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Bevezetés

A fêmdarázsok Linnê elött, ûgy látszik, egêszen ismeretlenek voltak; legalább az 6

ês közêpkor bûvárainak munkáiban azoknak nyomaira sem akadhatunk.

Linnê 1735-ben, midön a Systema Naturae elsö kiadása megjelent, mêg csak egy

fêmdarázst ismert, az Apis ignita-t; s a Fauna Suecica elsö kiadásában is, 1746-ban, csak ezt

az egy állatot emliti. De ez utóbbi munlm. második kiadásában 1761-beп, az elötte ismert öt

fêmdarázst mûr Chrysis genus nêvvel illeti, noha a gennst voltakêpen csak a Systema Naturae

12-ik kiadásában 1767-ben jellemezte elöször; a Cleptes.t pedig Sphex nêv alatt irja le.

.Scopoli Entomologia Carniolica czimü munkájában, 1763-ban, három fêmdarázst

emlit: Sphex ignita, nobilis ês violacea nevek alatt. Kêsöbb az Annus quintus historico-natu

ralis-ban, 1772-ben, már az általa Selmecz vidêkêröl. leirt ûj Гajt Chrysis hungarica-nak nevezi.

De Geer 1771-ben csak kêt Chrysis-fajt ismert. _ Forster Novae Species Insectorum

czimü munkájában szintên 1771-ben kêt ûj fajt ir le (Chrysys cyanochrysa et eyanum) Spa

nyolországból.

Fabricius elsö munkájában (Systema Entomologiac) 1775-ben 15 fajt, a Species Insec

torum-ban 1781-ben 17, a Mantissa Insectorumban 1787-ben 19, az Entomologia Systematics 

ban 1793-ban 22, a Systema Piezatorum-ban pedig már 33 Chrysis faга ir le s Latreille után

a Parnopes carnea-t.

Sulzer 1776-ban Abgekürzte Geschichte der Insecten czimü, szêp rajzokkal illusztrált

munkájában csak kêt Chrysis fajt emlit, s a napjainkban Stilbum calens nêv alatt ismert szôp

fêmdarázst Chrysis nobilis nêv alatt irja s mûr elsö tekintetrc felismerhetöleg rajzolja le.

Villers, midön 1789-ben Linnê munkáját bövitve kimlta, 13 Chrysis fz1jtsorolelö;

mig Gmelin müvêben, 1792-ben, már 31 fajról tesz emlitêst. Rossi 1790-ben 10 Chrysis fajt

ismert. Schrank l802-ben 8-at. Panzer pedig 19 fajnak adja a rajzát ês leirását.

Christ volt az elsö, ki a fêmdarázsokra is nagyobb gondot forditott, s 1791-ben már

31 Гaj Chrysis-t i14: s rêszben rajzolt le. S valóban feltünö, hogy Christnek e jeles müvêt a

smkbûvárok mindeddig nem vettêk tekintetbe, mêg saját honfìai sem, noha a fajok meglehe

tösen jól vannak leirva.

Latreille állitotta fel a Рarпорeв (1796), Cleptes (1802.) ês Hedychrum (l802.), Spi

nola az Ellampus (1806.) ês Stilbum (1806.) s Dahlbom a Holopyga (1854.) nemeket.

A francziaországi fêmdarázsokat 1806-ban Lepeletier dolgozta fel elöször, 47 fajnak

adván leirását ês rêszben szines rajzait. Lepeletier e müvêt 1879-ig olyan sors êrte, mint a

Christ munkáját. Abeille volt az elsö, ki 73 êv mûlva Lepeletìer nêmely fajainak elsöbbsêgôt

kimutatni igyekezett.
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Az angolországiakat 1837-ben Shuckard, kêsöbb 1862-ben Smith; a belgiumiakat

1839-ben \Vesmael, az algiriakat 1849-ben Lucas dolgozták fel.

1853-ban hazánk faunájából' siámos fajt Förster Arnold aacheni tanár irt le, melyeket

hozzá Frivaldszky Imre küldött volt ki meghatározás Yêgett; s minthogy Förster dolgozata

Dahlbom munkáját egy êvvel megelözte, sok fajnál Dahlbom e1ött elsöbbsêge van, a mi eddig

a szakbûvárok Íigyelmêt egêszen kikerülte. E Förster-fêle typusok Frivaldszky Imre gyüjte-

mênyêvel a Nemzeti Mûzeumba jutottak, s .azok e magánrajz kidolgozásánál rendelkezê

semre állottak. ‚

Dahlbom már 1829.ben foglalkozott a svêdországi fêmdarázsokkal, s kêsöbb is nagy

szeretettel viseltetett ez állatok iránt. Ö volt elsö, ki kiadta 1854-ben afêmdarázsok elsö magán

rajzát, mely a fajok meghatározására mêg ma is a fömunka. Ebben nemcsak az eddig ismert

európai fajok nagy rêsze megtalálható,hanem más világrêszek számos állata is igen tökêletesen

van leirva ês rêszben lerajzolva; csak az a kár, hogy Dahlbom nem ismerte elêggê más nem

zetek irodalmát, Christ, Lepeletier, Shuckard, Guêrin-Mêneville, Brullê, Lucas s mások mun

káit, s azêri: ûj fajainak egy nagy rêsze synonym. ‚

Dahlbom klasszikus müve után a nassaui fêmdarázsokat 1856-bau Schenck weilburgi

tanár dolgozta ki, s ugyanö 1870-ben az összes nêmetországiakat 68 fajban állitoita össze. _

Egy êvvel kêsöbb 1S57-ben Eversmann rêszben az oroszországiakat irta le, melyeket kêsöbb

Radoszkovszky 58 fajra egêszitett ki. Ugyane szerzö dolgozta fel 187 7-ben a turkesztániakat

54 fajban, s 1879-ben a kaukazusiakat. _ A svêdországiakat рeйд,’ másodszor 1870.ben

Thomson tette közzê 28 fajban.

J ó szolgálatot tesz a fajok meghatározásánál Chevricrnek 1862-ben megjelent müve,

mely Dahlbom munkáját sokban kiegêsziti; a mennyiben általa a genfi tó környêkêröl leirt

fajok legnagyobb rêszênêl a nöstêny ês him közötti különbsêg terjedelmesen elöadva van; de

nagy hibája e dolgozatnak is az, hogy a synonymiával vajmi keveset törödik.

1876-ban Lichtenstein a Chrysis-nem csoportjaira igen találó elnevezêseket h0z0tt

javaslatba, melyeket mi, Abeille ellenêben, megtańandóknak itêlünk.

. Számos európai ês exoticus fajt irtak le mêg Spinola, Klug, Dahlbom, Smith, Costa,

Cresson, Norton, Tournier ês Gcribodo.

Legujabban Abeille de Perrin dolgozta ki a franczia fauna fêmdarázsait, és számos

új fajt állitott fel. Munkája azonban sok helyen felületes, a synonymiát kevês figyelemre mêl

tatja, s rêszben nagy hibákat követ el a Förster-fêle typusok helyes kritikai megitêlêsênêl. _

Gribodo turini mêrnök jelenleg az egêsz világ fêmdarázsainak magánrajzán dolgozik; s azêrt

a magyar fauna fêmdarázsainak monographiája mёл‘ e tekintetböl is igen kivánatos volt, miután

hazánk a külföld elött e têren is mêg mindig nagyon ismeretlen; de meg meri: több typicus

pêldány is van a Nemzeti Mûzeum gyüjtemênyêben, melyeknek jogait a tudományban êrvênyre

emelni annál is inkább kötelessêgünk, mert _ mint emlitêm _ legûjabban Abeille azok egy

rêszêt nagyon hibásan synonymálta.

A magyar fauna fêmda1úzsainak tanulmányozásával már êvek óta foglalkozván, a

világirodalom ezekre vonatkozó adatainak kritikai birálata s a synonymoknak összegyüjtêse ês

közzêtêtele által - me1yet mêg senki sem kisêrlett meg s mely êp e szempontból a jelen dolgo~

zatnak maradandó becset kölcsönöz, miután csak a magyarországi fajokból ezután huszonhá

romnak egêszen más neve lesz, mint eddig volt _ a tudománynak hasznos szolgálatot tenui

remêllek. .



ELSÖ Riisz.

A félndarázsokról ziltalziban.

I. A fémdarázsok helye a rendszerben.

A fêmdarázsok a hártyaröpü rovarok (Hymenoptera) rendjênek egyik esaláflját

teszik, mely rend legczêlszerübben 13 esaládra osztatik, u. m. levéldarázsokra (Tenthredinidae,

Leach), .fadarázsokra (Sirieidae, Thoms.), .qubacsdarázsokra (Cynipidae, \Vestw.), fürkészfé

lékre (Iehneumonidae,Leaeh.),parányfürkészekre (Proctotrypidae, Gerst.),fénrfürkészeÃ're (Chal~

cididae, West\\'.), féfndarázsokra (Chrysididae, Leach), hangyqfélékre (Formicidae, H. S.),

másnçjü dara’zsokгa (Heterogynidae, Moes.), Jiszdarázsolrra (Pompilidae, Gerst.), Impara’

darfízso!~'ra (Sphecidae, Мосз.), v'vfIò'sz«1'rn.1/ú darázsokra (vespidae, H. S.) ês méhfélékre (Api

dae, H. S.) ‘

Е 13 család kêt alrendet foglal magában, u. m. tqjócsövesek (Terebrata) ês fulánkosak

(Aculeata) alrendjêt. _ Ez utóbbi alrend állatainál a nöstêuyeknek (a társas êletüeknêl a dol

gozóknak is) vêdelmûl, a disz- ês kaparó darázsoknál azonkivül az állati zsákmány megbêni

tására szolgàló s szûráskor az okozott sebbe maró nedvet, nêmelyek szerint vajsavat bocsátó

fûláukjok (aeuleus), ritkábban e helyett bizonyos savat kilövellö mirigyeik vannak, pêldául sok

hangyánál. Amazoknak szintên egy analog szerkezetü, de esupán esak a petêk lerakására sz0l-

gáló szervök azaz tojócsövök (terehra) van. A'.fulánkos hártyaröpiìek alrendjêbe tartozik ez

utóbbi hat, a tojóesövesekêi közê az elsö hêt esalád, tehát a fêmdarázsok családja is. De ez

utóbbiak a fûlánkos hártyaröpüekhez sokkal közelebb állanak, mint a többiek; nemcsak elötor

juk jól fejlettsêge által, hanem az által is, hogy testök vêgênek távesö alakû tojócsövêböl,

nêmelyek szerint, rövid fûlánk áll ki, melylyel êrzêkenyeu szûrhatnak; de meg tomporaik

(trochanteres) is egytagûak, mint a milyen az összes fuláukos hártyaröpüekê (Hymenoptera

monotrocha, Htg.); mig ellenben azok a többi tojócsöves hártyaröpüeknêl kêt tagból állanak

(Hymenoptera ditrocha, Htg.) A fêmdarázsok családja tehát leghelyesebben a kêt alrend össze

kötö tagja gyanánt tekinthetö, ês sokak által valóbau a fûlánkos hártyaröpüek közê is

soroztatik.

A fêmdarázsok neveiket piros, zöld, kêk ês violaszin szinezeteiknek pompás êrezfê

nyêtöl vettêk, melyek miatt a legszebb szinezetü rovarok közê tartoznak, s bátran uevezhetui

öket a rovarvilág kolibrijeinek, mert szêpen tündöklö fêmes szinök, mely minden egyes mozdû

latnál más-más szinjátêkot ad, mintha az csupa rubinokból, smaragdokból s más drágakövekböl

volna. kirakva: Amerika hamis êkköveit, a szinek kroeusait, a szêp kolibriket juttatja eszünkbe.

A nêp köznyelven a fêmdarázsokat aranylegyeknek hivja ês jól ismeri, mert hisz a kerti lakok

és házaik ablakain velök gyakran találkozik!
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A fêmdarázsok szinök, fêmesfênyök ês szárnyerezeteik tökêletlensêge miatt nêmileg

hasonlók a fémfürkészekhez ; szinök ês fêmesfênyök által pedig nehány Halictus mêhfajhoz, a

tropicus tartományok nagyobb m¢’h.féléihez ês kapa'ro’darázsa1`hoz ; de vêgtestök alakja, szelvê

nyeik ês csápizeik száma, valamint tojócsövük alkotása ês szárnysejtjeik által azoktól könnyen

megkülönböztethetök, valamint a hozzájok hasonló szinü kétröpiíektöl (Diptera) is, mely utóbbi

aknak csupán kêt szárnyok van, vagy azok egêszen hiányzanak, mig a fêmdarázsoknál mindig

nêgy szárnyat találunk.

2. A fémdarázsok`megkülönböztetö jellegei.

Ama lênyeges jellegek, melyek 211ta1 a fêmdarázsok a hártyaröpii rovarok többi család

jától könnyen megkülönböztethetök, föleg szárnysfgjtjeiìc szúmúban 5 tojócsöviík alkolásában

fekszenek.

1.) Felsö'szárnyaikon ugyanis egy szárnyjeg3liik (stigma) ês 2 —6 zárt sfjgjök van :

jelesen a szárnyak tövênêl legfeljebb három (az igen keskeny szegêlysejten kivül az elöszêlen),

иgy többnyire nem zárt sugársejfjök (a jegy mellett az elöszêlen), egy igen ritkán zárt könyök-

„так (az utóbbi alatt), egy korongsqjtjök (az utolsó alatt), de a me1y hiányozhatik is, ha az

azt bezáró erek tökêletes szintelensêgök miatt êszre nem vehetök. A szárny tövênêl levö sejtek

neveztetnek alapsejteknek (sze.qélys«jjtekneÍc, Ёбгф)з@]tekne/с) s kivíilröl a Ícözé]5harántér, alÍ»‘özép

hm-ántér ês ve’gsey't által határoltatnak. Az alközépsqjt egy harántêr által többnyire kêt rêszre

van osztva; de a második kisebb rêszök hiányozhatik is, ereinek szintelensêge ês fölismerhet

lensêge miatt. -- Az also’ szárnyakon nincsenek zártsejtek s legfeljebb három hosszerök van;

de az gyakran egêszen erezetlennek tünik fel, ha amaz erek szintelenek. _ Az erezetböl legin-

kább csak a su.qársqjt ês a köze’pharántér jönnek tekintetbe.

2.) A tojócsò’ a vêgtestböl kitolható s abba visszahûzható távcs«'ìszerü ízelt csöböl áll;

s valóban a visszahûzáskor a csö egyes izei, mint a távcsönêl, egymásba csûsznak. Ízeik

száma nêgy s tövüknêl mêg egy rövid, szêles szarunemü alapizök van. A csö gyakran oly

hosszû, mint az egêsz vêgtest, vagy mêg hosszabb. A vêgêböl kêt összenyomott billenö vagyis

billentyü között rövid, hegyes fûlánk áll ki. Ez azonban voltakêpen csak a vêge a csöbe zárt

valódi tojócsönek, mely a fûlánkos hártyaröpüek fûlánkjával nêmileg analog, azaz hasonczêlû,

s egy szarûnemü, alûl csatornás hüvelyböl ês kêt, a csatornában fekvö sertêböl áll. Ha egy

nöstêny fêmdarázst ûjjaink közê fogunk, akkor ez tojócsövêt kinyûjtja ês azzal szûrni igyekszik,

a mi nêha sikerül is; s bár a szûrás fájdalmas, de azêrt daganatot [nem okoz, mert a tojóesö

mêregmirigygyel nincsen összeköttetêsben.

E kêt jelleghez járûlnak mêg 3.) „м«lм ¿vernal а tízenhárom ízülékü csápok s 4.) ft

régtest sajáfszerü alkotása. Ez utóbbi ugyanis alsó oldalán lapos, s az állat tetszêse szerint

annak homorû, azaz üreges alakot adhat. Veszêly idejên aztán ez üregbe fejêt, mellsö testêt ês

vêgtagjait bevonhatja s testêt összegömbölyitheti, mint összegömbölyiti magát az ászka, vagy

e sündisznó. A vêgtest a1s6 oldala egyedül csak a Úleptes nemnêl domborû.

Ezek szerint tehát: fémdarázsoknak nevseztetnek ama hártyaröpü rovarok, melyeknek

felsö szárnyán 2_6’ zárt sçjtjjök s egy szárnyjegyök, alsó szárnyukon ellenben semmi zárt „душ

‘ùagy szembetünò' eräk, tizenhárom íziôlélcít csfípjailo, érczesen .fén_1/ló' színök és a nöstényeknek

kínyújtható s tfívcsöszerüen ízelt tojócsövük mn.
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3. А fémdarázsok többi testrészeinek Ieirása.

1. A fêmdarázsok .fqje (eapnt) függêlyes, többnyire olyan szê1es, mint a torj s ehhez

szorosan hozzáfügg. Az oldalakon levöreczésszemek (oculi) tojásdad alakûak, s felül a homlokon

háromszögben vagy ivalakban helyezett a három gömbös mellék- vagyis pontszem (oeelli). A sza’;'

rédò' (elypeus) a fej alsó vêgên többnyire igen rövid, gyakran domborû, vagy ormós. A rá.qo'l.:

(mandibulae) kiállók, 1_3 izülêküek; az állkapcsok (maxillae), mint az összes hártyaröpü-

eknêl, vêkonyak ês hártyások, vêgeiken szêlesek ês kerekitettek; a .felзöqjk (labrum) kicsiny,

fêlholdalakû vagy vonalszerü, csonkitott s többnyire rejtett; az alsóqjk (labium) fêlhengerded,

rövid, kûpdad vagy a vêgên hasadtnyelrvel (ligula) ; a falámok (palpi) vêkonyak, fonálidomûak,

az állkapoc.gfa1ámok (palpi maxillares) 4_5 izülêküek, az alajlçfalámok (palpi labiales) 2_3

izülêküek. (A Parnopes nemnêl a nyelv ês állkapcsok igen hosszûak ês keskenyek, vonalszerüek

s együttesen, nyugalomkor a fej ês torj alá visszahajlott ormányt kêpeznek, a falámok igen

rövidek ês kêtizülêküek.) A mindkêt ivarnál tizenhárom izülêkü csápok (antennae) a fej alsó

szêlêhez s egymáshoz igen közel vannak beillesztve, rövidebbek mint a torj, têrdesek s fonál

idomûak. A esápok felett az areznak mélyedése (cavitas facialis) van, melybe az elsö hosszú

esápiz, a kocsán (seapus) nyugváskor bevonûl; egyêbkor a esápok mindig gyors rezgö moz

gásban vannak.

2. A test második förêsze a iод; (thorax), mely alûl mellnel.: (pectus), oldalain mеll

oldalaknak (pleurae) neveztetik. Ez többnyire fêlhengerded, elül ês hátûl egyenlö szêlcs. A to1j,

mint az összes rovaroknal, ûgy itt is elöï, közép ês utó- vagyis háisótorjból (pro-, meso- et meta

thorax) állván, barázdákat mutat, melyek eme rëszeket egymástól elválasztják. A közêptorj

mögött, a szárnyak között, van a paizs (scutellum), az utótorjtól elülröl az utópaízs (postscu

tellum) egy barázda által elkü1önitett.Az elötorj elülröl egyenesen metszett, azaz esonkitott,

hátûl ivalakû, az oldalakon egêsz a szárnytöig terjedö. Elötorja tekintetêben kivêtelt kêpez a

(,'lvptes nem, melynek elötorja elülröl nyakszerüen megszükül, ês nnêg egy más rövid barázda

által elválasztott gyürüt mutat. A középto1j kêt egyenes hosszbarázda által határolt Ícözépteriiböl

(lobus medius mesonoti) ês kêt oldalterüböl (lobi laterales mesonoti) áll. A paizs ês uto'p«u'zs

domborûak, az utóbbi gyakran kûpdad, ês nêha hátrafelê keskeny, lapos nyûjtványban vêgzödik.

A Stilbum nemnêl az utópaizs a paizs alá rejtett, ês hátûl csak egy keskeny nyûjtványa látszik.

Az utótorj függêlyes s mindkêt oldalán rövid foga van. -- A szárnyak (alae) többê-kevesbbê

át1átszók,gyakran itt-ott, föleg vêgszê1eiken,homá1yosak. A Zábak (pedes) vêkonyak, közêp

nagyságûak, sebes futásra alkalmasak; a kocsák (tarsi) ötizülêkûek; a karmok (ungviculi)

alûl vagy fogatlanok (mutiei vel inermes), vagy egy vagy több foggal fegyverzettek (dentati),

mely utóbbi esetben gyakran fürêszesek (serrati), vagy fêsüsek (pectinati.)

3. A végим (abdomen) száraz pêldányoknál alûl többnyire üreges,fêlhengerded alakû,vagy

kerekded ; csak a Cleptes nemnêl elül ês hátûl meglehetösen szük, a vêgên hegyezett, a többi nemnêl

pedig csonkitott, vagy kerekitett. A vêgtest mindkêt ivarnál jobbára csak három szelvényböl

(segmentum) áll; csak a Cleptes ês Parnopes nemek kêpeznek kivêtelt, mert amanuál a nös

tênynek nêgy, a himnek öt; ennêl a nöstênynek három, a himnek nêgy szelvênye van. Ha a vêg

test három szelvênyü s fêlhold alakû, akkor az utolsó szelvênynek a közepe mögött gödör

esêkkel megrakott haránfpárkányzata van, ûgy, hogy az kêt tagból, egy nagyobb alap- ês egy

kisebb vêgrêszböl látszik állónak lennì. A vêgtest vêgszêlênek gyakran csekêly ivszerü kimetszêse,

vagy fogai, vagy a közêpen bevágása van, vagy pedig az egyszerüen ivalakûan kerekitett.



