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II.

43. Cremastus oculatus n. sp. cT .

A szájpajzs keskeny, széle egyenes, nem kerekített, az alsó ajak ki-

látszik ; a szemek és a szemecskék nagyok ; a tor pontozott, fényl ; az

area petiolaris barázdás, az area supero-media elszórtan pontozott és egy-

mástól nincsenek elkülönítve. A szárnyak víztiszták ; a sugárér els ága

hosszabb az ékalakú szárnyjegy átmérjénél, a második ág egyenes ; a

sugársejt nagy ; a dicoidalsejt hosszabb a brachyalsejtnél. A potroh els

ize kevéssé fényl, lapos, oldalai kissé szegélyzettek, oldalbarázdája rövid,

vége laposdad ; a második íz finoman barázdás, fénytelen.

Fekete ; a rágok vörösek ; a bels szemkeret és a hátsó a halántékon

sárga ; a has barnán foltos ; az els lábpár czombja és szára vöröses, a

többi láb az izületeken sárgás. Az erezet sötétbarna, a szárnyjegy fekete,

a pikkely sárga. — Hossza 11 mm.
Budapest : Hármashatárhegy, 1896 máj. 11 ; Siófok.

A Crem. interruptor-ià\ (Thomson Op. Ent. p. 1450. f ;
Gkav ?) hosszú

discoidalsejtje, fekete teste es tapogatói által különbözik.

44. Cremastus arenosus n. sp. c? Ç .

A szájpazs félköralakú, az ajak nem látható ; a pofák közepes hosz-

szúságuak, a tor srn pontozott, alig fényl, hátbarázdái ell ki vannak

* Lásd az els részt : Természetrajzi Füzetek. XXII. 1899, pag. 513.

** Siehe den ersten Thcil : Természetrajzi Füzetek. XXII. 1899, pag. 231.
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fejldve ; az oldalak fénylk, az area petiolaris barázdás, az area supero-

media fénj^es, elszórtan j)ontozott és a kett a Ç -nél nincsen egymástól

elkülönítve. A sugárér els ága hosszabb az ékalakú szárm-^jegy átmérjé-

nél, a második ág vége kissé begörbült ; a discodialsejt hosszabb a braehyal-

sejtnél. A potroh els ize lapos, fényes, gyengén szegélyezett ; oldalbaráz-

dája végig fejlett, keskeny és egyenes ; az iz vége domború és fénytelen ;

a második iz majdnem brnemü és fénytelen.

Fekete ; a szájpajzs, a rágok és a tapogatók sárgásbarnák, az els

néha feketén foltos ; a bels szemkeret majdnem egészen, a küls fönt a

halántékon sárga; a második potrohiz hasa sárga, a következ iz foltos, a

többi fekete, néha a középs izek hátsó szélei a középen igen keskenyen

vörösek. A szárnyak fehéresek, az erezet barna, a szárnyjeg}' sárgásbarna,

a pikkel}' sárga. A lábak vörösek ; a csipk és tomporok feketék, a mellsk

elül, a hátsók legfeljebb a végükön fehéresek; a hátsó czomb vörösbarna,

vége \dlágosabb ; a hátsó szár feketés, a közepe világos ; a hátsó taxsusok

barnák. Hossza 5 mm. ; a tojócs hosszabb a potroh felénél. A cf arcza

sárga ; néha a második j^otrohiz vége és a harmadik közepe vörös.

Budapest : Eákos-patak környéke, 1S96 jul. 15

—

aug. 15.

A Cr. schoenobiiis-tól (Thoms, 1. c. p. 1446), egyszinü tora által

különbözik. Körülbelül 30 példányom van, melyek egymással teljesen

megegyeznek.

45. Cremastus partitus n. sp. c? .

A hátvarratok mélyek és hosszúak ; a tor karcsú, a pajzs közepéig

szegélyzett ; az area postica barázdás, a superomedia pontozott, a kett el

van különítve. Az els potrohiz nyele lapos, oldalbarázdája rövid, nem éri

a nyél tövét, az íz vége domború. A szárnyak nem fehéresek; a visszafntóér

kifelé álló érfüggelékkel ; a discoidalsejt egyenl a brachyalsejttel ; a ner-

Tus parallelus a brachyalsejt közepébl ered.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a csáp els ize, a szemkeret elül széle-

sen, hátul keskenyen és a pofák sárgák. A lábak vörösek ; a mells csípk

és tomporok sárgák, a kozéjîsôk töve fekete, a hátsók egészen feketék ; a

hátsó czomb barna, vége világosabb ; a hátsó szár közepe fehéres, vége és

töve barna. A második és harmadik potrohiz hátsó széle vörös. A szárny-

erezet barna, a szárnyjeg}' feketés. — Hossza 7 mm.
Fonyód.

A Cr. areonsus-tó\ hosszabb és mélyebb hátvarratai, rövidebb discoi-

dalsejtje és függelékkel ellátott visszafntóere által különbözik.



ADATOK A MAGYARORSZÁGI FÜRKÉSZD DARAZSAK ISIVIERETEHEZ. 3

40. Cremastus caudatus u. sp. ç .

A szájpajzs keskeny, széle majdnem egyenes ; az ajak szabadon áll
;

a fejtet keskeny ; a tor pontozott, kevéssé fényl, a hátvarratoknak csak

nyomaival ; az area petiolaris barázdás, a siipero-media fényl, csak gyéren

pontozott, s a kett nincsen egymástól elkülönítve. A sugárér els ága

hosszabb az ékalakú szárnyjeg}' átmérjénél, a második kevéssé kacskarin-

gós, a sugársejt fels-küls sarka megnyújtott ; a discodialsejt hosszabb a

brachyalsejtnél. Az els potrohíz fényes, lapos, csak kissé szegélyzett,

oldalbarázdája végig futó és kevéssé görbe ; az iz vége domború ; a máso-

dik íz tökéletlenül barázdás, fénytelen.

Fekete ; a rágok vörösbarnák ; a bels szemkeret a csápok mellett, a

küls fönt a halántékon sárgásvörös. A lábak feketék ; az els lábpár

czombja és szára vörösbarna, tarsusa barna ; a többi lábak csak az izüle-

teken vörösek. A második potrohíz hasa sárga, a il—4 íz hátsó szélének

közejje vöröses. A szárny barnás, a stigma fekete, az erezet sötétbarna, a

piklíely sárga. — Hossza 9, a tojócs 6 mm.
Budapest: Kis-Tétény, 1896 máj. 29.

Keskeny szájpajzsa, nagy discoidal-sejtje, kinyúló sugársejtje, fekete

tapogatója és hosszú tojócsöve által jellemzett faj.

47. Cremastus ornatus n. sp. cf.

A száj pajzs félköralakú, a fejtet keskeny ; a tor finoman pontozott,

gyengén fényl és karcsú, a hátvarratok nincsenek kifejldve ; az area-

petiolaris barázdás, a supero-media sima, a kett nincsen egymástól el-

különítve. A sugárér els ága hosszabb a szárnyjegy átmérjénél, a második

ág vége görbült ; a discoidalsejt hosszabb a brachyalsejtnél, Az els potroh-

íz vége domború, oldalbarázdája rövid.

Sárga, helyenkint vörös és fekete foltokkal tarkázott ; a csápok feke-

ték, az els két íz alja sárga; a szemecskék környéke és a homlok közepe,

a mell, az utótor töve és közepe, az els és második potrohíz háta (a végük

kivételével), a 3—5 íz a tövükön és szélükön kisebb-nagyobb terjedelem-

ben, a 6—7 íz egészen feketék. A szárnyak sárgásak, az erezet barna, a

szárnyjegy sárgásbarna. A lábak vörösek, a csípk éz tomporok sárgák, a

hátsók foltosak ; a hátsó szár kívül feketés, vagy csak a töve és a vége

feketés, a hátsó tarsusok barnák. — Hossza 8 mm.
^lídajjesí; Sashegy, szept. 14; Gellérthegy, aug. 13. és szept. 19.,

Siófok.

A Cr. decoratus Grav. (non Thoms., nec HoLMGR.)-tól, karcsú és

finoman pontozott tora és hosszú korongsejtje által különbözik.

var. (?) 5 . — A fej fekete ; a tapogatók sötétbarnák, a szájpajzs, a

1*



* SZEPLIGETI

rágok és a szemkeret sárga ; a tor vörössárga, a pajzs és a háton két vonal

sárga ; a mell, a toroidal hátsó varratának környéke, az utótor töve, feketék.

A potroh 3—5 íze a hátsó szélükön vörös ; különben mint a falak.

Budapest: Gellértheg3% 1896 szept. 19.

i'ar. (?) cT J . = 1 var. ; a középtor háta három nagy fekete, az olda-

lak kise])b vörös foltokkal tarkázottak.

P.-.\[(tröth, Dcliblaf. (I)r. Keetész.)

48. Cremastus lucidus n. sp. ç .

A fej és tor jjontozott és fényl, az utóbbi megnyúlt és karcsú ; a

szájpajzs kerekített ; az area petiolaris és supero-media barázdás, egymás-

tól el vannak különítve. A szárnyak tiszták, a discoidalsejt hosszabb, mint

a brachyalsejt. Az els potrohíz oldalbarázdája rövid, az íz vége csak

kevéssé domború és fényes; a második íz hosszában barázdás.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs részben, a szemkeret, a középtor háta

három folt kivételével, a toroldalak részben, a pajzs és az utótoron egyes

foltok sárgák. A mells és középs lábak sárgásvörösek, a tövök sárga és

fekete; a hátsó lábak feketék, csípk vége, a tompor részben, a czomb fels

éle és vége sárga ; a szár közepe és a lábfej ízülete vörösek. A potroh

fekete ; az els íz csúcsa, a második végének közepe, a következk hátsó

sarkai és hátsó szélének közepe sárgásvörös. — Hossza 8'.') mm., a tojócs

a potrohnál rövidebb.

Kecskemét.

A Cr. varierjatus és oniatus-hoz hasonló; az elstl domború post-

petiolusa, a másodiktól fekete hátsó lábai által különbözik.

49. Cremastus puberulus n. sp. $ .

A szájpajzs széles, széle majdnem eg^^enes ; a fejtet meglehetsen

széles, hátul alig öblös; a tor srn pontozott, alig fényl, a hátvarratok

elül fejlettek ; az area petiolaris barázdás, a supero-media fénytelen, pon-

tozott, a kett tökéletlenül van egymástól elkülönítve. A szárnyak víztisz-

ták, a sugárér els ága hosszabb az ékalakú szárnyjegy átmérjénél, a

második ág egyenes ; a discodialsejt hosszabb a brachyalsejtnél. A potroh

nyele fényes, nem szegélyezett, vége alig domború, oldalbarázdája mél}^ és

kissé görbe; a második íz finoman barázdás.

Fekete ; a tapogató barna ; a rágok részben, a bels szemkeret a csá-

pok mellett és a halántékon vöröses ; a lábak vörösek, a csípk, tomporok

és hátsó lábak feketék. A szárnyak víztiszták, az erezet barna, a szárnyjegy

fekete, a pikkely sárga. — Hossza 7 mm. ; a tojócs hosszabb a potroh

felénél.

Budapest : Gellérthegy, 1895 jun. 25.
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50. Cremastus variegatus n. sp. 5 .

A szájpajzs széles, kerekített; a fejtet keskeny, a tor finoman pon-

tozott, a liátvarratok hiányzanak; az area petiolaris barázdás, az area

siiperomedia fényes és elszórtan pontozott és csak a d vannak egymástól

elkülönítve. A sugárér els ága jóval hosszabb a kissé keskeny szárnyjegy

átmérjénél, a második ág egyenes ; a korongsejt nagy. A nyél sima, nem
szegélyezett, a vége egészen lapos és kissé érdes, oldalbarázdája tökéletlen

és kissé görbe ; a 2. jíotrohíz finoman érdes.

Fekete ; a rágok vörösesek, a tapogatók sárgásak; a szájpajzs (közepe

fekete), a szemkeret, a pofák, a cf arcza, a csáp 1—2 íze alul, az eltör, a

középtor háta (három folt kivételével), a pajzs, a toroldalak és az utótor vége

kisebb-nagyobb terjedelemben, sárgák; a 3—5 potrohiz majdnem egészen

vörös ; a csípk és a tomporok sárgák, a hátsók tarkák ; a mells és középs

lábak vörösek; a hátsó czomb és szár feketés, az els fölül, az utolsó a

közepén kis mértékben vörös. — Hossza 8 mm. ; a ;tojócs ;^rövidebb a

potrohnál.

Siófok.

Színruhája nagyon megegyezik a Cr. ornahiA í'ar.-sal ; de a nyél

vége egészen lapos.

51. Cremastus pictus n. sp. c? .

A szájpajzs kerekített és kissé kiálló, a fejtet keskeny, a tor finoman

pontozott, majdnem brnem, az area petiolaris tökéletlenül barázdás,

pontozott, az area superomedia finoman pontozott, kevéssé fényl.

A sugárér els ága valamivel rövidebb az ékalakú szárnyjegy átmérjénél,

a második ág egyenes, a sugársejt keskeny, a korongsejt nem sokkal hosz-

szabb a második vállsejtnél. Az els potrohiz fényes, vége lapos és fény-

telen, oldalbarázdája rövid; a második íz érdes.

Fekete ; az arcz, a szemkeret, a csápok tfele az alsó oldalon, az

eltör pereme és oldalán egy-egy folt, a vállakon szintén egy-egy folt, a

pikkely, a lábak, sárgásak ; a hátsó csípk és czombok nagyobbrészt, a

hátsó szárak mindkét végükön feketék; a has nagyobb része sárga; a 3—

5

potrohiz hátsó fele vörös. A szárnyak tejfehérek, az erezet halavány, a

szárnyjegy barna, küls széle sárgás. — Hossza 5 mm.
R-Maróth, 1895 jul. 7.

A Cr. varii>(/atus (cf)-tól tejfehér szárnya, halavány erezete által

könnyen megkülönböztethet.

var. cf . — A csáp és a tor fekete ; a potroh háta is majdnem egészen

fekete. A szájpajzs elálló.

