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DIFFORMITATES ET MONSTROSITATES

COLEOPTERORUM,

a Joanne Frivaldszky enumeratse.

(Tab. IV., fiR. I—la)

1. Carabus catenatns Panz. $ difformis. Tab. IV. fig. d.

Capite et iDronoto normalibiis ; elytris aiitem elongato-ovatis, medio-

criter convexis, ab exemplaribus regularibus multo angnstioribus, septem-

striatis, striis internis sex profundis, subcrenatis, 4—6. laxe, septima vero

dense tuberculatis : interstitiis sex internis obtuse costatis, sparsim irregn-

lariter punctatis, tertio et quinte paulo latioribus. Antennarum articule ter-

tio quarto duplo longiore, octavo, sinistri lateris, curvato et septimo nonoque

duplo breviore. Sinistri lateris tarsi intermedii articulis 3—5 supra concre-

tis ; tarsus posticus vero, ejusdem lateris, quadriarticulatus esse videtur, et

articuli Ultimi très supra etiam concreti sunt.

In Museo Natiouali Hungarico e Fiume a D. Desiderio Kúthy.

Feje és torja rendes alkatú ; röptyi azonban sokkal keskenyebbek

mint a törzsíajnál s hét rovátkával vannak ellátva, melyek innensje hat

mély, rendetlenül kissé hornyolt, a 4—6. szétszórtan, a hetedik pedig srb-
ben szemercsés : a bens hat köztércse tompán bordáit, ritkásan pontozott s

a harmadik és ötödik valamivel szélesebb. A csápok harmadik izüléke a

negyediknél még egyszer hosszabb, a nyolczadik, a baloldalon, görbült s a

hetedik és kilenczediknél felényivel rövidebb. A baloldali láb középkocsájá-

nak o—5. izüleke felül összeforradt, a hátsó bal kocsán pedig csak négy izü-

lék látható s a három végs itt is összentt.

Fiuvw vidékérl, Kúthy Dezs úrtól, a M. N. Múzeum gyjtemé-
nyében.

"2. Plectes Crentzeri Fabr. var. baldensis Sch.^um J Tab. IV., fig. 7.

Elytro sinistro abbreviato, apice rotundato, supra dense et rugose
punctato, foveolis aeruginosis septem leviter impressis, prima ante medium
disci, secunda et tertia paulo infra medium contiguis, rehquis vero ante api-

cem irregulariter sitis et obsoletioribus, tuberculoque oblongo, parvo instructo.

E Monte Baldo, in collectione D. Josephi Geittner.
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A balröptyíi rövidebb a joljboldalinál s vége kerekített, febil síírtin,

redsen pontozott, valamint bet érczeszöld és sekély gödcircsével jelölt, me-
lyek elsje a röptyü korongja eltt, a második és harmadik valamivel lejebb

s majdnem összefolyó, a többi pedig a röptyü vége eltt rendetlenül Indye-

zett s enyészetes, azonfelül még itten egy kis hosszúkás dudorral ellátott.

A J5«/f/o-hegyrl, Geittner Józsiíf ur gyjteményében.

o. Cftlosoma inquisitor Lin. 5 Tab. IV., fig. S. pes dexter médius.

Trochanteris pedis dextri medii appendice 5 mm. longa, tenni, curvata,

exarticulata, apice tumidula et breviter uncata instructo.

E Comitatu Pcstiiicnsi in collect. Musei Nationalis Hungarici.

A közép jobl)lál)nak tompora 5 mm. hosszú, vékony, görbült, izülek

nélkiili, a hegyén vastagodott s itt rövid horgu toldalékkal.

Pest megyébl a M. N. Múzeum gyjteményében.

'(. Lncanns oervus L. var. capreolus SuLZ. 5 • Tab. IV., fig. í». caput.

Clypeo horizontaliter porrecto, medio inciso, sinistra parte mutillato.

dextra parte ver angulariter producto, extus appendice oblonga, connata,

apice ciliata aucto. Mandilnilis brevibus, basi normalibus, medio introrsum

flexis, ajjicem versus tumidis, intus dentibus novem armatis, dente quinto

majore cum quarto et octavo cum nono connatis, extus vero ter intrusis.

E Comitatu Cibiiiiciisi in Museo Nationali Hungarico.

A fej sisakja elre irányúit, közepén bemetszett, baloldala csonkult, a

jobb pedig szögletesen kinyúlt, oldalán hosszúkás, vele összeforradt s hegyén

pillas toldalékkal. Kágói rövidek, alai^juk rendes, közejién azonban befelé

görbültek s végeik vastagodottak, melyeken a baloldalon kilencz fog van, az

ötödik fog nagyobb s a negyedikkel, a nyolezadik pedig a kilenczedikkel ösz-

szeforradt s küloldalon háromszor benyomottak.

Szeben megyébl a M. N. Múzeum gyjteményében.

5. Geotrnpes mutator Maksh. Tab. IV , fig. lu. Pes antions dexter.

Femore pedis autici, dextri apicem versus valde dilatato, apice in ranios

très tripartito, quorum singulus tibia instructus est ; tibiis externis normali-

ter, intermedia vero inverse sitis.

E territorio Budapcsticmi in collectione D. Josephi Geittner.

A mells jol)bláb czombja kifele nagyon szélesedett s három ággal

végzd, melyek mindegyike egy-egy lábszárral bn- : a két széls lábszár

rendesen, a középs azonban ferdén helyezett.

Budai>í'sf vidékérl Geittner József ur gyjteményében.
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(i. Clytns arcuatns I.. T:ib. IV., tig. 1 1. ? •

Klyti-is inipcTtVctf cvolutis, dextro membrann oIkIucío
:
femore inter-

nii'dio sinistro infra mt-dium subito incrassato.

Ad Bndaiu'sthinm mensc Aprili inventus. In coll. Musei Nationalis

Ilungarici.

Köptyüi ki nem fcjlödöttek s a jobb röptyti hártyával van bevonva; a

bal közép-lál) czoml))a közepén tul hirtelen vastagodott.

Budapest vidéken ápril havában találtatott. A M. N. Múzeum gyjte-

ményében.

7. Cerambyx Scopolii FüssL. Tab. IV., fig. 12. c?-

Antennis ambabus in sinistra parte capitis sitis; una loco solito,

altera ver post banc in sinu oculi. Occiput capitis intrusum, scrobs anten-

nalis dextra vero fundo chitine repleta est.

E territorio Budapestincnsi a D. Desiderio Kúthy in Museo Nationali

Hungarico.

Mind a ket csáp a fej baloldalán helyezett ; az egyik a rendes helyen,

a másik pedig az elbbi mögött a szem öbleben. A fejtet benyomott s a

jobb oldali csáp-gödörcsének alapja chitinnel van kitöltve.

Budapest vidékérl, Kúthy Dezs úrtól, a M. Nemzeti Múzeum gyj-

teményében.

8. Dorcadion Merkli Gangl. Tab. IV., fig. 13. Ç .

Elytro sinistro nigro-holosericeo, dextro vero flavescenti-bruneo, seri-

ceo-micanti ; vittis dorsalibus ambabus infra medium interruptis.

In Asiae minoris monte Ak-Dagh a D. Eduardo Merkl lectus. In col-

lectione Musei Nationalis Hungarici.

A baloldali röptyü bársony-fekete, a jobb pedig sárgás barna, selyem-

fény mezzel, mind a kettn a két hát-sáv közepén túl félbeszakadt.

Kis-Azsiáhan az Agh-Dagh hegyen Merkl Ede úr által gyjtetett.

A M. N. Múzeum gyjteményében.


