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MAGYARORSZÁGI UJ BRACONIDAK.

SzÉPLIGETI GTZ-tÖl.

NEUE BRACONIDEN AUS UNGARN.

Von Gy. Szépligiíti.

Subfam. HECABOLINÂE.

1, Cœnophanes cingulatus ç .

A potroli lai3átalakú, az els és második íz hosszant barázdás,

harántfutó barázda nélkül. A szárnyak hosszúak.

Fekete ; a csáp töve, az eltör és a lábak vörösek ; a tapogatók, a

pikkely és a szárnyjegy sárga. — Hossza 3 mm., a tojócs hosszabb, mint

a potroh.

Szovdta. Gyjtötte Csíki Eknö.

2. Hecabolus hungaricus cf $ .

Az arcz ránczos, a fejtet finoman harántul barázdás, a csápok 34

ízek és vékonyak. A tor hengerded, ránczos ; a középtor küzéps lebenye

púposán kiálló ; az utótor domború, tagoltsága kevésbbé fejlett. A potroh

lándzsaalakú ; az els íz durván ránczos, két bordácskával ; a második

majdnem négyzetalakú, elül keskenyebb, barázdás, a közepén harántfutó

és iveit barázdával, elül a középen egy négyszöglet, kimagasló és durván

barázdás térséggel ; a harmadik íz pontozottan ránczos ; a 4-ik töve pon-

tozott, különben, mint a következk, sima. A cf ugyanilyen, csakhogy a

4-ik íz hosszában barázdás és hátsó szárnyai ál-szárnyjegygyel ellátottak.

Fekete ; a fej és a mell vörös, a fejtet barna ; a lábak barnásvörö-

sek, a hátsó czombok fölül barnák vagy feketék ; a J 2-ik potrohíze a

kiemelked térség körül vörös. — Hossza 5 mm., a tojócs egyenl a test

hosszával.

Pilis-Marótli
( $ ) és Növi ( cf ).

Subfam. DORYCTINAE.

Wachsmaíinia n. gen.

A szárnj-jegy bels oldala hosszabb, mint a küls, a nervulus éren-

álló, a középtor középs lebenye kiálló és egy mély barázda által osztott,
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a potroh második varrata éles és egyenes, a második potrohíz kétszer

hosszabb, mint a harmadik, a fej ránczos, a szárnyak foltosak.

3. Wachsmannia maculipennis ç .

A fej koczkaalakú, szrös és ránczos ; a homlok lapos, közepén

barázdával ; a csápok 34 ízesek ; a fej háta szegélyzett. A tor hengeres,

szrös és ránczos ; a középtor három barázdával, a toroldalak barázdája

csipkés ; az utótor lapos, a háta két nagy és meglehetsen sima, a vége

pedig három kicsiny és körded terecskével. A potroh bunkóalakú, hosszabb

a fej és tornál, els íze hátsó szélességénél másfélszer hosszabb, hosszant

barázdás, l, a tfelén két tarajkával; a második íz harántszéles és két-

szer oly hosszú, mint a 3-ik, hosszában barázdás ; a második varrat jól

látható és egyenes ; a harmadik íz finoman érdes, hátsó széle és a követ-

kez ízek simák.

Fekete ; a csápok vörösesbarnák ; a szemkeret, a fej háta, a pajzs,

a szárnytet eltti torrész és a középmell vörös ; a harmadik és negyedik

potrohíz sárgásvörös, fekete szegélylyel, a következ ízek majdnem egé-

szen feketék. A lábak sárgásvörösek ; a középs és hátsó csípk, a czom-

bok (a közepük kivételével) és a szárak közepe fekete ; az utóbbiak töve

fehér. A szárnyak homályosak és foltosak, a szárnyjegy barna, a bordaér

és a pikkely sárga. A tojócs hüvelye vöröses. — Hossza 5 mm., a tojócs

egyenl a test hosszával.

E nemet Wachsmann János úr tiszteletére neveztem el, ki e rovarkát

Pápa vidékén gyjtötte.

Subfam. EHOGADINAE.

4. Rhogas rugulosus n. var. 3. j .

A pajzs közepe, az utótor, egy széles sáv a középtor oldalán, az

els potrohíz és a második íz tövének közepe, vörös. Hasonló a Rh. rugu-

losus var. pictus KAVALL-hoz.

Budapest.

Subfam. CHELONINAE.