B

4.) A testet s föleg a torjot igen Ícemény szarúhárfya fedi, s az rendesen többê-kevesbbê

sürün ês durván pontozott; de e tekintetben ugyanegy Га] válfajainál, valamint a pontozat

erössêge, ûgy annak sürüsêge tekintetêböl is nêmi eltêrêsek fordulnak elö. Gyakran vonûl egy

vagy más szelvênyen vagy többeken keresztül egy sima hosszormó (carina) a közêpen; de van~

nak fajok, melyeknek nêmely pêldányain ilyen van, másokên nincsen. A tеst забив êlênk tüz-

vagy rêzvörös, gyakran zöldes szinjátêkkal, kêk, violaszin, жgy zöld, telitett êrczfênynyel; csak

kevês fajnál hiányzanak e szinek helyenkint, pêld. a Parnopes grandíor, Hedychrum roseum-nál;

legtöbbnyire pedig a szinezet ama szinekböl van összetêve. A fejen, torjon ês a vêgtesten kivül

elöfordûl az êrczfêny a csápok kocsánján s a csápostor elsö, vagy az elsö ês második izein,

a czombokon ês többnyire lábszárakon is. A has más szinü, mint a vêgtest háta, gyakran fênyes

fekete, vörös vagy zöldes êrczfênyes helyekkel.

4. Ivarkülönbség.

A kêt ivart a fêmdarázsoknál gyakran alig lehet egymástól megkülönböztetni, mig ez

a többi hártyaröpünêl általában vêve nem nehêz; nêha valóban a him ês nöstêny között oly

nagy a különbsêg, hogy könnyen azt hihetnök, hogy azok együvê nem is tartozhatnak. A

csápok izeinek száma mind a kêt ivarnál egyenlö; holott ez csaknem az összes hártyaröpüeknêl

különbözö. Hasonlóan ninos semmi különbsêg az ivarok között, a Cleptes ês Parnopes nemek

kivêtelêvel,a vêgtest szelvênyeinek számát illetöleg; pedig ez a legtöbb hártyaröpünêl csak

nem általános szabály. A him mêgis rendesen kisebb, karcsûbb, szinezetêben nêha a nöstênytöl

többê-kevesbbê eltêrö; gyakran a pontozatban, a szörözetben, vagy a vêgszelvênyek alakjában

van a különbsêg. Csak a Cleptes ês Parnopes nemeknêl van a vêgtest szelvênyei számában

eltêrês. A nöstênyeknêl, általában vêve, a legbiztosabb ismejegy a tojócsiv'. A himnek is rêszben

hasonló szerve van ugyan, mely az ivarszerveket tartalmazza; de ez rövid ês szêles, csak ‚дым

áll ki s a vêgên fûlánkja nincsen.

5. A fémdarázsok életmódja.

' A fêmdarázsok élödi rovarok azaz parasíiák, mint a milyenekkel a hártyaröpüek

legtöbb családjában találkozunk; söt a legnagyobb családê, a fürkêszfêlêkê, egyedül csak ilye

nekböl áll. De a fêmdarázsok êlödisêge egêszen máskêp nyilvánûl, mint a fůrkêszfêlêkê, mert

ezelmek álczái más rovarokban, azok álczáiban, bábjaiban vagy petêiben êlnek; a fêmdarázsok

közt pedig ilyen êletmódja egyedül csak a Cleptes nemnek van. A többi fêmdarázs petêit más

hártyaröpüek, föleg a magánéletü valódi vagyis müvészme’hek, a magánéletü redösszárnyú dará

zsok (Eumeninae) ês kaparó darázsok fészkeibe teszik, melyeknek sejtjeik falhasadêkok, redves

fatörzsek, palánkok, czölöpök ês lêczezetekben, a szederbokrok ágaiban, a földben, gubacsokban,

csigaházakban, ritkán kivül a falakon ês sziklákon vannak elhelyezve.A fêmdarázsokat is tehát

az ily helyeken lehet leggyakrabban találni. A nöstêny rendesen egy ilyen fêszek közelêben

lesi a pillanatot, midön a fêszekêpitönö, álczái számára êlelmet gyüjtendö, hazulról távozik;

s ennek távollêtêt felhasználva, a sejtbe csempêszi petêjêt, ha ugyan abba egy más fêmdarázs

ilyet mêg nem tett volna. Ha meglepetik, vêdve van az által, hogy összegömbölyödik, s kemêny

testêt a fûlánk nem járja. Talán az êlênk szinezet s a kirivó êrczfêny is arra szolgál, hogy

ellensêgêt megijeszsze, ês МЫ; nyerjen a menekülêsre? De vannak arra is esetek, hogy a fêm

darázst, a jogaiban annyira megsêrtett anya meg is támadja. Így kapta rajta egyszer a
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kömívesméh 1) a ház falán homok ês vakolatból êpitett sejtjêben a fêmdarázst. Ez ellensêgêt

1átva,hirtelen összekuporodott; de a kömivesmêh sem volt rest, s a fêmdarázsnak szárnyait

tövêböl leharapta. A darázs ekkor a földre vetette magát, s hogy a megesonkitásêrt bosszût

álljon, a mêh távozta után a sejthez mászott ês abbe egy petêt esempêszett. A Halictus mêb

fêlêk lyukakban a földben, egymás közelêben, nagy számmal fêszkelnek. Ha fêmdarázs jön

közelökbe, mindig több ês több mêh jelenik meg s a fêmdarázst elkergetik.

A fêmdarázs álezája a fêszekêpitönö álczájából nö fel, s Lepeletier ês mások megfi-

gyelêsei szerint, a petêböl csak akkor kêl ki, midön annak az álczája már meglehetösen nagy,

a hátára veti magát ês lassankint kiszopja, ûgy, hogy halála nem rögtön, hanem csak akker

következik be, midön a fêmdarázs álczája teljes növêsêt már csaknem elêrte. Bábbá aztán

esakhamar átváltozik; de bábállapota hosszabb ideig tart, mert sok mint ilyen telel ki. Abábbá.

változás a sejtben szövedêk nêlkül, vagy ilyenben megy vêghez. Az álezák fehêrek ês lábnêl

küliek, s a hábok hasonlók a mêbfêlêkêibez, mert ezek is mûmia-bábok, melyek nem esznek s

helyökböl nem mozdûlnak. A tökêletes rovarból nêmely fajoknál êvenkint kêt nemzedêk

jelen meg.

Életmódja~ tekintetébŕfl kivêtelt kêpez a Úleptes nem. Ez petêit a pöszmête bokrokon a

szabadban êlö levêldarázs: a Nematus Ríbesíi-be teszi. A Cleptes álezája ebben êl, ennek a

nedvêböl gyorsan nö fel a nêlkül, hogy ez elhalna; s csak midön bábbá alakulás vê.gett afeldbe

megy, idêzi elö a fêmdarázs álezája annak a halálát.

A fêmdarázsok fajai petêiket nem mindig egy bizonyos hártyaröpü sejtjeibe teszik,

hanem gyakran különfêle fajok, nemek- ês esaládokêiba. Igy pêld. a közönsêges Chrysís ignífa

L. petêit a magánêltü redösszárnyû darázsok között: az Üdynerus crassícornís Pz., parietum

L., Antílope Pz., murarius L., b1fasciatus L., spínipes L. ês Eumenes pom1formís Rossi; a

társasêltü redösszárnyû darázsok között: a Vespa rufa L., Osmia en1argírrata Lep., Spínolae

Lep., rafa L., C'helostomajlorisomne L. ; a kaparó darázsok között: a Philanthus triangulum F.

ês Cerceris ornata F. sejtjeibe teszi ; s minthogy ez állatok igen különbözö nagyságûak, e körûl-

mêny oka annak, hogy sok faj nagyságban olyannyira változó. Így vannak aztán a Chrysís

igníta-nak 6-13 "1/„„ nagyságû pêldányai, tekintet nêlkül az ivarra.

A már emlitetteken kivül ide iktatom a nêvsorát ama fajoknak, melyeknek szállástadó

gazdáik már ismeretesek.

És pedig:

Cemonus unicolor Vanderl. fêszkêben

Ellampus auratus Linn. êl a . . Philanihus tńangulum F' »

Cerceris ornata F. >›

Megaehile argentata Lep. »

Ellampus Panzeri F. êl a Mimesa bieolor Jur. fêszkêben.

Holopyga amoenula Dhlb. êl a Chalicodoma muraria F. fêszkêben.

, . Mi `~l V d 1.f’ kêb.Hedychrum ardens Coqueb. el a . . . j\TaÉ11Íystìsuïîlïoiîïr ¿Tuir en.» en

 

 ) A 13—20 1nm. nagyágú, zömök testalkatû kämávesméh (Megachilevel Ohalícodoma muraria

Fahr.) egyike a. legszebb mêheknek. A nöstêny egêszen fekete szörös ês szárnyа aezêlkêk ; a him ellenben szêp

aranysárga szörü, világos szárnyakkal. Budapest körül, {Мeд a Gellêrt- es Sashegyen májusban s június elejên

nem ritka jelensêg.

м. тип. AKAD. ш. oszr. Künöx Kl.\nvANv~\. 1882. ш. 2

l~

ó
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Hedychrum lucidulum Fabr. êl a . ‹

Hedychrum roseum Rossi êl a . . . .

Chrysis austrica F. êl az . . ‘

Сhrysis pustulosa Ab. êl az . . . . ’

Chrysis trimaculata Först. êl az Osmia bico

Chrysis simplex Dhlb. êl az . «

.

Chrysis neglects Schuck êl az . . 1

Halietus leucozonius Schrk.

„ Chalicodoma muraria F.

Tachytes pompiliformis Pz.

I. Harpactus tumidus Pz.

Osmia parietina Curt.*

. (caementaria Gerst.)

*
' Osmia nigriventris Zett.

» parietina Curt.*

lor Schrk.

Osmia Spinola@ Lep.*

. » anthocopoides Schck.

.) Odynerus 'rubicola

Dui".

, Odynerus spinipes L.

 

Chrysis thuringiaca Schmiedkn. êl az Odynerus Reaumuri Duf.

. Osmia rufa L.

» cuprea Rossi êl az Osmia bicolor Schrk.

>› Germari Wesm. êl az Odynerus Dantici Rossi.

Chrysis cyanea Linn. êl z1. . . . .

Trypoxylon ñgulus L.

Nitela Spinolae Latr.

Cllelostoma florisomne L.

Chrysis indigotea Duf. êl az Odynerus laevipes Shuck.

» fulgida L. êl az Odynerus crassioornis Pz.

>› splendidula Rossi êl az Odynerus laevipes Shuck.

» viridula L. êl az Odynerus spinipes L.

Chrysis Ruddii Schuck. êl az . . . . ’

I Odynerus .spinipes L.

I Osmia Spinolae Lep.

Trypoxylon figulus L.

Chrysis violacea Pz. êl a . . . . . Ё Crabro clypeatus L.

Discoelius zonalis Pz.

Stilbum nobile Sulz. (calens êl a Chalicodoma muraria

» amethystinum F. var. festivum Moos. êl a Pelopoeus destillatorius

Parnopes grandior Pall. êl a Bembex rostrata Latr.

A hazánkban nem êlö fajok közül: a Chrysis basalis Dhlb. az Odynerus Dantici Rossi;

Chrys. Segusiana Gir. az Odynerus spiricornis Spin.; Chrys. barbara az Osmia ferruginea Latr.

ês coerulescens L.; Stilbum siculum Tourn. a Chalicodoma sicula Rossi, Stilbum amethystinum

F. Afrikában az Eumenes tinctor Christ. êlödiei.

» anthocopoides Schck.

» anthocopoides Schck.

Osmia nigriventris Zett.* fêszkêben.

>›
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* A csillaggal megjegyzett fajok, az eddigi megûgyelêsek szerint, hazánkban nem fordulnak elö;

s a1êrt az illetö Chrysis fajoknak nálunk alkalmasint más ga1dáik ‘читak.
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A fêmdarázsok míл‘ k0ra tavasztól fogva az ösz kezdetêig találhatók ugyan, de náluuk

a legtöbb faj mêgis jûnius ês augusztusban fordûl elö. Jobbára a veröfênyben, dêlelötti tiz

órától dêlután három óráig mutatkoznak, midön csápjaikkal folytonosan ês sebesen játszva, az

oly helyek körül röpködnek ês futkosnak, a hol petêik elhelyezêsêre alkalmas idegen sejtek

vannak, vagy pedig a virágokat keresik föl, melyeknek êdes 'nedvêvel táplálkoznak. E tekin

tetben föleg szeretik az Euphorbiákat, kivált az Euphorbia glareosát ês az efmyös növényeket, a

spárgáf, a sár.qav'é11a’t ês a Heracleum spondylium.ot, a Sedum fajait, a fêszkes virágûak között

az egérfark1ì C'zíczkórót; de fûrgesêgök ês êles látásuk miatt csak nehezen foghatók meg. Ekkor

s veszêly idejên összegömbölyödnek ês halottaknak szinlelik magokat; de aztán, ha tehetik,

esakhamar el is menekülnek. A nöstêny azonfelül magát mêg tojócsövêvel is igyekszik vêdeni;

hogy azonban azzal a bört keresztülszûrhatná, az csak a ritkább esetek közê tartozik. Én csak

egyszer emlêkszem, hogy egy nöstêny Zemplênmegyêben igen êrzêkenyen megszûrt; pedig már

pár száz fêmdarázst bizonyára gyüjtöttem.

6. Általános megjegyzések.

' Miuthogy nêmely fajnak több válfaja van, melyek nagyságban, gyakran szinezetben,

alakban ês vêsmênyeikben is egymástól nêmileg eltêrnek, ûgy, hogy ezeket könnyen önálló

fajoknak tekinthetnök: szüksêges minden egyes fajból lehetöleg sok pêldányt gyüjteni s közöt

tük az átmeneteket gondosan megvizsgálni. A meghatározás e vêgböl nêmely fajoknál gyakran

nehêz; mihez mêg ama körülmêny is járûl, hogy sok önálló faj szinezetêben egymáshoz hasonló.

Nêmely különbözö, de hasonló faj, a különfêle szerzöknêl ugyanegy; ês ugyanegy faj gyakrau

különféle nevek alatt fordûl elö; azêrt is a faj után a szerzö neve miudig kiteendö. Így pêld

Chrysis Austrir@ca nêv alatt a különfêle szerzöknêl három különbözö faj van leirva. Sokszor

szerepelnek válfajok önálló fajok gyanánt; s nêha ugyanegy íhj nöstênye ês himje kêt külöu

bözö nevet visel.

7. A nemek és fajok földirati elterjedéséhez.

A fêmdarázsok csak kis vagy alig közêpnagyságû (3_16 mm. hosszû) rovarok,

melyeknek mintegy 430 ismert faja a Föld minden rêszêben, de leginkább Európában van elter

jedve. E 430 Гaj 16 nembe osztható, melyek közûl hazánkban 8 fordûl elö, s mind ama nemck

kêpviselve vannak, melyek Közêp-Európában tenyêsznek. Dêl-Európában ellenben, illetöleg

Konstantinápoly környêkên, êlmêg egy nem: a Spínolia Dhlb. egy fajjal, mely másutt mêg

nem találtatott. Ezeken kivül Azsiában Turkesztánban van kettö (Polyodontus Rad. ês Brug

той: Rad.), Afrikában három (Heterocoelia Dhlb., Splíntharis Dhlb. ês Anthracias Klug),

Amerikában Chiliben egy (Pleurocera Guêr.), melyek e világrêszek kizárólagos sajátjai; ezek

hez járûl vêgre a Pyría Lep. nem, melynek fajai Azsia-, Afrika- ês Ausztráliában vannak

elterjedve.

Dahlbom klasszikus mûvêben 213 fajnak adja leirását a világ minden rêszêböl, mely

szám az ûjabb fölfedezêsekkel már mintegy 430-ra szaporodott. Ebböl,.a mennyire azt az eddigi

ismeretek alapján s gondos kutatás után megállapitani lehetett, körülbelül êl: Európában 210

faj. Az egyes ‘ országok ês a többi világrêszek szerint pedig: Angliában 22, Svêd- ês Norvêg

országban 27, Dániában 6, az európai ês ázsiai Oroszbirodalomban 98, (ebböl a Kaukázusban

60, Turkesztánban 54), Tirolban 65, Svájczban 63, Nêmetországban 65, Ausztriában 57,

2* '
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Magyarországban 79, Francziaországban Algirral együtt 109, Spanyolországban 19, Portugal~

liában 7, Olaszországban 6.6, az európai ês ázsiai Törökbirodalomban 52, Görögországban 17,

Indiában 23, Chinában 12, Japánban 7, Afrikában 92, Amerikában 89, ês vêgre Ausztráliában

27 faj. _ Ezekböl látható tehát, hogy hazánkat a fajok száma tekintetêböl Európában csak

Francziaország mûlja felül, melyet már több, mint eдy század óta kutat számos termêszet

bûvár; mig ellenben hazánkban ez állatok csak ûjabb idöben lettek gondosan összegyüjtve.

8. A magyarországi fajokra vonatkozó irodalom.

a) Külfîìldi iroclalom.

Ab., Anual. de Lyon. _ Abeille de Perrin, Elzêar, Synopsis critique et synonymique des Chrysi

des de France (Annales de la Sociêtê Linnêenne de Lyon. Tom. XXVI. 1879. р. 1.)

Аhr., Faun. Ins. Europ. - Ahrens, A., Fauna Insectorum Europac. Halae, fasc. II. tab. 17.

1814. (Continuata per. E. F. Germarem.)

Blanch., Hist. nat. _ Blanchard,E., Histoire naturelle des Insectes ete. Tom. III. Paris, 1840.

Brullê, Ef,fpéd. du Jíorée. _ Brullê, A., Expêdition scientifique de Morêe. Zoologie. Tom. III.

'Paris 1832.

Brullé, Hym. _ Histoire naturelle des Insectes. Hymênoptères. Par le Comte Amêdêe Lepe

letier de Saint-Fargeau. Tom. IV. Par. Aug. Brullê. Paris, 1846.

C-hevr. Úhrg/sid de Le'm«m. _ Chevrier, Fr., Description des Chr.vsides du bassin du Lêman.

Genève, 1862.

(Ливии, Jíittheil. S«:Í1weitz. ent. дач. . — Chevrier, Fr., Description de deux Chrysides du bassin

du Lêman (Mittheilnngen der Schiveitzerischen entomologi.<chen Gesellschaft. Vol.

III. Nro I. Schaffhausen, 1869.)

Christ, Naturg. _ Christ, J. L. Naturgcsrhichte, Classification und Nomenclatur der Insecten

von Bienen-, Wfespen- und Ameisengschlecht. Frankfurt a. Main, 1791.

Coqueb., Illustr. Icon. Ins. _ Coquebert, A. J., Illustratio Iconographica Insectorum etc. Pari

siis. Dec. I. 1799. Dec. II. 1801.
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Mjisonik Rnsz.

i A fémdarázsek magyarerszági ncmeiröl es fajairól kiilönösen.

9. A nemek átnézete.

I

Mint az elsö rêszben emlitettük, Magyarországban ês Erdêlyben _ az eddigi kuta

tások alapján _ 79 fêmdarázs êl, melyek 8 nemet kêpviselnek. E 8 nem könnyebb meghatá-

rozására szolgáljon a következö táblázat:

A. A vêgtest vêgszêle fogatlau vagy legfeljebb 1_6 foggal fegyverzett.

a) A vêgtest vêgszêle fogatlan. ‚

1’) A vêgtest alul-felül domborû, a nöstênynêl nêgy, a himnêl öt szelvênyböl álló; az

elötorj elülröl nyakszerüen megkeskenyedett s egy barázda által mintegy kêt rêszre

látszik osztottnak lenni. Cleptes Latr.

bb) A vêgtest csak felül domborû, alul _ az állat halála után _ az összezsugorodott

s kiszáradt belrêszek miatt boltozatos ês mind a kêt ivarnál egyformán három szel

vênyböl álló; az elötorj elülröl nyakszerûen nem keskenyedett.

с) А vêgtest harmadik hátszelvênyênek vêgszêle elött gödörcsêk nincsenek.

J) A vêgtest vêgszêlên soha sem ivesen kerekitett, hanem a közepên töbhê-kevêsbbê

kimetszett; a kocsák karmai alul 2-5 foggal fegyverzettek. Ellampus Spin.

d«l) A vêgtest vêgszêlên mindig ivesen kerekitett.

e) A felsö szárnyak alap- vagyis közêpharántere a közepe körül mindig szögletesen

hajlott; a karmok alul 2_3 foggal fegyverzettek. Holopyga Dhlh.ee) A felsö szárnyak alap- vagyis közêpharántere a közepe körül csak gyöngên hajlott,

nem pedig szögletesen; a karmok alul csak egy foggal fegyverzettek.

