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A Joanne Feivaldszky desoripta.
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leirta FeIVALDSZKY JáNOS.

i. Trechas (Auophthalmns) dacicns.

Testaceus vel rufo-testaceus^ nitidulus, palpis pedibusque dilutioribus.

Capite breviter obovali, sulcis frontalibus valde profundis, oculorum loco

macula parva, ellyptica, membranacea uotato ; anteDnis dimidio corpore

modice longioribus, pubescentibus. Pronoto breviter cordato, parum con-

vexo, tenuiter marginato, mox infra angulos anticos, non prominulos,

mediocriter rotuudato, hinc basin versus satis angustato, angulis posticis

parvis, acutiuscule prominulis, canalicula dorsali basi profundiore, margi-

uem anticum non attingente, foveolis basalibus sat profundis. Elytris

oblongo-ovalibus, latins marginatis, basi humeros versus parum obliquis

et utrinque modice impressis, mediocriter convexis, punctato-striatis, striis

internis tribus sat profundis, sed leviter punctatis, quarta leviter impressa,

reliquis vero tantum série punctorum minutorum, ad latéra fere penitus

evanescentium indicatis ; interstitio tertio infra basin et medio punctis

duobus majoribus interrupto, puncto tertio vero ad finem interstitii secundi

locato. — Longit. 3— 3V2"^i^^.

Quoad corj)oris et prœsertim pronoti forma TtccÍlo Hegedüsi valde

similis ; sed duplo minor et seriebus punctorum lateralium fere penitus

evanescentibus.

In montibus Hungária? meridionali-orientalis ab Eduardo Merkl

detectus.

Barnás vagy rötsárga, fényes, falámai s lábai kissé halványabbak.

Feje röviden visszárul tojásdad, homlokának barázdái nagyon mélyek,

a szemek helye kis kerülékidomú hártyás folttal jelölt ; csápjai féltestnél

kissé hosszabbak, pelyhedzök. Torja rövid szivded, kevéssé domborodott,

vékonyan párkányolt, mindjárt a ki nem álló elöszögletek mögött közép-

szeren kerekített, innét pedig alapja felé meglehetsen keskenyedett, hátsó
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szögletei kicsinyek s némileg hegyesen állnak ki, liosszosatornácskája alap-

jánál mélyebb, elöl pedig rövidített, a hátsó szögletek mellett lev gödör-

csék meglehetsen mélyen bevésettek. Röptyüi hossz-tojásdadok, széleseb-

ben párkányoltak, alapjuk a vállszögietek felé kissé ferde s mindkét felén

kevéssé benyomott, felületök középszeren domborodott, pontozott rovátkú,

melyek három innensje meglehets mélyen bevésett, de sekélyen ponto-

zott, a negyedik sekély, a következk csak gyönge s a legszélsbbek úgy-

szólván majdnem egészen elenyészett pontok által kcpviselvék ; a negyedik

köztércse ell s közepén két nagyobb pont által félbeszakított; a harmadik

pont pedig a harmadik terese végénél helyezett. — Hossza 3

—

BVs"")^,,.

Testének, de fleg torjának alakjára nézve a Trcdnis Hegedüsihez

igen hasonló ; de csak félakkora s röptytiinek oldalvésmenyei még enyé-

szetesebbek.

A krassó-szörénymegyei havasokon Merkl Ede szorgalmas búvárunk

födözte fel.

2. Ochthebins candatns.

Oblongo-ovalis, parum convexus. Capite triangulari, sparsim punctu-

lato, fusco, plerumque viridi-aneo, foveolis duabus inter oculos tertiaque

parva in vertice instructo ; antennis et palpis testaceis. Pronoto cordato,

brunneo, saepe íeneo-micanti ; lateribus infra tertiam partem basin versus

valde angustatis et membrana angusta, albida cinctis ; angulis anticis valde

callosis; dorso canalicula longitudinali, utrinque abbreviata, juxta hanc

foveolis quatuor, posticis oblongis, ad latéra impressione flexuosa notato
;

interstitiis sparsim punctulatis. Elytris ovalibus, fulvis vei brunneis, parum

nitidis, infra humeros, modice callosos, fere usque ad medium sensim am-

pliatis et hic latius marginatis, dein apicem versus valde angustatis, apice

productis, ideoque abdomine longioribus ; supra parum convexis, dense

punctato-striatis, interstitiis striis vix latioribus et transverse rugosiusculis.