5. Chelonus fissus cf .

A fej harántszéles, ránczos és fénytelen ; a szájpajzs srn ponto-

zott. A csápízek száma 20. A tor ránczos, a középtor elre nyújtott és

lapos hátú ; az utótor 4 foggal fegyverzett. A potroh elliptikus, valamivel

hosszabb a fej és a tornál, ránczos, a töve bordák hijján és tökéletlenül

barázdás ; a csúcsnyilás igen hosszú, oldalt majdnem a potroh köze-

péig ér.
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Fekete ; a mells czomb hegye és a mells szár sárgásvörös ; a has

töve fehér. — Hossza 3*5 mm.
Pilis-Maróth, 1899 máj. 19.

6. Phanerotomella nigra ç .

Pontozott-ránczos, rövid szrözettél. A fej harántszéles, az arcz és

a szemkeret határozatlan hossz-ránczokkal ; a fejtet kerekített, a szemek

mögött kiszélesedett. A csápok 30 ízbl összetettek. A közéj)tor elül a

közepén barázdával van ellátva, az utótor tökéletlenül tagolt, 4 gyenge

fogacskával. A potroh durván ránczosan j)ontozott, elliptikus, nem hosszabb

a fej és tornál, két varrattal. A szárnyjegy ellij^tikus, a végébl ered

sugárér kéttagú; a sugársejt háromszögalakú és rövid; a visszafutóér a

második könyöksejtbl veszi eredetét, nervulus az alapér mögött áll ; az

összes szárnyerek ersek. A lábszárak egyenesek és egyszerek. A hátsó

lábak ersek és hosszúak, a czombok meghaladják a potroh csúcsát.

Fekete ; a lábak barnák, a mells csípk és az izületek vörösesek.

A szárnyak barnák, egy harántfutó világos szalaggal. — Hossza 2'5 mm.,

a tojócs rövid.

Budapest.

7. Phanerotomella Kertészii $ .

A P/í. )iig7'a-tó\, 38 íz csáj)ja és épelej középtorában különbözik.

Sái'gásvörös ; a csápostor barnás ; a potroh a második íztl barna.

A szárnyak tiszták, a szárnyjegy sötét. — Hossza 3 mm., a tojócs rövid.

Kertész Kálmán Növi vidékén gyjtötte.

Subfam. CALYPTINAE.

8. Calyptus bicolor cf .

A szájpajzs félköralakú, kissé szélesebb, mint magas, töve mindkét

oldalán egy-egy mély gödröcskével. A csápok 26 ízek. A középtor barázdái

és a toroldalak simák. Az utótor tagolt, a középs terecske nagy és del-

toidalakú, majdnem sima. Az els potrohíz hossza felér a hátsó szélessé-

gével, gyengén ránczos ; a második és harmadik íz egyenl széles és

mindkett sima, a második közel négyzetalakú. A hátsó lábak ersek és

nyújtottak.

Fekete ; a tapogatók, a pofák, az eltör, a középtor, a toroldalak

többé-kevésbbé, gyakran az utótor is, a potroh és a lábak vörösek ; az els

potrohíz töve sötétes, a hátsó csíp töve többé-kevésbbé barna. A szárnyak

tiszták, a szárnyjegy és az erezet fekete, a pikkely sárga. — Hossza 2 mm.
Növi környékén Kertész K. gyjtötte (1899. YII. 6.).

15*
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Subfam. DIOSPILINAE.

9. Diospilus maximus d' j .

A fej barántszéles, az arcz ránczos, a fejtet és a halánték pontozott

és fényl. A csápok 28 és 32 ízzel. A középtor elszórtan pontozott, baráz-

dái mélyek és csipkések, középs karaja púposán kidülledt. A toroldal

közepe sima. Az ntótor durván, sejtesen-ránczos. A sugársejt nem éri a

szárny csúcsát, a második könyöksejt fönt kissé szkített ; a sugárér els

ága, valamint az els és második barántkönyökerek egyenl bosszúak ; a

sugárér második ága rövidebb az elsnél. A potrob lándzsaalakú, oly

hosszú, mint a fej és a tor együttvéve ; els íze durván ránczos, kissé

hosszabb hátsó szélességénél, oldalai szegélyezettek, a töve keskenyebb,

mint a vége, mélyen kivájt és bordázott ; második íze kissé rövidebb, mint

széles és dunán ránczos ; a következ ízek simák.

Fekete ; a tapogatók és a lábak vörösek ; a csípk feketék ; a hátsó

lábszár majdnem egészen és a hátsó lábizek — az 5 íz kivételével —
barnák. A szárny sárgás, a szárnyjegy és az erek barnák. — Hossza
6—8 mm., a tojócs kissé hosszabb a potrohnál.

Pilis-Mnrótlt, 1899 máj. 20.

Subfam. HECABOLINAE.