Hedychrum Latr.со) A vêgtest harmadik hátszelvênyênek vêgszêleïelött gödörcsêk vannak; a kocsák kar

mai alul fogatlanok. ’

1‘) A vêgtest tövêtöl kezdve a vêgêig lassankint keskenyedö, avêgên mindig nêgy fogû; az

utópaizs nem látható, mert az a paizs alá rejtett, s a paizsnak az utótorjon tûlêrö,

felül csatornás nyûjtványa van; a fej alul orrszerüen nyûjtott. Stilbum Spin.

f) A vêgtest tövêtöl kezdve a vêgêig többnyire egyenlö szêles, csaknem hengerded, a

vêgên êpêlü vagy 1_6 fogû; az utópaizs jól látható, s a vêgên keskeny, az utótorjon

tûlêrö nyûjtványa nincsen; a fej alul orrszerüen nem nyûjtott. Chrysffs Linn. (6).

B. A vêgtest vêgszêle fůrêszes.

g) A nyelv ês az állkapcsok rövidek, rendes alkotásûak; a vêgtest mind a kêt ivarnál

п тип. AKAD. m. oszr. Künöx KlAnvÁN¥A. 1882. m. 3

\
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egyformán három szelvênyü, s a harmadik hátszelvênynek a vêgszêl elött gödörcsêi

vannak. Euchroeus Latr.gg) nyelv ês állkapcsok szabálytalan alkotásûak, igen hosszûak, vêkonyak s nyugváskor

a fej ês a mell alá hajlott ormányt kêpeznek, mikênt a mêhfêlêknêl; a vêgtest a nös

tênynêl három, a himnêl nêgyszelvênyü, s1 a harmadik hátszelvênynek a vêgszêl elött

gödörcsêi nincsenek, hanem itt az benyomott s közêpen ormós. Parnopes Latr. (8).

I. Nem: Cleptes Latr.

Hist. nat. tom. III. pag. 316. (1802.) et tom. XIII. pag. 235, gen. 358. (1805.) -. Dhlb. Hym. Europ. II. pag. 10,

gen. 1 (1854.) .

(;;ì.e'i’rr»;; = tolvaj ; mert azt hittêk, hogy a fêmdarázs álczája amaz álcza elöl, melynek

fêszkêben ê1,az elcdelt föleszi.) .

E nem könnyen fölismerhetö: а tovj és u eégtest alakjáról és а régiest szclvényeinek

számáról.

Az elüto1j ugyanis elülröl nyakszerüen »megkeskenyeflett és Ícerekiteit, tövön sokkal kes

kenyebb, mint a fej, s egy bwrázda мы két részre, egy kisebbre ês egy nagyobbra Zátszik osz

tottnak lenni; a közêptorj rövidebb, mint az elötorj ; a paizs ês az utópaizs csaknem laposak

s ez utóbbi igen kissiny. А régtest ulul-felül alomberú, elülröl ês hátûl keskenyedett s a vêgên

hegybe fut ki; a nösténynél négy, a hímnél öt szelvényböl állo'.

E nemböl eddig tizenhárom faj ismeretes. Ebböl Európában hêt, Azsiaban Turkesz.

tánban egy, Amerikában: Braziliában kettö, Észak-Amerikában kettö ês Afrikában Algier

ban egy êl. ,

`Hazánkban öt faj fordûl elö, melyeknek átnêzete a következö:

А. A vêgtest egêszen aranyos. oricntalis Dhlb.

В. A vêgtesten csak a harmadik hátszelvêny oldalai ês a negyedik aranyosak.

ignitus Fabr. «f' 9 (3).

C'. A vêgtestnek kêt elsö s a harmadik szelvênynek hátsó szêle világos gesztenyebarna,a

‘ többi szurokfekete, nêha kevês ibolyakêkes tünettel.

а) A fej barnásfekete, az elötorj világos barnavörös, a közêptorj fekete.

nitidulus Fabr. S? (1).

да) A Гej az elö- ês közêptorjjal vagy legalább annak a felsö rêszêvel ês a paizszsal

együtt aranyos vagy zöldes rêzvörös.

11) Az utótorj bronzszinü, a fej a homlokkal együtt aranyos, a esápok töve s a lábak

világos rötsárgák, a felsö szárnyak a közêpen ês vêgeiken szalagszerüen füstösck.

semiauratus L. Qbb) Az utótorj bûzavirágkêk, csak a fejtetö aranyos, a homlok, a csápok kocsánja, a csi

pök, tomporok ês a czombok (a hátsók csupán kivülröl) zöldek, a szárnyak szalag.

szerüen nem füstösek. aerosus Först. cf'aaa) A fej ês a torj egêszen bûzavirágkêk, több-kevesebb ibolyakêkes tünettel.

с) Az elötorj felül domborû, sürün, de nem erösen pontozott, az utótorjon hosszvonalak

nincsenek, a hátsó lábszárak barnák, a szárnyak a vêgtest 163ei3 пem êrnek.

nitidulus Fabr. rfсс) Az elötorj felül kissê lapitott, sürün ês erösen pontozott, az utótorjon három hossz.

vonal van, a hátsó lábszárak világos rötbarnák, a szárnyak a vêgtest vê3ei3 êrnek.

semiauratus L. о?l
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1. Cleptes nitidulus* Fabr.

A nöstêny ês a him szinezetre nêzve egymástól nagyon különböznek. .

A nöstêny : [фа barnásfekete, fênyes; csápja vörhenyes, de a kocsán hátûl ês az ostor

a negyedik iztöl kezdve barnás. Elöto17'a' vílágos barnavöröa, Ícözéptorja fényes, fekete, paizsa ês

utópaizsa igen fênyes, kêk vagy zöld, utótorja kêk vagy kêkeszöld, csaknem fênytelen, közêp

melloldalai fênyesek,zöldek, aranyos vagy bronszszinü tünettel. Végtestefényes, világos gesztenye

bата, a harmadík szelvény Íuitsószéle és a negyeelik szurokfekete. Csipöi ês czombjai feketêk,

vêgeikdn valamint a lábszárak ês a kocsák barnásvörösek. Szárnyai homályosak, föleg a közê

pen, röcidek s a réytest közepén túl alig érnek. _ Hossza 5_6 "1,/,„.

A him: feje, a csápok kocsánja ês torja kêk, töbh.kevesebb zöldes vagy ibolyakêkes

tünettel. Csápostora barna. Elötorja domború. Fênyes vêgtestênek a három elsö szelvênye

világos gesztenyebarna, a harmadik hátsó szêlênek a közepe felül s a 4_5 szurokfekete, itt-ott

csekêly kêkes tünettel. Csîpöi ês czombjai kêkeszöldek, az elsö lábpár szárai ês a kocsák barnás

vörösek, a hátso’ lábszárak barmík. Végteste sürün s meglehetüsen erösen pontozott. Szárnyai kissê

füstösek s a '1:e'qtest végeig nem érnek. _ Hossza 6_7 ’"/,„. `

Ic/meumon nítídulu.s, Fabr. Ent. Syst. II. p. 184, n. 211. Q (1793). _ Coqueb. Illustr.

Icon. Ine. Dee. 1. р. 19,515. Iv. fig. 5. 9 (1799).

Cleptes „iадим, Fabr. Syst. Piez. p. 154, n. 2. Q (1804). ‘_ Latr. Hist. nat. XIII. p.

236,n. 2. Q (1805). _ Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 119, n. Q (1806). _ Рanz.

Faun. Ins. Germ. fasc. 106, tab. 11. 9 (1809). _ Latr. Gen. Crust. et Ins. IV. p. 44. (1809).

_ Dh1b.Exerc. Hym. p. 25. n. 2. Q (1831). _ Shuck. Ent. Mag. IV. p. 159,n. 2. о7' 9 (1837).

_ \Vesm. Bullet. Acad. Brux. VI. p. 169, Q (1839). _ Blanch. Hist. nat. III. p. 298, n. 2. S-’

(1840). _ Dhlb. 131з110з. р. 1, n. 2. Q (1845); Hym. Еигор. п. р. 13, n. 2. Se (1854). _

sack, Nuss. Jahrh. xr. р. 7o, n. 3а. с!‘ 9 (1856). _ ehm. ein-y..i«1. au Léman, p. 121. о” S2

(1862). _ Smith, Ent. Annnal p. 84. (1862). _ Tasehb. Ilym. Deutschl. p. 149. О” Q (1866).

_ Schck, Progr. Gymn. zu \Veílb. p. 14, n. 5. Cf' 9 (1870). _ 'I`homs. Opusc.Ent. II. p. 102, n.

1. о” ‘а (1870). _ Ab..4m1a1.ae Ly5n.xxv1. р. 1e.d‘ 9 (1879).

Egêsz Európában el van terjedve, de schol sem közönsêges.

Nálunk elöfordult: Budapestnêl a Lipötmezön jun. 11. (Friv.), Gellêrthegyen jun. 12.

О. (Mocs.) ês Komárommegyêben Duna-()rsnêl máj. 24. (Biró.)rm
w 2

2. Cleptes semiauratus Linn.

Az ivarok szinezetre nêzve egymástól nagyon különböznek.

A nöstêny: feje, elö- és küzéptorja s a paízs és utópaizs rézvörösek, aranyos fénynyel,

utdto1ja bronzszínn. Vêgteste fênyes, világos gesztenyebarna, finomul pontozott, a harmadik

szelvêny hátsó szêle ês a negyedik szurokfekete, ez utóhbi felül gyakran kêkes tünettel. Lábai

a esipök ês tomporokkal együtt világos rötsárgák. Szárnyaí csaknem a régfest régeig érnek,
átlfítszók, (le a közvfpen s 1‘é(/äkön szalagezerüen füstiìsek. _ Hossza 61/2_7 '"/m. I

A him: fqje és tl/»ja zöldeskélc; elöto1ja kíssé lapított s särülnÖen és eräsebbcn pontozotf,

mint a Cl. níti1lula-nál; уши Ízárom hosszwnal van, melyek amannál hiányzanak.

Vêgteste fênyes, világos gesztenyebarna, a harmadiknak a hátsó szêle a közêpen háromszög
 

* Mivel szerintem a görög nyelvböl a latinba, minden legkisebb változtatás nêlkül átvett fö- ês tnlaj

donnevek, eredeti nemeiket a latin nyelvben is meg1..n~tjzìk. Cleptes ês Parnopes a görög nyelvben himnemûek ;

tehát a latinhan is ilycneknek kell maradniok.

. 3*
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alakban ês a 4_5 szurokfekete, e kêt utóbbi, kivált felül, ibolyakêkes tünettel. Czombjai ês a

csipök zöldeskêkek ; a tmnporok, a lábszárak ês a kocsák világos rötbarnák. Szárnyai a régtest

eégeig érnek, gyöngên homályosak, de a sugársejt alatt egy sötétebb harántfolt láthato'. _

Hossza 5_7 '"/„..

Sphea: semíaurata, Linn. Faun. Suec. Ed. II. p. 413, n. 1661, Ú' (1761); Syst. Nat. Ed.

XII. tom. I. Pars. II. p. 946, n. 35. cf' (1767). _ Vill. Linn. Ent. III. p. 237, n. 42. о” (1789).

О/иуаёа semiaurala, Fabr. Syst. Ent. p. 359, n. 14. Q (1775) :‚ Spes. Ins. I. p. 457, n.

17. 9 (1781).

Iclmcumon scmiuuratus, Fabr. Maut. Ins. I. p. 269. n. 127. Q (1787). -_ Rossi, Faun.

Etf. п. р. 58,„190, mb. vi. sg. 1. 9 (1т90)._ Fabr. Eni. syst. 11. р. 184, п. 210. 9 (1793).

_ Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 51. tab. 2. о” (1798). _ Illig. Rossi. Faun. Etr. Edit. II. tom.

II. p. 78, n. 790. Q (excl. Cl. semiauratae syn.) (1807.)

Cleples œmiaurala, Fabr. Syst. Piez. p. 154, n. 1. Q (1804). . Latr. Hist. nat. XIII.

р. 236, n. 1. d' Q (1805). _ Lep. Ami».1.du Мив. Hi8t.nat.vII.p. 119, п. 1. о” 9 (1806).

_ Lair. Gen. crust. et L1s. iv. р. 44. (1809). _ Dh1b.sm8.Hym. р. 28, п. 1. о” 9 (1831).

_ Shuck. Ent. Mag. IV. p. 158, n. 1. о” Q (1837). _ \Vesm. Bullet. Acad. Brux. VI. p. 168.

ff' 9 (1839). _ Blanch. вы „м. ш. р. 298, п. 1. 9 (1840). _ выъ. Dispos. р. 2,118.

с?‘ Q (1845). _ Brullé, Hym. IV. pl. 37, fig. 2. о7' (1846). _ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 15, n.

З. Ö' ЁЁ (1854). _ Schck, Nass. Jahrh. XI. p. 70, n. 40. о7' S? (1856). _ Eversm. Bullet. de

Moscou. XXX. Nro IV. p. 545, n. 1. о7' 9 (1857). _ Smith, Ent. Annnal. p. 83. (1862). _

Chev.. ch.-ys. au Léman, р. 117. о‘ 9 (1862.) _ Taschb. Hym. Dcufschi. р. 149. о" 9 (1888).

_ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 14, n. 33 ff' Q (1870). _ Thoms. Opusc. Ent. II. p. 102,

п. 2. о" 9 (1870). - Ab.Am1s.1. дe Lyon. XXVI. р. 18. J’ 9 (1879).

I«'lmeumon аитата, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 52. tab. 1. 9 (1798).

(Чeрт splemle«w, Fabr. Syst. Piez. p. 155, n. 3. о” (1864).

C'leptes pallipes, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 119, n. 3. pl. VII. ñg. 1. Ё‘

(1806).

дадим aurateu«, Panz. Krit. Rev. II. p. 95. (1806)

Junius, julius ês augusztus hónapokban egêsz Európában nem ritka, söt a Kauká

zusban is találtatott.

Hazánkban gyüjtetett: Budapestnêl: a rákospalotai erdönêl jul. 1. (Friv.), Füvêsz

kert jun. 16. (Biró); Komárommegyêben Duna-Örsnêl május vêgên ês junius elejên nagy

mennyisêgben (Biró) ês Tokajnál Zemplênmegyêben jul. 1. (Chyzer).

3. Cleptes ignitus Fabr.

Az ivarok csak a fej ês torj szinezetêre nêzve különböznek egymástól.

A nöstêny: fqje és elötorja rézszínü, zöldes саgу aw1nyosfénynyel, Ícözéptorja, paizsa és

utópaizsa reres- bŕonszszínü, utótorja bûzavirágkêk. Csápjai barnák vagy rötbarnák, a kocsán

vörösrêz szinü. Vêgteste fênyes, világos gesztenyebarna, а harmadik hátszelvény hátsó szélének

egy háromszögalakú szurokfekete színü, minrlkét oldalán pedig e.qy-egy aranyos {aще van, a ne

.qyedik hátszelvény erösen pontozott, aranyos, a legvége szurokfekete. Lábai szurokfeketêk, a kêt

elsö lábpár szárai ês az összes kocsák ês têrdek rötbarnák. Szárnyai szennyesek s a végtcм

közepénél csak ад_q érnek túl. _ Hossza 6_8 "",§„,.

A him: .fqje és elötorja zöldes-, középto1ja, paizsa, utópaizsa és utótmja ibolyakék. Csáp

jai barnák, a. kocsán kêkeszöld. Vêgteste a nöstênyêhez hasonlóan szinezett, de az ötödik szel
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\тêпye is szurokfekete. Lábai ês szárnyai, mikênt a nöstênynêl; de ez utóbbiak valamível túl

érnek a régtest közepénél. _ Hossza 6_8 ’"/,„.

‚ Ichneumon ígnítus, Fabr. Ent. Syst. II. p. 184, n. 212. Q (1793).

Iclmeumon Cl«ry.s'ìa, Fabr. Ent. Syst. II. p. 185. n. 213. О” (1793).

Diplelepis Chrysis, Fahr. Syst. Piez. p. 150, n. 5. Q (1804).

claies fgmva, Febr. syst. Piez. р. 155,n. 4. 9 (1804). _ Dhlb. Hym. Еигор. п. р. 18,

1.. 4. о?‘ Q (1854). _ Eve1sm.Bu11et. de Мозсои. xxx. Nm Iv. р. 545,n. 2. о" Q (1857). _

ehm. ehm. du Léman, р. 128. д‘ Q (18c2)._ Ab.Am1a1. de Lyon. XXVI. р. 18. S2 (1878).

Hazája: Ausztria, виjы, Franczia-, s Dêl-Oroszország, a Kaukázus ês‘ Észak-Afri

kában Berberia. _ Nekünk van egy pêldányunk Szyriából is.

Nálunk elöfordult: Budapestnêl a kincstári erdönêl junius .elejên több pêldányban

(Mocs. ês Biró), a Gellêrthegyen junius 12. ês 20. (Moes.), julius 11. (Friv.); Temesmegyêben

Ulmánál (Ank.) ês Szörênymegyêben Mehádiánál a Csernavölgyben (Friv.).

4. Cleptes aerosus Forst.

Zöld, hamvasszürke, pelyhes szörrel fedett; csápostora, homÍoka, halántêkai,ntópaizsa,

csipöi ês tomporái s a kêt elsö lábpár czombjai, a hátsók csupán kivülröl, zöldek; rágói vörhe

nyesek, csápostora barnás; homlokán e.qész a pontszemekig eду fínom csatorna понul végig ; ffy'

tet¢"y'e, elö- s köz1fptorja felül és paizsa aranyos rézszínüek; utótorja búzavírágkék; 1'égteste mflágos

gesztenyebarna, finomul ês sürün pontozott, a harmadik szelvêny hátsó szêle, a közêpen szêle

sedetten ês a negyedik szurokfeketêk, az ötödik csaknem sima, zöldesbe játszó; hasának szel-

vênyei szêtszórtahban s erösebben pontozottak; têrdei, lábszárai ês kocsái rötszennyessárgák,

a két elsö lábpár зzára’! kívülröl ibolyakékesek, a hátsókê zöldesek; szárnyai szennyesen átlát

szók, ereik barnásak, a töpíkkelyek zöldeskékek. _ о"; hossza 61/2 ”/„,.

Úleptes aerosus, газы. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 329, n. 86. с?‘ (1853).

sec. spec. typ.*

A nöstêny mêg eddig ismeretlen.

E szêp faj eddig csak hazánkhól volt ismeretes, s egyetlen pêldányunkat Budapest

körül egykor Kovács Gyula találta. _ Tournier (Anual. de Belg. tom. XXII. 1879. p. 88.)

azt állitja, hogy neki sikerült e fajt Peney körül Svájczban 1878. julius hó elsö napjaiban. kêt

pêldányban találni. .

5. Gleptes orientalis Dhlb.

Az európai fajok között e nemben a legnagyobb. Teste igen fênyes ês aránylag vasko

sabb, mint bármely más fajnál. Feje sürün s erösen pontozott, aranyos rézszínü, rágói ês falá

mai szurokfeketêk, csápjai feketebarnásak. Elö- és Ícö.».e’ptor.ja és paízsa erösen s meglehetösen

sürün pontozott, zöldes aranyos, саgу aranyos rézrörös; utópaizsa és utóto1ja búzavírágkék,

kevês ibolyakêkes tünettel, fênytelen. Végteste szêlesen tojásdad, aranyos rézszínü, tövön ês

oldalain zöldesbe játszó, sürün ês fínomul pontozott, de a vêgszelvêny pontozata kissê erösebb;

hasa szelvényeínek széleí szurolfeketék. Lábai barnásak, czombjai kêkek, zöldes tünettel. Szárnyai

 

* Abeille nagyon têvedett, midön e s1êp {aj t a Oleptes semiauratus nöstênyêvel egyezönek lenni gon

dolta, mert a typicus pêldány _ mint Förster is igen helyes en Щи _ him s a semiauratus nöstênyêvel össze

sem hasonlitható úgy szinezetêre, mint {Мeд s1árnyaira nê1ve, melyeken a s1alags1erû {Мглa1: nyoma. sincs.

`
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szennyesek, az erek szurokfeketêk, a sugársejt csaknem egêszen zárt, a töpikkelyek nagyok,

szurokfeketêk. _ 9 ; hossza 71, ',_8 "'}./„,. ‚

, cram mentalis, выЬ. Hym. Енгор. п. р. 20. п. 8. 9 mb. 1. fig. 2. 9 (1854).

‚ A him mêg ismeretlen. .

Dahlbom e szêp ês kevêssê ismert ritka fajt Törökországból irta le; s az bizonyára

mêg csak kevês gyûjtemênyben van meg.

, Hazánkban is egyike a legritkább fajoknak, melyböl egy pêldány már rêgóta volt

gyüjtemênyünkben Frivaldszky János által gyüjtve, valószinüleg Dêl.Magyarországból; mig

ujabban Kuthy Dezsö e fajt Pestmegyêben Pêczelen is föltalálta, 1880. julius közepên kêt

pêldányban.

’ 11. N818. Ezzampus spin., 88h81..