Subtus niger, fere opacus, rugosiuscule-punctatus griseoque pubescens;

pedibus testaceis. — Long. l'^/3'%i.

Ochthehio metalles centi proximus ; ab hoc colore, pronoti callo angu-

lorum anticorum valde elevato elytrisque apice magis productis differt.

In Transsylvania ad Salisburgum (Vízakna, Salzburg) lectus.

Hossz-tojásdad, kevéssé domborodott. Feje háromszög, szétszórtan

pontozott, barna, többnyire bronszszín, a szemek közt két gödörcse van

s egy harmadik kisebb a fejtetön; csápjai s falámai barna-sárgák. Torja

szívded, barnás, gyakran érczesen fényl ; oldalai harmadrészén túl az alap

felé nagyon keskenyedettek s fehéres, keskeny hártyával szegélyzettek
;

elöszögletei nagyon havadályosak ; háta hossz-csatornácskával, e mellett

két-két gödörcsével s oldalvást egy-egy kajsza benyomással ellátott, a

csatornácska elül-hátul rövidített s a hátsó gödörcsék hosszúkások, a többi
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felületen apró, szétszórt pontok mutatkoznak. Köptyííi tojásdadok, barna-

sárgák vagy barnák, kevés fénynyel ; kissé duzzadt vállszögleteik mögött

majdnem közepükig lassanként szélesbedettek és itt szélesebben párká-

nyoltak, azután bütüjök felé nagyon keskenyedettek s végeiken kinyúltak,

a potrohnál hosszabbak ; felületök kevéssé domborodott, sr pontozott

rovátkákkal, melyeknél a köztércsék alig szélesebbek s haránt redsek.

Alul fekete, majdnem,homályos, redsen pontozott és szürke finom szrök-

kel födött; lábai barna-sárgák. •— Hossza IVs'^j.

Legközelebb áll az Ochthchivs imiallescenshez ; ettl azonban színe,

torjának nagyon duzzadt elszögletei és röptyüinek jobban kiálló bütüje

által különbözik.

Erdélyben Vizakna mellett találtatott.

3. Liathrobiam (Glyptomeras) coecam.

Elongatum^, ferrugineum, nitidulum, palpis pedibusque rufis. Capite

obovato, pronoto parum latiore, laxe punctato pubescentique ; fronte de-

clivi ; oculorum loco macula membranacea, pallida minutaque notato
;

antennis capite pronotoque brevioribus, articulo primo mediocriter elon-

gato et incrassato, secundo tertioque subißqualibus, latitudine parum lon-

gioribus, sequentibus rotundatis, ultimo breviter ovato. Pronoto latitudine

dimidio longiore, fere jjarallelo, angulis rotundatis, parum convexo, capite

densius punctato, linea longitudinali sat lata Isevi instructo et pubescentia

suberecta vestito. Elytris latitudine pronoti et hoc tertia parte brevioribus,

non profunde, fere seriatim punctatis, breviter pubescentibus, utrinque ad

latéra longitudinaliter obsolete impressis, apice interne versus modice obli-

que truncatis. Abdomine elongato, fere parallelo, tantum ante apicem

parum latiore, subtilius disperseque punctato ; segmento sexto ventrali

prodiicto et apice acuto. Pedibus validis, femoribus anticis subtus infra

medium profunde excisis, ideoque angulatis ; tibiis anticis, modice curvatis,

infra basin angulatim dilatatis, dilatatione subtus impressa, transversim

sulcata, sulcis pilis rigidis, flavescentibus sericeoque micantibus concinne

ciliatis ; tarsis anticis dilatatis et subtus papulosis. — Long. S**^«.

In sylvis Comitatus Crassoviensis sub foliis deciduis aggregatisque a

Joanne Pavel, Musei Nationalis Hungarici collectore, detectum.