1. Cœnophanes cingulatus j .

Hinterleib spathelförmig, das erste und zweite Segment längsfurchig,

ohne Querfui'che. Flügel lang.

Schwarz ; Prothorax, Fühlerbasis und Fusse roth ; Taster, Squamula

und Stigma gelb. — Länge 3 mm., Bohrer länger als der Hinterleib.

Szováta (Csíki).

2. Hecabolus hungaricus cf j .

Gesicht runzlig, Scheitel fein quergefurcht, Fühler 34 gliedrig, dünn.

Thorax cylindrisch, nmzhg ; Mittellappe des Mesonotums stark, bucklig

vorstehend ; Metanotum gewölbt, undeutlich gefeldert. Hinterleib lanzett-

lich ; erstes Segment grob runzlig, mit 2 Kielen ; zweites Segment fast

quadratisch, vorn etwas schmäler, längrunzlig, an der Mitte mit einer

bogenförmigen Querfurche, und vorn an der Mitte mit einem quadrati-

schen, erhöhten und grob längsrunzligen Feld ; drittes Segment jranktirt

runzlig, viertes Segment an der Basis punktirt und dann wie die Folgen-

den fast glatt, cf eben so, 4. Segment längsruuzlig, Hinterflügel mit

Pseudostigma.
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Schwarz ; Kopf und Brust roth, Scheitel braun ; Fusse rothbraunhch,

Hinterschenkel oben braun bis schwarz ; beim 5 ausserdem noch das

2. Segment um das erhöhte Basalfeld roth. — Länge 5 mm., Bohrer

körperlang.

Pilis-Marófh ( y ) und Nävi ( cf ).

Subfam. DÜRYCTINAE.

Wachsmannia n. gen.

Innere Seite des Stigma länger als die äussere, Nervulus interstitial
;

Mittellape des Mesonotum vorstehend und durch eine tiefe Furche ge-

theilt. Zweite Sutur des Hinterleibes deutlich, gerade ; 2-tes Segment dop-

pelt so breit als das 3-te ; Kopf runzlig. Flügel gefleckt.

3. Wachsmannia maculipennis ç .

Kopf kubisch, behaart und runzlig ; Stirn flach, mit Furche ; Fühler

34 gliedrig ; Hinterkopf gerandet. Thorax cylindrisch, behaart und runz-

lig ; Mesonotum mit 3 Furchen, Pleuren mit crenulierter Furche, Metano-

tum flach, am Bücken mit 2 langen, grossen und ziemlich glatten, an der

Spitze mit 3 kleinen, rundlichen Feldern. Hinterleib kolbenförmig, län-

ger als Kgpf und Thorax; erstes Segment iVa-mal länger als hinten breit,

längsrunzhg, sitzend, an der Basalhälfte mit 2 Kielen ; 2 Segment quer-

breit, doppelt so lang als das 3 ; längsrunzlig ; 2 Sutur gerade ; 3 Segment

fein runzlig, am Hinterrande, so wie die folgenden Segmente glatt.

Schwarz; Fühler rothbraun; Augenrand, Hinterkopf, Scutellum,

Thoraxtheil vor der Flügelbasis und Mittelbrust dunkelroth ; 3 und 4 Seg-

ment gelbroth, schwarz gefasst, die folgenden fast ganz schwarz. Fusse

gelbroth; Mittel- und Hinteicoxen, Schenkel (die Mitte ausgenommen)

und die Mitte der Schienen schwarz ; Basis der Schienen weiss. Flügel

getrübt und gefleckt, Stigma braun, Costalader und Squamula gelb. Boh-

rerscheide röthlich. — Länge 5 mm., Bohrer körperlang.

Pápa.

Zu Ehren des Entdeckers Herrn J. Wachsmann in Pápa, benannt.

Subfam. RHOGADINAE.

4. Rhogas rugulosus n. var. 3. ç .

Mitte des Scutellums, Metanotum, ein breiter Streif am Mesopleu-

ren, 1-tes Segment und Basalmitte des 2-ten roth. Ähnlich den Rh. rug.

var. pictus Kavall.

Budapest.



218 SZÉPLIGETI.

Subfam. CHELONINAE.

5. Chelonus fissus cf .

Kopf qïierbreit, runzlig, matt ; Clypeus dicht punktirt-runzlig
;

Fühler 20 gliedrig. Thorax runzlig ; Mesonotum flach, vorgestreckt ; Meta-

notum mit vier Zähnchen. Hinterleih elliptisch, etwas länger als Kopf

und Thorax, runzlig, an der Basis undeutlich längsrunzlig und ohne Kiele
;

Apikaiöffnung sehr lang,^seitlich fast die Mitte des Hinterleibes erreichend.