Elampus, Spin. Ins. Lig. Vol. I. p. 10. (1806.) ex parte. _ Schck, Nass. Jahrb. XI.

p. 52. (1856.) ex parte. _'Chevr. Chrysid. du Lêman, p. 98. (1862).

Nbtozus, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. р. 331. (1853.) cx parte.

Omaius et Elampus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 26. et 38. (1854.) eх parte.

Ellampus, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13. (1870).

‘ Omulus, Ab. Anual. de Lyon. XXVI. p. 17. (1879). (nec Jurine)*

(8’M.a,u:rw, világitani, erösen fênyleni.)

g E nem .fajai а legkissebb fe’m«larázsok. Testök igen gyakran egêszen kêk vagy zöldes,

vagy zöldeskêk, több-kevesebb ibolyakêkes tünettel s csak nagyritkán êrczes. Rágóik vêgeik

elött három fogûak. Az utópaizs vagy lapos, hosszû nyûjtványban vêgzödik, vagy kûpdad, vagy

pedig domborû, s nêba kissê pûpos. A мe’gам már gyakrabban êrczes, min«lkét 1Ívarmíl három

szelvényböl álle', felül domborû, alul homorû, a vêgefelê keskenyedett, a harmadik szelvênynek

gödrös harfínt-párkányzata nincsen és ifégszélén зода neт ivesen kerekitett, mikênt a Holopyga

ês Hedychrum nemeknêl, hanem a középen többé-kevcsbbé Ícimetszett; a tojócsö csak ritkán áll ki

s azêrt az ivarokat egymástól nehêz megkülönböztetni. А kocsák karma1' alul fogakkal rannak

ellátva s a fogak szcima 2_5 közt cáltakozik.

E nem mintegy 35 fajban ismeretes, Ausztriát kivêve, a világ minden rêszêböl; de

tûlnyomólag mêgis leginkább Európát lakják. .

' Hazánkban 13 faja fordult elö, melyeknek átnêzete a következö:

I. Az utópaizs az utótorjon tûlterjedö lapos, a vêgên kerekitett vagy tompa, hosszû

nyûjtványban vêgzödik.

а) A fej ês a torj aranyos-rêzszinü, az utótorj zöldes bronszszinü, a vêgtest bibor-rêzara

nyos vagy zöldes-aranyos. ’ pyrosomus Först.aa) A Гej ês a torj bûzavirágkêk, ibolyakêkes vagy zöldeskêk, vagy sötêt ibolyakêk. ‘

1)) A vêgtest tiszta aranyos vagy zöldes-aranyos. '

с) Az utópaizs nyûjtványa a vêgên nagyon keskenyedett, sokkal keskenyebb, mint a közê-

pen ; a vêgtest kêt elsö hátszelvênye meglehetösen erösen, de kissê szêtszórtan pontozott 

1"riraldszÍcg/i Först.

 

* Nomine »0malus« piae memoriae vir: Pan1erus primus usus est in suo Oma1o. aeneo (1805), sed

characteres generis non descripsit. Post illum Jurine (1809) nomen illud non in familia Chrysididarum, sed in

familia Proctotrypidarum appiicuit. En sic evitandis confusionibus nomen »Elampus« (rectius Ellampus) a Spi

nola datum optime conservandum censeo. `
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сс) Az utópaizs nyûjtványa a vêgên nem keskenyedett, nem keskenyebb, mint a közêpen;

a vêgtest kêt elsö hátszelvênye nem erösen, de nagyon sürün s nêmileg redösen

pontozott. Panzeri Fabr.

bb) A vêgtest szêp êlênk zöld, nêha ibolyakêkes, vagy sötêt bronszszinü. ’

d) A fej ês a torj szêp sötêt iholyakêk, az utópaizs nyûjtványa feketês; a vêgtest sötêt

bronszszinü s aharmadik szelvêny vêgszêle kimetszêsênek mindkêt oldalán egy kis fog

van; közêpnagyságû állat. ' ` „ bídеns Först.

dd) Csak a fej felsö rêsze ês az elöto1j felül s nêha az utópaizs ibolyakêkes; a vêgtest szêp

êlênk zöld s a harmadik szelvêny vêgâzêle kimetszêsênek oldalain fogacskák nincse

nek; kis állatß víridíventris Ah. (4).

II. Az utópaizsnak lapos, az utótorjon tûl terjedö hosszû nyûjtványa nincsen, hanem az vagy

kûpdad, vagy domborû s nêha kissê pûpos.

A. Az‘utópaizs .kûpdad.

e) A vêgtest aranyos vagy feketês-bronszszinü, a harmadik szelvêny oldalai kêtöblüek.

f) A fej ês a torj zöldeskêk, a vêgtest zöldes-aranyos. bidentulus Lep. (6).

A fej ês a torj bronszszinü, a vêgtest feketês-bronszszinü. Wesmaelí Chevr. (7).

ee) A vêgtest zöld, zöldeskêk vagy egêszen kêk, a harmadik szelvêny oldalai egyöblüek.

g) A vêgtestharmadik szelvênyênek kimetszêse fölött rövid ormó van, oldalszêlei nem

szennysárgák; a szárnyak vêgeiken csak gyöngên füstösek. pusíllus Fabr. (8).

gg) A vêgtest harmadik szelvênyênek kimetszêse csak párkányos, fölötte ormó nincsen,

oldalszêlei szennysárgák; a szárnyak vêgeiken meglehetösen jól füstösek.

' ' truncatus Dhlh.B. Az utópaizs domborû s nêha kissê pûpos.

h) A vêgtest aranyos. '

ъ) Az elötorj hátának a közepên s a közêptorj közêpsö karêlyának oldals‘zêlên csak egyes

pontok vannak, tehát csaknem sima; a kêt elsö hátszelvêny fínom pontozata szêtszórt;

a szárnyak vêgeiken erösen füstösek. auratus L. (10).

ii) Az elö- és közêptorj közêpnagyságû, de nem mêly pontozatû, tehát nem sima; a kêt

elsö hátszelvêny finomul szabályosan pontozott; a szárnyak csak szennyesen átlátszók.

punctulatus Dhlb. (11).

h) A vêgtest kêk vagy zöldeskêk, ritkán feketês-bronszszinü.

Az elötorj hátának a hátsó rêsze az oldalakig ês a közêptorj felül igen sima, ponto

zatlan; a vêgtest harmadik szelvênyênek vêgszêle mêlyen ês szêlesen kimetszett

aeneus Fahr. (12).

kk) Az elötorj s föleg a közêptorj felül durván ês szêtszórtan pontozott, tehát nem sima;

a vêgtest harmadik szelvênyênek vêgszêle csak gyöngên ivesen kimetszett.

coerulescerw Lep. (13).

I. Az utópaízs keskeny, Саров, hosszú, az utótorjon túl terjedö nyújtrányban régzödík ,. а

harmadík szelvény végszéle többnyíre felhajlott s a bemetszës a Ícözëpen inkább csak a hasí oldal

ról láthaùí.

a) A és a tory' arany0s.színù., az utótorj zöldes-bronszszíníì..

1. Ellampus pyrosomus Först.

Testênek szinezetêröl e nem összcs fajai közöl könnyü megismerni.

Eqje és года rézvörös, zöldes- ragy 1:öröses.arany0s fénynyel; utótorja bronszszínù, itt-ott

aranyos tünettel. Mindkettönek pontozata meglehetösen sürü, durva, de nem mêly, tökêletesen

I
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sima köztêrcsêkkel, melyekbe igen finom pontocskák vannak közzê illesztve. Paizsa ês utópai

zsa sokkal nagyobb ês kissê gödrös pontozatû. Az utópaizs nyûjtványa erös, rezes-bromzszínü,

igen sürün reczêsen pontozott, háromszögü, a vêgên tompa. Csápostora fekete-barna, a kocsán

zöldes-aranyos. Rágói vêgeiken szennysárgák. Vêgteste bíbaros rézaranyos vagy ritkábban zöldes

aranyos, fênyes, pontozata igen finom ês sürü, durvább ês finomabb pontocskákból álló tökêle

tesen sima köztêrcsêkkel, a kêt elsö szelvênyen nemcsak kissê finomabb, hanem szêtszórtabb is,

mint aharmadikon s azêrt amazok kissê fênyesebbek, mint emez..A harmadik szelvêny vêgszêle

mindkêt oldalán öblös, közêpen csonkitott. Hasa arany0s-zöld, szurokfekete szinû foltokkal.

Lábai aranyos-zöldek, a koosák szennysárgák. Szárnyai tövüktöl kezdve egêsz a közêpig átlát

szók, innen kezdve vêgökig barnásak, _ d’ 9 ; hossza 4_41/2 “ж.

Nolozus pyrosomus, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 333, n. 88. Cf' (1853).

sec. spec. typ. .

Elampua cI1rysonot1w, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 44, n. 19. tab. III. fig. 45. (1854). _

Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro IV. p. 548, n. 2. (1857).

Omal1w chrysunotns, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 17. (1879). _

Hazája: Törökország, ês Oroszországban: Кaшu, Saratow, Sarepta, Ural.

E kevêssê ismert szêp faj, hazánkban nem êpen ritka; de eddig csak annak központi

ês dêli rêszêben êszleltetett ; jelesen Budapestnêl: a Lêner-erdönêl a kerepesi temetö közelêben

máj. 30. (Friv.) s a Józsefvárosi temetönêl jul. 25. (Friv.); Bácsmegyêben Szabadka mellett a

palicsi fürdönêl aug. 8. (Horváth).

Ö) А és a т; búzarirágkék, ibolyakékes vagy zöldeskék, vagy sötét ibolyakék.

2. Ellampus Frivaldszkyi Först. .

Feje ês to1ja bûzavirágkêk, kevês ibolyakêkes tünettel. Csápjainak kêt elsö izülêke

zöldeskêk, az ostor fekete. Elfi- ês közêpto1ja felül erösen ês szêtszórtan pontozott, számos

sima terüvel, a paizs ês utópaizs igen durván ês sürün pontozottak. Az utópaizs ny1ijtványa a

1:e'génjól láthatóan keskenyebb, mint a közêpen. Végteste igen fênyes, telitett aranyszínä, a kêt

elsö hátszelvêny pontozata meglehetösen erös, de kissê szêtszórt, a harmadikê ellenben sokkal

durvább ês redös, a hátsö szêl felhajlott rêsze feketês ês mindkêt oldalán kêtszer öblös. Hasa

zöldeskêk. Lábai zöldeskêkek, a kocsák rötbarnák. Szárnyai szennyesen átlátszók, közepöktöl

kezdve vêgeik felê erösen füstösek, egyes világosabb helyekkel, a töpikkelyek szurokfeketêk. _

о" 9 ; hossza 5_7 "/„,.

? HedycÍu~um а.~piua, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 121, n. 2. о7'. tab. VII. Gg. 2.

(1806) (nec Elampus spina Dhlb.)

Notozua Fricalds.:kyi, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 332, n. 87. Q (1853)

sec. spec. typ.

Elampus1n‘oductus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 44, n. 20. (1854). _ Eversm. Bullet. de

Moscou. XXX. Nro IV. p. 547, n. 1. (1857). _ Rad. Horae Rossicae. III. p. 299, n. 10. tab. II.

fig. 8. (1888-88). _ ТЬотв. Оривс. 11nt.11. р. 108, n. 2. о” 9 (1870).

-\'otozus produclus, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 67. n. 38. (1856).

Ellampus productus, Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 13, n. 30. (1870).

omazmp.-0.18888, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 18. (1879).

Az Ellampus Panzeri-töl föleg az által különbözik, hogy utópaizsának nyûjtványa a

vêge felê nagyon megkeskenyedett, feje ês torja bûzavirágkêk, kevês ibolyakêkes tünettel ês
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soha nem zöldes, vêgteste mindig szêp aranyszinü, nem pedig csak nêha, s az erösebben ês

kissê szêtszórtabban pontozott.

Csaknem egêsz Európában el van terjedve, mert találtatott: Skandináviában, Tirol

ban, Svájczhan, Nêmet- ês Francziaországban, Portugalliában ês Dêl-Oroszországban Sareptánál.

Hazánkban elöfordult: Pestmegyêben: Budapestnêl a Gellêrthegyen máj. 27. (Moca),

jun. 20. (Biró), a Sashegyen jun. 8. (Friv.), a Lipótvölgyben jun. 18. (Friv.), akincstári erdönêl

máj. 16. ês a Gellêrthegy alatt máj. 30. (Moca), R.-Palotánál ápr. 10. (Pável), Gödöllö körül

máj. 5. (Horv.), Dabas mellett (Metelka); Temesmegyêben Duplainál (Friv.).

3. Ellampus Panzeri Fabr.

Feje ês torja zöldeskêk vagy kêkeszöld, nêha kevês ibolyakêkes tünettel. Fejtetöje

többnyire durván, de nêha finomahban is, redösen pontozott. Rágóinak a töve ês a kocsák

szennysárgák. Paizsa, utóto1ja ês melloldalai reczêsen pontozottak. Az utópaìzs nyújtványa erös,

vonalszerli, a végén nem keskenyebb, mint a középen. Végtesfe többnyire zöldes-aranyos, ritkábhan

tiszta aranyos, de nem oly telített színü, mint az elöbbi fajnál ês a két elsö hátszelrény nem oly

erb'sen, de ‚они; sürübben s e miatt kíssé redösen pontozott, föleg az oldalakon; a harmadik

hátszelvêny erösen ês durván pontozott s ez már inkább telitett aranyszinü, oldalszêlei jól lát

hatóan kêtöblüek s mindkêt öböl között a szegêlykaraj szennysárgás, igen sima. Hasa zöldes

kêk vagy zöldes-aranyos. Lábai hasonló szinüek, a kocsák rötsárgák. Szárnyai szennyesen átlát-

szók, a közêpen sötêtebbek, a töpikkelyek zöldesek vagy kêkeszöldek. _ о" ч? ; h0ssz8. 4_6 ’",in.

? C'lu..1/.w'.«.' avulellm~Ls, Радz. Faun. Insect. Germ. fasc. 51, tab. 11. (1798) (nec. Fabr.)

C'/1ryxis I’и11.:e1~í, Fabr. Syst. Piez. р. 172. п. 9. (1804). _ Dhlb. Моn. Cllrys. Su60. р.

18.n. 17. (1829).

Elаmp1w 1’u1r’:m1', Shuck. Ent. hiag. IV. p. 176, n. 1. (1837). _ В1anсl1. HlsÈ. uat. III.

p. 296. (1840) (exel. Hedychr. indica Lep. syn.) _ Dhlb. Dispos. p. 5. n. 3. (1845); Hym. Europ.

II. p. 45, n. 21. (1854). _ Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro IV. p. 548, n. 3. (1857). _

Chevr. Chrysíd. du Léman, p. 112. cf (1862). _ Smith, Ent. Annnal, p. 103 (1862). _ Thoms.

Opusc. Ent. II. p. 103, n. 1. (1870).

Nolo:ns consirictus, Fürst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 336, n. 90. о” _

strek. Nm. Jahrb. xr. р. 84. n. 10. (шл1;). ’

.\'nlo::u.s‘ I’an‘:v1‘1', Sßhûk, Nass. Jahrb. XI. p. 63. п. 33. (1856).

Х‘дилиs a/.”/iuís, Schck, l. c. p. 64, n. 34.

Notnzns elon..}af1l.s, Schck, l. c. p. 65, n. 35.

‚Т‘пкиx pulclwllus, Schck, l. c. p. 66, n. 36.

1Volo.::ux 1nínulul1«s, Schek, l. c. p. 66, n. 37.

Ellampux Panzeri, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 31. (1870).

Omalas аcufellarls, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 17. (1879).

Omalus l’a11':«.rí, Ab. l. c. p. 108.

Egêsz Európában elte1jedt közönsêges faj.

Nálunk sem ritka. Gyüjtetett: Pestmegyêben Budapestnêl jun. ês jul. hónapokban

többek által, Pêczelen (Kuthy); S.-A.-Ujhelynêl (Madarаsz); s Tokaj mellett jul. l. (Chyzer) ;

Csongrádm. Horgos mellett aug. elejên (Horváth) ; Temesm. Grebenácznál (Friv.); Szörênym.

a Herkulesfůrdönêl (Friv.) ês Erdêlyben Torda mellett jun. 16. (Moes.).

п. ти1). AKAD, ш. oszr. Kllnöx 1m1nvÁ1\'rA. 1882. ш. 4

I
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4. Ellampus viridiventris Ab.

Zöldeskêk; feje ês elötorja felül s nêha utópaizsa is szêp ibolyakêkes. Csápostora barna,

a kocsán zöld. Feje ês torja szêtszórtan erösen pontozott. Utópaizsának nyújtványa a vége [eдe

kissé keskenyedett. Végteste szép élénk zöldszínü, ne’ha iМой ibolyakékes tünettel, igen fênyes,

a két elsö hátszelvény sürü‘n ês fínoman, a harmadik erösebben, de szêtszórtabban pantozott s

vêgszêle oldalain kêtöblü. Hasa zöldeskêk, ibolyakêkes tünettel. Lábai zöldeskêkek, a kocsák

rötbarnák. Szárnyai szennyesen átlátszók, tövön kissê világosabbak. _ о” Q ; hossza 3' [г "",§„.

Elampus cavrul«rus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 46, n. 22. (1854) (nec Omalus coeru

leus' Dhlb.)

.\'ofo.:u~s coeruleux, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 83, п. 8. (1856).

Ellampus eoerulmm, Schck. Progr. Gym. zu \Veìlb. p. 17, n. 32. (1870.)

f)1nulu.s rírì«I1`renlr1.É~, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 18. (1879).

Az Ell. Panzeri-nêl rendesen kisebb; utópaizsának nyûjtványa a vêge felê kissê keske

nyedett; vêgteste szêp êlênk zöldszinü, nêha ibolyakêkes, de soha nem aranyos tünetü в íino

mabban pontozott. .

Нимфa: Dêl.Oroszország (Krim), Nêmetország ês Dêl-Tirol.

Nálunk meglehetösen ritka s csak nêhány pêldányban fordult elö: Budapestnêl a

Gellêrthegyen (Biró); Csongrádm. Szöreg mellett aug. 7. (Horv.); Bácsm. a palicsi fürdönêl

aug. 8. (Horv.) ;Temesm. Grebenácz mellett (Friv.) ês a I)unaszorosnál juliusban (Pável).

Í

5. Ellampus bidens 1‘örst.

A magyarországi fajok között e nemben a legnagyobb. Szêp sötét ibolyakék; szafjré

«loje és melle zölfl, rágói tövükön sárgák, csápjai feketêk, a kocsán kêk. Holmoka sürün ês meg

lehetösen erösen, fejtetöje szêtszórtabban pontozott. A pontszemek minflegyilee mellett egy

kis sima, fényes мы ran. Elöfovja felr'il s paízsa erösen ês mélуen, csaknem gödrösen, de nem

sürün, közêptorja ellenben sürübben pontozott. Az utópaizs n.1,ví¿jtrfínya днeм, а rége .felë keske

nyedett. Végteste sötét lrronszszínü, kevês ibolyakêkes tünettel, a kêt elsö hátszelvêny pontozata

meglehetösen erös, sürü ês szabályos, a harmadikê a vêge felê szabálytalan ês kissê redös, [Шо_q

а régszélén, mely .félkörüen mélyen Ícimetszctf s ekként két szëtállo’.fogacskaif. képez. Hasa zöld.

Lábszárai zöldek, czombjai kêkeszöldek, a kocsák rötszennysárgák. Szárnyai barnásak, tövön

a közêpig világosak. SE ; _ hossza 8 ";r,„.

, À'af0.'.f14-s Ílíflvn-9, Först. УсrЬ. nat. Ver. preuss. Iillel11l. X. р. Q (1853). _

Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 83, n. 9. (1856).

Elampus Spina, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 41, n. 17. (1854) (nec. Hedychrum Spina Lep).

Ellnmpus In'cl«:nx, Sckck, Progr. Сymn. Zu “ТeìlЬ. р. 17, п. 31. (1870).

om@/„.1 ~.~..,v...'/8s, Ab. A8881. de Lyon. xxvi. р. |18. (1819).

с‘ с: Hc` с
ос zo

E szêp fajt: szinezetêröl, vêsmênyeiröl ês vêgteste harmadik szelvênye vôgszêlênek

kêt kis fogáról könnyü megismerni.

Hazája: Nêmet-, Franczia- ês Olaszország s Tirol; de, ûgy látszik, mindenütt ritka.

Nekünk is csak' egy pêldányunk van; valószinüleg Aradmegyêböl, hol azt egykor

Titius Pius minorita rendi áldozár s jeles termêszetbûvár találta.

II. Az utópaizsnak lapos, az utótorjon túl te1je«lö' hosszû n.1/újtránya nincsen, hаneт az

1'agy kûpdad, vagy clomború s néha kissépúpos; a harmadik szelz'ény wfégszélének a közepén

levò' bemetszése .felülröljól látható s az többé-kevésbbé mély és szélesen vagy keskenyen nyitott.

r
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А. Az utópaízs kúpdad.

с) A végtest aranyos vagy .fekete's-bronszszín'ù'.