Nyúlánk, rozsdabarna, falámai s lábai rötsárgák. Feje visszárui tojás-

dad, a torjnál csak kevéssé szélesebb, szétszórtan pontozott s pelyhes szrö-

zettél ellátott, homloka lejts ; a szemek helye kis, fehér, hártyás folttal

jelölt; csápjai a fejnél és torjnál rövidebbek, pelyhesek, els ízök közép-

szeren hosszabbított és vastagodott, a második és harmadik majdnem egyen-

lk és szélességöknél kevéssé hosszabbak, a következk kerekdedek, a végs

pedig rövid tojásdad. Torja szélességénél még félszer hosszabb, majdnem

párhuzamos, szögletei kerekítettek, felülete kevéssé domborodott s a fejnél
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srbben pontozott, sima hosszvonallal és kissé emelkedett szrözettél

ellátott. Eöptyi olyan szélesek mint a törj s ennél egyharmadával rövideb-

bek, nem mélyen, majdnem sorosan pontozottak és rövid szrösekkel,

valamint mindkét oldalán enyészetes benyomással ellátottak, végeik pedig

kissé ferdén befelé metszettek. Potroha hosszú, majdnem egyenlen szé-

les, csak vége eltt kevéssé szélesbedett, finom, szétszórt pontozattal ; hasá-

nak hatodik szelvénye hátrafelé hosszabbodott s vége hegyes. Lábai vas-

kosak, mells czombjaik alnl közepök mögött kimetszettek s azért szöglete-

sek; a mells lábszárak kissé görbültek, töveik alatt szögletesen szélesbe-

dettek, alul a szélesedés benyomott s néhány haránt rovátkával ellátott,

melyek szélei merev, sárgás selyemfény szrökkel ékesen szegélyzettek ;

a mells kocsák szélesbedettek s alul szömölcs-pikkelyesek.— Hossza 5'"*/^.

A krassómegyei Eumunyest vidéki erdkben lehullott s összehalmo-

zódott falevelek alatt Pavel János múzeumi gyjt födözte fel.

4. Bathyscia Merklii.

Breviter ovata, fulvo-sericeo pubescens, ferruginea, antennis palpis

tarsisque dilutioribus. Capite dense, subtiliter punctato ; antennis dimidii

corporis longitudine, clava elongata et parum incrassata. Pronoto latitu-

dine dimidio breviore, lateribus antice subito rotundatim angustatis, basi

utrinque sinuato, angulis posticis mediocriter productis ; supra convexo et

dense subtiliter punctato. Elytris basi pronoti baseos latitudine, humeris

modice depressis, ideoque infra hos lateribus parum sinuatis, dein apicem

obtusum versus sensim angustatis, supra sat convexis, dense subtiliterque

punctatis, punctis transverse aciculatim junctis. — Long. 2^/2*'^.

Magnitudine Bathysciae Freyeri et KhevenhüUeri ; ab utraque pro-

noto antice minus angustato et magis rotundato elytrisque apicem versus

minus angustatis differt.

In montibus Hungáriáé meridionali-orientalis ab Eduardo Merkl

inventa.

Eövid tojásidomú, rozsdabarna szin és barna sárga selyemfény

szrözettél borított ; csapjai, falámai és kocsái kissé halványabbak. Feje

srn, finomul pontozott ; csápjai féltest hosszaságúak, bunkójuk kinyúlt

és kevéssé vastagodott. Torja szélességénél félszer rövidebb, oldalai ell

hirtelen kerekítve keskenyedettek, alapjának széle mindkét felén öblös,

hátsó szögletei kissé kiállók ; felülete domborodott és srn, finomul ponto-

zott. Eöptyi alapjukon olyan szélesek mint a törj alapja, vállszögleteik

kissé benyomottak, miért is ezek alatt szélei kevéssé felhajlottak és tompa

bütüjök felé lassanként keskenyedettek ; felül meglehetsen domborodot-

tak, srn és finomul pontozottak, a pontozat haránt karczokkal összekö-

tött. — Hossza 2V.%.
A krassó-szörénj^megyei hegység erdejében Merkl Ede találta.
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A Bathijscia Freyer i es Klievenhiilleri\el egyenl nagyságú ; ele torja

elöl kevésbbé keskenyedett és jobban kerekített^ valamint röptyüi is a

bütü felé kevésbbé keskenyedettek.