P.-Maróth.
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5:2. Cremastus annulatus n. sp. j .

Meglehetsen szrös ; a szájpajzs széles, majdnem egyenesen met-

szett, az ajak nem látható; a fejtet keskeny : a tor srn pontozott, a

barázdáknak csak nyomaival ; a pajzs alig szegélyezett ; az area petiolaris

barázdás, felül szkített és tökéletlenül zárt, az area superomedia surän

pontozott és fénytelen. A sugárér els ága valamivel hosszabb az ékalakú

szárnyjegynél, a második ág egyenes, a sugársejt nyújtott ; a korongsejt

hosszabb a második vállsejtnél. A nyél sima, vége domború, barázdája

tökéletlenül fejlett és kissé görbe ; a második íz majdnem brnemen érdes.

Fekete ; a tapogatók sárgák : a bels szemkeret a csápok mellett és

hátul a halántékon (alig) vöröses ; a csápok gyrüzöttek ; a második

potrohíz vége vörös. A szárnyak barnásak, a stigma feketés, az erezet

barna, a pikkely sárga. A mells és középs lábak vörösek ; a középs

czombok alul a tövön feketések ; a hátsó lábon a csípk, a tomporok töve,

a czomb (liegye kivételével) és a szár töve és vége feketék; a hátsó szár

közepe fehér, a hátsó lábízek barnák. — Hossza 8 mm. ; a tojócs hosszabb

a potroh felénél.

Budapest.

53. Cremastus discoidalis ii. sp. j .

A szájpajzs széles és széle kerekített ; a fejtet keskeny ; a tor meg-

lehetsen durván pontozott és alig fényl, hátvarratai hiányzanak ; az area

petiolaris barázdás, a superomedia sima és alig pontozott, a kett nincsen

egymástól elkülönítve. A sugárér els ága hosszabb a kissé keskenyebb

stigma átmérjénél, a második ág egyenes, a sugársejt nagy, a discoidal-

sejt hosszabb a brachyalsejtnél. A potrohnyél sima, a vége kidomborodó,

oldalbarázdája igen rövid; a második iz ránczosan barázdás, helyenkint

pontozott.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs (közepe fekete), a szemkeret (néha alul

megszakítva), a csáp 1— 2. íze alul, az eltör pereme, a tor hátán egy-egy

kampóalakú folt és a pajzs sárgák. A szárnyak kissé barnásak, az erezet

bama, a szárnyjegy fekete, a pikkely sárga. Az 1— 2. potrohíz vége, a 3—4,

majdnem egészen, az ötödik a végén vörös. A lábak vörösek ; a csípk és

tomporok sárgák, a hátsók a tövükön feketések; a hátsó szár vége és töve

és a hátsó tarsusok végei feketések. — Hossza 8 mm., a toj()cs hosszabb

a potroh felénél.

i?í/(7«/)t'.sí ; Lipótmez, aug. 1:2; Uj-Pest, juh 4^; Btiilakesz, juh d\.

Sokban megegyezik a Cr. ODiatus var.-sal ; csakhogy a stigma kes-

kenyebb, a nyél finoman szegélyezett és színezete egyszerbb.
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54. Cremastus variipes n. sp. j .

Alkotásában megegyezik a Cr. oriuitus var.-ssil.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs (a közepén foltos), a szemkeret (alul

megszakítva), a háton eg.y-egy kampóalakú folt, melynek ágai hátranyúl-

nak, a pajzs, sárgák. A szárnyak tiszták. A csípk, a hátsó lábak és a potroh

nagyobbrészt, feketék. — Hossza 7 mm., a tojócs rövidebb a potrohnál.

Biiildpcst, Sifol.', Pezzer, Herczcgfalva.

var. 1. Ç . — Hossza 11 mm,, a rágok sárgák, a szájpajzs két sárga

folttal. — Budapest : Mátyásföld, 1897 jun.

var. 2. 5 . =1, a rágok és a szájpajzs fekete, a kampóalakú vállfoltok

kicsinyek, a pajzs csak oldalain sárga. Budapest /K.-Tétény, 1896 máj. 24.

A fajok átnézete :

1. A szemek és a szeinecskék nagyok, a kett közti távolság a szemecskéknél

kisebb ; a pofák rövidek ... 2

— A szemek és a szemecskék rendesek, a kett közti távolság az utóbbinál na-

gyobb ; a pofák nem rövidek , ..„ .,. 3

2. Az arcz és a tor fekete, a korongsejt hosszabb a brachyalsejtnél, a szájpazs

keskeny és egyenes szél Cr. ocuíatus n. sp. cf

— A tor fehéren foltos, a korongsejt nem nagyobb a brachyalsejtnél, a szájpazs

széles és kerekített ... Cr. interruptor Thoms. (Grav ?)

(Ide még: Cr. opJitahnicus Holmgr. cf)

.3. A hátvarratok, legalább elül mélyek, fejlettek „„ ,„, .,„ 4
— A hátvarratok nincsenek kifejldve vagy elenyészk 7

4. A tor és pajzsa fekete , .... .5

— A tor tarka, a pajzs fehér .... 6

5. A hátvarratok mélyek és hossziíak, a discoidalsejt egyenl a brachyalsejttel, a

visszafutóér érfüggelékkel ; a nervus parallelus a brachyalsejt közepébl

ered Cr. purtitus n. sp. cf

— A hátvarratok rövidek és sekélyek, a discoidalsejt hosszabb a brachyalsejtnél,

a visszafutóéren nincsen függelék ; a nervus parallelus a brachyalsejt fels

részébl ered „ Cr. arenosus n. sp. cf $
6. A test sárga, vörössel és feketével tarkázva Cr. decoratus Holmgr.

(nec Thoms. nec Grav.)

— A tor fekete, fehéren tarkázott, alig fényl, srn pontozott, a discodialsejt

hosszabb a brachyalsejtnél . . Cr. schoenobius Thoms.

(Lásd : Cr. puberulus m.)

7. A csáp ostora vastag, a vége vékonyodó, vörös ; a nyél oldalbarázdája fejlett,

az arcz szrös _ C)'. crafisicorriis Thoms.
— A csápostor nyúlánk, fekete, vagy a tfele alul világos „ .... 8

8. A discoidalsejt feltnen hosszabb a brachyalsejtnél .. 9

— A discoidalsejt nem vagy csak alig hosszabb a vállsejtnél (lásd : Thoms., Op.

Ent. p. 1444., A. a.l
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9. A szájpajzs keskeny, egyenesen metszett, az ajak látható, a tojócs hosszabb

a potrohnál Cr. caudatus n. sp. J
iLásd : Cr. bellicosus Grv. és albipennis Zett.)

— A szájpajzs széles, az ajak nem látható „ 10

10. A tor sárga, vörössel és feketével tarkázott, karcsú és finoman pontozott

Cj'. ornatus n. sp. rf

— A tor fekete vagy sárgán tarkázott 11

11. A nyél vége lapos, nem domború 1:2

— A nyél vége domború _ , 14

12. A tor fekete, szrös ; a nyélbarázdája fejlett, kissé görbe Cr. puhevuhis n. sp. Ç
— A tor foltos, a nyél barázdája tökéletlen és rövid - 13

13. cfÇ: a szárnyak víztiszták „„ Cr. imriegatus n. sp. J
— cf: a szárnyak tejfehérek, az erezet halavány._ _ 1„ .. Cr. pictiis n. sp. cf

14. A toroldalak színesek ,„ ._ „,. „.. „. ™. .„ ,„ , l.>

— A toroldalak feketék ._. .,.. _, ..„ „, .„ ,.., 16

15. A tor háromszín : fekete, sárga és vörös ; a hátsó lábak vörösek

Cr. ornatus var. i, 2.

— A tor kétszín : fekete és sárga ; a hátsó lábak feketék Cr. lucidus n. sp. J

16. A pajzs és a tor egyszín, a hátsó lábszár közepe fehér Cr. aiinulatus n. sp. J

(Lásd : (U'. arenosus n. sp.)

— A pajzs fehér „ , _ ._ 17

17. A hátsó lábak jobbára vörösek, a nyél barázdája rövid Cr. discoidalis n. sp. cf ?

— A hátsó lábak nagyobbrészt feketék, a nyél barázdája rövid Cr. rariipes n. sp. Ç

55. Cremastus hungaricus n. sp. cf 5 .

A szájpajzs félköralakú, széle majdnem egyenes, az ajak nem lát-

ható; a fejtet széles, a középtor srn pontozott, majdnem fénytelen; a

hátvarratok hiányzanak, a pajzs a közepéig szegélyezett ; az area petiolaris

barázdás, a superomedia srn pontozott. A szárnyak tiszták, a jegy ék-

alakú, a sugársejt kicsiny, a sugárér bels ága akkora, mint a szárnyjegy

átmérje, a második ág könnyedén ívelt; a korongsejt valamivel nagyobb

a második vállsejtnél. Az els potrohíz fénytelen, finoman szegélyzett,

vége kissé domborodott, oldalbarázdája finom és egyenes : a második íz

finoman és srn barázdás.

Fekete ; a szájpajzs, a bels szemkeret a csápok mellett és kívül fönt

a halántékon, a pofákon egy-egy foltocska, vörössárga ; a pikkely és a

második potrohíz hasi oldala sárga; a vállak foltjai kicsinyek és vörösek
;

a hátsó potrohízek szélei keskenyen sárgás-szürkén szinezettek, A lábak

sárgásbarnák; a csípk tomporok és a hátsó lábak feketék, az utóbbiak

ezombja felül és szára a közéjjen kis terjedelemben vöröses ; a középs

lábak hasonló szinezések, csak világosabbak.

cf : A rágok, a pofák, a szemkeret szélesen (hátul, alul megszakítva),

sárgák ; a szárnyak fehéresek, a harántfutó köuyökér igen vastag.

Budapest : Diós-árok, 189G szept. 16.
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A Cr. sif/natus-tól könnyedén ívelt sugárere és kicsiny sugársejtje

által különbözik.

56. Cremastus decoratus Grav. (nec Thoms.)

$ : A tor zömök, nem karcsú, meglehetsen durván pontozott, hát-

varratai hiányzanak ; az area petiolaris barázdás, a superomedia ponto-

zott és elkülönített. Színezete megegyezik a Grav. által adott leírással.

A HoLMGR. Cr. decoratus-8á.tól hiányzó hátvarratai által különbözik.

A Thomson által leírt alak karcsú termet és finoman pontozott, melylyel

különben megegyezik.

Kis-Tétémj, 1895 jul. 16.

var. (?) 5 cT . — A fejtet, a Ç arcza, három folt a [tor hátán, az

utótor, a mell, a toroldalak fels része és a potroh nagyobbrésze feketék. —
Budapest és Peszér.

57. Cremastus spectator Grav.

cf Ç . A szemkeret fels fele sárga ; különben a fej és a tor egészen

fekete.

Budapest, P.-Maróth, Fonyód.

58. Cremastus pungens Gr. — Budapest, Pápa (Wachsmann),

Fonyód, Siófok, Delihlat (Kertész), Tichucza (Pável). ,

Jegyzet: A szemkeret sárga vagy vöröses, az utóbbi esetben gyakran a csáp

1—4 íze alul is vöröses; a pofák gyakran, néha a szájpajzs is fekete. A lábak

színe állandó (1. Grav.).

59. Cremastus bellicosus Grav. — P.-Maróth, Siófok, Peszér,

DelibJat (Kertész), Boroszuó.

«Pedibus postícis fuscis» (Gr. Nota, p. 743). A hátbarázdák elül,

gyönge horpadás alakjában mutatkoznak ; a discoidal-sejt kissé hosszabb

a brachyalsejtnél ; a pofák gyakran feketék ; a második íz nem, vagy alig

karczolt.

60. Cremastus albipennis Zett. sec. Holmgr. — Budapest.

Tejfehér szárnyai és szárnyerezete, valamint a lábak sárga alapszíne

jellemz.

Paracremastus nov. gen.

A fej megnyúlt, az arcz egész hosszában módosan domború, a száj-

pajzs nincsen elkülönítve, a pofák hosszúak ; a szárnyak, az utótor és a

potroh alkotása megegyezik a Cremasíi/s-éval.
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61. Paracremastus genalis n. sp. cT 9 .

A fej háromszögalakú ; a szájpajzs nincsen az areztól elkülönítve,

csak az oldalain van gyönge barázda által határolva, széle kerekített és

szegélyzett ; a pofák hosszúak, egyenlk a szemek fél hosszával ; az arcz

egész hosszában módosan domború és finoman, elszórtan pontozott; a

homlok, a csápok mögött mélyített; a fejtet keskeny, hátul kevéssé öblös
;

a szemek és a szemecskék rendes nagj'ságúak. A tor srn pontozott,

varratai csak gyöngén vannak képzdve ; az area petiolaris barázdás, az

area superomedia a Ç -nél nyitott, pontozott ; az area basalis háromszög-

alakú. A potroh nyele lapos, fényes, vége domború, barázdája egj'enes, a

tfelé elenyész ; a második íz finoman érdes, alig karczolt. A sugárér els

ága hosszabb az ékalakú szárnyjegynél, a második ág egyenes, a sugársejt

nagy, a korongsejt alig hosszabb a második vállsejtnél.

Fekete ; a tapogatók barnák ; a bels szemkeret a csápok mellett és

a fels halánték vöröses ; a csápok gyürzöttek : a potrohízek hátsó szélei

többnyire színesek ; a szárnyak kissé fehéresek. A csípk feketék, a mell-

sk fehéresek, a hátsó tomporok feketék ; a mells lábak vörösek, a középs

czombok a tövükön, a szárak a közepükön barnásak; a hátsó lábak feke-

ték ; a czomb vége, a szár közepe és az els lábíz töve fehéresek. - - Hossza

7 mm. ; a tojócs rövidebb a potrohnál.

Budapest, jun. közepétl július közepéig gyakori.

