neunter sie Lapsana communis h.
;

1875 «Oest, Bot. Ztg.» p. 304, » » » L. Pisidiaca Boiss.;

1876 «Akad. Közl.» XIII, p. 27, 28, 59, » » » L. grandiflora M. B.

Damit man nicht meine, dass ich sehr gesucht habe, bin ich bereit

eine ganze Masse ähnlicher «schwankender Eeilien» anzuführen; und
damit man nicht sage, dass ich für das «aller Anfang ist schwer» keinen

Sinn habe, schliesse ich diese Eeihen mit der allerneuesten Pflanze, mit

dem Hieracium aus dem Wolfsthale.
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1879 «Oest. Bot. Zt.» Nr. 3, p. 101, nennt Herr Borbas die Art

Hieracium cymosum x praealtum.

1879 «Oest. Bot. Ztg.» Nr. 4, p. 134, schreibt er wörtlich : «ist nach näherer

Untersuchung Hieracium megatrichiim = aiiriculoides x cymosum.»

Dieses System hat zwei Seiten. Die erste ist, dass Herr Bürbás die in

den Schriften der Akademie begangenen Fehler in der «Oest. Bot. Zt.», und

umgekehrt, berichtigt— der Fehler also in einer dieser Schriften dennoch

verbleibt; die zweite Seite ist, wie dies Hieracium beweist, dass Herr

BoRBÁs zuerst publicirt und erst nachträglich die «nähere Untersuchung»

bewerkstelligt — was allerdings eine einzige Art von «wissenschaftlicher

Beschäftigung» ist. Das Endresultat ist, dass Herr Borbás in Fachschriften,

welche der Pflege der Wissenschaften geweiht sind — und da natürlich auf

Kosten der fachmännischen Leser — solche botanische Exercitien betreibt,

gegen welche sich jeder Selbstbildungsverein einer besseren Mittelschule

verwahren würde. Im Ganzen — um mich eines Jägerausdruckes zu

bedienen — «schlägt er dabei Hacken» um der Kritik zu entgehen.

Zu diesem Ausspruche berechtigen mich wohl die Citate, welche den

strengsten Anforderungen der Wissenschaft entsprechen. So ist es mit

dem determinirenden Botaniker bestellt ; nun will ich mich mit dem

beschreibenden befassen.

Nachdem mich die in die Kultur übergehende Onobrychis (Espar-

sette) in entomologischer Beziehung interessirt hat, habe ich mich damit

auch botanisch befasst, und nachdem Herr Borbas darüber nicht nur

publicirt, sondern in der «Onobrychis Visianii» sogar eine neue Art auf-

gestellt hat, kam natürlicherweise auch diese an die Beihe.

KiTAiBEL beschreibt bekanntlich in «PI. B. Hung.» p. 115, unter dem

Namen «Hedysarum album» aus dem «Banate» eine Pflanze, welche er

auf Tab. 111 auch in gelungener Abbildung vorführt. Das ist nun heute die

Onobrychis alba W. Kit.

Die Vergleichung der Beschreibung mit der Abbildung belehrt uns

nun, dass entweder diese oder jene fehlerhaft ist ; denn die Beschreibung

sagt von der Frucht «legumen margine superiore rectiusculo inernii«,

wogegen diese obere Schneide der Frucht auf dem Bilde sogar mehrfach

bestachelt erscheint, wie dies die Copie la deutlich zeigt.

Es ist nun klar, dass dieser Widerspruch durch

Kitaibel's Werk nicht aufgeklärt werden kann, dass man ^«

also im Herbarium Kitaibel's Type untersuchen müsse.

Diese Type ist aber nicht vorhanden, und so bleibt nichts

anderes übrig, als in das «Banat» zu gehen, die Pflanze

aufzusuchen , und dadurch den Widerspruch zu lösen.

Zu diesem Verfahren müsste besonders derjenige seine

Zuflucht nehmen, der eine neue Art aufstellen wollte, weil
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ja doch die Aufstellung einer neuen Art ohne genaue Kenntniss der schon

beschriebenen Arten unmöglich ist.

Betrachten wir nun das Vorgehen des Herrn Bürbás. Er fand bei

Vidklau eine Onobrychis und verglich dieselbe mit Kitaibel's Beschrei-

bung, wo es geschrieben steht: olegumen margine superiore rectiusculo

inerini)), und da nun an der Pflanze von Vidklau auch die obere Schneide

der Frucht hestachelt war, so macht er eine neue Art, u. z. ohne Kitaibel's

Abbildung zu berücksichtigen.