5. Centhorrhynchas Knthyi.

Breviter ovatus, obsoiire cœriileo-viridis, subnitidus. Capite nigro,

dense piinctato ; rostro capitis pronotique longitudine vei paulo lon-

giore, parnm eurvato, punctato-striato, siipra cariniila bevi iustriicto, apice

líBvi ; antennarum funiculo septem-articulato, articulo primo secundo cras-

siore et modice longiore, reliquis longitudine decreseentibus et sensim cras-

sioribus, sejjtimo globoso. Pronoto Iransverso, iníra medium valde rotun-

dato, hinc versus marginem anticum, parum elevatum et sat jjrofunde

constrictum, angustato, disco convexo, nigro, obscure metallescenti, antice

versus latéra depresso, dense punctato, punctis setam brevem ferentibus,

basi medio foveola, ad latéra ver tuberculo minuto, transverso instructo.

Elytris pronoto latioribus et hoc adhuc semel longioribus, basi marginíitis

et modice transversim depressis, humeris callosis, metallico-micantibus,

dorso valde convexis, sulcatis, sulcis basi profundioribus, rugis transversis,

remote interruptis, squammuli^que cauis, angustis, instructis; interstitiis,

sulcis duplo latioribus, marginatis, fossulis parvis, leviter, impressis, seria-

tim vei hinc inde duplicatim insculptis et setulis minutis vestitis, ad apicem

ver parum muricatis. Subtus cœruleo-virescens, dense et sat rude j)uncta-

tus, punctis squammis albis tectis; pedibus nigris, albosetosis, femoribns

dente parvo armatis. — Long. 2V2''^.

A notis speciebus cœrulei viridique coloris forma pronoti, sculptura-

(pie elytrorum valde differt.

Ad Budapestinum et circa pagum Péczel a Desiderio Kiithy, Coleop-

terorum collectore assiduo, detectus.

Piövid tojásdad, homályosan kékes-zöld és kissé fényes. Feje fekete,

srn pontozott; ormánya a fej és törj hosszaságú vagy valamivel hosz-

szabb, kevéssé görbült, pontozott rovátkú, felül sima ormóval és hegye

szintén sima; csápjainak ostora 7 ízülék, az els ízülék a másodiknál vas-

tagabb és kissé hosszabb, a többi lassanként rövidebb és kevéssel vasta-

gabb, a hetedik gömbös. Torja haránt, oldalai közepök mögött nagyon

kerekítettek, innét a kevéssé felhajlott és meglehetsen összeszorult elszél

felé keskenyedettek, korongja domborodott, fekete, homályos érczfénynyel,

elül az oldalak felé benyomott, srn pontozott, a pontok rövid szrcsék-

kel fölszereltek, alapjánál közepén gödörcse, oldalain pedig kis, haránt

emelkedettség van. Piöptyi torjánál szélesebbek és még egyszer hosszab-

bak ; alapjuk vékonyan párkányolt s kissé harántan benyomott, vállszög-

leteinél fémes dudorral : felületök nagyon domborodott, barázdált, a baráz-

dák ell mélyebbek, haránt emelkedettségekkel hosszgödörcHékre szótvá-
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laszti ák, melyekben fehérszürke hossz-pikkelyek vannak; a köztércsék a

barázdáknál még egyszer szélesebbek, párkányoltak, kis, sekély benyomá-

sokkal sorosan vagy itt-ott kettsen, és gyönge szörcsékkel ellátvák, végeik

eltt pedig néhány dudorka van. Alul kékeszöld, srn, meglehets durván

pontozott és fehéres pikkelyekkel borított ; lábai feketék, fehér szrökkel,

ezombjaik kis foggal fegyverzettek. — Hossza i^k''%n-

E nem kék vagy zöldszin fajaitól : torjának idoma s röptyinek vés-

ményei által nagyon különbözik.

Budapest környékén a Bakoson és Péczel vidékén Kúthy Dezs fö-

döztefel; s e faJDak nevérl való elnevezés által a hazai rovartanterén

szerzett érdemeit kívántam méltányolni.

G. Gyiiandrophthalma transsylvanica.

Brevíter ovális, cœruleo- viridis, vei viridi-cœrulea, subnítida. Capite

metallíco-virídí, fronte rugoso-punctata, inter oculos transversím impressa,

occipite convexo, sparsim subtiliterque punctato, post oculos strigoso, medio

ver foveola notato ; ore, palpis antennisque nigris, horum articulis basalibus

quatuor rufis. Pronoto transverso, rufo, antice posticeque subtiliter sparsim

punctato. Elytris coeruleo-viridibus vei viridi-coeruleis, subdense rudeque

punctatis, ]3unctis hincinde brevíter seriatis, ad apícem laxíoribus. Ventre

dense transversím acículato, cínereo pubescente ; maris segmento ultimo

medio sublaevi. Pedíbus rufis, femoríbus secundi paris fere usque ad me-

dium, posticis ver excepto apice nígro-virescentibus ; tibíis supra apícem

plus-mínusve infuscatis; tarsis nigris. — Long. 4V2—5™/„.