62. Paniscus minor n. sp. cf j .

A P. f/racilipes (THOMS.)-tól különbözik, hogy a szemecskék egymás

mellett állanak, területük fekete ; a fejtet a szemek között keskenyebb. —
Hossza 10 mm.

Budapest és P.-M(trótli.

63. Exochus pictus Holmgr.

var. d $ . {var. 1, Holmgr.?) - Az arcz (a cf részben), a szárnyt

eltt egy vonal, a pajzs széle és az utópajzs sárga ; a szemkeret nem színes.

Fonyód és Kecskemét.

var. cT . A fej és a tor egészen egyszín s csakis a csápok töve közt

egy foltocska sárga. — Fouijód.

64. Triclistus discretus n. sp. cf .

A homlok lapos, a szemek mellett nincsen mélyítve, a csáp között

nincsen sem dudor, sem lemezke ; az arcz kevéssé domború. Az utótor

rövid, ránczos és tökéletesen tagolt : az area supero-externa a dentipara-

tól egy ers léczecske által van elkülönítve. A sugárér a stigma bels
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felébl ered. A második potrohiz mells sarkai gyengén horpasztottak. Az

areola rövid nyel.

Fekete ; a lábak a tövük kivételével vörösek. — Hossza 7 mm.
Foittjód

A Holmgren sorozatában a T)-. squalidus mellé állítható, bár a fej

és az utótor alkotása által az összes TTicli^tu^ fajoktól elüt.

65. Zostrephes fasciatus n. sp. cf .

A fej és a tor finoman és elszórtan pontozott, fényes ; a szájpajzs

széle alig kimetszett ; a csápok Î2 izek ; a hátvarratok hiányzanak ; a tor-

oldalak fényesek ; az utótor igen rövid, ránczos-barázdás, az area petiola-

ris magas, a basalis négyzetalakú, az areola hiányzik, a nervulus érenálló,

nervellus mély törés. Az 1—3. potrohiz ránczos ; els íz hátsó szélességé-

nél hosszabb, szájnyílások els harmadán feküsznek ; második íz haránt

széles, elül keskenyebb.

Fekete ; szájrészek, arcz, pofák, els csápiz alul, pikkely és eltte két

nagyobb folt, a toroldalak varratai és a lábak sárgásvörösek. A potrohizek

hátsó szélei szélesen, a mellsk vörösen, a hátsók sárgán szegélyzettek.

A hátsó csípk töve fekete, a hátsó szár vége és a hátsó lábízek egészen

barnák. A csápok alsó oldala vörösbarna. — Hossza 5'5 mm.
BuJapesI : N.-Svábhegy, 1898 máj. ^.

66. Stilbops limneriaßformis Sohmied. — Budapest.

cT : Az utolsó csápiz barna és nem hosszabb az eltte lévnél.

67. Xenacis hungarica n. sp. ç .

Pontozott : az utótor középvonala gyöngén csatornás, az area postica

nagyon tökéletlen ; az els potrohiz vége rövid hosszbarázdával van ellátva
;

a második és harmadik íz négyzetalakú. A korongsejt hosszabb a magas-

ságánál.

Fekete ; a szájrészek és részben a lábak és a potroh vörösek ; a

mells csípk részben, a mells tomporok, a mells czomb töve, a középs

és hátsó czombok, s a hátsó szárak feketék ; a középs és hátsó lábízek

harnák. A potroh, az ötödik íztl fekete ; a has töve vörös. A szárnyak sár-

gák, küls felük füstös, a szárnyt sárga, a pikkely barna ; a szárnyjegj'

töve világos. — Hossza 7 mm.
Siófok, Fonyód.

A X. suhfiimdfa Thoms. alakköréhez tartozik, melytl a lábak elüt

színe és a korongsejt alkotása által különbözik.

var. Ç . — A középs czombok majdnem egészen, a hátsók a tövü-

kön vörösek. — Siófok, Fonyód.
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68. Syzeuctus maculatorius Fb. var. 5 .

A tor oldalai, az utótor és a potroh fekete.

Budapest és Herczegfalva.

69. Syzeuctus elegáns n. sp. 5 .

A hátsó szárnyak csúcsa nem feUis: az els potrobiz elszórtan, a

második srn pontozott, az utóbbi és a következk molyhosak. A csáp-

ostor vörösbarna; a fej és a tor egyszín; a pajzs két sárga foltocskával;

az els és második potrobiz vörös, egy-egy nagy folttal, a harmadik a

tövén széles, a végén keskeny vörös szalaggal ; a csípk és tomporok feke-

ték, sárga hegyek ; a czombok és szárak vörösek, a hátsó szárak vége és

a hátsó lábízek barnák ; különben megegyezik a 8. maculatorius-sal, mely-

tl nem foltos hátsó szárnyai, srn pontozott és molyhos potrohíze

által különbözik,

Fonyód.

70. Syzeuctus bicolor n. sp. cf J .

A S. irrisoria (Eossi)-hoz nagyon hasonló ; a színe fekete és sárga

(nem fehér), a 2-ik potrobiz hosszabb, mint széles, a tojóes a potrohnál

hosszabb, az utótor haránt léczecskével van ellátva. Mind a négy szárny-

nak a csúcsa felhs, úgy mint az S. irrhoria-nál (legalább az én példányai-

mon). A hátsó czombok feketék.

Budapest, P-Maróth, D.-Pentelc, Herczegfalva.

var. cf . A hátsó czombok vörösek. — D.-Pentele, Herczegfalva.

1. Csak a mells szárnyak csúcsai felhsek ; a fi-ik potrohíz srn pontozott és

molyhos, „. „,. .,_ _, .._ ^ ™ ™ .„ -S. elegáns m. $
— Mind a négy szárny csúcsa foltos .„ .... __ ._ ~ -. .-. — — ^

2. Az utótor minden léczecskék nélkül ; a színe fekete és fehér S. irrisoria Rossi.

— Az utótor harántléczecskével van ellátva, tehát az area posteromedia fejlett 3

3. Az utótor ersen domború, durván pontozott ; a jjotrohízek széles sárga szalag-

gal ~ ._ S. bicolor m. d" ?
— Az utótor kevésbbé domború és finomabban pontozott ; a potrohízek egyszínek

vagy csak néhány íz hátsó széle keskenyen szegélyzett .S. maculatorius Fb.

71. Syzeuctus Braunsii n. sp. cf 5 .

Syn. : .S. lunigerus Bkauns. cT (excl. $ ).

Brauns, a Mitth. d. Schw. entom. Ges. 1888. ^. laj^ján ismerteti a

*S'. (Lissonota) lunigerus mindkét nemét, melyeket azonban, példányaim

után Ítélve, külön-külön álló fajoknak kell hogy tartsak. A lunigerus nevet

meghagyom a Brauns által leírt 5 részére, míg a cf -t és a hozzátartozó

Ç -t, S. Brauiisii-nek nevezem.
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A Ç teljesen megegj^ezik a cf -mel, tehát annak a leírásával nem
foglalkozom, azt megtalálhatni a fönt idézett munkában ; itt csak a Ç -ek

közti különbségekre szorítkozom.

.S. Braunsii $ : a könyökérig nem hatoló és meglehetsen világos

(szürke) szárnyfolt szalagalakú ; a tor gazdagon van nagy sárga foltokkal

tarkítva ; a potrohízek háromszínek. A d szárnyai tiszták, nem foltosak.

.S'. hoiigcnis Brauns ç (excl. cf ): a könyökéren túl terjed és feke-

tés szín szárnyfolt ellipsis vagy tojásdad (Brauns) alakú ; a tor apró fol-

tokkal gyéren tarkázott; a potroh 1—3 íze vörös, a többi fekete, keskeny

hátsó színszegélylyel. A cf ismeretlen.

Mindkét fajt Budafokon, az elst még a Hármashatár-hegyen is

fogtam.

72. Lissonota parallela Grav. var. d . — Az areola majdnem l. —
Budapest.

73. Lissonota verberans Grav. var. cf 5 . — A discocubitalér ér-

függelékkel. — P.-Marótli, Ujbáni/a.

74. Lissonota intermedia n. sp. cf 5 .

A L. i'crl)e)-ans-tól a következkben különbözik:

Ç : A csápok végs fele az alsó oldalon vörös ; a közép és utótor

fekete, a pajzs szélei vörösek. A csípk vörösek, némely esetben a hátsók

töve fekete s ilyenkor rendesen a hátsó tompor töve is fekete. Az els

potrohíz vége vörös.

cf : Az arcz részben, a bels és küls szemkeret (fönt megszakítva),

a csáp els íze alul, az eltör pereme szélesen, a középtor vállai és köze-

pén két vonal, a pajzs (közepe fekete), az utópajzs, a mells és középs
csípk és tomporok sárgák.

A L. parallela-tó\, egyszín tora, a L. verberans- és L. lineata-tól

vörös lábai által különbözik.

Budapest, Siófol:, Pápa (Wachsmann), Fonnod, Szigliget.

75. Lissonota sulphurifera Grav. var. 5 . — Squamula nigra. —
P.-Marótli.

76. Lissonota cylindrator Grav.

var. 1. cf. — A szemkeret nem fehér. — Budapest,

var. 2. cf . — Az areola majdnem l, a bels szemkeret fehéres. —
P.-Maróth.
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77. Lissonota punctulata n. sp. cf $ .

Fényl és pontozott ; az utótor helyenként gyengén ránczos, az area

postica félköralakú, a szájnyílások kissé nyújtottak: az els potrohíz el-

szórtan pontozott, a pontok közei rendkívül íinoman karczoltak ; a máso-

dik íz srn és finoman pontozott, hosszabb mint széles és oldalai közel

párhuzamosak; a harmadik hosszabb szélességénél, oldalai közel pár-

huzamosak; a negyedik négyzetalakú. Az areola majdnem l, a nervellus

nem törött és függeléke igen gyönge.

j: Fekete; a tapogatók, a szájpajzs és a rágok sárgásvörösek; a

fejtet foltjai kicsinyek, fehérek ; a pajzs, az utópajzs, a lábak és a potroh

közepe vörös ; a joikkely sötétsárga; néha a pajzs közepe és az utópajzs

fekete ; az els potrohíz vége és néha a negyedik töve vörös, a második

néha két folttal; a szárnyak sárgásak, a szárnyjegy barna, sárgás tvel. —
Hossza 9 mm. ; a tojócs 10 mm.

A d' nagyon tarka ; az arcz, a bels szemkeret a fejtetig, a pofák,

az eltör, a vállak foltjai, két vonalka a középtoron, a pajzs, az utópajzs,

a pikkely, eltte s alatta egy-egy vonal, a középs és hátsó toroldalak, a

potrohízek szélei, és a csípk sárgák ; a potroh alapszíne vörös, az els íz

majdnem egészen, a második a középen, a harmadik és negyedik az oldal

szélén (a j -nél is), az ötödik a hátsó szélén, a hatodik és hetedik majdnem

egészen feketék ; a lábak vörösek, a csípk bels s néha a küls oldalai is

és a hátsó tomporok feketék. A szárnyak víztiszták, a szárnvjegy sárga,

Bu(hi})rst, Fi'szí'i-, Dciihhif (Kertész), Ki'ci^l.onél.

78. Lissonota quadrata n. sp. cf $ .

Az elbbitl négyzetalakú második és harmadik potrohíze által

különbözik. J : A fejtet foltjai hiányzanak ; az utótor brnem, a pon-

tozottság kevésbbé fejldött; az els potrohíz nem, vagy csak gyéren pon-

tozott. cT : A középs toroldalak foltjai kicsinyek, a hátsóké hiányzanak,

az arcz közepe sárga vonalakkal.

Budapest és Peszér.

var. cf . — Az arcz közepe, a kozéjjtor háta és oldalai feketék ; a

hátsó szár hegye és a lábízek barnák. — Budapest.

i)ar. (?) cf . A hátsó czombok és szárak feketések, az areola ötszög-

let, — Peszér.

79. Lissonota annulata n. sp. ç .

Pontozott és fényl ; az utótor brnem, megnyúlt, az area postica

kicsiny. A szárnyak viztiszták, az areola rövidnyel vagy majdnem l ;

a szárnyjegy fekete, a töve fehéres, a pikkely fehér.
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Fekete; a rágok, a szájpajzs, a tapogatók és a csáp 3—4 íze sárga;

a potroh 2— 4 íze és a lábak vörösek. — Hossza 6 mm., a tojócs 4 mm.
Siófok, Fonnod, Budapest.

Sárgatövü csápostora által jellemzett faj. A L. uicina (HoLMGR.)-tól

vörös és nem harántszéles (:2—4) potrohízei és hosszabb tojócsöve által

különbözik.

80. Lissonota vaga n. sp. cf .

Pontozott és fényl; a fejtet hátul csak kevéssé öblözött; az utótor

srn brnemü, középvonalán ránczos, szájnyílása köralakú. A potroh

szétszórtan pontozott ; az els íz töve keskenyebb a végénél, a közepe, a

szájnyílások mögött gyöngén horpasztott ; a második íz négyszöglet,

tövénél keskenyebb ; a harmadik négyzetalakú és oldalai párhuzamosak.

Az areola rövid nyel, a nervellus alig törött, érfüggeléke hiányzik.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a bels szemkeret keskenyen, a vállakon

eg3^-egy folt, a szárnypikkely s eltte egy pontocska és alatta egy vonalka

és az utópajzs, sárgák ; a csápok alsó oldala vörös ; a potroh vörös, oldal-

szélei és vége fekete ; a lábak vörösek, a tomporok tízeí többé-kevésbbé

feketék, a hátsó czomb és szár vége barnás, a hátsó lábízek barnák ; a has

elmosódó foltokkal tarkázott. A szárnyak víztiszták, a szárnyjegy fekete,

töve világos. — Hossza 8 mm.
Kup (Wachsmann).