Das ist aber noch nicht Alles, denn Boebás bildet

seine neue Art auf Taf. III der «Akad. Közi.» XIV, 1876

ab, ja er fügt sogar die Abbildung von 0. alba W. Kit.

und 0. Tommasinii Jord. bei. — Schon dieser Umstand

wäre genügend gewesen, ihn zu Kitaibel's Abbildung zu

leiten, den Widerspruch wahrzunehmen und daher seine

«neue» Art aufzubewahren, bis es gelungen wäre Kitaibel's

Art aufzuklären. — Er that dies aber nicht ; wir werden

sogleich sehen, wie er hier den «Hacken schlug».

Er Hess eine Frucht von 0. alba W. Kit. nach der

Besclireihimg anfertigen, wie dies der Umriss Ho, zeigt.

Dazu liess er jene der «neuen» 0. Visianii Borb. machen,

wie dies Fig. Ula zeigt. Der letzteren Zeichnung gemäss

sagt er dann, die obere Schneide der Frucht von 0. Vi-

siannii Borb. sei bestachelt, ja die Staheln seien «saepe

incurvi» ; dazu lässt er auch in derBerippung der Frucht

Unterschiede zeichnen.

Diese Abbildungen tragen den Stempel der Mache

an sich, ich entschloss mich daher, der Sache weiter

nachzugehen.

Herr Bohatsch war so freundlich in das «Banat»

zu reisen und etwa 80 Exemplare von 0. alba W. K., sämmtlich in Blüthe

und Frucht vollkommen entwickelt mitzubringen , deren nähere Untersu-

chung folgendes ergibt.

Die von ein und demselben Exem-

plare genommenen 37 Früchte zeigen

rücksichtlich der Sculptur (JNx) keine

Unterschiede ; rücksichtlich der Besta-

chelung dagegen die folgenden : Stachel-

anzahl an der Schneide 4 oder 5 ; wenn

5, dann steht ein gerader Stachel dort,

wo er nach Kitaibel nidit stehen sollte ;

an manchen Früchten sind die Stacheln auch gekrümmt, wie dies alles

Fig. IV, V, VI zeigen. Darnach wä,re Form IV die KiTAiBEL'sche Frucht;
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Fig. V die BoRBÁs'sclie Frucht ; Fig. VI könnte sogar eine neue Art sein —
wollte man nämlich Boruás's Verfahren copieren — leider, leider finden

wir alle diese Formen an ein und denselben Exemplare I

Daraus ergibt sich nun, dass Kitaibel's Beschreibanfi mangelhaft,

(We Abbildung dagegen, besonders in einzelnen Theilen, vortrefflich ist und

der Natur entspricht.

Als meine Untersuchung so weit gediehen war, hatte ich schon eine

Ahnung davon, was denn diese «neue» Onobrychis Visianii Borb. sei?

Aber ich war nun einmal entschlossen der Sache bis zu Ende nachzugehen

und alles mit eigenen Augen zu schauen.

Ich nahm also von Dr. BoebAs's Type Einsicht, und kann sagen,

dass ich auf den ersten Blick Onobrychis alba W. Kit. heraushatte.

An dieser merkwürdigen Type ist an zwei oder drei Früchten ein Stachel

gekrümmt, die Bestachelung entspricht meist jener, die ich sub VI dar-

gestellt habe ; die Früchte sind im Ganzen etwas kräftiger, was wohl

ausser der Verschiedenheit der Standorte, dem zuzuschreiben ist, was der

gewissenhafte, gute, alte Eochel wie folgt ausspricht: «Hedysaruni album

W. Kit. t. 111 planta in loco natali insignis ! . . . . decenium ultra repetito

colui, in 0. sativani transeunt.n

Nun und die Abbildungen des Herrn Borbas? die sind erdichtet,

besonders jene der «0. Visianii Borb.».