6. Ellampus bidentulus Lep.

» Feje ês torja zöldeskêk, nêha kevês. ibolyakêkes tünettel. Csápjai feketêk, a kocsán

zöldeskêk. Elö- és középtorja felül meglehetösen erösen, de kissé szétszórtan pontezott. Vêgteste

zöldes-aranyos, a kêt elsö Iuitszeluény igen fínomul és s1'írün, némileg redösen, a harmadik erö

sebben ês szêtszórtabban pотовой s ennek oldalai kêtöblüek, bemetszêse nem mêly s karalyai

tompán háromszögüek. Hasa zöldeskêk, valamint lábai is, de a kocsák rötbarnák. Szárnyai

tövön világosak, végeíken erösen füstösek. _ о" 9 ; hossza 4_4*/, ,’",§„. ‘

Iledyclnum bùlentulum, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 121, n. 3. tab.' VII,

fig. 4. о” (1806). _ ‘Р Shuck. Ent. Mag. IV. p. 174, n. 8. (1837) (exel. syn.).

Elanipus pasíllus, \Vesm. Bullet. Acad. Brux. (1839). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p.

108. (nec. Fabr.)

Elampus òidentalus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 39, n. 15. (1854). _ Schck, Nass. Jahrb.

XI. р. 59, п. 31. (1856).

Elampus Мытищи”, Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro IV. p. 548, n. 4. (185 7).

Ellampus bídenlulus, Schck, Progr. Gymn. zu Н’e11Ь.’ p. 13, n. 28. (1870) (exel. \Ves

maeli syn.).

' Omalus bille//1lnlиs, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 18. (1879).

Az Ell. auratus ês punctulatus-hoz hasonló; de mindkettötöl különhözik kûpdad utó

paizsa; az auratus-tól azonkivül mêg elö- ês közêptorja s vêgtestênek pontozata; a punctalatus

tol vêgein erösen füstös szárnyai általl is.

Csaknem egêsz Enrópában el van te1jedve.

Hazánkban elöfordult: Budapestnêl a kincstári erdönêl jun. 12. (Mocs.), Gödöllönêl

jun. 5. (Horv.) ; Zemplênm. Homonna mellett juliusban (Mocs.) ês Erdêlyben Petrosêny mellett

aug. 21. (Kenderessy).

7. Ellampus Wesmaeli Chevr.

. Egészen bronszszínü, végteste fekete'beja’tazó. Csápjainak kocsánja ês lábai is bronszszi

nüek, az ostor fekete, a kocsák rötbarnák. Fejtetöje, elö- ês közêptorja felül meglehetösen erösen

pontozott, utópaizsa tompán kûpdad. Vêgtestênek kêt elsö hátszelvênye igen finomul ês nagyon

sürûn, nêmileg redösen, a harmadik kissê erösebben pontozott; vêgszêle a közêpen három

szögüen gyöngên kimetszett, a kimetszês karalyai tompán kerekitettek, oldala1Í alig észrevel1e

töley kétöblüek. Szárnyai a tövön világosak, vêgeiken gyöngên füstösek. _ cf' 9 ; hossza 21/, "т.

Elampus ‚шагом, \Vesm.'Bullet. Acad. Brux. (1839) teste Ab. (nee. Fahr.)

Elampus bideutulas, Dhlb. Hym. Europ. П. р. 39, n. 15. var. a. (1854).

Elampus lVe.smaelí, Chevr. Chrysid. du. Léman. p. 110. (1862).

Ellan1pae Lùlentalus, Sehck, Progr. Gymn. zu Weílb. p. 13, n. 28. a a. (1870).

Umalus llesmaelí, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. р. 18. (1879).

Egyike a legkisebb fêmdarázsoknak s nagyságra az Ell. pusillus kis pêldányaival

egyezö. E kisded testalkatáról s egêszen bronszszinü testêröl könnyü megismerni. E szinezetet

illetöleg nêmileg csak az Ell. pyrosomus.hoz hasonló, de ennêl az utópaizs nyûjtványa hosszû,

lapos, nem pedig kûpdad.

4%‘
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Hazája: Belgium, Svájcz ês Nêmetország. I .

Nálunk elöfordult: Budapestnêl (Friv.); Peszêren (Friv.); Csongrádm. Szatymáznál

aug. 5. (Horvîth) ; Temesm. Grebenácznál (Friv.).

1l) A végtest zöld, zöldeskék vagy egészen8. Ellampus pusillus Fabr.

Az Ell. lVesmaeli-vel cgyütt a legkisebb fêmdarázs.

Zöld vagy zöldeskêk, vêgteste többnyire zöld, nêha zöldeskêk, a harmadik szelvêny

vêgszêlênek kimetszêsi karalya meglehetösen nagy, tompán-háromszög1"1 s a kimetszés fölött

rövicl ormo’/'a van, oldalai pedig egyöblüek. Szárnyai vêgeiken csak gyöngên füstösek. _ а9

hossza 21/2_4 “ум. .

'e'/1ryffa P88111., Fabi. syst. riez. р. 178, д. 33, (180-1).

Ellampu..f miuulux, VVesm. Bullet. Acad. Brux. (1839) teste Ab. _ Chevr. Chrysid. du

Léman, p. 106. (1862).

(лишиx 11l1.sillu.s, Dhlb. Hym. Europ. II. p.. 31. n. 10. (1854). _ Eversm. Bullet. de

Moscou XXX. Nro. IV. p. 546, n. 2. (185 7). _ Rad. Horae Rossicae. III. p. 298, n. 4. tab. II. fig. З.

(1865_66); Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 2, n. 3. (1877).

Ellfm«pus pas.1'l[ux, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 57, n. 29. (1856).

Ellampus pueillus, Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 13, n. 27. (1870). .

On1aluаpu.s‘íllus, Ah. Annal. de Lyon XXVI. p. 19. (1879).

' Testalkatára ês vês1nênyeire nêzve az Ell. uurafus-hoz hasonló s vele közel rokon;

de állandóan sokkal kisebb, utópaizsa kûpdad, nem domborû, vêgteste soha nem aranyos, a

harmadik szelvêny kimetszêsênek más alakja s a kimetszês fölött rövid ormója van, oldalszêlei

pedig egyöblüek, szárnyai is gyöngêbben füstösek.

Észak-Europát kivêve, mindenütt elöfordul, söt a Kaukázusban ês Turkesztánban is

êszleltetett. `

Hazánkban e faj meglchetösen gyakori. Eddigi lelhelyei: Budapestnêl Gellêrthegy

jun. 20. (Mocs.), Rákos máj. 17. (Mocs.), Rákos-Palota máj. vêgên (Friv.), Kecskemet jun. 28.

(Madarassy); Zemplênm. S.-A.-Ujhely,Kövesd ês Tokaj mellett (Chyzcr); Komáromm. Duna

jun. 6. (Biró); Debreczen (Török); Csanádmegyêben Makó (F0dor); Csongrádm. Szeged,

Szöreg ês Horgos aug. elejên (Ноrти); Bácsm. a palicsi fürdö aug. 8. (]:Iorv.); Temesm. Gre

benácz (Friv.) ês Szörênym. II/Iehádiánál a Csernavölgy (Friv.).

9. Ellampus truncatus Dhlb.

Zöldeskêk, végtesténck Í1áts„:elrén.1/ei kisse' ibol.yakélfcsek, igen fênyesek. Feje sürün ês

fínomul hörszerüen, elö- ês közêptorja szêtszórtan ês gyöngên pontozott. Vêgtestênek kêt elsö

hátszelvênye sürün ês finomul, a harmadik sürûbben ês durvábban pontozott, em1ele а kimet

szése szélesen саgу tompán Íuír0mszög1'iéspcírkáayos, „мамам szenn.1/sfírgciÍc а e_qубыйeÍr.

Szárnyai tövön átlátszók, vêgeiken füstösek. _ @Mg ; hossza 5 "/„,.

C'/1rl/а1'а truncaln, Dhlb. Exerc. Hym. p. 35, п. 18. (1831_33).

IL'llampu.s minutus, Dhlb. Dispos. p. 5. n. 2. (1845).

Ellampus truucatus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 42, n. 18. (1854). Schck. Nass. Jahrb. XI.

p. 82, n. 7. (1856). _ Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 549, n. 6. (1857). _ Chevr.
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Chrysid. du Léman, p. 111. (1862). _ Rad. Home Rossicae. III. p. 299, n. S, tab. II. fig. 5.

\ I

(1.865_66); Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 4. п. 7. (187 7.).

.Ellampus lruucalus, Scbck, Progr. Gymn. zu ‘тeìlЬ. р. 4, n. 7. (1870).

Omalux lr1mcaf1w, Ab. Annal de Lyon. XXVI. p. 18. (187

Az Ellfnnp. bì«lentuIus-hoz hasonló; de vêgteste kêk vagy zöldeskêk s nem ara

nyos, a harmadik szelvêny kimetszêse párkányos, oldalszêlei szennysárgák s egy-, nem рe

dig kêtöblüek. ‘

Az Ell. pиsillus-hoz mêg közelebb í1.l1; de ez csaknem állandóan sokkal kisebb, vêg

teste jobban zöldes, harmadik szelvênyêuek kimetszêse nem párkányos s fölötte rövid ormó

nincs, oldalszêlei nem szennysárgák. I

Hazája: Közêp- ês Dêl-Európa, a Kaukázus ês Azsiában Turkesztán.

Nálunk meglehetösen ritka s csak nehány pêldánybau fordult elö: Zemplênm. Но

monnánál juliusban (Moes), S.-A.-Ujhelynêl ês Rónaszêknêl aug. 16. (Chyzcr); Debreczenuêl

(Török) ês Erdêlyben Nagy-Csür körül máj. 24. (Riess.). .

В) Az ufópaizs Jomború s néha kissé pûpos.

e) А végtest aran.1/os.

10. Ellampus auratus Linn. ` '

Feje és {шум zöldeskêk, felül többnyireibolyakêkes tünettel. erösen reczésen ponia

z0tt,' de elöto1jn. Í1átának a Í.'ò:.'epén «ís Í.'ìì.zéptn)ja Ícözépsö Í.'11ruÍ.1/cí1ulk vlös.zëlv'n csak egyes

pontok rannak, мы‘t csaknem s1'ma s e miatt igen fênyes, többnyire szêp ibolyakêk szinü. Az

utópaizs kissê pûpos, feketês vagy ibolyakêkes. Vêgteste tiszta aranyos, fênyes, a Мt eЁзП hfít

szеlvé11y igen Лион»1 és széfszo'rtan. a harmadik kissê sürübben pontozott, s vêgszêle mêlyen

kimetszett. Hasa csaknem sima, zöldesaranyos. Száruyai tövön átlátszók, vêgeiken erösen füs'

tösek, az erek barnásak. -- @Q ; Ьозzзш 4_5 ’",‘,'„.

C'Í1r1/en`x aurala, Linn. Fa1m. Suec. Ed. II. p. 414, I1. 1666. (1761.); Syst. Nat. Ed. XII.

tom. I. P. II. p. 948, u. 4. (1767). _ Fahr. Syst. Ent. p. 359, Il. 10. (1775); Spec. Ins. I. p.

456,n. 13. (1781). _ Schrk, Enum. Ins. Austr. n.785. (1781). _ Fabr. Maut. Ins. I. p. 284. n. 16.

(1787). _ vill. Linn. Eu1. ш. р. 256,n. 4. (1789). _ Christ. Naeurg. р. 399. mb. 44, fig. 4.

(1791). _ Gmel. Linn. Syst. Nat. XIII. tom. I. P. V. p. 2746, n. 4. (1792). _ Fabr. Ent. Syst.

II. p. 242, n. 18. (1793). _ Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 51, tab. 8. (1798). _ Oliv. Encycl.

Méth. Ins. II. p. 675, n. 18. _ Schrk, Fauna Boica. tom, II. P. II. p. 345. n. 2200. (1802). _

Fabr. Syst. Piez. p. 175, n. 25. (1804). _ Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 16, n. 14. (1829).

1[e1l;1/chrml1 аurиlum, Latr. Hist. nat. XIII. p. 239, п. 1. (1805). _ Рanz. Krit. Rev. II.

p. 105. (1806). _ Lep. Annal. du. Vus. Hist. nat. VII. p. 12, n. 1. (1806). _ Shuck. Ent.

Mag. IV. p. 184,n. 7. (1837,).

Ellnn«pux uuralus, \Vesm. Bullet. Acad. Brux. p. 171. (1839). _ Schvk, Nass. Jahrb. XI 

p. 54, n. 27. (1857). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 101. о”? (1862).

Ile«lychrum m1.'1u'm«m1, Duf. et. Perr.Annal. soc. entom. de France. IX. p. 39, 11. 20. (1840).

Omalus aumms, Dhlb. Dispos. IV. p. 5. n. 1. (1845); Hym. Europ. II. p. 26, n. 8.

(1854). _ Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 546, n. 1. (1857). _ Smith. Ent. Annnal,

. р. 101. (1862). _ Thoms. Opusc. Ent. II. p. 102. (1870). _ Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym.

Cbrys.p. 2. n. 2. (1877). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 18 et var lría.ngulllfer Ab. ibid. (1879).

Ellampus cштата, Schck, Progr. Gymn. zu \Vei1b. p. 13, n. 25. (1870).
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Egêsz Europában el van terjedve, Svêdországtól kezdve egêsz a Földközi-tengerig.

Észleltetett Kis-Azsiában, a Kaukázusban ês Turkesztánban is.

Nálunk elöfordult: Budapestnêl a Gellêrthegy alatt ápril 30. (M0cs.), a Lipótvölgy.

ben máj. 23. (Friv.), Gellêrthegy alatt jun.11. ês Sashegy jun. 25. (Biró) ; Zemplênm. Varannó

körül jun. 21. (Horv.) ês Simonkánál s Tokajnál jul. 1. (Chyzer); Komáromm. Duna-Örsnêl

máj. 13. ês 24. (Biró); Debreczennêl (Török); Nagyvárad mellett (Mocs.); Szilágym. Tasnád

körlil aug. 4. (Biró); Csanádm. Makónál (Fodor); Krassóm. Oravicza mellett (Friv.) s Szö

rênym. 'Jeschelnicza, Herkules-fürdö ês Korniarêva környêkên (Friv.).

11. Ellampus punctulatus Dhlb.

Zöldeskêk; refqteste aranyos, sétrün ésfinomul szaluílyosan pontozott, harmadik szel-

vënyének gégszéle csak g.1/öngén kimetszett. Elö- és középto1ja Ícözépnagyságú, de nem mély

pontokkal ; utópaizsa domborû, kissê pûpos. Szárnyai szennyesen átlátszók. _ Q ; hossza 4 ";§„.

. Az elöbbitöl az aláhûzott jellegeken ШИН mêg az által is könnyen megkülönböztet-

hetö, hogy az elötorján nincs meg ama sima terü, mely az Ell. auratus-t állandóan jellegzi.

Omalux puuctulalus, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 33, n. 11. (1854). _ Ab. Annal. de Lyon,

XXVI. р. 18. (1879).

Kevêssê ismert ritka Кaj, melyet Dahlbom Dêl-Francziaországhól ês Szicziliából irt le.

Nálunk egy pêldányban Szombathelynêl 1880-ban dr. Madarász Gyula mûzeumi se

gêdör találta.

f) A végtest kék саgу zöldeskék, ritkán feketés bronszszínü.

12. Ellampus aeneus Fabr.

Zöldeskêk; fejtetöje, elö- ês közêptorja felül több-kevesebb ibolyakêkes tünettel. Elo'

to1ja hátának a hátrésze az oldalakig és középtorja.feliil igen sima, fényes és ponfozatlan;

utópaizsa pûposan domborû. Vêgtestênek kêt elsö hátszêlvênye igen fmomul ês nagyon szêtszór

tan, a harmadik ellenben erösebben ês sürübben pontozott, s ennek a vêgszêle közêpen megle

hetösen mêlyen ês szêlesen kimetszett s a kimetszês oldalai tompák. Szárnyaí tövön átlátszók,

végeiken бeйтe füstösek. _ ¿f9 ; hossza 5_51/2 ’"/„,.

Ritkábban akadnak olyan pêldányok is, melyeknek alapszine feketês-bronszszinû (blan

dus Först., Chevrieri Tourn.).

Cllrys1ls aenea, Fabr. Mant. Ins. I. p. 284, n. 15. (1 787). _ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII,

tom. I. P. V. p. 2746, n. 17. (1792). _ Fahr. Ent. Syst. II. p. 242, n. 17. (1793). _ Рanz. Faun.

Ins. Germ. fasc. 51, tab. 7. (1798). _ Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 60, tab. 14, fig. 9.

(1801). _ Fahr. Syst. Piez. p. 175, n. 24. (18.04). _ Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 17, n. 6.

(1829).

Omalus aeneus, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 85. tab. 13. (1805). _ Dhlb. Dispos. p. 5

Y

n. 2 (1845); Hym. Europ. II. p. 35, n.13. Q (1854). _ Smith, Ent. Annnal, p. 102. (1862). _

Thome. Opusc. Ent. II. p. 103, n. 2.(1870). _ Rad. Fedts. Reise nach Turkest. Hym. Chrys. p. З,

n. 5. (1877). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 19. (187 9).

C'l1rys1'a coerulea, Dhlb. Exerc. Hym. p. 33, n. 17, var. b. (1831_33).

Iledychrum Iúdentulum var. 1. Shuck. Ent. Mag. IV. p. 175. (1837.).

Ellampus af /înia, \Vesm. Bullet. Acad. Brux. p. 172. (1839). _ Chevr. Chrysid du

Léman, p. 104. (1862).

Ж
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. Ellampus aeneus, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 342. (1853). _ Schck,

Progr. Gymn. zu \Veì1b. p. 13, n. 26. (1870). ‚

Ellampus òатам; Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 351, n. 98. var. (1853).

Ellampus aene1w, Sohck, Nass. Jabrb. XI. p. 56, n. 28. (1856).

Ellampus pygmaeus, Shuck, l. с. р. 58. n. 30. (1856).

Ellampus Cl1evríeri, '1`ourn. Petites Nouvelles Entomologiques. I. febr. 18.77 . var.

Az Ell. auratus-hoz nêmileg hasonló, de vêgteste soha пem aranyos, közêptorja hátá

nak mind a három karalya sima, pontozatlan ês a kêt elsö hátszelvênye fínomabban ês nagyon

szêtszórtan pontozott.

Egêsz Európában elterjedett közönsêges Щ; söt a Kaukázusban ês Turkesztánbau

is êszleltetett. .

Nálunk sem ritka, mert elöfordult: Pestmegyêben Laczházánál máj. 31. (Biró); Ung

vár mellett.(Biró); Zemplênm. Tokaj körül jul. 1. (Chyzer) ês Homonnánál (Mocs.); Zólyomm.

a hermanetzi völgyben juliusban (Mocs.); Duna-Örsnêl Komáromm. máj. vêgên (Biró); Csa

nádm. Makó körül (Fodor) ; Temesmegyêben Grebenácz mellett jul. (Moes.) ês Erdêlyben

Petrosêuy mellett (Kenderessy). .

13. Еllатриз coerulescens Lep. ' .

‘ Bûzavirágkêk vagy zöldeskêk, ibolyakêkes tünettel; arcza zöldes. Elötovja feläl s.fò'leg

középforjának a háta durufín és széfszórfa,n Pontozott; utópaizsa feketês, pûposan domborû.

Vêgteste zöldeskêk, ibolyakêkes tünettel, na.r).1/onf¿n.yes, a kêt elsö hátszelvêny igen finomul

ês szêtszórtan pontozott, a harmadik vêgszêle a közêpen gyöngên ivesen kimetszett. Hasa zöld,

nêha kissê aranyos tünettel. Sza’rn.1/ai tövön átlátszók, végeiken igen teнт füstösek. _ о”;
hossza 6 1"/„,. n

.9 Sp/uw uíolacea, Scop. Ent. Cam. p. 298, n. 793. (1763).

.9 C'hry,s'is vìolacea, Rossi, Faun. Etr. П. р. 77, n. 848. (1790). _ Christ. Naturg. p.

405. (1791). _ Illig. Rossi Faun. Ей‘. Ed. II. tom. II. p. 123, n. 848. (1807).

Iledychrum «oerule.sce11s, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 10. о”9 (1806)

(ex typis teste Abeille). _ Shuck. Ent. Mag. IV. p. 172. n. 3. (1837.) _ Blanch. Hist. nat. III.

p. 296,n. 3. (184o).‘.]

Omaluß nití«lus, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 97. tab. 17. (1809).

Clwys1ls fu„sm.'penníа, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 15. n. 13.. (1829).

C'Izrysìe coerulca, Dhlb. Exerc. Hym. p. 33, n. 17. var. а Q (1831_33).

Ellampus ríolaceus, Wesm. Bullet. Acad. Brux. p. 17 1. (1839). _ Chevr. Chrysid. du Lé

man. p. 103. (1862).

  

Omalus coeruleus, Dhlb. Dispos. p. 5. n. 3. (1845); Hym. Europ. II. p. 34. n. 12. (1854). *

* Species haec eximia. а Dahlbomo et auctoribus recentioribus De Geeri Omalus coeruleus vocatur et

ex eius opere classico: Mêm. II. р. 837, n. 2. (1771) citatur; sed certissime per errorem, quia ego loco laudato

et alibi nec minimum vestigium huius speciei invenio.