81. Lissonota opacula n. sp. cf.

Alig fényl, pontozott, ritkásan szrös. Az utótor brnemen rán-

czos (nem pontozott). A potroh brnem ; az els íz nem egészen 2'5-szer

hosszabb a hátsó szélességénél és töve felé fokozatosan keskenyebb ; a

második és harmadik íz hosszabb, mint széles, oldalaik párhuzamosak, a

negyedik négyzetalakú. A sugárér küls ága úgy a tövén, mint a végén

kissé hajlott, az areola l.
Fekete ; a rágok, a tapogatók, a szájpajzs, a bels szemkeret alul, a

fejtet egy-egy foltja és a pikkely, sárgák. A lábak vörösek ; a csípk és a

tomporok feketék, a mellsk és a középsk elül sárgák ; a hátsó lábízek

barnásak. A potroh vörös : n) az els íz a vége kivételével, a második

a közepén, a 3

—

5-iken egy-egy folt, a 6

—

7-ik a tövén fekete ; vagy b) a

második t fele, a 3

—

4-ken egy szalag és következk egészen feketék. —
Hossza 7 mm.

Budapest.

var. 1. cT . — Areola rövidnyel, az utótor és az els potrohíz gyöngén

csatornás. A potroh színruhája megegyezik az a) alattival. — Budapest.
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var. 2. (f . — A bels szemkeret nem színes, a potroh színe egyenl

a b) alattival ; különben mint a talak. — Budapest.

82. Lissonota bellator Grav.

var. 1. cf . A potroh fekete, az ízek hátsó széle és a harmadik töve

vörös. — Borofiznó.

var. 2. cf. = 1, a toroldalak feketék: a hátsó czombok küls és

bels oldala barnák ; az area snperomedia ki van fejldve. — Borosznó.

1. A sugáiér küls ágának töve és vége görbült, a küls szemkeret is fehér

(1. intermedia var.) ._ _. -._ ..„ — ._ ~- — -_ .- 2

— A sugárér küls ága majdnem egyenes „ _ ._ _. .„ „ 7

2. A pajzs és toroldalak vörösek (J) vagy fehérek (c?) -- -- L. parallela Gr.

var. cf. — Az areola majdnem ül.

— A toroldalak egyszínek ..„ „ ™ „ ™ _ „. ._ _ .,.. _. — .,.. 3

3. A hátsó lábszár töve fehér ... __ ._, „_ .... __ — — — L. apicalis Ge. cf

— A hátsó lábszár nem fehér ..„ ._ .... __ ._ _. ._ .... 4

4. A hátsó czombok feketék (?) ; barnák vagy vörösek, a bels oldalon fekete

sávval (cf). A pajzs fekete
( J ), vagy fehér (cf), az utóbbi vállfoltokkal

L. verberans Gr. $ (insignita Gr. cf)

(Lásd : L. conflagrata)

var. 1. cf Î • — A discocubitalér érfüggelékkel.

— A hátsó czombok vörösek ~ ______ „ _ __ _ ._. — 5

5. A hátsó csípk vörösek „„._.____ ._. — — — L. intermedia n. sp. cf ?
— A hátsó csípk nagyobbrésze fekete _, __ ._. _. ._ _. ' __ „_ 6

6. A hátsó csípk tarkák, az arcz sárga, vagy csak két sárga vonallal

L. lineata Gr. cf

— A csípk feketék, a cf arcza fekete ._ ._. „._„.„__ L. perspieillator Gr.

var. Ç . Grv. — A pajzs és a tor fekete.

7. Az areola hosszúnyel ..„ „_ __ .._ __ _ — -_._._.__„__._ 8

— Az areola rö\idnyel vagy ül ._ _ ._ - ~ .- -- — -_ _. 13

8. A párhuzamosér a hátsó középsejt közepébl ered .._ __ L. crassipes Thoms,

— A párhuzamosér a hátsó középsejt alsó részébl ered .„ .„. _ .... „_ .... 9

9. A hátsó csípk vörösek, a hátsó szár egészen és a hátsó lábízek végei feketék

L. Hmator Thoms.

— A hátsó csípk feketék _ .„ ._ ._, „„._„_._ ._ ._ _ _ 10

10. A potroh fekete, vagy a harmadik íz hátsó széle vörös__ ._ L. salfurifera Gr.

— A potroh közepe kisebb-nagyobb terjedelemben vörös .„. .._ .._ .._ ._ 11

11. A hátsó lábak feketék, a tarsusok barnák; a csápok barnák, az 1—3 íz fekete;

a tojócs potroh hosszúságú __ _ _ __ ._ ._ L. conflagrata Gr.

— A hátsó lábak vörösek __ _,._______.„„„„_„, ..„ _„ „_ 12

12. A csáp ostora vörös ______._,_.„ _ L. hians Thoms.

(L. decimator Holmgr.)

var. 1. cf $ , HoLMGR. — A potroh közepe vöi'ös.

var. 2. Ç , HoLMGR. — A potroh vörös, töve fekete.

— A csáp fekete _. .._ . . __ ~ .-. L. cylindrator Gr.

var. 1 (f. — A bels szemkeret nem fehér.
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var. 2 cf- — A bels szemkeret fehér, az areola majdnem ül.

var. cf Î , HoLMGR. — A potroli nagyobbrésze fekete.

13. A potroh közepe vörös - 14;

— A potroh fekete, vagy az egyes ízek övesek 24

14. A pajzs vörös (?, kisebb-nagyobb terjedelemben) vagy fehér (cf) 15

— A pajzs fekete . -- - 1'

15. A tojócsö rövidel)b, mint a potroh f/- ?j bivittata Gr. $

(Lásd : />. rjiiaciriiiotata Gr. $ és L. ruhricosa Brischke J )

— A tojócs test hossznságú .... 16

16. A 2—3 potrohíz hosszúkás, a 3—4 oldalai fekete vonallal ; a Ç fejtet foltjai

fehérek, a çf tora tarka, a toroldalak foltjai nagyok L. punctulata n. sp. cf ?

— A 2—3 potrohíz négyzetalakú ; a J fejtet foltjai hiányzanak, a cf toroldal

foltjai kicsinyek L. quadrata n. sp. cf ?
(Lásd : L. maculata Brischke Ç )

var. 1. cf • — Az arcz közepe, a középtor háta és oldalai feketék.

var. 2. cf- — A hátsó czombok és szárak feketések; az areola ötszög,

szélesen ül.

17. A hátsó lábszárak töve fehér . /- leucogona Gr. $

— A hátsó szárak töve nem fehér - 18

18. Az area postica nincsen kifejldve, a lábak vörösek L. manca Brauns.

— Az area postica ki van fejldve „ .„. ->. _ — 19

19. A csáp 3—4 íze a $ sárga „. .- ™. .... L. annulata n. sp. $
— A csáp 3—4 íze a -^ nem sárga -- -~- -. 20

20. A potroh csak a végén fekete ; a lábak vörösek, a hátsó tompor töve, a hátsó

czomb és szár vége, valamint a hátsó lábízek barnák ; a csáp vörös

L. rufipes n. sp. cf

— A potroh csak a közepén vörös, esetleg fekete foltokkal tarkázott .„, .„. .... 21

21. Az utótor fels-középterecskéje elmosódottan fejlett L. commixta Holmgr.

— A fels-középterecske egyáltalában hiányzik _ 22

22. $ ismeretlen ; a cf arcza fekete, a bels szemkeret alsó része sárga, a hátsó

csípk feketék, az utótor ránczos, a brnem 2—3 potrohíz hosszúkás

L. opacula n. sp. cf

— A cf arcza nagyobbrészt sárga ~ 23

23. A tojócs test hosszúságú .... _ — -~ L. bellator Gr.

— A tojócs rövidebb „ .... L. irrigua Thoms.

(Folytatását lásd : Thomson, Op. Entom. p. 1422, 24.)

83. Lissonota lateralis Gray.

far. ç . — A toroldalak feketék s csak a hátsó, ritkábban a középs

<ísípök fölött vörösek. — Budapest, Fonyód.

var. 1. cf. — Az areola nyeles. — Budapest.

var. 2. = 1. a hátsó csípk vörösek. — Budapest, Fonyód.

84. Lissonota unicincta Holmgr.

var. 1 J . — A tomporok vörösek. — P.-Maróth, Budapest,

var. 2 Ç . = 1, a 3—5 csápíz alul vörösbarna. — P.-Maróth.

Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt.
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85. Lissonota bicincta n. sp. ç .

A fej hátul öblösen kimetszett ; a toroldalak homályosak ; az utótor

brnemen érdes, nem pontozott ; a potrohízek selymesen fénylk, finoman

börnemüek, alig karezoltak, nem pontozottak : a második íz alig, a har-

madik hosszabb szélességénél. Areola hiányzik.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a pikkely és eltte egy pontocska sárga ;

a lábak vörösek, a mells csípk többé-kevésbbé sárgák ; a tomporok töve,

a hátsóké egészen feketék, a hátsó lábízek kissé barnásak ; a potroh az

J—2 varrat mentén vörös. — Hossza 4'5 mm., a tojóes valamivel hosz-

szabb, mint a potroh.

Kis-Tétény és Kecskemét.

86. Lissonota rufitarsis n. sp. j .

A fej meglehetsen nagy, háta öblösen kivájt ; az utótor érdes, nem
pontozott, gyöngén csatornás ; a 2—3 potrohíz harántan széles, finoman

brnemü, sel}' mesén fényl; a toroldalak homályosak. Az areola szabály-

talan ötszögletet képez.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs és a pikkely sárga ; a 2—3 potrohíz

hátsó széle színes ; a lábak vörösek, — Hossza 5 mm., a tojóes potroh

hosszúságú.

Budapest.

87. Lissonota errabunda Holmgr. [pímctiventris Thoms.) —
Biidapest.

var. 1. 5 . — A fejtet és a vállfoltok sárgák, a csáp fekete. —
P.-Maróth.

88. Meniscus {Amersibia Forst.) variipes n. sp. j .

Az utótor durván és srn pontozott. Az els potrohíz alig pontozott,

fényes, a közepéig csatornás ; a második íz négyzetalakú, alig észreveheten

pontozott és karczolt, ersen fényl. A fej és a tor fehéres szrtl borzas.

Az areola l, a discocubitálér nem törött, a hátsó szárnyak nervellusa a

közepe alatt van megtörve. A karmok ersen féssek.

Fekete; a csáp közepe felül vörösbarna; a szájpajzs, a pikkely, a

potroh — az els íz kivételével — a czombok és a szárak vörösek ; a szárak

töve fehér, a hátsó szár barnás ; a lábízek barnásak, a hátsókon a 3— 4. íz

fehér. — Hossza 11 mm., a tojócs a potrohnál rövidebb.

Budapest: N.-Svábhegy, 1898 május hó 2-án.
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89. Meniscus canaliculatus n. sp. 5 .

Az utótor ránczos, nem pontozott és két hosszant futó, a közép tájon

egymáshoz közeled léczecskével van ellátva. Az els potrohíz egész hosz-

szában csatornás ; a második négyzetalakú, pontozott, a pontok közei

tökéletlenül és finoman karczoltak. Az areola majdnem l ; a discocubi-

tálér nincsen megtörve, a hátsó szárnyak nervellusa alsó törés. A karmok

fésüfogakkal.

Fekete; a csápostor barnás, a szájpajzs pereme barna; a pikkely

sárga; a lábak vörösek, a hátsó lábfejek barnásak. — Hossza 10 mm., a

tojócs a jDotrohnál hosszabb.

Budapest.

90. Meniscus signatus n. sp. 5 .

Az utótor srn pontozott ; a potrohízek karczoltak, az els vájt töv,

a második négyzetalakú, rövidebb a hátsó szélességénél. Az areola l, a

nervellus mélyen törött. A karmok féskép fogakkal.

Fekete ; a rágok, a szájpajzs, a bels szemkeret és a pikkely sárga
;

a lábak vörösek, a hátsó lábfej barna. — Hossza 10 mm., a tojócs hosz-

szabb mint a potroh.

Budapest : N.-Svábhegy, 1898 május 2.

91. Meniscus caudatus n. sp. 5 .

Az utótor srn és finoman pontozott. Az els potrohíz nem csator-

nás ; a második négyzetalakú, elül keskenyebb, srn pontozott, a pontok

között finoman karczolt. Az areola majdnem l, a nervellus a közepe

alatt van megtörve. A karmok féssek.

Fekete; a szájpajzs, a pikkely és a lábak vörösek; a csípk, a tom-

porok, a hátsó szárak vége feketék ; a hátsó lábízek barnák. — Hossza

8 mm., a tojócs hosszabb mint a test.

Budapest: budai hegyek, 1896 szeptember 15.

92. Meniscus affinis n. sp. cf .

A 3/. caudatus-tól azáltal különbözik, hog}^ a második és harmadik

potrohíz hosszabb, mint széles ; a bels szemkeret rövidke vöröses sávval.

Egyik-másik j)éldány areolája nyeles.

Budapest : budai hegység, 1896 szeptember hó.

va)-, cf . A csípk és tomporok vörösek ; az areola rövidnyel ; az

elbbivel esvütt.

2*
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1. A tor tarka: fekete, vörös és sárga; a potroh igen karcsú M. elector Gr.

— A potroh fekete, esetleg sárgán foltos,. _ ._. 2

2. A lábszárak töve és a hátsó lábfej 3—4 íze fehér ; a potroh az els íz kivé-

telével vörös M. variipes n. sp. Ç
— A lábszárak töve nem fehér .. 3

3. Az els potrohíz egész hosszában csatornás .... .._ .„. _ _ 4

— Az els íz nem csatornás, csak a töve vájt „. _ ._ ™. „ ... _„ _„ 6

4. Az iitótor pontozott, nem ránczos ; a második potrohíz négyzetalakú, elszórtan

pontozott, fényl ; a homlok kissé kivájt ; a tojócs potroh hosszúságú ; a

szárnyak eltt sárga vonal van „_ .,„ ... M. agnatus Gr.