Als ich Herrn Borbas hierauf aufmerksam machte, meinte er, es

gäbe noch Unterschiede in den Blättern und in der Blüthe. Ich muss con-

statiren, dass die gesammten Blätterformen, wie sie Herr Borbás an

seinen vorgeführten Arten zeichnen liess, an ein und demselben Exemplare

der «banater» Pflanze auch vorkommen, weil sich überhaupt an jeder

beblätterten Pflanze grössere und kleinere Blätter finden. Was endlich die

Blüthe anbelangt, so ist an BorbAs's Type keine vorhanden, sie ist der-

selben einfach von zwei fremden Bruchstücken einer, der Art nach angeb-

lichen Onobrychis angedichtet, welche Bruchstücke jedoch weder Wurzel

noch Blätter noch Friichte zeigen, wohl aber eine braun verdorrte Blüthe,

welche zufälligerweise erst halbentwickelt ist.

Herr Borbás basirte seine Art auf ein Exemplar und zwei Fragmente,

ich habe dieselbe auf Grund von 80 Exemplaren beurtheilt ; er war zu

bequem sich von Kitaibel's Beschreibung bis zu dessen Abbildung zu

bemühen; ich verstand es bis in das «Banat» zu gelangen und erwarte

nun mit vollster Seelenruhe das Urtheil der scientia amabilis.

Hätte Herr Borbás das Herbarium des Nat. Museums eingesehen, so

hätten ihn die kräftigen Früchte der rumelischen 0. alba W. K. (Fri-

waldszky) sofort eines besseren belehrt
;
ja er hätte dort von Wolnï cul-

tivirte Exemplare dieser Art gefunden (N. M^) und hätte bemerken

können, dass die Früchte derselben auf ein Haar mit jenen von 0. Tom-
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1

stimmen !

Wir wissen nun auch, wie es mit dem Autor bestellt ist ; es erübrigt

also nurmehr der «Kritiker».

Ich wünsche mich auf zwei Fälle zu beschränken, nicht als ob ich

nicht dreiundvierzig nachzuweisen vermöchte, sondern weil ich an Kaum
sparen will.

Prof. Hackel hat bekanntlich unsere Hefte mit einer solchen

Abhandlung über Festuca beehrt, welche allgemein als ausgezeichnete

Arbeit anerkannt wurde. Herr Borbás hat nun auf Grund derselben seine

Festuca-Arten revidirt und das Eesultat in Nr. 2 der «Oest. Bot. Ztg.» 1879

p. 68, mitgetheilt; danach hätte er sieh überzeugt, dass seine Festuca

amethytina Host, eigentlich eine F. vaginata W. Kit. sei und umgekehrt

seine vaginata W. K. = amethystina Host. Nun beweist ihm aber

Prof. Keener in Nr. 3 der genannten Schrift, p. 73 u. w., dass die Sache

weder umgekehrt noch zurückgekehrt gilt, weil eben das, was Herr

Borbás als zwei Arten ansah, hlos eine Art, die um Budapest so gemeine

F. vaginata W. Kit. sei ; die F. amethystina sei gar nicht Host, sondern

Linné 1753, welche Herr Borbás einfach nicht kennt.

Janka führt in «Akad. Közi.» XII, 1874, Draba nemoralis var.

leiocarpa an, ohne den Autor anzuführen, weil diese Varietät ein altes

Ding ist, so zwar, dass sie selbst Boissier (Fl. orient. I, 1867, p. 303)

ohne Autor verzeichnet. Was thut nun Herr Borbás ? Er rügt Janka u. z.

verdächtigend, indem er die Sache so darstellt, als hätte Janka glauben

machen wollen, er sei der Autor der var. leiocarpa ! und setzt dann hinzu

der Autor sei Boissier ! womit dann Herr Borbás gründlich beweist,

dass er keine Ahnung hat, dass nicht Boissier, sondern Ledebour der

Autor ist, der die Varietät schon in der «Fl. rossica» I, p. 154, also 1842,

daher fünf und zwanzig Jahre vor Boissier (18G7) aufgestellt hat.

Der Vollständigkeit halber möge hier auch noch der «Eeferent» dar-

gestellt werden. Ich brauche es wohl nicht auseinander zu setzen, was Just's

vortrefflicher «Botanischer Jahresbericht» ist, welches die Ehren und Auf-

gaben dieses Unternehmens sind. Herr Just hat im IV-ten Jahrgänge für

das ungarische Florengebiet Herrn Borbás zugelassen. Und wie hat dieser

die Aufgabe gelöst ? Er benützt die Gelegenheit um seine botanischen Col-

legén vor der ganzen botanischen Welt förmlich zu prostitidrenf Herr Just

hat sich davon überzeugt, und hat sich sofort einen anderen Keferenten

ausersehen. Das characterisirt unseren Mann vollkommen.