Ab aliis auctoribus Sphex violacea Scop. Ent. Garn. p. 298, n. 693. (1768) citatur, tamquam ad banc

speciem pertinens. Sed ex illа diagnosi brevi: Tota violacea, nitens, abdomine pone rotundato, edentato, subtus

virente, hoc sine specimine typico erui non possit ; verba illa eniln ad plures species applicari possunt.

Hedychrum cuerulescens Lep. scc. spec. typ. teste Abeillef nullum involvit dubium, et ideo species re

ctissime Ellampus coerulescens vocanda est.
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_ Eversm. Bullet. de Moscoh. XXX. Nro. IV. p. 547. п. 3. (1857). - Smith, Ent. Annnal, p. 102.

(1862). - Thoms. Opusc. Ent. II. p. 103, n. 2. (1870). - Ab Annal de Lyon, XXVI. p. 19. (1879).

Ellampws praestana, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheìnl. X. p. 353, n. 99. Q (1853).

Ellampus vueruleus, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 82, n. 8. (1856).

Ellamlms ríola«v1w, Schck, Progr. Gymn. zu \\'e11Ь. p. 16, n. 28. (1870).

Az Ell. aeneus-hoz igen hasonló, de sokkal nagyobb ês testesebb; elö-, de föleg kö-

zêptorja felül durván pontozott, nem рedig sima ês száruyainak a vêge erösebben Швйбв.

Egêsz Európában elöfordul; söt a Kaukázusban is gyüjtetett. De nálunk, ûgy látszik,

ritka, mert eddig csupán csak egy pêldányban fordult elö Olykánál Zemplênmegyêben, hol м;

dr. Chyzer Kornêl {ботов ûr találta.

III. Nem: Holop‘yga Dhlb.

Hym. Europ. II. p. 47. gen. 5. (1854).

(ïílog = egêsz; :Ivy/1 = far; vonatkozással a vêgtest harmadik szelvênyênek be nem metszett

vêgszêlêre).

Е nemnek a kììvetkezíivel: a Hed.ycÍn.um-mal közös ismQjeqye az, hogy a három szel

vényÍ1öl álló végtest шайб s.zelrényé11ekÈégszéle e.qész. f«'ìi1bnyire kerekítvtt (tehát be nem met

szett, mikênt az Ellampus nemnël), gödörcsêi nincsenek, s rágói háromfogûak. De különbözik

a Hedychrum-fdl az álfal, hogy [дай szárnyán az alap. fcagyis középharántéy' a közepe Írör.ül

mindig szögletesen hадaн (miáltal nêmely fajai a Heclychrum nem igen hasonló fajaitól már

elsö látásra könnyen megkülönböztethetök) s karmaí nХиl két- vagy hfíromfogúaÍr.

E kevês számû, mintegy 22 fajt magában foglaló nem fajai, Ausztráliát kivêve, az

egêsz Földön el vannak terjedve, de tûlnyomólag mêgis leginkább Európát lakják, a hol 15

Гaj fordul elö.

Hazánkban 7 faj êl, melyeknek átnêzete a következö :

А. A torj egy rêsze aranyos vagy aranyos-rêzszinü.

а) A fej felsö rêsze is aranyos vagy aranyos-rêzszinü. fervida Fabr. (1)

(щ) A fej mindig bûzavirágkêk, kevês ibolyakêkes tünettel.

Ь) Az elö- ês közêptorj, a paizs ês utópaizs zöldes- vagy rezes-aranyos.

gloriosa Fabr. (2)

bb) Csak az elö. ês közêptorj aranyos, a paizs ês utópajzs kêk.

с) Az elö- ês közêpto1j meglehetösen erösen pontozott, laposdad köztêrcsêkkel; a vêg

test hátszelvênyei igen sürüen, de nem erösen pontozottak. chrysonota Först. (3)

со) Az elö- ês közêptorj erösen ês sürübbeu redösen pontozott s köztêrcsêi alig vannak;

a vêgtest hátszelvênyei kissê ritkásan redösen, de meglehetösen erösen pontozottak.

simílís Мосв. (4)

В. A fej ês a torj kêk vagy zöldeskêk.

(1) A vêgtest zöldeskêk ês rêszben ibolyakêk, vagy zöld, de nem aranyos.

e) A czombok vêge ês lábszárak világos skárlátszinüek, szêp ibolyakêkes tünettel, a ko

csák szennysárgák. bellípes Moes. (5)

ee) A czombok ês a lábszárak zöldeskêkek, a kocsák barnásak. curvata Fört. (6)

dd) A vêgtest aranyos vagy rezes-aranyos. amoenula Dahlb. (7)

А. А torj egy része aranyos vagy aranyos-rézszínü.

а) А fejfelsò' része is aran.yos vagy aranyos-rëzszínú'.
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1. Holnpyga fervida Fabr. , .

‚ Eje zöldes- ‘саgу aranyos-rézszínü, fênyes, szêtszortan erösen pontozott; arczának

mêlyedêse mêly, ibolyakêk s igen fînomul harántan-rovátkás; csápjai feketês-bronszszinüek

Elö- és középtorja felùl s paízsa rezes.a'ranyos, biboros tüuettel, szétszortan pontozott, {Мeg а

paizs, melynek közepe igen sima. Utótorja ês melle kêk, nêha kevês ibolyakêkes tünettel. Vêg

teste zöldes- vagy rezes-aranyos, sürün pontozott, a szelvênyekevêgszêle barnás. Hasa szurok

fekete szinü, igen csiszolt ês fênyes. Szárnyai szennyesek, tövön világosabbak, ereik barnásak,

a töpikkelyek feketêk, fênyesek. _ Q ; hossza 5_51/2 ’",’„,. .

C'/u-.1/s~1's j`er»'ida, Fabr. Spec. Ins. I. p. 456, n. 12. (1781); Maut. Ins. I. p. 283, n. 14.

(1787). _Vill. Linn. Ent. II. p. 259, n. 10. (1789). _ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. tom. I. P.

V. p. 2745, n. 16. (1792). _ Fabr. Ent. Syst. II. p. 242, n. 16. (1793). _ Рanz. Faun. Ins.

Germ. fasc. 51, tab. 6. (1798). _ Fabr. Syst. Piez. p. 175, n. 23. (1804).

Hedychrum fervidum, Latr. Hist. nat. XIII. p. 240, n. 3. (1805). _ Panz. Krit. Rev. II

p. 104. (1806). _ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 90, n. 52. (1854). _ Schek. Nass. Jahrh. XI. p. 45,

n. 20. (1856). _ Taschb. Hym. Deutschl. p. 150. (1866). _ Schck. Progr. Gymn. zu Weilb.

p.12,n.22.(1870) '

( 1leс!уc‘/и‹нт niti«lum, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII. p. 123, n. 11, tab. VIII. fig. G7'

1806)

HellyvÍzru1«1 FeIlmam«í1`, Luc. Explor. de 1’ Algér. Zoolog. III. p. 314, n. 359, tab. 17

sg. 12. (1849).

Ileflychrum chalconofum, Fürst. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 345, n. 94. Q

(1853) sec. spec. typ. '

Ilalopyga аplemIen.9, Chevr. Mittheil. Schweiz. ent. Gesellsch. Vol. III. Nro. I. p. 44. {д

(1869).

]lulop_1/ya fervrìflu, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 27. (1879).

A Holopyga gloriosa-hoz szinezetêre nêzve hasonló; de feje felül aranyos, elö- ês kö

zêptorja ês paizsa szêtszortan pontozott, utópaizsa kêk. .

Hazája: Ausztria, Nêmet-, Franczia- ês Olaszország, Svájcz, Tirol ês Afrikában

Algier. `

Hazánkban nem nagyon ritka. Elöfordult: Budapestnêl Gellêrthegy jim. 9. (Мосв.)‚

kincstári erdö jun. 14. (Biró), Svábhegy jun. 26. (Friv.); Komáromm. Duna-Orsnêl jun. 26.

(Biró) ; Nagyváradnál (Mocs.); Debreczen mellett (Török). _ Erdêlyben a Mezösêgen (Herman)

_ Szlavoniában Dálja mellett (Mocs.).

b) Afqf mindig búzavíráglcék, kevés íbolyakékes tünettc’.l.

2. Holopyga gloriosa Fabr.

Bûzavirágkêk, több.kevesebb ibolyakêkes tünettel. Elò- és középtorja felül, paizsa,

utópaizsa és ve'.«/testének ha’fszelvényei rezes. vagy zöldes-aranyosak, igen fênyesek. Feje, torja

felül ês paizsa erösen pontozottak, köztêrcsêi jól láthatóan gyöngên pontosak. Vêgtestênek»

hátszelvênyei süríin, de kevêsbbê erösen pontozottak, hasa szurokfekete, fênyes. Lábai kêkes-

zöldek, e kocsák barnásak. Szárnyai szennyesek, tövön világosak. _ @IQ ; hossza 5_51/, ’",}„.

C'/erysís gloriosa, Fabr. Ent. Syst. II. p. 242, u. 14. (1793). _ ? Coqueb. Illustr. Icon.

Ins. Dec. II. p. 58, tab. XIV. fig. 1. (1801). _ Fahr. Syst. Piez. p. 174, n. 20. (1804).

Г
м. ти1). AKAD. ш. oszr. Künöx KlsnvÁun. 1882. ш. -J
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ÍÍefI«/«‘lu‘11m l1««.1'1lm11, Lep. Аnпa1 du Mus. Hist. uаt. VII. р. 122, u. 11, tab. VII

fîg. 6.(l806). '

1'.`lla1npus í11./.lam1m1lus, Först.Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 348, n. 96. @IQ (1853)

sec. spec. typ.

ìlulopyfJ1, „ими, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 51, n. 28. var. i. (gloriosa F.) (1854). _

Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 549, n. 1. var. у. (gloriosa F.) (1857). - Rad.

Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 4, n. 9, var. 1. (1877).

Ilolapyyu Juri«w1', Chevr. Chrysid. du Léman, p. 95. (1862). _ Schck. Progr. Gymn. zu

\\'eilb. p. 12. Anmerkung. (1870).

Holupyya yloriosa F. rar 8. Ab. Annal de Lyon, XXVI. p. 32. (1879).

llulopyya gloriosa 1". т" Т. (lucida Lep.) Ab. 1. с.

Észak.Europát kivêve mindenütt elöfordul; söt Azsiában Turkesztánban ês Èszak

Afrikában Berberiában is êszleltetett.

Hazánkban elöfordult: Budapestnêl a Gellêrthegyen jun. 9. (Mocs.), a Sashegyen jun.

6. (Moos), jun. 8. (Friv.), jun. 25. (Biró), a Miksavölgyben jun. 28. (Friv.), a Farkasvölgyben

jun. 5. (Biró); Duna-Örsnêl Komáromm. máj. 26. (Biró); Pêcs vidêkên (Friv.) ès Temesm.

G-rebenâ.cznál (Friv.).

3. Ноlору9а chrysonota Först.

Bûzaviráffkêk több-kevesebb ibol 'akêkes tünettel' elö- és közé котt ês vê teste felül
o 1 1 ’ / .Í g

kíssfí zöl«lesen-fwanyosak, igen fênyesek, unmzok meqlvhel«'v'svn erösen ponfozoftaÃ', jól Líthafó

.finom pontozatú k1'}zt«frcs«f'Ífkel ; véqfcsféncÃ: Í1átszelrv'n.yei {дvn süríín, de nem crösen ponfozottak ,‘

haнa szurokfekete, fênyes; lábai zöldeskêkek, a l100síil1 bzwnásak; szárnyai szennyesek, tövön

világosak. _ 0119 ; hossza 41/.., '"/„,.

Ellanqum cl1ry~so11n1uк, Först. Verb. nat. Ver preuss. Rheinl. X. p. 347, n. 95. Q (1853).

Ilalopyya ‘мат, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 52, n. 28. var. I1. (ignicollis) (1854).

Holupyya 1:ariu, Schek Xass. Jahrb. XI. p. 50, n. 25. (1856).

Iíolnpyg/a wam, Dhlb. mr. ff. (ignicollis), Eversm. Bullet. de Moscou, XXX. Nro IV. p.

549,n. 1. (1857).

Iíolopyya .«/em-,‘«’.».a, Schvk Progr. Gymn. zu \\'eilb. p. 12, n. 24. (1870) ex parte (excl.

Fösteri syn.).

Ilolupygu orafa, Dhlb. war у. Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 4. (187 7).

Ifolapyya yluńosa, F. rar I1. (ignicollis Dhlb.), Ab Annal de Lyon. XXVI. p. 32. (1879).

Az elöbbihez hasonló s azzal közel rokon; de állandóan kisebb, paizsa ês utópaizsa

bûzavirágkêk (nem aranyos). _ А Iíeciychrum lucìdulum F. nöstênyêhez is hasonló; de azon

kivül, hogy alap- vagyis közêphamántere szögletesen hajlott, mêg elö. ês közêptorja felsö rêsze

nek pontozata által is különbözik.

Közêp- ês Dêl-Európa nagy rêszêben el van terjedve; söt Turkesztánban is êszleltetett.

Hazánkban elöfordult: Pestmegyêben a kincstári erdönêl jun. közepên (Friv., Mocs.

ês Biró), a Gellêrthegyen jun. 20. (Mocs.), Farkasd körül jun. 11. (Horv.), Puszta-Peszêren

(Friv.), Dabas mellett (Metelka), Kecskemêt körül (Madarassy) ; Komáromm. Duna-Örsnêl

jun. 26. (Biró); Nagyváradnál (Moes.) ês Temesm. Grebenácz mellett juliusban (Moos.)
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4. ‘Holopyga similis Moes. .

Kêk vagy zöldeskêk, ritkás rövid szörrel fedett; elò- és középtorja és ’uégteste felíll

arcm.1/szímï vagy zöldes-aranyszínü, igen fênyes; csápjainak kêt elsö izülêke zöld, a többi ês a

falámok feketêk; arezának mêlyedêse êkesen harántan-rovátkás; fejtetöje sürübben ês finomab

ban, elö- és k’o`zéptorja szétszortabban és durvábban redösen., paizsa ês utópaizsa рedig erösen

rostaszerüen-pontozottak. Végteste eléggé erösen és kissé .szétszortan redò'sen-pontozott ; basa

szurokfekete. Lábai zöldek, kocsái barnásak, karmai alulról három foggal fegyverzettek s magaf

a karom közêpszerü nagyságû. Szárnyai barnásak, tövükön átlátszók, ereik ês a töpikkelyek

feketêk. _ о79 ; hossza 7 “ж.

A him a nöstênyhez hasouló; de közêptorjának közbülsö karêlya êrczes-fekete s fino

mul ês sürün redösen-pontozott. ' ‚

Halopyga similix, Moes. Természetrajzi Füzetek III. p. 121, n. 8. @FQ (1879).

-A Holopyga chrysonoia-hoz igen hasonló; de állandóan nagyobb, teste mindenütt erö

sebben pontozott s karmai alulról három foggal akkênt fegyverzettek, mint a Holopyga gloriosa

nál; a karom maga ugyanis csaknem felênyivel rövidebb, mint a H. chrysonota-nál. _ Szine

zetêre nêzve a Hedychr-um lucidulum nöstênyêhez is igen hasonló; de azonkívül, hogy alapere

szögletesen görbûlt ês karmai alulról háromfogf1ak, mêg erösebb pontozata. által is különbözik.

‘ Budapest körül Ó-Budánál jul. 31. (Moos), a Miksavölgyben jul. 12. (Friv.) ês Bács

megyêbeu a palicsi fürdönêl aug. 8. (Ho1váth) fordult elö.

В. A és а torj Í,ék vagy zöldcsÍcék.

с) А végtest kékeszölfl s ré9zÍ>en íbolyaÍfék, a czomlJok v«;'qe és а lálfszríraÍ.: vílágos skár

l«itszím'iek,.a kocsák szennysárgáÍc.

5. Holopyga bellipes Moes. ' .

Közêpnagyságû; testêt ritkás, rövid hamvasszürke, de arczát ezüstszinü sz«'5röz`et fedi.

Feje felül bûzavirágkêk, alul zöld; arczfínuk nu''l,1/eflése börsze1~üen winczos ; rágói háromfogûàk,

tövükön zöldek, vêgükön rozsdabarnák, falámjai szennysárgák, csápjainak kêt elsö izülêke zöld,

a többi sötêtes rozsdabarna. Torja felül zöldeskêk, nyaka, elötorja elülröl, valamint mellênek,

utötorjának ês paizsának oldalai zöldek. Végteste Ícékeszölcl, elsö Í1cítszelvém/ének a hátsó része,

a mfíso«líknak и Ícözepén @gy nagy {ОН s a Íuwmadilmak Ícevéssé szembetünò' keskeny ormofja

ibolyaszínüe/.‘, ez utóbbi szelvêny kissê háromszögü, а végén sekélyen öblös ; hasa zöld, ês szenny

sárga szinektöl 1aйт. Feje finomabban ês sürûbben, torja erösebben ês szêtszortabban redösen

pontozott. Lábai kêkeszöldek, czombjaínak a vége és la’.bszárai vílágos shírlátszínüek, azaz röt

szinüek szêp kêkes tünettel, sarkantyûi ês kocsái szennysárgák, ezek utolsó izülêkei barnásak,

karmai alul tövük felê egyfogûak. Szárnyai hoŕnályosan-átlátszók, sugársejtjök tökêletes, ereik

barnák, a töpikkelyek rozsdabarnák. _ Q ; hossza 6 '",§„.

Holopyga òellfpes, Mocs. Természetrajzi Füzetek. III. p. 121, n. 9. Q (1879).

E szêp fajt Budapest körûl egykor Kovács Gyula találta egy pêldányban.

г?) А vc‘'.qfesi zölfl vagy kékeszöld, valamint a czomï„ok és a lábszárak ís, a Ícocsák Ífarmík.

6. Holopyga curvata Först.

Közêpszerü nagyságû,e.qyszínü Ãiékeszöld, a végtestfelül Сбыт.1/ìre zöld. Arczának mêlye

dêse szêp ibolyakêkes ês finomul harántan rovátkás ; homloka, fejtetöje ês közêptorja felül reczê

5*
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sen-pontozott. Vêgteste sürün ês nêmileg redösen pontozott, a ha'rf/nad1'k szelvény végszéle keske

nyen szennysfírgás. Hasa fênyes, fekete. Lábai zöldeskêkek, a kocsák barnák. Szárnyai kissê

szennyesen átlátszók. _ о”Q ; hossza 4-41/2 '",§„.

Hedyclu.un1 витамин, Först. Verh. nat. Ver. prêuss. Rheinl. X. p. 344, n. 93. (1853).

Hed.1/chrum cl1loroíd«2um, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 66, n. 37. (1854) (exel. Lep. syn). _

Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 81, n. 2. (1856); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 16, n. 24. (1870).

H„1„p„„a s.'¢1„1.', Chew. Ch1-ysia. du Léman, р. 91. (1862). '

Hglupyga .«m1arag«I1'ua, Tourn. Petit. Nouv. Ent. I. Febr. 1877.

Holopy.qa vhloroídeа, Ab. Annal. de Lyon, XXVI. p. 28. (1879).

E fajt egêszen egyszinü testêröl könnyü megismerni.

Hazája: Ausztria, Svájcz, Gcörög-, 'I'örök- ês Francziaország.

Nálunk nem êppen ritka. Gyüjtetett Budapestnêl а Gellêfthegyen máj. 28. (Pável),

jun. 9. (Mocs.), jun. 20. (Biró), Svábhegy jun. 12. (Friv.); Duna-Örsnêl Komáromm. jun. 6.

(Biró) ; Pêcs mellett (Friv. ês Moes.) .

e) А végtest aranyos vagy rezes-aran.q0s.

7. Holopyga amoenula Dhlb. ‚

Feje ês fo1ja vagy búzavìrágkék, több-kevesebb íbolyaÍcélces tünettel, vagy Ícevertcn zöl

fleskék (очata Dhlb.), 'vagy zöld (amoenula Dhlb.), vagy ritkán arany-foltos, de вода nem ara

nyos. Elö- ês közêptorja sürün ês szabálytalanul pontozott, a közêptorj közbülsö karalya gyak

ran fekete-êrczes. Arczának mêlyedêse finomul harántan-rovátkás. Fênyes vfffqteste felül leg

.qyakrabban szép arany~1zínü, kevés мы“; vagy rezes tünettel, sürûn ês meglehetösen erösen

s nêmely helyeken kissê redösen pontozott; basa szurokfekete szinü, igen fênyes. Csrípkocsánja

s czombjai ês lábszárai zöldeskêkek, az ostor barna, a kocsák barnásak. Szárnyai szennyesek,

tövön világosak. .. д‘Q ; hossza 4_7 '"/„P

? C.’/1rysia мeтит, Schrk, Fauna Boica. Tom. II. P. II. p. 344, n. 2197. (1802).

` Halopyga amocnula, Dhlb. Dìspos. p. 4, n. 1. (1845).

Iledychrum numídic1un, Luc. Explor. de 1’ Alger. Zoolog III. p. 311. n. 353, tab. 17, fig.