A Gynand. salicma fronte fortius rugoseque, elytris paulo rudíus et

laxíus punctatis ; femoríbus ulteríus nígro-virescentibus et tarsis nigris

dístincta.

In Transsylvania inventa est.

Eövid tojásdad, kékes-zöld vagy zöldes- kék, középszer fénynyel.

Feje érczes-zöld, homloka hossz-redsen pontozott, a szemek közt harántan

benyomott, fejtetje domborodott, finomul, szétszórtan pontozott, a szemek

mögött karczos s közepe gödörcsével jelölt; szája, falámaí és csapjai fe-

keték, ez utolsók 4 töví ízüléke barnás-vörös. Torja haránt, rt-szín, ell-

hátul finom, szétszórt pontokkal. Köpfcyi kékes-zöldek, vagy zöldes-kékek,

meglehets durva és sr, itt-ott rövid sorokat képz pontozattal, mely a

bütü fölött ritkásabb. Hasa srn, harántan karczos és szürke szörcsékkel

borított ; a hím utolsó has-szelvénye közepén majdnem sima. Lábai barna-

vörösek, a középsk czombjai körülbell közepökig, a hátsóké, végeiket ki-

véve, sötét-zöldek; a lábszárak hegyeik fölött többé-kevésbbé füstösek, a

kocsák pedig egészen feketék. — Hossza 4V2—5»%;.

A Gyiiand. sdliciiui-tl mélyebben s redsen pontozott homloka, va-
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lamivel erösebbeii és kissé ritkábban pontozott röptyi, valamint lábainak

eltér szinezete által különbözik.

Erdélyben találtatott.

7. Cryptocephalns oarpathicns.

Crypt. ocellatus Drap. var. b. Ç Weise. Naturg. der Ins. Deutschl. 188:2. VI. Band,

pag. 2áO.

Niger, nitidus. Capite nigro, ore rufesceuti-íiavo, fronte sparsim punc-

tata, longitudinaliter canaliculata et medio Immaculata, tantum maris ad

emarginaturam oculorum macula parva, flavida notata ; antennarum arti-

culis 4—6 basalibus testaceis. Pronoto convexo, autrorum versus valde

angustato, obsolete disperseque j)unctato. Elytris subparallelis, infra callum

liumeralem, modice transversim lateraliter impressis et apicem versus pa-

rum ampliatis : supra striato-punctatis, interstitiis lasvibus, internis planis,

lateralibus ver modice convexis. Subtus niger, subnitidus
;
pro- et meta-

sterno subrugose, ventre aciculatim punctato; maris segmento ventrali ultimo

modice transversim eoncavo, feminae ver longitudinaliter impresso. Pe-

dibus rufo -testaceis : femoribus anterioribus supra, posticis vei nonnunquam

etiam mediis, excepta basi et apice, nigris ; tarsis apice modice infuscatis.

— Longit. !2i/2—3%.
A Cryptoc. ocdlato statura angustiore, fronte medio Immaculata pe-

dumque colore differt.

In montibus Carjjathicis Hungari* septentrionalis lectus.

Fekete, fényes. Feje fekete, szája vöröses- sárga, homloka szétszórt

pontokkal és hossz-csatornával, közepén folt nélkül, csupán a himnél a

szemek kimetszésében kis, sárga foltocska van ; csápjainak tövi 4—6 izü-

léke röt-sárga. Torja domborodott, elre nagyon keskenyedett, enyészetesen

és szétszórtan pontozott. Eöptyi majdnem párhuzamosak, csak végeik felé

kevéssé szélesbedettek, duzzadt vállszögleteik mögött oldalvást kissé benyo

mottak ; felületök vonalasán pontozott, köztércséik simák s az innensk

laposak, a szélsk pedig kissé domborodottak. Alul fekete, kevés fénynyel
;

el- s közép-melle kissé redsen, hasa pedig karczosan pontozott ; a hím

utolsó szelvénye kevéssé harántan homorú, a nstényé hosszában benyo-

mott. Lábai rtsárgák, a két els pár czombjai felül, a hátsók, vagy néha kö-

zépsk is, töveiket s hegyeiket kivéve, feketék ; a kocsák végei kissé füs-

tösek. —Hossza 2V2—3*%i.