Wenn wir jene neun Organe, welche Herr Bordás mit seinen «wissen-

schaftlichen» Arbeiten förmlich überfluthet, der Eeihe nach vornehmen,

so liegt sein System klar vor unsern Augen : in einer Schrift zu behaupten,

in der anderen zu widerrufen und überall um jeden Preis alles anzugreifen.
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Dieses System ist Ausfluss eines, bis zur Krankhaftigkeit gesteigerten

.Ehrgeizes, welcher sein Opfer unduldsam macht und zu ein-r Beschäf-

tigung aufstachelt, welche im Grunde genommen eine förmliche Gefähr-

dung der öffentlichen Sicherheit im friedlichen Keiche der scientia

amabilis und ein Verdruss für alle friedlichen Arbeiter ist.

Auf mich haben die Schriften des Herrn Borbás den Eindruck

gemacht, dass ihr Autor glaubt, derjenige sei der berühmte Mann, der

fort und fort, um jeden Preis und viel schreibt. In seinen Schriften hasten

die Perioden durcheinander; es ist ein ordentliches Fieber. Und doch

kann er es mir, dem Aelteren, glauben, dass dies vom Uebel ist ; nur der-

jenige ist der echte Mann der Wissenschaft, der nicht dem Piiihme nach

jagt, sondern, die Wissenschaft fest im Auge, immer gründlich schreil)t;

dazu gehören aber drei Dinge : Geniüthsriihe, Zeit and imverbriichliche

Wahrheitsliebe.

Der Eest ist Schweigen, welches ich auch allen jenen, die bisher auf

Herrn Borbás' Angriffe reflectirten, für die Zukunft hiemit bestens anem-

pfohlen haben will.

Pag. 163.

Cyclamina europaea, auctore Victore de Janka. Die lateinisch ge-

schriebene Tabelle bedarf wohl keiner Erläuterung.

Pag. 164.

Descriptiones plantarum novarum, auct. L. Simkovics. Mit lateini-

schen Diagnosen und Erläuterungen versehen.

Pag. 167,

Ueber Vesicaria microcarpa, von Dr. V. Borbás. Die kurze Bemer-

kung will eine «Berichtigung» des im ersten Hefte p. 73 erschienenen Arti-

kels «Zur Banater Flora« von V. von Janka» enthalten, siH'icht jedoch

nicht von der Sviniczaer Pflanze, worauf sich Janka's Ausführung grün-

dete, sondern von einer Baziascher Pflanze, wovon in Janka's Abhandlung

keine Kede war, und endet mit dem allerdings höchst merkwürdigen Satze,

in welchem Herr Borbás behauptet, er habe überhaupt nie gegen Janka von

der Sviniczaer Pflanze gesprochen ! Diese Behauptung verstösst gegen alle

Wahrheit, denn Herr Borbás hat thatsächlich in seiner Arbeit über Arabis

etc. von der Sviniczaer Pflanze gesprochen u. z. im XV. Bde Nr. VII. 1878

der ung. Akad. d. Wiss., p. 177, wo wörtlich zu lesen ist : « ü3. A. microcarijum

(Vesicaria Vis. non Neilreich, Janka) ; 64. A. edentulum (Vesicaria micro-

carpa Neilr. Janka non Vis)». Nun weiss es doch jeder Botaniker, dass die

Természetrajzi füzetek, m. kötet ii. i.s iii. füzet. 14
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Berufung auf Neilreich nur die Sviniczaer Pflanze betreffen kann, weil

eben Neilreich in seinen Nachträgen pag. 74 ausdrücklich sagt «Janka

fand diese Art auf dem Kalkfelsen Kukujovka . . . nördlich von Svinicza»

Im eigensten Interesse des Herrn Borbas wünschen wir, er möge in

Zukunft der Wahrheit ihr Recht geben.

MINERALOGIE.

Pag. 168.

Die Wolnjne von Krasznahorka-Váralja von Alexander Schmidt.

Eine deutsche Analyse dieser erschöpfenden Arbeit wird im nächsten Hefte

nachgetragen werden.