8. (1849).

ÍÍe¢lyclerum faxlunsu1n, Lm'. l. с. р. 313, n. 357, fab. 17, fig. 10.

He1lychrum mícans, Luc. l. с. p. 313, п. 258, tab. 17, fig. 1 1. (пeс Holopyga micans Dhlb.).

Ellampus 5/enerw,.us, Först. Verb. na.t. Yer. preuss. Rheinl. Х. р. 349, п. 97. (1853).

Holup.1/qa ovam, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 51, n. 28. (1854) ex parte. _ Schck, Nass.

Jahrb. XI. p. 82, n. 5. (1856) eх parte. - Eversm. Bullet. de Moscou, XXX. Nro. IV. p. 549,

n. 1. (1857) ex parte. - Chevr. Chrysid. du Léman, p. 93. (1862). _ Schck, Progr. Gymn. zu

VVeilb. p. 12, n. 1. (1870) ex parte. -- Th.o1ns. Opusc. Ent. Il. p. 104, n. 1. (1870). _ Fedts.

Reise in Turk. Hym. Cbrysid. p. 4, n. 9. (1877) ex parte.

Holop]/ga orafa, var. d. (amoenula), Dhlb. Hym. Europ. II. p. 53. (1854).

Holopyga .sj2l«'mlí«Ia, Schck, Nass. XI. p. 48, n. 23. (1856). ‚ .

Holopyga qenerc’sa, Schck, 1. с. р. 49, п. 24. 

Holopyga gloriosa, Ab. Annal. de Lyon, XXVI. p. 28. (1879) ex parte.

Holopyga gloriosa rar. 1. (ovata Dhlb.), Ab. 1. c. p. 31.

Holopyga gloriosa var. (micans Luc.), Ab. 1. c. p. 31.

II0l0.p.2/ga. gloriosa rar. 2. (fastuosa Lu(.‘.), Ab. 1. с. р. 32.

Holopyga gloriosa rar. 4. (amoenula Dhlb.), Ab. 1. с. р. 32.
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A Hedychrum lucidulum F. himjêhez igen hasonló; de alap- vagyis közêpharántere

szögletesen hajlott ês vêgteste harmadik hátszelvênyênek vêgszêle elött keskeny ives mêlye

dês nincsen.

Csakuem egêsz Europát lakja; söt Azsiában Turkesztánban ês Észak-Afrikában

Algierban is êszleltetett.

Nálunk egyike a legközönsêgesebb fz1joknak. Eddigi lelhelyei: Pestmegyêben Buda

pestnêl a Gellêrthegy máj. 29, jun. 20, aug. 4, aug. 6. ês kincstári erdö jun. 16. (Moos), Pêczel

(Kuthy), Dabas (Metelka), Puszta-Peszêr (Friv.); Zemplênm. S.-A.-Ujhely ês Kis-Azar

(Chyzer); Zólyomm. Szliács (Moos); Debreozen (Török); Nagyvárad (Mocs.); Szilágym.

Tasnád aug. 28. (Biró); Temesm. Ulma (Anker) ês Grebenácz (Friv. ês Mocs.); Szörênym.

Orsova ês Mehádia (Friv.). _ Erdêlyben Hátszeg jun. 15. (Kenderessy) ês Nagyszeben jun.

15. (Riess).

Észrevélel. _ Dahlbom által a Ilolapyga orafa-hoz számitott ama válfajokat, melyeknél az

elö- és közêptorj, vagy az egész torj felül aranyos vagy rezcseranyos, én önálló fajoknak tekintem

mindaddig, mig valakì ilyeneket a kék vagy zöld, vagy zöldeskék torjú, мы1 typicus pe'ldáuyok.

kal együtt, egy fészekböl nem nevel, иgy párosodva nem talál.

IV. Nem: Hedychrum Latr. Dhlb.

Latr. Hist. nat. III. p. 317 (1802) ex parte. _ Dhlb. Hymn. Europ. II. p. 58, gen. 6. (1854).

' (1`,5ü;.fQovç = szêp szinü). .

A három szelvênyü vêgtest kerekded, a harmadik szelvêny kêt rêszre nem osztott,

gödörcsêi nincsenek, sem fogai, sem bemetszêse a vêgszêl közepên. E jellegek a Holopyga

nemmel is közösek. De Ícülönbözik та1 .föleg azáltal, hogy felsö szárnyfínak alap- vagyis kö

zépharántere csak gyöngén hajlott, nem pedig szögletesen s karmai alul csupán egyfogúak.

E nem mintegy 36 faja, Ausztráliát kivêve, az egêsz világon el van terjedve, de tûl

nyomólag mêgis leginkább Europet lakja, hol mintegy 23 Гaj êl.

Hazánkban hêt faj fordul elö, melyeknek átnêzete a következö:

I. A vêgtest felül rezes- vagy tüzszinü-aranyos, gyakran zöldes tünettel.

А. A harmadik hátszelvêny vêgszêle elött egy keskeny ives mêlyedês van; az elö- ês, közêp

torj, valamint a paizs ês utópaizs durván ês s1'-'u'ün reczêsen pontozott.

а) A torj egêszen kêk vagy zöld, vagy kêkeszöld.

Ъ) A fej ês a torj szörszálai nem számosak, ritkásak ês rövidek. l‘ucidulum F. cf' (1).

bb) A fej ês a torj szörszálai számosak, sürüek ês rövidek. Gerstaeckeri Chevr. о” 9 (2).

aa) A torj rêszben rezes-aranyos vagy zöldessrêzvörös.

c) Az elö- ês közêptorj felül rezes-aranyos s durván reczêsen pontozott; a vêgtest har

madik hasszelvênye hátsó szêlênek a közepên erös foga van. lucídulum F. 9cc) A fejtetö ês a paizs közepe, valamint az elö- ês közêptorj zöldes-rêzvörös, s e kêt

utóbbi felül szabálytalanul sürûn kissê redösen, de nem reczêsen pontozott; a vêgtest

harmadik hasszelvênye rendes alkotásû. ` rutilams Dhlb. (3).

B. A harmadik hátszelvêny vêgszêle elött ives mêlyedês nincsen. ‚

d) Az elö- ês közêptorj felül fênytelen,sürün börszerüen ránczos, igen mêly szêtszort pon

tokkal, az elötorj csak nem szemercsês; a vêgtest szennyes zöldes-aranyos.

coríaceum Dhlb.
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‘ dd) Az elö- ês közêptorj felül többê-kevêsbbê fênyes, reczêsen pontozott; a vêgtest rezes-

vagy tüzszinü aranyos. ardens Coqueb. (5).

П. A vêgtest felül rózsaszinü (nem aranyos), több-kevesebb ibolyakêkes tünettel.

e) A torj felülerösen reczêsen, a vêgtest sürün ês meglehetösen erösen pontozott, a czom

bok.ês a lábszárak közepe êlênk zöld. roseum Rossi

ee) Az elö- ês közêptorj felül gyöngên, szahálytalanul ês kissê reczêsen, a vêgtest sürüb-

ben ês sokkal finomahban pontozott, a lábak telitett rötbarnák, az elsö lábpár

czombjai kivülröl kêkesek. ` .femoratum Dhlb. (7).

А. А re'gtestfel1'il rezes. rag.1/ tüzszím'i.aran.1/os, gyakran zöldes tünettel. ‚

1. Hedychruln lucidulum Fabr.

Az дarоk szinezetre nêzve egymástól nagyon különböznek.

A ,nöstêny: elfi- és középto1ja.f«zlül r«ezvs-m.fm.1/os, de elöszelênek a szögletei ês oldalai

gyakran.zöldesek vagy kêkek. Feje zöldeskêk, valamint paizsa, utópaizsa, utótorja ês melle is

Наш harmadik szelvénye hátsu' szélénel„‘ a Ícözepén crös foga van.

A him: fvje és forja zölrl, vagy/ kéÍreszöl«l, -mil1a egészen Ícél.‘ vagy/ a színezet ezek

böl kevert.

Mindkettöuek végtcste sürün ês meglehetösen erösen pontozott s szép rezes- vagy tüz

színü-aranyos; hasa fekete. Czombjai ês lábszárai zöldeskêkek. Szárnyai tövön kissê világosak

vêgeiken erösen füstösek. Elö- és középtovja reczésen dm.va7n, paizsa sürün pontozott s a роп

tozat az oldalakon mêg durvábh ês sürübb. _ @Q ; hossza 4_7 '”,§„.

г .sp/....`„ „мы, Scop. Enf. Сaги. р. 297, п. 792. Q (1703).

C/wysis Iucidula, Fabr. Syst. Ent. p. 358, n. 9. Q (1775); Spec. Ins. I. p. 456, n. 11. Q

1781); Mant. Ins. I. p. 283, n. 13. Q (1787). -- Vill. Linn. Ent. III. p. 258, n. 9. 9 (1789).

_ Rossi, Faun. Etr. II. p. 76, n. 847. Q (1790). _ Christ, Naturg. p. 398. Q (1791). _ Gmel.

Linn. Syst. Nat. Tom. I. P. V. p. 2745, n. 15. (1792). - }:`abr. Ent. Syst. II. p. 242, n. 15. 9

(1793). _ Гanz. Faun. Ins. Germ. fasc. 51, tab. 5. (1798). _ Schrk, Fauna Boica. Tom. II. Р.

П. p. 344, n. 2198. Q (1801). _ Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 58, tab. XIV. fig. 4.

(1801). _ Fahr. Syst. Piez. p. 174, n. 21. (1804). _ Illig. Rossi. Faun. вы» Ed. II. tom. II.

123, n. 847. 9 (1807).

C/ng1/sis regia, Fahr. Ent. Syst. II. p. 24, n. 19. сП (1793). _ Рanz. Faun. Ins. Germ.

fasc. 51. tab. 9. О” (1798). _ Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 60, tab. XIV. fig. 8. о?‘

(1801). _ Fabr. Syst. Piez. p. 175,n. 26. О” (1804).

C'lzr.1/sie nobílis, Schrk, Enum. Ins. Austr. n. 784. (1781). _ Christ, Xaturgwp. 400. tab.

44, fig. 5. Q (1791). (nec Sulz.). ‘

' ' Heel;/chr1un lucí«lulum, Latr. Hist. nat. XIII. p. 239, n. 2. 9 (1805). _ Рanz. Krit. Rev.

II. p. 104. (1806). _ Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 9. 9 (1806). _ Shuck.

Ent. Mag. IV. p. 171, n. 2. Q (1837). _ \Vesm. Bullet. Acad. Brux p. 170. (1839). _ Lep.

Hym.tab. 37,fig. 5. Q (1845). _Dhlb. Hym. Europ. II. p. 78, n. 45. @WQ (1854). _Schck. Nass.

Jahrb XI. p. 43, n. 19. о”Q (1856). _ Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 550, n. 1.

(1857). _ Smith, Ent. Annual. p. 97. (1862). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 79. ((9 (1862).

_ Taschb. Hym. Deutschl. p. 150. @Q (1866). _ Thoms. Opusc. Ent. II. p. 104, n. 1. 079

(1870). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 11, n. 17. оP‘Q (1870). _ Rad. Fedts. Reise in

‘РЮ

Turk. Hym. Chrysid. p. 6, n. 12. о” 9 (1877). _ Ab Ann. de Lyon. XXVI. p. 33. о7‘Q (1879).
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Hefìycl1rum re(1lum, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 4. д‘ (1806). _ Panz.

Krit. Rev. II. p. 105. (1806). _ Shuck. Ent. Mag. IV. p. 171, n.'1. о” (1837). _ Blanch. Hist.

nat..III. p. 296, n. 1. (1840). _ Luc. Explor. de 1’ Algér. Zoolog. Ш. р. 311, n. 354. (1849).

IÍe1lycln~1m2 aller1em, Ьeр. Annal. du. Mив. Hist. nat. VII. p. 122, n. 5. tßb. VII. fig. 8. (1806).

Hvflyrhrum aulí«um. Spin. Annal. soc. entom. de France. Sér. 2. tom. I. p. 129, n.

xvu. (1848).

Ё Hed.1/«'hr1cm l«mq1`p1`lía, Tourn. Petit. Nouv. Ent. I. Febr. 1877.

A nöstêny igen hasonló a Ilolopyya chrysonotn, ês símih's-hez, a him pedig a Н. атоe

'nuÍa-h0Z; de felsö szárnyának alap- vagyis közêpharántere csak gyöngên s nem szögletesen

hajlott, torja máskêppen pontozott, a harmadik hátszelvêny vêgszêle elött keskeny ives mêlye

dês van. hasának e szelvênye foggal fegyverzett s karmai osupán kêtfogûak.

Egêsz Fmrópában közönsêges; söt elöfordult Azsiában a Kaukázusban ês Turkesz-

tánban s Észak-Afrikábam Algierban is.

Nálunk is egyike a legközönsêgesebb fajoknak. Eddigi lelhelyei :. Pestm. Budapestnêl'

a Gellêrthegy jun. 20. (Moos), kincstári erdö jun. 21. (Mocs.), Pêczel (Kuthy); Komáromm.

Duna-Örs szept. 14. (Bim); Ungmegyêben Szerednye (Chyzer); Zemplênm. Szobráncz ês Но

monna (Mocs.), Tokaj (Chyzer); Abaûjmegyêben Vizsoly jul. 10. (Biró); Debreczen (Török);

Nagyvárad (Moos): Szilágym. Tasnád aug. 5. (Biró); Baranyam. Babarcz (Biró); Temesm.

Ulma (Anker);` Szörênyní. Orsova (Friv.) ; Krassóm. Ferenczfalva (Friv.). _ Erdêlyben: Er

zsêbetváros jul. 15. (Moos.) ês Petrosêny aug. 21. (Kenderessy). _ Szlavoniában: Dálja

jul. (Moos).

2. Hedychrum Gerstaeckeri Chevr.

Mindkêt ivar a HeJg/chrum lucí«lulum-hoz annyira hasonló, hogy azzal igen könnyen

összetêveszthetö; de különbözik attól abban, hogy az ívarok eg_1/forma színüek, a fej és föleg a

to1j sza’mosabb szörszálakkal д«leм s ezek soÍckal s1'irü7Jbek, доса1 rövideb.7;eÍ.‘, jobban hajlottak,

войди1 vastagabbak, mintha vêgeiken csonkitottak volnának ês inkább durvábbaknak, mint

selyemszálaknak lenni látszauak; azonkivül csaknem rendesen kisebb s elötorja valamivel

hosszabb.

Iledyc/1ru1n Ger.slaecl..erí, Chevr. Mittheil. Schveiz. ent. Gesellsch. Vol. III. Nro. I. p. 47.

@Q (1879). _ Ab. Annal. de Lyon, p. 33. @WQ (1879). .

Valószinüleg az elöbbi fajjal együtt elterjedett; de eddig azzal összekevertetett.

Hazánkban az elöbbinêl ritkább. Elöfordult: Budapestnêl a Gellêrthegyen máj. 29,

jun. 30, aug. 14. (\Iocs.), a kincstári erdönêl jun. 14. (Biró). jun. 16. (Mocs.); Szilágymegyêben

Tasnádnál aug. 21. (Biró) ; K1‘assómegyêben Ferenc.zfalvánál (Friv.). _ Erdêlyben Torda körül

jul. 1. (Moos).

3. Hedychrum rutilans Dhlb. .

Bûzavirágkêk vagy zöldeskêk. Fejtetòje, elö- és käzépto1ja és igenfényes végteste felül

rézvörös vagy zöldes-rézvörös,' elö- és Ícözéptorja szabfíl.1/talanul erösen és sürùn, kissé redösen.

de nem reczêsen pontozott, sem nem börszerüen ránczos; paízsa kêk, közepên zöldes, rézszinä

folttal. Vêgtestênek második hátszelvênye a közêpen sürûn, de nem erösen, az oldalokon s a

harmadik erösen, de kissê ritkásan pontozott; hasa szurokfekete, igen sima. Szárnyai szeny

nyesek. _ д‘Q ; hossza 41/2_6*/2 "5/m. ‚
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1

.9 Cl1r.1/sis a1u'cíula, Christ, Naturg. p. 400, tab. 44, ñg. 8. (1791) (пeс Linné).

‚ Hedyclz«-um femuum, Lep. Amai. du lune. Hist. „м. vn. р. 122.n. 1. (1806). -

Shuck. Ent. Mag. IV. p. 172, n. 5. (1837) (nee Fabr.)

Helly/chru1n rutíla«w, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 76, n. 44. (1854). _ Schck, Nass. Jahrh.

XI. p. 81, n. 4. (1856). _ Chevr. Chrysid. du Leman, p. 85. (1862). _ Schck, Progr. Gym. zu

VVeilb. p. 41, n. 8. (1870). _ Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. р. 7, n. 14. (1877). _

АЬ. А1Ш81. de Lyon XXVI, р. 3а. (1879).

IIed.1/clu.um lucùlulum rar. Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 43, n. 19. (1856).

I[e«l.l/cln.um mrùliaureun1, Toum. Pet. Nouv. Ent. I. Febr. 1877.

A Hedycl1rum lucídulum F. nöstênyêhez nêmileg hasonló; de fejtetöjênek ês paizsá

nak szinezete ês torja vêsmênyei, valamint a has harmadik szelvênyênek fogatlan volta által,

attól könnyen megkülönböztethetö.

Hazája: Közêp- ês Dêl-Európafa Kaukázus, Turkesztán ês Afrikában Marocco.

‘ Nálunk nem ritka. Elöfordult: Pestmegyêben Budapestnêl a kincstári erdönêl jun. 27.

(Biró),'a Gellêrthegyen jul. 22. ês aug. 25. (Moos.), a Rákoson aug. 8. (Moes.), I’uszta-Peszêren

(Friv.) ês Kecskemét mellett (Madarassy); Zemplênm. Tolcsvánál ês Szöllöskênê-l (Chyzer);

Abaûjm. Vizsoly mellett jul. 10. (Biró); Zólyomm. Szliács körül (Mocs.); Debreczennêl (Török);

Nagyvárad mellett (Mocs.); Temesm. Gcrebenácznál (Friv.). .

4. Hedychrum coriaceum Dhlb.

Kisded testalkatû, bûzavirág vágy zöldeskêk. Fejtetbje, elö- és középto„ja, paizsa és

uégteste {МЫ szennyesen zöldes-arfmyos, s ez utóbbi igen finomul ês sürün pontozott; utótorja

bûzavirágkêk. Eli]- és középtorja fénytelen, sürün börszerüen ránczos, igen mêly szêtszort pon

tocskákkal, elötorja csaknem szemercsês. Lábai zöldeskêkek, a kocsák szennysárgák. Szárnyai

szennyesen-átlátszók. _ д‘Q ; hossza 4 1'/„,.

Hedye/¿rum coriaceum, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 88, n. 50. (1854). _ Schck, Nass. Jahrb.

XI. p. 46, n. 21. çt p. 81, n. 8. (1856). -- Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 551, n.

3. (1857). _ Rad. Horae Rossicae, III. p. 301, n. 16. tab. III. fig. 9. (1856-66). _ Schck. Progr.

Gymn. zu \Veìlb. p. 12, n. 19. (1870).

l[e«l.1/chrum minulum, Lep. rar. com'aceum, Ab. Annal. de Lyon XXVI. p. 38. (187 9).

Hazája: Nêmet-, Franezia-,.O1asz- ês Oroszország s Finnland.

Nálunk meglehetösen ritka. Elöfordult: Budapestnêl a kinestári erdönêl jun. 6. ês 14.

(Biró); Zemplênm. Homonna mellett jul. (Moos.) ês Szomotornál (Chyzer); Biharm. Nagyvá-

rad körül (Moes.).

5. Hedychrum ardens Coqueb.

Kisded testalkatû, zöld, kevês kêkes tünettel. Fvjtetöje, elö- és középtofjja, paízsa és

vфрeзымы rezeз- vagy ‘tüzszín,ii.ao'ang/os, s ez utóbbi igen finomul ês sûrün pontozott; utó

torja zöld. Elü- és Ícözéptovja felül többé.kem<’sbbé.fény/es, v.eczesen-pontozott. Lába1 zoldek, a

kocsák szennysárgák. Szárnyai szennyesen-át1átszók, tövön világosabbak. _ д‘; hossza 4 ’%,.

C'/1rysis ardeus, Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 59, tab. XIV, fig. 7. (1801).

Hedychrum mímdum, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 122, n. 6. tab. VII. fig. 9. д‘

(1806). ._ Dhlb. Hym. Еигор. п. р. 82, n. 46. (1854). _ Schck. Nas»..1. Jah.-b. X1. р. 81, п. в.

. I
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(1856). _ Eversm. Bullet. de .\1oscou. XXX. Nro. IV. p. 551, n. 2. (1857). _ Rad. Ilorae Rossi

cae. III. p. 301, n. 15. tab. III. fig. 8. (1865_66). _ Sel1ck, Progr. Gymn. zu \\"eilb. p. 12.

n. 20. (1870). . ‘ .

Шдгутёs íntegra, Dhlb. Monogr. Chrys. Succ. p, 16, n. 15. (1829); Exervit. Hym. p. 35,

n. 20. var. a. b. (1831_33).