Az utótor ránczos, nem pontozott,. ,.. .„ _.. „ .„ 5

5. A második potrohíz hosszabb, mint széles, finoman harántul karczolt, nem

pontozott ; vállfoltokkal ; a tojócs hosszabb, mint a test }f. impresso)' Gr.

j^ niásodik íz négyzetalakú, srn pontozott, a pontok között tökéletlenül kar-

czos ;
vállfoltok nélkül ; a tojócs rövidebb, mint a test ; a homlok nen«

mélvített , . . -V. canalicidatKs n. sp. Ç

6. A második potrohíz karczolt; a fej és a tor feltnen borzas M. tome)itosiiS Gr.

— A test szrözete rendes 7

7. A második íz karczos, alig fényl ; az utótor srn és finoman pontozott ; a

tojócs a testnél rövidebb; az areola ül; a bels szemkeret sárga

M. signatus n. sp. J
— A második íz pontozott _ , _ S

8. A 2—3. íz hosszabb, mint. széles .„ .... __ .... M. afflms n. sp. cf

— A 2—3. íz nem hosszabb szélességénél _ .... _____ 9

9. A második íz elül keskenyebb, pontozott, a pontok között karczos ; a tojócs

hosszabb, mint a test __ 3A caudatus n. sp. $
— Á második íz ersen, de nem srn 'pontozott, a közök simák, oldalai pár-

huzamosak ; a tojócs rövidebb, mint a test . ., M. pimplator Zett.

93. Mesoclistus rufipes Gr. var. j . — Az utótor fels oldalai

vörösek. — P.-Maróth.

94. Odontomerus rufiventris Holmgr.

5 : A tojócs test hosszúságú.

BudapesI : budakeszi erd.

95. Sichelia hungarica n. sp. 5 .

Az 1— 3. potrohíz durván érdes, nem fényl; a 2—3. íz ferdén levá-

gott sarkai élesen határoltak, A nervellus tompa szöget képez.

Fekete; az 1— 3. potrohíz egészen és a negyedik töve vörös; a czom-

bok és a mells szárak vörösek, az utóbbiak küls oldala feketés ; a hátsó

lábszár hegye és töve alatt egy kicsiny gyr vörös ; a csáp gyrje és a

szárn3;jegy töve fehér; a szárnyak sárgásbarnák, a jegy alatt sötétebbek. —
Hossza 13, a tojócs 8 mm.

A S. (/racilicornis-tól nem fehér töv lábszára és nem fekete töv
potroha által különbözik.

Pilishegység : Dobogók tetején, 1898 június hó 5.
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43. Cremastus oculatus n. sp. d' .

Clypeus schmal, Rand gerade, Lippe vorstehend ; Augen und Neben-

augen gross ; Thorax punktirt, glänzend ; Area petiolaris gefurcht, A. supe-

romedia zerstreut punktirt, die beiden nicht separirt, Flügel hyalin; erste

Abschnitt der Eadialader länger als der Durchmesser des keilförmigen

Stigma, der zweite Abschnitt ist gerade ; Radialzelle gross, Discoidalzelle

länger als die Brachyalzelle. Erstes Segment schwach glänzend, platt, an

den Seiten nur schwach berandet, die Seitenfurchen kurz, Postpetiolus

schwach gewölbt ; zweites Segment fein gefurcht-runzlig, matt.

Schwarz ; Kiefer roth, innerer Augenrand und der äussere an den

Schläfen gelb ; Bauch braungefleckt ; an den Vorderbeinen sind die Schen-

kel und Schienen röthlich, an den übrigen nur die Gelenke rothgelblich.

Nervatur dunkelbraun, Stigma schwarz, Squamula gelb. — Länge 11 mm.
Von Cv. ii/terruptorTHOMS. (Op. Ent. p. 1450 ; Grav. ?) unterschieden

durch die lange Discoidalzelle und durch den schwarz gefärbten Körper.

44. Cremastus arenosus n. sp. cf Ç .

Clypeus gerundet, Lippe verdeckt ; Genae mittellang ; Thorax dicht

punktirt, kaum glänzend, Notaulen vorne ausgebildet, Pleuren glänzend,

Area petiolaris gefurcht, Area superomedia glänzend, zerstreut punktirt,

die beiden beim ç nicht separirt. Erster Abschnitt der Eadialader länger

als der Durchmesser des Stigma, der zweite am Ende leicht einwärts ge-

bogen ; Discoidalzelle länger als Brachyalzelle. Erstes Segment platt, glän-

zend, schwach berandet ; Seitenfurchen ausgebildet, schmal und gerade ;

Postpetiolus gewölbt und matt ; zweites Segment fast lederartig, matt.

Schwarz ; Clypeus, Kiefer und Taster gelblich braun, ersteres öfter

schwarz gefleckt; innerer Augenrand fast ganz, äusserer oben an den

Schläfen gelb ; zweites Segment unten gelb, das dritte gefleckt, die übrigen

schwarz ; öfter der Hinterrand des mittleren Segments schmal roth. Flügel

weisslich, Nervatur braun, Stigma gelblich braun, Squamula gelb. Fusse

roth ; Coxen und Trochanteren schwarz, die vorderen vorne, die hintersten

höchstens an der Spitze weisslich ; Hinterschenkel rothbraun, das Ende

lichter; Hinterschiene schwärzlich, an der Mitte lichter; Hintertarsen

braun. Gesicht des cf gelb ; manchmal ist das Ende des zweiten Segments

und die Mitte des dritten roth. — Länge 5 mm., Bohrer kürzer als der

Hinterleib.

Von Cr. schoenohius Thoms. (1. c. p. 1446.) unterschieden durch den

einfarbigen Thorax. Besitze etliche 30 Exemplare, die vollkommen überein-

stimmen.
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45. Cremastus partitus n. sp. cT .

Clypeus ziemlich schmal, gerundet. Thorax schlank ; Notaulen tief

und lang, Schild bis zur Mitte gerandet, Area postica gefurcht-runzlig,

Superomedia punktirt, die beiden abgesondert. Ei'stes Segment platt, Sei-

tenfurchen kurz, nicht bis zur Basis reichend, Postpetiolus gewölbt. Dis-

coidal- und Brachyalzelle gleich, Nervus recurrens mit einem nach aussen

gerichteten Fortsatz.

Schwarz ; Kiefer, Clj^Deus, Schaft, Genae und Augenrand vorne breit,

hinten schmal, gelb. Fusse roth ; vorderen Coxen und Trochanteren gelb,

die mittleren an der Basis, die hintersten ganz schwarz ; Hinterschenkel

braun. Ende lichter ; Hinterschiene an der Mitte weisslich. Ende und Basis

braun. Der Hinterrand des zweiten und dritten Segments roth. Flügel

nicht weisslich, die Adern braun, Stigma schwärzlich. — Länge 7 mm.

Von Cr. arenosu^i verschieden durch die tiefen und langen Notaulen,

kürzere Discoidalzelle und durch den mit Nervenast versehenen Nervus

recurrens.

46. Cremastus candatus n. sp. ç .

Clypeus schmal, mit fast geradlinigem Rande; Labrum sichtbar; Schei-

tel schmal ; Thorax punktirt, schwach glänzend, Notaulen kaum angedeu-

tet; Area petiolaris gefurcht-runzlig, superomedia glänzend, zerstreut

punktirt, die beiden nicht separirt. Erster Abschnitt der Radialader länger

als der Durchmesser des Stigma, der zweite ist etwas geschlängelt, die

äussere Spitze der Radialzelle zugespitzt : Discoidalzelle länger als die

Brachyalzelle. Petiolus platt, glänzend, etwas berandet. Seitenfurchen der

ganzen Länge nach ausgebildet und etwas gebogen ; Postpetiolus gewölbt.

Zweites Segment undeutlich gestrichelt, matt.

Schwarz ; Kiefer rothbraun, innere Augenrand neben den Fühlern

der äussere, an den Schläfen gelbroth. Fusse schwarz ; Schenkel und Schie-

nen des ersten Paares rothbraun, die Tarsen braun ; die übrigen Fusse nur

an den Gelenken roth. Zweites Segment unten gelb, die Mitte der Segment-

ränder des 2—4 Segments röthlich. Flügel braunlich, Stigma schwarz,

Nervatur dunkelbraun, Squamula gelb. — Länge mm, Bohrer 6.

Schmaler Clypeus, grosse Discoidalzelle, an der äusseren Spitze ver-

längerte Radialzelle, schwarze Taster und langer Bohrer charakterisiren

die Art.

47. Cremastus ornatus n. sp. cf .

Ctypeus gerundet ; Thorax fein punktirt, schwach glänzend, cylindrisch,

schlank; Notaulen fehlen, Area petiolaris gefurcht, Superomedia glatt und
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Yom ersteren nicht separirt. Erster Abschnitt der Kadialader länger als

der Durchmesser des Stigma, der zweite an der Spitze einwärts gebogen
;

Discoidalzelle länger als Brachyalzelle. Petiolus am Ende gewölbt, Seiten-

furchen abgekürzt.

Gelb, roth und schwarz gefleckt; Fühler schwarz, die beiden ersten

Glieder unten gelb ; Nebenaugen und Stirn, Brust, die Basis und Mitte des

Metanotum, erstes und zweites|[i Segment (Ende ausgenommen), 3—5 an

der Basis und am Hinterrande mehr oder weniger, 6— 7 ganz schwarz,

Flügel gelblieh, Nervatur braun, Stigma gelblich braun. Fusse roth ; Coxen

und Trochanteren gelb, die Hintersten gefleckt ; Hinterschiene aussen oder

nur an der Basis und am Ende schwärzlich, Hintertarsen braun. —
Länge 8 mm.

Von Cr. decoralus Gray, (non Thoms., nee Holmgr.), verschieden

durch den schlanken, cylindrischen und feiner punktirten Thorax und

durch die lange Discoidalzelle.

?'«r. (?) 5 . — Kopf schw'arz, Taster dunkelbraun; Clypeus, Kiefer

und Augenrand gelb ; Thorax rothgelb, Schild und zwei Linien am Meso-

notum sind gelb ; Brust, hintere Thoraxseiten an den Nähten und die Ba-

sis des Metanotum schwarz. Die hinteren Segmentränder der 3—5 Seg-

mente roth.

var. (?) cf 5 . — Mesonotum mit drei grossen, die Thoraxseiten mit

kleineren rothen Flecken : übrigens = var. 1.

48. Cremastus lucidus n. sp. 5 .

Kopf und Thorax punktirt und glänzend, der letztere schlank ; Cly-

peus gerundet ; Area petiolaris und Superomedia gefurcht-runzlig, die bei-

den separirt. Flügel rein, Discoidalzelle länger als die Brachyalzelle.

Seitenfurchen des ersten Segments kurz ; Postpetiolus nur wenig gewölbt,

glänzend ; zweites Segment gefurcht-runzlig.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus zum Theil, Augenrand, Mesonotum, drei

Flecken ausgenommen, Pleuren zum Theil, Schild und einzelne Flecken

am Metanotum sind gelb. Vorder- und Mittelfüsse gelbroth, an der Basis

schwarz und gelb; Hinterfüsse schwarz, Ende der Coxen, Trochanteren zum
Theil, die obere Seite und Ende des Schenkels gelb ; Mitte der Schienen

und Gelenke der Tarsen röthlich. Hinterleib schwarz ; Sj)itze des ersten

Segments, am Ende des zweiten ein Mittelfleck, die folgenden an der hin-

teren Ecke und an der Mitte des Hinterrandes gelblich roth. — Länge

8*5 mm, Bohrer kürzer als der Hinterleib.

Ahnlich den d'. variegatus und ornatus var. ; vom ersteren verschie-

den durch den gewölbten Postpetiolus, vom zweiten durch die schwarz

gefärbten Hinterfüsse.
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49. Cremastus puberulus u. sp. ç .

Clypeus gerundet ; Scheitel ziemlich breit, hinten kaum gebuchtet
;

Thorax behaart, dicht punktii-t, kaum glänzend, Xotaulen vorne ausgebil-

det, Area petiolaris gefurcht-runzlig, Superomedia matt, punktirt und von

ersterem undeutlich separirt. Flügel hyalin ; erster Abschnitt der Eadial-

ader länger als der Durchmesser des Stigma, zweiter gerade ; Discoidal-

zelle länger als die Brachyalzelle. Petiolus glänzend, nicht berandet, mit

tiefen und etwas gekrümmten Seitenfurchen, Postpetiolus kaum gewölbt ;

zweites Segment fein gefurcht.

Schwarz ; Taster braun, Kiefer zum Theil, innere Augenrand neben

den Fühlern und am Scheitel roth. Fusse roth ; Coxen, Trochanteren und

Hinterfüsse schwarz. Flügel hj'alin, Nervatur braun, Stigma schwarz.

Squamula gelb. — Länge 7 mm, Bohrer kürzer als der Hinterleib.

50. Cremastus variegatus n. sp. j .

Clypeus gerundet, Scheitel ziemlich schmal, Thorax fein punktirt,

Notaulen fehlen, Area petiolaris gefurcht, Superomedia glänzend, zerstreut

punktirt und nur beim d separirt. Erster Abschnitt der Eadialader ist be-

deutend länger als der Durchmesser des etwas verschmälerten Stigma,

zweiter Abschnitt gerade; Discoidalzelle gross. Petiolus glatt, nicht beran-

det, Postpetiolus ganz flach, etwas rauh, Seitenfurchen etwas gekrümmt,

unvollkommen ; zweites Segment fein rauh.

Schwarz ; Kiefer roth, Taster gelblich ; Clypeus (Mitte gefleckt),

Genae, Augenrand, Gesicht des cf , die beiden ersten Fühlerglieder unten,

Prothorax, Mesonotum (mit drei Flecken), Scutellam, Pleuren und das

Ende des Metanotum mehr oder weniger rothgelb : 3—5 Segments fast

ganz roth ; Coxen und Trochanteren gelb, die hintersten gefleckt ; Yorder-

und Mittelfüsse roth ; Hinterschenkel und Schiene schwärzlich, der erstere

oben, die letztere an der Mitte röthlich. — Länge 8 mm, Bohrer kürzer

als der Hinterleib.