Schwarz ; Vorderschenkelspitze und die Yorderschiene gelbroth
;

Bauchbasis weiss. — Länge 3'5 mm.
Pilis-Maróth, 19. Mai 1899.

6. Phanerotomella nigra 5 .

Kurz behaart, punktirt-runzlig. Kopf quer; Gesicht und hintere

Augenrand undeutlich längsrunzlig ; Scheitel gerundet, hinter den Augen

erweitert ; Fühler 30 gliedrig. Mesonotum vorn an der Mitte mit Furche
;

Metanotum undeutlich gefeldert, mit 4 schwachen Tuberkeln. Hinterleib

grob runzlig-punktirt, elliptisch, nicht länger als Kopf und Thorax mit

zwei Suturen. Stigma elliptisch, Piadialader an deren Ende inserirt, der

mittlere Abschnitt fehlt ; Eadialzelle dreiseitig, kui'Z ; Eücklaufende Ader

an der inneren Ecke der 2 Cubitalzelle inserirt, Nervulus postfurkal
;

sämmtliche Nerven kräftig. Cubital- und Grundader getrennt aus der

Prostigma entspringend. Schienen gerade, einfach. Hinterfüsse gestreckt

und kräftig, die Schenkel überragen die Spitze des Hinterleibes.

Schwarz ; Fusse braun, Vordercoxen und die Gelenke j-öthlich.

Flügel braun, unter dem Stigma mit lichtem Querband.— Länge 2"5 mm.,

Bohrer kurz.

Budapest. ^

7. Phanerotomella Kertészii 5 .

Stimmt mit P/t. /í/í/ra; Mesonotum vorne ohne Einschnitt. Fühler

38 gliedrig.

Eothgelb ; Flagellum braunlich, Hinterleib vom zweiten Segment an

braun. Flügel hyalin, Stigma dunkel. — Länge 3 mm., Bohrer kurz.

Novi.

Zu Ehren des Entdeckers Herrn K. Kektész in Budapest, benannt.

Subfam. CALYPTINAE.

8. Calyptus bicolor cf .

Clypeus halbkreisförmig, etwas breiter als hoch, an der Basis mit

2 tiefen Gruben. Fühler 26 gliedrig. Parapsiden-Furchen und Mesopleuren
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glatt, Metaiiotum gefeldert, das mittlere Feld gross, deltoidförmig, fast

glatt. Erstes Hinterleibssegment so lang wie hinten breit, schwach runz-

lig ; 2 und 3 Segment gleichbreit, glatt, das 2. fast quadratisch. Hinter-

füsse gestreckt, kräftig.

Schwarz ; Taster, Genae, Prothorax, Mesonotum, Pleuren mehr oder

weniger, Metanotum oft, Hinterleib und Fusse roth ; Ende der Hinter-

schienen schwarz ; Basis des 1 Segmentes verdunkelt ; Basis der Hinter-

coxen mehr oder weniger braun. Flügel rein, Stigma und Nervatur schwarz,

Squamula gelb. — Länge 2 mm.
Novi, gesammelt von Herrn Dr. K. Kertész (6. VH. 1899).

Subfam. DIOSPILINAE.

9. Diospilus maximus d $ .

Kopf quer, Gesicht runzlig, Scheitel und Schläfen punktirt und glän-

zend. Fühler 28 und 32 gliedrig. Mesonotum zerstreut punktirt, Parapsiden-

furchen sehr tief und crenulirt, Mittellappe buckelig vorstehend; Mitte

der Mesopleuren glatt ; Metanotum gi'ob, zellenartig runzlig. Piadialzelle

erreicht nicht die Flügelspitze, zweite Cubitalzelle oben etwas zusammen-

gezogen ; 1 . Abschnitt der Eadialader, die erste und zweite Cubitalquer-

ader sind gleich lang ; 2. Abschnitt der Eadialader kürzer als der erste.

Hinterleib lanzettförmig, so lang als Kopf und Thorax ; 1 Segment grob

runzlig, etwas länger als hinten breit, an den Seiten gerandet, an der

Basis etwas verschmälert und tief gehöhlt und gekielt ; 2. Segment etwas

kürzer als breit und grobrunzlig; die folgenden Segmente glatt.

Schwarz ; Taster und Fusse roth ; Coxen schwarz ; Hinterschienen

fast ganz und die Hintertarsen, das 5. Glied ausgenommen braun. Flügel

gelblich, Stigma und Nerven braun. — Länge 6—8 mm., Bohrer etwas

länger als der Hinterleib.

Pilis-Maróth, 20. Mai 1899.

(Sepavatim editum et die 1. Junii 1900.)