A Cryptoc. ocellatus -tói valamivel nyúlánkabb alkata, közepén nem
foltos homloka s másképen színezett lábai által tér el.

A magyarországi Kárpátok lánczolatán Liptó-, Szepes- és Máramaros-

megyeben fordul el.
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8. Clirysomela Weisei.

Subaptera, breviter ovalis, supra atro-CŒTulea, olivacea vei rariiis

fiisco anrichalcea; subnitida. Capite sparsim subtiliterque punctato ; frontis

medio linea lo.ngitudinali sat subtili, inter antennas impressione angulata,

ntrinque profund iore, insculpta; antennis capite pronotoque longioribus,

articulis duobus basalibus apice rufis. Pronoto transverso, longitudine adhuc

semel latiore, apicem versus valde parum angustato, lateribus iam rectis,

iam medio vei ante medium modice arc-uatis, supra parum convexo et an-

trorsum versus modice declivi, sat dense, inaequaliter punctato, ad latéra

parum calloso, callositate subtiliter subdisperse punctulata, intra banc vix

vei tantum planiuscule impresso et fortius, quam disco, punctato; juxta

marginem série punctorum majorum, subremote distantium, instructo,

horum in angulo antico sito setam ferente. Elytris basi pronoto parum

latioribus, feminae magis quam maris medium versus ampliatis, dein apicem

versus rotnndatim angustatis, supra, prsesertim apud feminam, valde con-

vexis, sat dense et fortius, quam pronotum, punctatis, punctis hinc inde

rugatim coniluentibus, dorso interdum lineis duabus irregularibus, Isevibus

instructis, interstitiis vero punctis obsoletis sparsis. Subtus cum pedibus

nigro-cœrulea, nitida; meiasterno rude, ventre subrude rugosiusculeque,

pedibus vero sparsim, subtiliter punctatis. Long. 7V2—9V2 »'^,.

Chrysom. hungaricae, cœrulei» et globipenni affinis ; ab his praesertim

pronoti forma, hujus et elytrorum sculptura valde differt.

In montibus Hungáriáé meridionali-orientalis détecta et in honorem

Julii Weise, de familia Chrysomelidarum Europae eximio modo meriti,

denominata.

Rövid szárnyú, rövid tojásdad; felül sötétkék, sötét-zöld vagy néha

sötét sárgaréz-Bzínü és középszeren fényes. Feje szétszórtan és finomul

pontozott, homloka hossz-csatornácskával és a csápok közt haránt, szög-

letes, mindkét felén kissé mélyebb benyomással jelölt; csápjai a fej és torj-

nál hosszabbak, a két els izülék hegye vöröses. Torja haránt, hosszánál még
egyszer szélesebb, elre csak kevéssé keskenyedett, szélei majd egyenesek,

majd közepén vagy közepök eltt kissé ivesek ; felül csekélyen domboro-

dott, kissé elre lejts s meglehe's srn, rendetlenül pontozott; olda-

lainak duzzadása csekélyen emelkedett, finomul, kissé szétszórtan pon-

tozott, e mellett alig, vagy csak kissé lajjosdadan benyomott, valamivel

ersebben mint közepe pontozott, a szélek hosszában pedig soros, nagyobb

pontokkal ellátott, melyek közül az elöszöglefcen lev sertével fölszerelt.

Röptyüinek alapja a torjnál kevéssel szélesebb, közepeik felé a nsténynél

jobban, mint a hímnél szélesbedettek, azután bütüjök felé kerekítve kes-

kenyedettek ; felül nagyon domborodottak, különösen a nsténynél, meg-

lehets srn s ersebben mint a törj pontozottak, a pontok itt-ott redsen
összefolynak, hátukon néha két rendetlen, sima vonallal, a köztércséken
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pedig enyészetes, széfszórt pontocskákkal. Alul a lábakkal együtt sötét-kék,

fényes; hátsó melle durván, hasa kissé gyöngébben, de redsen, a lábak

pedig finomul és szétszórtan pontozottak. — Hossza 7^/2— 9^/2 *%j.