Ähnlich dem Cr. ornatufi var., nur Postpetiolus ganz flach.

51. Cremastus pictus n. sp. d" .

Clypeus gerundet, etwas vorstehend ; Thorax fein punktirt, fast leder-

artig ; Area petiolaris unvollkommen gefurcht-runzlig, punktirt, Supero-

media fein punktirt, etwas glänzend. Ei'ster Abschnitt der Radialader etwas

länger als der Durchmesser des Stigma, zweiter Abschnitt gerade, Radial-

zelle schmal, Discoidalzelle nicht um vieles länger als die Brachyalzelle.

Petiolus glänzend, Seitenfurchen kurz, Postpetiolus flach und matt : zwei-

tes Segment runzlig.
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Schwarz ; Gesicht, Clypeus, Augenrand, Basalhälfte der Fühler an

der Unterseite, Eand und je ein Seitenfleck des Prothorax, Humeralflecken,

Squamula und Fusse gelb ; Hintercoxen und Schenkel zum grössten Theil,

Hinterschiene an beiden Enden schwarz ; Bauch grösstentheils gelb ; hin-

tere Hälfte der 3— 5 Segmente roth. Flügel milchweiss, Nervatur blass,

Stigma braun mit gelbhchem Rande. — Länge 5 mm.
var. cf. — Fühler und Thorax schwarz, Rücken des Hinterleibes

auch fast ganz schwarz. Clypeus etwas vorstehend.

52. Cremastus annulatus n. sp. ç .

Ziemlich behaart ; Clypeus breit, am Rande fast gerade, Lippe nicht

sichtbar ; Thorax dicht punktirt, Notaulen äusserst undeutlich; Area pe-

tiolaris gefurcht, oben verengt, unvollkommen geschlossen, Superomedia

dicht punktirt und matt. Erster Abschnitt der Radialader etwas länger als

der Durchmesser des Stigma, zweiter Abschnitt gerade ; Radialzelle ge-

streckt, Discoidalzelle länger als Brachyalzelle. Petiolus glatt, Seitenfur-

chen unvollkommen, etwas gekrümmt, Postpetiolus gewölbt ; zweites

Segment fast lederartig.

Schwarz ; Taster gelb, Augenrand neben den Fühlern und oben an

den Schläfen röthlich, Fühler geringelt. Ende des zweiten Segments roth
;

Flügel bräunlich, Stigma schwärzlich, Nervatur braun, Squamula gelb.

Vorder- und Mittelfüsse roth, Mittelschenkel an der Basis unten schwärz-

lich ; an den Hinterfüssen die Coxen, Basis der Trochanteren, Schenkel

(Spitze ausgenommen), Schienenbasis und Spitze schwarz ; die Mitte der

Schienen weiss ; Hintertarsen l)raun. — Länge 8 mm, Bohrer länger als

die Hälfte des Hinterleibes.

53. Cremastus discoidalis n. sp. ç .

Clypeus gerundet, Oberkopf schmal ; Thorax ziemlich grob punktirt

und kaum glänzend, Notaulen nicht ausgebildet ; Ai-ea petiolaris gefurcht-

runzlig, Superomedia glatt, kaum punktirt, nicht geschlossen. Erster Ab-

schnitt der Radialader länger als der Durchmesser des etwas schmalen

Stigma ; zweiter Abschnitt gerade, Radialzelle gross, Discoidalzelle länger

als Brachyalzelle. Petiolus glatt, Seitenfurchen sehr kurz, Postpetiolus ge-

wölbt ; zweites Segment gefurcht-runzlig, zerstreut punktirt.

Schwarz ; Kiefer, Clj^eus (Mitte schwarz), Augenrand (unten manch-

mal gebrochen), erstes und zweites Fühlerglied unten, Rand des Prothorax,

Humeralflecken und Schild sind gelb. Flügel etwas braunlich, Stigma

schwarz, Nervatur braun, Squamula gelb. Erstes und zweites'^Segment am
Ende, drittes und viertes fast ganz, fünftes am Ende roth. Fusse roth ; Coxen

und Trochanteren gelb, Hintertarsen an der Basis schwärzlich ; Ende und
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Spitze der Hintersehiene und die Spitzen der Hintertarsen schwärzlich.

Länge 8 mm, Bohrer länger als die Hälfte des Hinterleibes.

Ähnlich der Cr. ornahis var., nur das Stigma ist etwas schmäler.

Petiolus fein gerandet und einfacher gefärbt.

54. Cremastus variipes n. sp. j .

Stimmt in Betreff der Struktm- mit Cr. ornàtus var.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus (Mitte schwarz), Augenrand (^unten unter-

brochen), hackenförmige und verlängerte Schulteríieclíe und Schild sind

gelb. Flügel hj^alin. Coxen, Hinterfüsse ganz, Hinterleib zum grössten

Theil schwarz. — Länge 7 mm, Bohrer kürzer als der Hinterleib.

var. 1 . 5 . 11 mm. Kiefer gelb, Clypeus mit zwei gelben Flecken.

var. 2. 5 = 1, Kiefer und Clypeus schwarz, hackenförmige Schulter-

flecke klein, Schild nur an den Seiten gelb.

Uebersicht der Arten.

I.Augen und NcWeuaugen gross, der Zwischenraum derselben ist kleiner als die

Nebenaugen. Genae kurz _ ._. ^ 2

— Augen und Nebenaugen gewöhnlich, der Abstand zwischen beiden ist grösser

als ein Nebenauge _ - - _ 3

2. Gesicht und Thorax schwarz, Discoidalzelle länger als Brachyalzelle, Clypeus

schmal ... ._ „ __ . _ ._. .~ ... Cr. ocuhttus n. sp. cT

— Thorax gefleckt, Discoidalzelle nicht länger als Brachyalzelle, Cl>-peus breit ge-

rundet Cr. intcmiptor Thoms. (Gr. '?)

(Siehe : Cr. ojilifliiilniiciis Holmgr. cf)

3. Notaulen ausgebildet .,.. ™ ._ ._ .... __ .._ 4

— Notaulen nicht ausgebildet oder sehr undeutlich 7

4. Thorax und Schild schwarz . .„ ™ ._. .... „.. 5

— Thorax bunt, Schild weiss , ._ .... 6

5. Notaulen tief und lang, Discoidalzelle gleich der Brachialzelle, Nervus recur-

rens mint einem Ast,.„ _. _. _ Cr. partitus n. sp. cf

— Notaulen kurz und dicht, Discoidalzelle länger als Brachyalzelle, Nervus recur-

rens ohne Ast _ . Cr. arenosus n. sp. çf Ç
6. Thorax gelb, mit rothen und schwarzen Flecken Cr. devorains Holmgr. (nee. Aut.)

— Thorax schwarz, gelb gefleckt, kaum glänzend, dicht punktirt ; Discoidalzelle

länger als Brachyalzelle Cr. schoenobius Thoms.

(Yergl. Cr. pubcrulus n. sp.)

7. Flagellum kräftig, an der Spitze dünner werdend, roth ; Gesicht behaart

Cr. crassirornis Thoms.

— Flagellum schlank, schwarz oder nur an der Basalhälfte unten roth 8

8. Discoidalzelle länger als Brachyalzelle - 9

— Discoidalzelle nicht oder kaum länger als Brachyalzelle (Siehe : Thomson op.

Ent. p. 1444, A. a.)
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9. Clypeus schmal mit geradem liande, Lippe sichtbar; Bohrer länger als Hinter-

leib Ci', caudatus n. sp. J

I
Vergl. : Cr. hellicosns und albipennis).

— Clypeus breit, gerundet, Lahrum nicht vorstehend .. . „.. 10

10. Thorax gelb, roth und schwarz, schlank, fein punktirt Cr. ornatuH n. sp. (J

— Thorax schwarz oder auch gelb gefleckt _. 11

11. Postpetiolus platt, nicht höher als Petiolus 12

— Postpetiolus gewölbt 14?

12. Thorax schwarz, behaart ; Heitenfurchen des Petiolus leicht gekrümmt

Cr. puberiilus n. sp. Ç
— Thorax gefleckt, Seitenfurchen nicht vollständig ausgebildet, verkürzt 13

13. c? 5 : Flügel hyalin Cr. variegatus n. sp.cf $
— cf: Flügel milchweiss, Nervatur blass . Cr. pichis n. sp. cT

14. Pleuren gefleckt „ 15

— Pleuren schwarz . 16

15. Thorax dreifarbig. Hinterschienen roth Cr. ornatus var.

— Thorax zweifarbig. Hinterschienen schwarz , , Cr. lucidus n. sp, ^

16. Scutellum schwarz. Hinterschiene an der Mitte weiss Cr. annulatus n. sp. Ç
— Scutellum weiss . .-. 17

17. Hinterfüsse zum grössten Tlieil roth. Petiolus mit kurzen Seitenfurchen

Cr. discoidalis n. sp. cf ?
— Hinterfüsse zum grössten Theil schwarz, Seitenfurchen kurz Cr. variipes n. sp. Ç

55. Creniastus hungaricus n. sp. cf $ .

Clypeus breit, mit fast geradem Eande, Lippe nicht sichtbar; Meso-

notum dicht punktirt, fast matt : Notaulen fehlen ; Scutellum bis zur Mitte

gerandet; Area petiolaris gefurcht-runzlig, superomedia dicht punktirt.

Flügel hyalin, Stigina breit, keilförmig ; Eadialzelle klein, erster Abschnitt

der Eadialader gleich mit dem Durchmesser des Stigma, zweiter Abschnitt

vom Grunde an stark einwärts gebogen ; Discoidalzelle nur etwas grösser

als Brachyalzelle. Petiolus matt, fein gerandet, Postpetiolus gewölbt,

Seitenfurchen fein und gerade ; zweites Segment fein und dicht gefurcht-

runzlig.

Schwarz ; Clypeus, Augenrand neben der Fühlerbasis und oben an

den Schläfen und je ein Fleck auf den Genaen rothgelb; Squamula und

zweites Segment unten gelb ; Schulterflecke klein und roth ; Hinterränder

der hinteren Segmente schmal graugelb. Fusse gelblich braun ; Coxen,

Trochanteren und Hinterfüsse schwarz, die Schenkeln der letzteren oben

und Schienen an der Mitte röthUch, Mittelfüsse ähnlich gefärbt, nur lichter.

cf : Kiefer, Genae, Augenrand breit (unten, hinten unterbrochen) gelb ;

Flügel gelblich, Cubitalquerader verdickt.

Durch die bogenförmig gekrümmte Eadialader und kleine Eadialzelle

von allen Crematus-Arten verschieden.
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5G. Cremastus decoratus Gr. (nec. Thoms.).

J : Thorax gedi-ungen, nicht schlank, ziemlich dicht und grob punk-

tirt ; Notaulen fehlen ; Area petiolatus gefurcht-runzlig, Superomedia

punktirt und separirt.

Farbe stimmt mit der durch Gkav. beschriebenen. Thomson's Cr. de-

coratus ist schlank und fein punktirt; Holmgr.'s Art mit Notaulen.

var. cf $ . — Oberkopf, Gesicht des j , drei Schulterflecken, Brust,

Pleuren oben, Metanotum, Hinterleib zum grössten Theil, Thorax schwarz.

57. Cremastus spectator Gr.

cf $ : Die obere Hälfte des Augenrandes gelb ; im übrigen ist der

Kopf und Thorax schwarz.

58. Cremastus pungens Gr.

Nota : Augenrand gelb oder röthlich, im letzten Fall sind die vier ersten

Fülllerglieder unten öfter rötlilich ; Genae öfter, manchmal auch der Clypeus

schwarz. Die Farbe der Fusse constant. (Siehe : Grv. Beschreib.)

59. Cremastus bellicosus Gr.

«Pedibus posticis fuscis« (Gr. Nota, p. 743.).

Notaulen vorne schwach ausgebildet, Discoidalzelle etwas grösser

als Brachyalzelle, Genae öfter schwarz, zweites Segment nicht oder kaum
nadelrissig.

60. Cremastus albipennis Zett.
,

Die milchweissen Flügel und Flügeladern, so auch die gelbe Grund-

farbe der Fusse charakterisiren die Art.

Paracremastus n. gen.

Gesicht der ganzen Länge nach leicht gewölbt, Clypeus nicht ge-

schieden, Genae sehr verlängert ; sonst wie Cremastus.

61. Paracremastus genalis n. sp. cf J .

Kopf gestreckt, dreieckig ; Clypeus nicht gesondert, nur an den Seiten

mit je einer Furche; vorne gerundet; Genae lang, von halber Augenlänge,

Gesicht der ganzen Länge nach leicht gewölbt und zerstreut punktirt
;

Stii-n etwas eingesenkt, Scheitel ziemlich schmal, hinten etwas gebuchtet
;

Augen und Nebenaugen gewöhnlich. Thorax dicht punktirt, Notaulen

ziemlich undeutlich ; Area petiolaris gefurcht-runzlig, Superomedia jiunk-

tii*t und bei cf geschlossen ; Area basalis dreieckig. Petiolus flach, glän-

zend, Seitenfurchen gerade, gegen Basis zu verschwindend ; Postpetiolus
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gewölbt, matt, runzlig; zweites Segment runzlig, kaum gefurcht. Erster

Abschnitt der Eadialader länger als der Durchmesser des breiten, keilför-

migen Stigma, zweiter Abschnitt gerade, Eadialzelle gross, Discoidalzelle

kaum grösser als Brachyalzelle,

Schwarz ; Taster braun ; innere Augenrand neben den Fühlern und

die obere Schläfengegend röthlich ; Fühler geringelt ; die hinteren Seg-

mentränder meistens gefärbt ; Flügel etwas weisslich. Coxen schwarz, die

vorderen mehr oder weniger weisslich ; Hintertrochanteren schwarz
;

Vorderfüsse roth, Mittelschenkel an der Basis und Schienen an der Mitte

braunlich : Hinterfüsse schwarz, Schenkelspitze, Mitte der Schienen und

die Basis des Metatarsus weisslich. — Länge 7 mm, Bohrer kürzer als der

Hinterleib.

Budapest^ ziemlich häufig.

62. Paniscus minor n. sp. cf Ç .

Von P. gracilipes Thoms. verschieden, durch die hart aneinander

stehenden Nebenaugen, Stemmaticus schwarz, Scheitel zwischen den Au-

gen verschmälert. — Länge 10 mm.
Budapest.

63. Exochus pictus Holmgr, var. cf Ç (Holmgr. var. 1 ?)

Gesicht ( d zum Theil), Linie vor der Flügelbasis. Band des Schildes

und Postscutellum gelb ; Augenrand schwarz.

var. cf. — Kopf und Thorax ganz schwarz, nur unter der Fühler-

basis ein gelbes Fleckchen.

64. Triclistus discretus n. sp. cf .

Stirn flach, neben den Augen nicht vertieft, zwischen der Fühler-

basis ohne Höcker oder Lamelle ; Gesicht leicht gewölbt, nicht vorstehend.

Metanotum kurz, runzlig und vollkommen gefeldert, Area supero externa

von dentipara separirt. Eadialader nimmt ihren Ursprung aus der inneren

Hälfte des Stigma. Die vorderen Ecken des zweiten Segments sind etwas

eingedrückt. Areola kurz gestielt.

Schwarz ; Fusse, die Basis ausgenommen roth. — Länge 7 mm.
Kann nach Holmgr.'s System neben Tr. squalidus gereiht werden :

ist jedoch durch die Bildung des Kopfes und Metanotums von allen Tricli-

stus-Arten auffallend verschieden.

65. Zootrephes fasciatus n. sp. cf .

Kopf und Thorax fein und zerstreut punktirt, glänzend ; Clypeus

kaum ausgerandet : Fühler 22-gliedrig; Notaulen fehlen. Pleuren glänzend.
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Metanotum sehr kurz, runzlig-furchig, Area petiolaris hoch, Basalis quad-

ratisch. Ai-eola fehlt, Nerven interstitial, Nervellus unter der Mitte gebro-

chen. Segment 1—3 runzlig, am Hinterrande zerstreut punktirt ; die übri-

gen Segmente dicht punktirt ; erstes Segment länglich, Stigmen in deren

ersten Drittel, Postpetiolus quadi-atisch, Petiolus sehr kurz : zweites Seg-

ment querbreit, nach vorne verschmälert.

Schwarz : Mundtheile, Gesicht, Backen, Schaft unten, Squamula und

davor zwei Flecke, Thoraxseiten an den Nähten, die Seiten des Prothorax

röthlich gelb. Hinterränder sämmtlicher Segmente breit farbig, die vorderen

röthlich, die hinteren gelb. Fusse röthlich gelb ; Basis der Hintercoxen

schwarz, Spitze der Hinterschiene und Hintertarsen ganz braun. Fühler

unten rothbraun. — Länge 5'o mm.

66. Stilbops limneriaeformis Schmied.

cT : Das letzte Fühlerglied l)raun und nicht länger als das vorletzte.

07. Xenacis hungarica n. sp. ç .

Punktirt ; Metanotum an der Mitte mit schwacher Längsfurche, Area

postica sehr undeutlich, erstes Segment am Ende mit kurzer Furche, zwei-

tes und drittes Segment quadratisch. Discoidalzelle länger als hoch.

Schwarz; Mundtheile, theilweise die Fusse und Hinterleib roth ;

Yordercoxen zum Theil, Yordertrochanteren, Basis der Yorderschenkel,

Mittel- und Hinterschenkel sowie Hinterschienen schwarz; Mittel- und

Hintertarsen braun. Hinterleib vom fünften Segment an schwarz, Bauch-

basis roth, Flügel gelb, am Enddrittel schwärzlich, Flügelwurzel gelb, Te-

gula Ijraun, Stigma dunkel mit lichter Basis. — Länge 7 mm.
Steht zunächst dem A'. sidifuitiatus Thoms., verschieden durch anders

gefärbte Fusse und anders gestalteter Discoidalzelle.

var. j . — Mittelschenkel fast ganz, Hinterschenkel an der Basis roth.

68. Syzeuctus maculatorius Fb. luir. ç .

Pleuren, Metanotum und Abdomen schwarz.

69. Syzeuctus elegáns u. sp. ç ,

Spitze der Hinterflügel nicht wolkig ; erstes Segment zerstreut, zwei-

tes dicht punktirt, letzteres und die folgenden flaumig behaart. Flagellum

rothbraun, Kopf und Thorax einfarbig, Schild mit zwei gelben Flecken ;

erstes und zweites Segment roth, mit je einem grossen Fleck ; drittes an

der Basis breit, am Ende sehmal roth gesäumt ; Coxen, Trochanteren

schwarz mit gelben Enden ; Schenkel und Schienen roth, die Spitze der

Hinterschienen und Hintertarsen braun.
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Von S. macidatorius Fb. verschieden durch die nicht getrübte hin-

tere Flügelspitze imd durch die flaumig behaarten Hinterleibssegmente.

70. Syzeuctus bicolor n. sp. cf $ .

Stimmt im (lanzen und Grossen mit S. irrisoria Eossi überein ; doch

ist die Farbe schwarz und gelb (nicht weiss), Metanotum mit einem Quer-

leistchen. Bohrer länger als Hinterleib, Hinterschenkel schwarz. Alle

Flügelspitzen wolkig getrübt (auch bei S. irrisoria Kossi, wenigstens bei

meinem Exemplar).

va?', cf . — Hinterschenkel roth.

1. Nur die vordere Flügelspitze wolkig ; zweites Segment dicht punktirt und flau-

mig behaart __ S. elegam n. sp. Ç

— Alle vier Flügelsjjitzen wolkig _ — ... 2

2. Metanotum ohne Leistchen, schwarz und weiss gefärbt S. irrisoria Rossi.

— Metanotum mit einem Querleistchen, area posteromedia ausgebildet, 3

3. Metanotum stark gewölbt, grob punktirt, Segmente breit, farbig gerandet

S. bicolor n. sp. cf ?
— Metanotum schwächer gewölbt, feiner punktirt ; Segmente einfarbig oder einige

schmal gerandet ,„.. ._ .. „„ .„ ™ S. maculatorius Fb-

71. Syzeuctus Braunsii n. sp. d" 5 .

Syn : S. lunif/enis Brauns, cf (excl. Ç ).

Brauns beschrieb das S. (Lissonota) lunigerus in den Mitth. d. Schw.

Eni Ges., 1888, p. 3 in beiden Geschlechtern, welche ich aber, nach mei-

nen Exemplaren zu urtheilen, nicht zusammengehörig finde.

Den, durch Brauns gegebenen Namen : lunigerus, behalte ich für

das Ç ; das cT und das dazu gehörige ç benenne ich S. Braunsii.

Da das .S. Braunsii 5 vollkommen mit dem cT {lunigerus Brauns)

übereinstimmt, übergehe ich deren Beschreibung, da dieselbe in 1. c. zu

finden ist ; ich beschränke mich hier nur auf die Verschiedenheit der bei-

den Ç .

S. Braunsii 5 : Flügelspitze mit schmaler, lichter, die Cubitalader

nicht erreichender Makel. Thorax mit grossen gelben Flecken reichlich

bedeckt. Segmente dreifarbig. Die Flügel des cT sind rein.

S. lunigerus Brauns ç : Flügelspitze mit grossen, ovalen oder ellip-

tischen, ziemlich dunkeln, über den Cubitus reichenden Makel. Thorax

sparsam mit kleinen Flecken bedeckt. Segmente 1—3 roth, die übrigen

schwarz, sehr schmal farbig gerandet : c? unbekannt.

72. Lissonota parallela Grv. i'flr. cf. — Areola sitzend oder sehr

kurz gestielt.
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73. Lissonota verberans Grv. var. cf 5 . — Discocubitalader mit

Nervenast.

74. Lissonota intermedia n. sp. cf j .

Von L. verberans durch folgendes verschieden : ç : Fühler an der

Unterseite roth, Mesothorax und Metanotum schwarz, Schild roth geran-

det, Coxen roth, die Hinteren manchmal an der Basis schwarz, in welchem

Falle auch die Wurzel der Hintertrochanteren schwarz ist; erstes Seg-

ment am Ende roth.

c? : Gesicht zum Theil, innere und äussere Augenrand (oben unter-

brochen), Schaft unten, Eand des Prothorax breit, Schulterflecken und

zwei Linien am Mesonotum, Schild (Mitte schwarz), Postscutellum, Vorder-

und Mittelcoxen und Trochanteren gelb.

Unterscheidet sich von L. paraUehi durch einfarbigem Thorax, von

L. verberans und liueafa, durch rothe Fusse.

75. L. sulphurifera Grav. var. 1. j . — Squamula schwarz.

76. Lissonota cylindrator Gr.

var. 1 . cf . — Augenrand nicht weiss.

var. 2. cf. Areola nahe sitzend, der innere Augenrand weisslich.

77. Lissonota punctulata n. sp. cT ç .

Glänzend, punktirt ; Metanotum stellenweise schwach runzlig, Stig-

men etwas gestreckt ; erstes Segment zerstreut punktirt, zwischen den

Punkten äusserst fein nadelrissig ; zweites und drittes Segment dicht und

fein punktirt, länger als breit, fast mit parallelen Seiten ; drittes Segment

quadratisch. Areola fast sitzend, Nervellus nicht gebrochen, mit äusserst

schwachem Nervenanhang.

J : Schwarz ; Taster, Clypeus, Kiefer gelbroth ; Macula verticis klein,

weiss ; Schild, Postscutellum, Fusse und Hinterleibsmitte roth ; Squamula

dankelgelb. Manchmal ist die Mitte des Scutellum und das Postscutellum

schwarz. Das Ende des ersten Segments und manchmal die Basis des vier-

ten roth; das zweite ist hie und da zweifleckig, Flügel gelblich, Stigma

braun, mit gelblicher Wurzel. — Länge 9, Bohrer 10 mm.
cf : Bunt ; Gesicht, innere Augenrand bis zum Scheitel, Gense, Pro-

thorax, Schulterflecke, zwei Linien am Mesonotum, Schild, Postscutellum,

Squamula, vor und unter demselben 1— 1 Linie, Mittel- und Hinterthorax-

seiten, hintere Segmentränder sämmtlicher Segmente und Coxen gelb, Hin-

terleib roth ; erstes Segment fast ganz, zweites an der Mitte, drittes und
viertes an der Seite (auch beim Ç ), das fünfte am Ende, sechste und siebente
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fast ganz schwarz. Fusse roth ; die innere, manchmal auch die äussere

Seite der Coxen, und die Hintertrochanteren schwarz. Flügel hyalin,

Stigma gelb.

78. Lissonota quadrata n. sp. cf ç .

Yon A'orh ergehenden verscliieden durch die quadratischen 2—3*

Hinterleibsegmente.

Ç : Scheitelflecke fehlen, Metanotum lederartig, Punktirung weniger

deutlich ; erstes Segment nicht oder nur zerstreut punktirt.

d" : Die Flecken der Mesopleuren sind klein, die der Metapleuren feh-

len. Gesichtsmitte mit zwei gelben Linien.

var. d .
— Gesichtsmitte, Mesonotum und Thoraxseiten schwarz

;

die Spitze der Hinterschienen und Tarsen braun.

var. 2. (?) cf . — Hinterschenkel und Schienen schwärzlich, Areola

sechseckig.

79. Lissonota annulata n. sp. j .

Punktirt und glänzend ; Metanotum lederartig, area postica klein.

Flügel hyalin, areola fast sitzend, Stigma schwarz mit weisslicher Basis,

Squamula weiss.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus, Taster und 3—4 Fühlerglieder gelb. —
Länge 6 mm. Bohrer 4 mm.

Durch die gelbgefärbte Flagellumbasis charakterisirt ; von L. vicina

HoLMGR. unterschieden durch die rothen und nicht querbreiten Segmente

(3—4) und durch den längeren Bohrer.

80. Lissonota vaga n. sp. d .

Schwarz, glänzend. Scheitel, hinten nur wenig gebuchtet; Metano-

tum dicht, lederartig punktirt und entlang der Mitte etwas runzlig, Stig-

men rund ; Hinterleib glänzend und zerstreut punktirt, das an der Basis

verengte erste Segment ist an der Mitte, hinter den Stigmen schwach ein-

geschnürt; das zweite Segment ist viereckig, nach vorne verschmälert;

die Seiten der übrigen sind parallel. Areola mit mittellangem Stiele, der

äussere Abschnitt der Eadialader ist fast gerade, Nervellus gerade und

ohne Ast.

Schwarz ; Kiefer, innere Augenrand schmal, Schulterflecke, Tegula

und davpr ein Punkt so wie darunter eine Linie gelb, Fühler roth, an der

oberen Seite schwach bräunlich ; die fünf ersten Segmente (mit Ausnahme

der Seitenränder) und die Fusse sind roth ; die Basis der Trochanteren an

der äusseren Seite bräunlich, die Hintertarsen sind braun. Bauch mit ver-

wischten Flecke. — Länge 8 mm.

Tervu-szetnijzi Füzetek. XXIII. köt.
^'
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81. Lissonota opacula n. sp. cf.

Kaum glänzend, punktirt, sparsam behaart. Metanotum runzlig (nicht

punktirt). Hinterleib lederartig ; erstes Segment nicht ganz 2"5-mal länger

hinten breit, nach vorne allmälig verschmälert ;
2

—

3-tes Segment länger

als breit, viertes quadratisch. Äusserer Abschnitt der Eadialader an der

Basis und am Ende etwas gebogen, Areola dreieckig, sitzend.

Schwarz ; Kiefer, Taster, Clypeus, innere Augenrand unten, Macula

verticis und Squamula gelb. Fusse roth ; Coxen und Trochanteren schwarz,

die vorderen und mittleren vorne gelb ; Hintertarsen etwas bräunlich.