Chrijsomela humiarica, coerulca és globipcnnís-sel rokon; melyektl

azonban, különösen torjának alakja és röptyinek vésményei által nagyon

különbözik.

A magyarországi s erdélyi délkeleti hegységekben találtatott és Weise

GiuLÁ-nak. a Chrysomelidák családja nagyon érdemes míveljének, tisz-

teletére neveztem el.

9. Chrysomela enrina.

Obovalis, alata, íüsco-aurichalcea, subilitida. Capite disperse pun-

ctato, leviter canaliculato et ante canaliculam angulatim transverse im-

presso, x^ntennis dimidio corpore parum brevioribus, nigris, articulis basa-

libus duobus totis, vei tantum subtus rufis, nonnunquam etiam tertio et

quarto apice rufescentibus. Pronoto transverso, antrorsum versus mediocriter

angustato, marginibus fere rectis, vel antice parum rotundatis, angulis

anticis prominulis ; supra antrorsum versus modice declivi, sublaxe et sat

subtiliter, vel subdense et rudius subrugose punctato ; callis lateralibus basi

impressione profunda, medio et antice leviori, sed rude punctata, sejunctis,

punctis medio ad callos extendentibuF. Scutello Isevi. Elytris basi pronoto

paulo latioribus, infra medium versus sensim ampliatis et apice obtuse

rotundatis, supra retrorsum versus sensim convexioribus et postice valde

declivibus, sat dense punctatis, hinc inde, prascipue vero postice rugosius-

culis, punctis tria paria serierum irregularium formantibus, inter has lineis

Isevibus, nonnunquam modice elevatis, medio vel infra medium desinen-

tibus et subtiliter sparsim punctatis. Subtus nigro-olivacea vel fere nigra,

subtiliter, subdisperse, saepe rugosiuscule punctata ; maris segmento ultimo

foveola transversa notato. — Long. 5V2—7'"%.

Quoad corporis formám Chrijsom. asckpiadi et aurichalceae utcunque

similis ; ab utraque tamen colore sculpturaque discrepans.

In montibus comitatus Bihariensis et ad balneas Herculis Meha-

dienses inventa.

Visszárul. tojásdad, szárnyas, sötét-sárgaréz-színü, középszeren fé-

nyes. Feje szétszórtan pontozott, sekély hosszcsatornácskával s ez eltt

haránt szögletes benyomással. Csápjai féltestnél kissé rövidebbek, feketék,

a két tövi izülék vagy egészen, vagy csak alul rtszin, néha a harmadik és

negyedik hegye is vöröses. Torja haránt elre középszeren keskenyedett,

oldalai majdnem egyenesek, vagy csak elül kissé kerekítettek, elöszögletei

kiállók; felül elre kissé lejts, ritkásan és meglehets finomul, vagy kissé

srbben és ersebben, itt-ott redsen pontozott; duzzadt széleimellett,

alapja eltt, mélyen benyomott, közepén és elül pedig sekélyebben, de itt

Tcrménzetrajzi /ügetek. VII. köt. -
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durván pontozott, mely pontozat közepén a duzzadásra is kiterjed. Paizsa

sima. Röptyüi alapjukon a törj alapjánál valamivel szélesebbek, oldalvást

hátrafelé közepükön túlig lassanként szélesbedettek, felül hátrafelé las-

sanként domborodottak, hátul pedig tompán kerekített bütüjök felé nagyon

lejtsek ; meglehets srn pontozottak, a pontozat itt-ott, különösen hátul

redsen összefolyó, azonkívül három páros, rendetlen sort képz, melyek

közt a sima vonalak néha kissé emelkedettebbek, a röptyk közepéig, vagy

azon túl terjedk és igen apró, szétszórt pontokkal ellátvák. Alul sötét-zöld,

néha majdnem egészen fekete, finomul és meglehetsen szétszórtan, gyak-

ran redsen pontozott ; a hím hasának utolsó szelvényén haránt gödörcse

van. Hossza SVá—7*%^.

Testének alkatára nézve a Chrysom. asdepiadís- és aiirichalcea-hoz

meglehetsen hasonló ; de színe és vésményei által mindketttl eltér.

A Bihar-hegységben és a mehádiai Herkules-fürd környékén talál-

tatott.