Hinterleib roth : n) erstes Segment, die Spitze ausgenommen, ein Band

am zweiten, je ein Fleckchen am 3

—

5-ten, Basis des 6

—

7-ten schwarz;

oder h) die Basalhälfte des zweiten, je ein Band am 3

—

4-ten und

5

—

7-te8 ganz schwarz. Länge 7 mm.
var. 1. d*. — Areola gestielt, Metanotum und erstes Segment mit

Längsfurche, Hinterleib wie sub a) gefärbt.

var. 2. cf . — Augenrand nicht gelb. Abdomen wie sub h) gefärbt.

82. Lissonota bellator Grav.

var. 1. cf. — Hinterleib schwarz, hintere Segmentränder und Basis

des dritten roth.

var. 2. cf = 1, Thoraxseiten schwarz, Hinterschenkel an der äusse-

ren und inneren Seite braun. Area superomedia ausgebildet.

1. Der äussere Abschnitt der Radialader ist an der Basis und Spitze gekrümmt,

auch der äussere Augenrand gefärbt â

— fast gerade . . .. ._ __ „_ „ „. 7

2. Schild und Pleuren roth ($) oder weiss (cf)-. _ — — L. parallela Gr.

var. cf. Areola fast sitzend.

— Pleuren einfarbig _. .- .... .. 3

3. Hinterschienen an der Basis weiss „ .. ._. „ _, L. apicalis Gr. cf

— nicht weiss _ 4

4. Hinterschenkel schwarz ($); braun oder roth
( cf ), au der inneren Seite schwarz

linirt. Scutellum schwarz (Ç) oder weiss (cf), cf mit Schulterflecke

L. verberans Gr. J insignita Gr. cf

(Vergl. : L. conßagrata Gr.|

— Hinterschenkel roth .,,. ..,. 5

5. Hintercoxen roth L. intermedia n. sp. cf ?
— grösstentheils schwarz . 6

(i. Hintercoxen gefleckt, Gesicht gelb oder mit zwei gelben Linien

L. lineata Gr. cf

— Hintercoxen und Gesicht des cf schwarz L. perspicillator Gr.

var. $ . Gr. — Scutellum und Thorax schwarz.

7. Areola gestielt ,8
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— kurz gestielt oder sitzend - .-,. 13

8. Nervus parallelus au der Mitte des Cell, brachyalis inserirt L. crassipes Thoms
— entspringt aus dem unteren Theil 9

9. Hintercoxen roth, Hinterschiene ganz und die Spitzen der Hintertarsen schwarz

L. rimator Thoms.

— schwarz _ 10

10. Abdomen schwarz oder das dritte Segment gelb gesäumt L. sulphurifera Gr.

— Hinterleibsmitte mehr oder weniger roth-. 11

11. Hinterfüsse schwarz, Tarsen braun; Fühler braun, 1

—

S.Glied schwarz; Bohrer

Hinterleibslänge L. conßagrata Gr.

— Hinterfüsse roth .. — 12

12. Flagellum roth L. hians Thoms.

— schwarz ... ™ „ L. cylindrator Gr.

var. 1. cT- — Innere Augenrand nicht weiss.

var. 2. cT. — Innere Augenrand weiss, Areola fast sitzend.

var. (f $ . HoLMGR. — Abdomen grösstentheils schwarz.

13. Hinterleibsmitte roth „ 14

— Hinterleib schwarz oder einige Segmentränder gefärbt,. 24

14. Scutellum roth (Ç) — mehr oder weniger — oder weiss (cf) _. 15

— schwarz ~ 17

15. Bohrer kürzer als der Körper.™ _. (L. 9) bivittata Gr. $

(Vergl. : L. quadrinotata Gr. und L. rubricosa Brischke).

— Bohrer von Körperlänge .„ .. lÖ

16. Das 2—3. Segment ist länglich, das 3—4. an den Seiten schwarz linirt ; Scheitel-

flecke weiss ( $ ) ; Thorax des cT bunt, Flecke der Pleuren gross

L. punctulata n. sp. cf Ç
— Die 2—3. Segmente quadratisch, Scheitel des Ç ohne Flecken; Pleuren des cf

mit kleinen Flecken L. quadrata n. sp. d* ?

(Vergl. L. maculosa Brischke Ç ).

var. 1. cT. — Gesichtsmitte, Metanotum und Pleuren schwarz.

var. 2. cf . — Hinterschenkel und Schienen schwärzlich ; Areola fünfeckig,

breit aufsitzend.

17. Basis der Hinterschienen weiss L. leucogona Grav-

— nicht weiss _ 18

18. Area postica nicht ausgebildet. Fusse roth L. manca Brauns.

— vorhanden 19

19.3—4. Fühlerglieder gelb. L. annulata n. sp. Ç
— nicht gelb ,„. .-. . 20

20. Abdomen roth mit schwarzer Spitze ; Fusse roth, Basis der Trochanteren, Spitzen

und Basis der Hinterschenkel und Tarsenglieder braun L. rufipes n. sp. <f

— Abdomen nur an der Mitte roth „ .„ 21

21. Area superomedia metathoracis verschwindend „, ... L. commixta Holmgr.
— Area superomedia fehlt gänzlich , „ .„ .,- — 22

22. Ç unbekannt, c? : Gesicht schwarz, innere Augenrand unten gelb ; Hintercoxen

schwarz, Metanotum runzlig, das lederartige 2—-3. Segment länger als breit

L. opacula n. sp. cf

— cT : Gesicht zum grössten Theil gelb ._ ..., __ 23

23. Bohrer von Körperlänge . ™. ™ L. bellator Gr.
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— Bohrer kaum länger als der Hinterleib ._ _ L. irrigua Thoms.

(Fortsetzung siehe bei Thomson : Op. Ent. p. 1422. No. 24.)

83. Lissonota lateralis. Gray.

var. d" . — Pleuren schwarz, nur über die Hinter-, seltener auch über

die Mittelcoxen roth.

var. 1. cf. — Areola gestielt.

var. 2. d" = 1, Hintercoxen roth.

84. Lissonota unicincta. Holmgr.

var. 1. cf . — Trochanteren roth.

var. 2. cf = 1, Flagellumbasis unten rothbraun.

85. Lissonota bicincta n. sp. cf .

Hinterkopf gebuchtet, Pleuren matt, Metanotum lederartig rauh,

nicht punktirt ; Hinterleib seidenartig glänzend, fein lederartig, kaum na-

delrissig, nicht punktirt; zweites Segment fast quadratisch, das dritte

länger als breit. Areola fehlt.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus, S(piamula und davor ein Punkt gelb
;

Fusse roth, Vordercoxen mehr oder weniger gelb, die Hintertrochanteren

ganz, die Vordertrochanteren an der Basis schwarz ; Hintertarsen etwas

bräunlich ; Hinterleib an den beiden ersten Nähten roth. Länge 4*5 mm,
Bohrer etwas über Hinterleibslänge.

86. Lissonota rufitarsis n. sp. cf .

Kojif etwas dicklich, hinten buchtig ausgehöhlt ; Metanotum rauh,

nicht punktirt, in der Mitte schwach längsfurchig 2

—

3-tes Segment quer-

breit, fein lederartig, seidenartig glänzend ; Pleuren matt. Areola unregel-

mässig fünfeckig.

Schwarz ; Kiefer, Clypeus, Squamula gelb ; die Hinterränder des

2

—

3-ten Segments gefärbt ; Fusse roth. - Länge 5 mm, Bohrer gleich mit

dem Hinterleib.

87. Lissonota errabunda Holmgr.

var. 1. cf . — Mit gelbem Scheitel und Achselflecken ; Fühler schwarz.

88. Meniscus (Aniersihia Först.j variipes n. sp. cf .

Metanotum dicht und grob punktirt. Erstes Segment kaum punktirt,

glatt, bis zur Mitte canalisirt ; zweites Segment quadratisch, kaum wahr-

nehmbar punktirt und nadelrissig, stark glänzend. Kopf und Thorax von
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längeren weisslichen Haaren zottig. Areola sitzend. Disco-Cubitalader nicht,

Nervellus tiefgebrochen. Krallen stark gekämmt.

Schwarz ; Mitte des Flagelhim oben rothbraun ; Clypeus, Squamula,

Hinterleib, mit Ausnahme des ersten Segments, Schenkel und Schienen

roth ; sämmtliche Schienenbasis weiss ; Hinterschienen ; und Tarsen bräun-

lieh, an den hintersten das 3—4 Glied weiss, Länge 1 1 mm, Bohrer kür-

zer als der Hinterleib.

89. Meniscus canaliculatus n. sp. cf .

Metanotum runzlig, nicht punktirt, mit zwei längslaufenden, in der

Mitte sich nähernden Leistchen. Erstes Segment der ganzen Länge nach

canalisirt ; zweites quadratisch, punktirt, zwischen den Punkten fein, aber

unvollkommen nadekissig. Areola fast sitzend ; Disco-cubitalader unge-

brochen, Nervellus der Hinterflügel tief gebrochen. Krallen gekämmt.

Schwarz ; Flagellum bräunlich, Rand des Clypeus braun, Squamula
gelb. Fusse roth, Hintertarsenbränlich. Länge 10 mm, Bohrer über Hinter-

leibslänge.

90. Meniscus signatus n. sp. ç .

Metanotum dicht punktirt ; Segmente nadelrissig, das erste an der

Basis ausgehölt; das zweite quadratisch, etwas kürzer als hinten breit.

Areola sitzend, Nervellus tief gebrochen. Krallen gekämmt.

Schwarz ; lüefer, Clypeus, innere Augenrand und Squamula gelb ;

Fusse roth, hinterste Tarsen braun. — Länge 10 mm, Bohrer länger als

der Hinterleib.

91. Meniscus caudatus n. sp. cf.

Metanotum dicht und fein punktirt. Erstes Segment nicht canalisirt
;

zweites quadratisch, nach vorne verschmälert, dicht punktirt, Zwischen-

räume fein nadeh'issig. Areola fast sitzend, Nervellus unter der Mitte ge-

brochen. Krallen gekämmt,

Schwarz ; Clypeus, Squamula und Fusse roth ; Coxen. Trochanteren,

Spitze der Hinterschienen schwarz ; Hintertarsen braun. — Länge 8 mm,
Bohrer länger als der Körper.

92. Meniscus affinis n. sp. cf .

Von M. caudatus verschieden durch die längeren, nicht quadrati-

schen zweiten und dritten Segmente. Innere Augenrand mit kurzer röthli-

cher Linie. x\reola bei einigen Exemplaren kurz gestielt.

var. d' . — Coxen und Trochanteren roth, Areola kurz gestielt.
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I.Thorax bunt: schwarz, roth und gelb; Hinterleib sehr schlank 3/. elector Ge.
— Thorax schwarz, mitunter gelb gefleckt .., . ._ 2

2. Basis der Schienen und das 3—4. Tarsenglied der Hinterfüsse weiss ; Hinter-

leib — das erste Segment ausgenommen — roth M. variipes n. sp. cf

— Schienenbasis und Tarsenglieder nicht weiss ,.. _ 4

3. Erstes Segment der Länge nach canalisirt .... „ _. 4
— Erstes Segment nicht canalisirt, nur an der Basis ausgehölt 6

4. Metanotum punktirt, nicht runzlig ; zweites Segment quadratisch, zerstreut punk-

tirt, glänzend ; Bohrer körperlang : Metenotum vor der Flügelbasis mit gel-

ber Linie ,„. .... „.. .„ . M. agnatus Gr.

— Metanotum runzlig, nicht punktirt .•. .... „ „_ 5

5. Zweites Segment länger als breit, fein quer-nadelrissig, nicht punktirt, Schulter-

flecken ; Bohrer länger als der Körper M. impresso)' Gr.

— Zweites Segment quadratisch, dicht punktirt, Zwischenräume undeutlich nadel-

rissig ; ohne Schulterflecke ; Bohrer kürzer als der Hinterleib ; Stirne flach

M. canalicidatus n. sp. Ç
6. Kopf und Thorax auffallend behaart ; zweites Segment nadelrissig M. tomentosus Gr.

— Behaarung gewöhnlich _ „ .,.. .... 7

7. Zweites Segment nadelrissig, kaum glänzend ; Metanotum dicht und fein punk-

tirt, Bohrer kürzer als der Körper ; Areola sitzend ; innere Augenrand gelb

M. signatus n. sp. J
— Zweites Segment punktirt — ._ ._. _~ _ - 8

8. 2—3. Segment länger als breit „ .„ .._ .„. A/. affi)iis n. sp. ;f

— 2—3. Segment nicht länger als breit „.. 9

9. Zweites Segment vorne verschmälert, punktirt, zwischen den Punkten nadel-

rissig ; Bohrer länger als der Körper „ ._ M. caudatus n. sp. Ç
— Zweites Segment mit parallelen Seiten, stark aber nicht sehr dicht punktirt,

die Zwischenräume glatt ; Bohrer kürzer als der Körper M. pimplator Zett

93. Mesoclistus rufipes Gr. var. cf .

Metanotum oben, an beiden Seiten roth.

i)4. Odontomerus rufiventris Holmgr. var. j .

Bohrer körperlang.

95. Sichelia hungarica n. sp. ç .

Segment 1—3 grob runzlig, nicht glänzend; die schief abgeschnitte-

nen Ecken des zweiten und dritten Segments scharf begrenzt. Nervellus bil-

det einen stumpfen Winkel.

Schwarz; Segment 1—

3

ganz, das vierte an der Basis roth; Schenkel

und Vorderschienen roth, die letzteren an der Aussenseite schwärzlich ; die

Spitze der Hinterschiene und ein Ring unter der Basis roth; Mitte des Fla-

gellums und Basis des Stigma weiss ; Flügel gelblich braun, unter Stigma

dunkler.— Länge 13 mm., Bohrer 8.

Von S. gracüicornif^ Gr. verschieden durch die nicht weiss gefärbte

Schienenbasis und durch die nicht schwarze Hinterleibsbasis,

(Separatim editum est die 1. Decembris, 1899.)