' IÍe«l.1/rlm1m a1vleiw, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 172, п. 4. (1837). _ Chevr. Chrysid. du Lé

man, p. 83. Cf* Q (1862). ` `

He<l.1/chrum integrmn, Dhlb. Dispos. p. 3, n. (1845).

Íle«h/v/«rum .1'arínula.lun1, Suhck, Nass. Jahrh. XVI. p. 177. var. (1861).

lledyrl«rùliu1n mínulum, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 36. (1879).

Az elöbbibez igen hasonló; de rêszben szinezete s föleg elö- ês közêpto1jiának ponto

ищa által, attól könnyen megkülönböztethetö. ‚

Hazája: Nêmet-, Franczia- ês Oroszország, Tirol, Svájcv.; söt Dahlbom szcrint Mañ

kóban is ôl. ‚

. Nálunk eddig csak ama kêt pêldányban fordult elö, melyeket Pável János mûzeumi

gyüjtö junius vêgên Mehádiánál a Domogleden talált.

В. А иб_qtfпыг]`в1‘йб "бззазzёniё (nem aranyos), Ícevfís ibolyakékés tümettel.

6. 'rledychrum roseum Rossi.

Közêpnagyságû, zöldeskêk, itt-ott ibolyakêkes tünettel, föleg a közêptorj közbülsö ka

mlyán; melle ês Иbаí zöldek, a têrdek, a lábszárak vêge, a sarkantyûk ês a kocsák rozsdabar

nák. ’l'o7j7'ánftk a ‘та; erò'.~1e'n. és reczéscn pontozott,- paizsa zöld. Végteste felül rózsaszínü,

ilwlyakékvs tünettel, sürün és meglehetösen erösen pontozott, alul világosabb, a kêt elsö szelvêny

vêgszêle s a harmadik csaknem egêszen barnás. Szárnyai szennyesek. _ о71; hossza 51/, '%..

( %r.1/ris rosea, Rossi. Faun. Etr. II. tab. 8, fig. 7. (1790); Maut. Ins. 'p. 132, n. 290.

(1792). _ Dh1b.Ex@r¢it.Hym. р. 31,n. 14. (1831-33).

C/n71/m’x rиfa., Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 79, tab. 16. (1801).

llefìychrum roseum, Lep. Annаl. du Mus. Hist. nat. VII. p. 123, n. 13. о” (1806). _

Shuck. Ent. Mag. IV. p. 173, n. 6. (1837). _ \Vesm. Bullet. Acad. Brux. p. 169. (1839). _

Blanch. Hist. nat. III. p. 296, n. 2. (1840). _ Dhlb. Dispos. p. 2, n. 3. (1845); Hym. Europ. П.

р. 93,n. 53. (1854). _ Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 46, n. 22. (1856). _ Eversm. BulIet..de Moscou.

XXX. Nro. IV. p. 552, n. 5. (1857). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 89. о”? (1862). _ Taschb.

Hym. Deutschl. p. 150. (1866). _ Schck. Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 12.n. 21. (1870). _ 'l`homs.
Орпзe. Ent. п. p. 104. (1870). A

Hell;/c/«ruvn rufum, Panz. Krit. Rev. II. p. 104. (18.06).

(L'h1~y.n's Rosae, Dhlb. Mon. Chrys. Succ. p. 13, n. 11. (1829).

He1lychrùlíum roscum, Ab. Annal, de Lyon. XXVI. p. 35. (1879).

Egêsz Europában el van terjedve, söt a Kaukázusbfm is találtatott; de sehol sem

közönsêges.

Nálunk csupán egy pêldányban fordult elö Pestmegyêben Kis-Szentmiklósnál, hol azt

Sajó Károly találta.

M. run. миш. ш. 052т. 111"n.ö.\x K1.\nvÁ\xrA. 1882. ш. 1»
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7. Hedychrum femoratum Dhlb. ‚

Az elöbbihez igen hasonló; de elif- és középto1ja fclül gyöngén, szabcilytalanul és

kissé reczésen, végteste s1'ìrül1Í1en és sokkalfinomaÖbcm pontozott, lfíbai telített rötbarmik, a têr

dek, a koesák rozsdabarnák, az elsö lábpár ezombjai kivülröl kêkesek. _ Q ; hossza 5 '"/m.

II«¿d.1/1'lu.m11 fcnwratufm, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 90, n. 51. (1854). _ Schck, Nass. Jahrb.

XI. p. 82, n. 9. (1856); Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 16, n. 27. (1870).

1Icdyc/1ridium ro/>‘eu111 cur. fw 10ralrum, Ab. Annal. de Lyon, XXVI. p. 36. (1879).

Hazája: Ausztria ês Dêl-()roszország.

Nálunk esupán kêt pê1dányba~n fordult elö: zw. egyik Temesmegyêbên Ulmánál, hol

:1zt Anker Rudolf találta; a másiknak lelhelye ismeretlen.

Észrevëlel. _ Valószinüleg csak az elöbbi fajnak п nöstónye; de nekünk a két fajból

csak három példányunk levén, azt bìztosan nem állithatom. '

V. Nem: Stilbum Spin.

Ins. Lig. I. p. 9. (1806) et II. p. 3. (|808). - Dhlb. Hym. Europ. 1I. p. 355, gen. 9. (18.34).

(o1:i'Ã,'5'w = fênyleni.)

А legnagyolfÍ1 és Iegszcbb nem az összes fém1lawízsok között.

A test vaskos, igen fónyes. A [дума a. csápok fölött benyomott; ‘1 szajvédö hosszû,

«n.rs.=..eriì..en kiálló, a vêgen ivesen kimetszett; a rágók kzu.dalakûak, hosszasak, hegyesek.

A torj hátul sokkal szêlesebb, mint elül; a közêptorj sokkal hosszabb, mint az elötorj ;

az ufu'pa1Í.=:s alaprésze a paizs alá rejtett s csak a 1:é,qr«,’’sze áll ki erös, felül Ícivájt tör gyaminf.

A vêgtest mind a kêt ivzm1ál egyformán három szelvênyü, jóval hosszabb, mint a Щ

és a torj együttvêve, hátra felê mindinkábh keskenyedett, az elsö szelvêny rövid, a második e

legnagyobb, az .elsönêl esaknem háromszorta hosszabb; a Í1arntaflík igen mêlyen fekszik, min

díg búf..auirfígÍ.'ék; a másodiknál többnyire csak kêtszerrövidebb ês végszélén nég.1/ erös, hcírom.

szög alakú fog/gal.fegyuerzctt, vêgszêle elött pedig számos kerekded gödörcsêvel ellátott.

,A szárnyak ês a lábak, mikênt a Chrysís nemnêl; a karmok slnl fogatlnпok.

I E nemhöl hêt fa) ismeretes: egy Szieziliáliól, egy Europa-, Azsiaf ês Af1'ikából, egy

Azsia. ês Ausztráliából, egy Indiáb(>l, kettö Afrikából ês egy Ausztráliából.

I-Iazánkhan szerintem egy önálló faj ês egy másiknak a, válfaja êl.

1. Stilbum nobile Sulz. (calens Fabr.) .

Bázavirágkék, több-kevesebb zöldes folttal. Végtestênek kêt elsö hátszelvênye zöldes

vagy tüzszinü aranyos, erösen ês mêlyen, de szêtszortan pontozott, a harmadik szelvêny állan-

dóan bûzavirágkêk; hasa kêk, nêha zöldes foltokkal. Középtmgjának mind a háro-m karalyu

«lurván és kissé redösen, de nem mél]/en, a középsb' karaly hátsó része és a paizs ellenben mvg

lehetösen mél_‘1/en s redösen pontozott. Lábai kêkek vagy zöldeskêkek, vagy kêkeszöldek, a ko

osák helülröl ês a csápostorbarnásak. Szárnyai gyöngên füstösek, ibolyakêkes tünettel. _ @Q ;

hossza 7_12 ”§§„.

C'/1r.1/sis no/’ílís, Sulz. Abgek. Geschicht. d. Insect. p. 193, tab. XXVII. fig. 7. (1776).

Chr_1/sis „мы, Fabr. Spec. Ins. I. p. 455, n. 3. (1781); Mant. Ins. I. p. 283, n. 3.

'
.
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(1787). _ Römer, Gen. Ins. tab. XXVII. fig. 7. (1787). _ Cyrillo, Entom. Neap. spec. I. tab.

IV. fig. 2. (l.787_92). -—- Vill. Linn. Ent. III. p. 259, п. 13,tab. VIII. ůg. 16. (1789). _ Rossi,

Faun. Etr. II. p. 74,n. 841. (1790). _ Gшel, Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2744, n.

10. (1792). _ Fabr. Ent. Syst. II. p. 239, n. 4. (1793). _ Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p.

61, tab. XV. fig. 11. (1801). _ Fabr. Syst. Piez. p. 171, n. 4. (1804). _ Latr. Ilist. nat. XIII.

p. 237, n. 1. (1805). _ Spin. Ins. Lig. I. p. 63, n. 1. (1806). _ Illig. Rossi Faun. Etr. Ed. II.

tom. II. p. 119, n. 841. (1807). '

0/.»,„„;. p.„.re„/.'.m'mg, ‘пи. Linn. Ene. 111. р. 259, п. 13, mb. VIII. fig. 13. (1789).

Stilbum сайт, Spin. Ins. Lig. I. p. 9. (1806); II. p. 3. (1808). _ Latr. Gen. Crust. et

Ins. IV. p. 48. (1809). _ Blanch. Hist. nat. III. p. 297, n. 1. (1840). _ Brullé, Hym. IV. p. 16,

. п. 2. о” Q, tab. XXXVII. fig. 2. (1846). _ Luc. Explor. de I’ Algér. Zoolog. III. p. 315, n. 360.

(1849). _ Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 79, n. 2. (1856. _ Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro.

IV. p. 564, n. 2. (1857). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 7. .(1862). _ Rad. Home Rossìcae.

III. p. 308, n. 53, tab. VI. fig. 35. (1865_66). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 16, n. 22.

(1870). _ Fedts. Reise in Turk. IIym. Chrysid. p. 24, n. 50. (187 7). _ Ab. Annal. de Lyon.

xxvl. р. 40. (1879).

Still„um amctlq1/slí11um, Smith, 'I`ransavt. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 470. ex parte.

Hazája: Svájcz, 'I‘irol, Dêl-Europa, Dêl-Oroszország, Kaukázus, Georgia, Migrelja,
Perzsia, Turkesztán, Barbaria, Algier. A

‘ Nálunk eddig csak hazánk közpouti rêszêben êszleltetett, jelesen : a Gellêrthegyen

jun. 7. (Moes), jun. 11. (Biró), jun. 20. (1\Ioos.), jun. 27. (Friv.), jul 13. (Moes), jul, 27. (Biró),

aug. 5. ês 15. (Moos.), Rákos szept.' 5. (Pável) ês a Sashegyen juliusban (Moos. ês Anker).

2. Stilbum amethystinum Fabr. var fesiivum Moes.

. A törzsfaj: Búzavirágkék vagy zöldeskék, több-kevcseÍ1bíbolyakékes tünettel, fué;/teste

hasonlo' színü. Középtorjának oldalkaralyai szétszortan szabál.1/talanul, de nem erösen, középsò'

Ícaralyának mellsö része ellenben egész а. középig erösebben ponfozottak, ez utóbbinak Íuítsó része

és a paizs erösen redösen és mélyen pontozott. Szárnyai kissê füstösek, ibolyakêkes tünettel. _

of Q ; hossza 11_16 ""/„,.

CÍu..1/3729 amctf1yafrfna, Fahr. Syst. Ent. p. 359, n. 12. (1775); Spec. Ins. I. p. 457, n. 15.

(1781); Mant. Ins. I. p. 284, n. 18. (1787); Ent. Syst. II. p. 243, n. 22. (1793); Syst. Piez. p.

176, n. 32. (1804) (teste Smith, sec. spec. typ.) (nec I)hlb. Hym. Europ. II. p. 229, n. 127. (1854).

Stilbum amethyat7T11um, Smith, Transact. Entom. Soc. Lond. 187 4, р. 470. cx parte.

Hazája: Ausztrália, India, Kaukázus ês Del-Áfrika.

A válfaj: Zöld ваgу Ícékeszöld, néha egyes helyeken aranyos fénynyel; végtes

tének Ícét elsö' hátszelvénye hasonlo’ színü. s vz is miha aranyos, a harmadík ibolyaké-

Íces-Í1úzavírúqkék.

? C/Lrymls сушит-a, Forst. Novae Spec. Ins. p. 89, n. 89. (1771) (nec Dhlb.). _ Gmel.

Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. p. V. p. 2747, n. 22. (1792).

Slílbum xplemlúlum, Blanch. Hist. nat. III. p. 297, n. 2, tab. III. fig. 3. (1840). -_

6*

I
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Brullé, Hym. IV. p. 15, n. 1. O1" Q (1846). _ Dhlb. Hym. Europ. II. p. , п. 199. (1854),

_ Schck. Nass. Jahrh. XI. p. 79, n. 1. (1856). _ Eversm. Bullet de Moscou, XXX. Nro. IV. p.

564, n. 1. (1857). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 16, n. 21. (1870). _ Ab. Annal. de

Lyon, XXVI. p. 40. (1879).""

Stilbm11 Westerrn«umí, Dhlb. Dispos. p. 16, n. (1845). '

Stilbum I’Ves1ma c¿i, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 359, n. 200. д‘ (1854).

Stílbum amet/«.1/xli11um Fabr. ‘шт’. fcslù"um Moes. Topogr. med. et phys. reg. Budapest.

р. s1.(1s79).

C.;

QI

œ

E válfsj a törzsfajtól tehát esupán szinezete által; a St. nobile-tól pedig, fejênek ês

torjának szine s közêptorja felsö rêszênek másfêle pontozata által különbözik.

Нaйдe: Közêp-Europának dêli rêsze ês Dêl-Europa, Asztraehán, Orenburg, Saratow,

Syr-Dária, Bokhara, China, Coehinchina; Afrika??

Nálunk meglehetösen ritka. Elöfordnlt: Pestmegyêben: a Gellêrthegyen jul. 11. (Friv.),

R.-Palotánál ang. 11. (Moes.), a szentlörinczi pusztán, Puszta-Peszêren (Friv.); Zemplênm.

Tolcsvánál (Chyzer), Csongrádm. (Schmidt S.) ês Krassóm. Rezsicza körül (Madarassy).

VI. Nem: Chr.1/sis Linn, Dhlb.

Linnê, Syst. Nat. Ed. XII. Toш. I. P. II. p. 947, gen. 296. (1767) ex parte. - Dhlb. Hym. Europ. II. p. 98,

gen. 7. (1854).

(;.'Qv«n'g = zirany ruha).

` A test kicsiny, közêpszerü, meglehetösen nagy vagy naдy ês arányosan keskeny vagy

köpczös. A fej többnyire közêpszerü, a nyelv rövid, kûpdad, a rágók vêgeiken 2_3-fogûák. Az

elötorj elülröl nem keskenyedett, egyenesen csoukitott ês szorosan a fejhez függ..

A v«f_qмы mind a Ícét ivarnál egyformán három szelvév1y»ü, tövên olyan szêles, mint a

torj, hosszas fêlhengerded, tojásdad, kerülêkìdomû vagy csaknem nêgyszögded; a hcwmad1îk

hátszelvén.1/ egy sor göflörcsével ellátott haránt Í1en.1/oìncís által két részre van osztva, az elsö (az

alaprêsz) solfkal nayyobb, 'mint a Í1átsó (a vêgrêsz), végszéle vagy csonkított, egész, hullámos,

'vagy 1_6'fog.qal.fe.qyverzeH.

A felsö szárnyakon a sugár- ês könyöksejt jól láthatók ês szines erek által határoltat.

пak ; a könyöksejt többnyire zárt, a sugársejt ellenben a vêgên v fart, vagy töbhê-ke

vcsebhô nyitott.

A karmok egyszerück, aza’/. alul fogatlanok.

E nem mintegy 250 faja az egêsz Földön el van terjedve,s könnyebb áttekintês ês meg

határozás vêgett Dahlbom a következö nyolcz csoportot állitotta fel, melyeknek Lichtenstein igen

találó nevet adott:

N
UQ

'‹
N

* Nec Stîlbum sgzlendidum Fahr., melynek leirása a következö : Feje zöld ; de fejtstöjenek a kü1cpe

ês l‘да b1ízavirágkék; közêptorjának oldalkaralyai gyakran zöldeseli; végteate bu’zavirágke'k, több- Icovescbb

íbolyakékcs tünettel. Középtorjának oldalkaralyaí ritkáswn, közbülsó' lraralya pedig siirün, erò'sen és egyenlíítlcfrill,

nêmileg haraíntan redòlsek, a kö1épsó' karaly hátso' része és a paizs 'rnélyen likacsosak. _ Hossza 17

Chryaís splendida, Fahr. Syst. Ent. p. 357, n. 1. (1775); Spec Ins. I. p. 454. (1781); Maut

lus. I. p. 282, n. 1. (1787); Ent. Syst. II. p. 238, n. 1. (1793); Syst. Piez. p. 170, n. 1. (l804).

Stilbum aplendidum, Smith, Transact. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 469, n. l.

Hazája: Ausztrália.
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I. »Chrysides ano iutegcrrimac« (‘0locln'ysis Licht.)

II. »Chrysides zmo inaeqnales« (Gonochrysis Licht.)

III. »Chrysides ano unidentata e« (Monochrysis Licht.)

IV. »Chrysides ano bidentatae« (Dichrysis Licht.)

V. »Chrysides ano tridentatae« (Trichrysis Licht.)

VI. »Chrysides ano qnadridentatae« (Tetrachrysis Licht.)

VII. »Chrysides ano quinquedentata.c« (Pentachrysis Licht.)

VIII. »Chrysides ano sexdentatam (Hexachrysis Licht.)

Abeille ellenben a fraпcziaországi fêmzlarázsokat csupán » uêgy csoportra osztotta,

következöleg : .

A. A test tisztán zöld "agy kêk, minden aranyos rajz nêlkül. . I. (,'hr.1/зides vírùles.

В. А test többê-kevêsbbê aranyos. .

а) A vêgteât aranyos, de legalább egy szelvêny a három közöl zöld vaзy kêk.

II. ( -'hrysides zonatae.

аа) А vêgtest egêszen araпyоз, kivêve nêha a 1шrmaсlik szelvêny vêgszélêt.

Ь) A fej ês a torj zöld vagy kêk. III. Chrysùles bicolores.

bb) A fej ês a torj, legalább rêszbcu, araпyоз. 1 V. Chrysides auratae.

Én a Dahlbom által fölállitott csoportositást, Lichtenstein elnevezêseivel fogadtam el;

ucm mintha e szabály alól egyes kivêtelek ne lehctnênek, mint pêld. a C`hr,1/sis assimilis-nêl,

hanem azêrt, mert a kifejezês által: Tetrachrysis placida Mocs. már tudom a csoportot is, hová

az illetö állat tartozik. _ Saussure ês Sichel által a szêlesebb êrtelemben vett Scalia fajokra

fölállitott Triscolia ês Discolia s Trielís ês Dielís csoportoknál vagy alnemcknêl is van kivêtel,

mert a Trielís quínquecíncta Fabr. (villosa Sauss. et Sich.) ês a Tríelís teœensís Sauss. nêmely

pêldáuyai szárnyerezetöknê1 Гошa majd a Tríelís, majd a Díelis csoportba tartoznak; de azêrt

a csoportositás szêlszerüsêgêt több száz fajuál, cgycs kivêtelck mellett is, ki sem tagadhatja.

I. Csoporti А vêgtest hmvnadik szelvéz1yénеk végszéle töke'lclescl1 e,1}és.z s nem öblös

rag_1/fugas (Olochrysis Licht.) (helyesebben: Holochrysis).

a) А to1j kéВ vagy zöldeskék és sohn nvvn részben aranyos v vgy rezes--wranyos.

а) Az utópaizs kúpdad.

1. Chrysis trimaculata Först.

Nagy; fejc ês torja, csápkocsánja ês az ostor kêt elsö izülêke felül s czombjai zöldes

kêkek; utópaizsa kúpdad. Vêgtestêuek hátszelvênyei bibo1'-aranyosak, a két elsö szelvény

iflen süríín ésfí11o1nul,a harmadík m«'.q sürüÍuben kissé redösen pontozott, ez .feltüníìen nag]/,

csaknem ol.1/an hosszú, mint a vnfísodík, hcítrafеlé nag]lon keskenyedett ‚' hasa bibor-aranyos s a

második szelvêuyen kêt, a harmaдikпak a tövênêl egy fekete folt van. Szárnyai gyöngên barnzt

sak, vêgeiken átlátszók, a sugyársfgjß ‚м. _ оP' Q ; hossza 9 ’%,.

. C'/u~.1/sis lr¿mavululu, Fórst. Vcrh. nat. Ver. prcuss. Rheiul. Х. р. 307, п. 71. Q (1853)

scc. spec. typ. *

* Abeille e fajt a Chrysùs 0amiae.velep;yezönek1enni vêlî: holott ]:‘örst ernek má1' ama kifejezêse

»Hiuterschildchen stumpf kcge1f`ör1nig« sem illik a Tlmmson.féle (.'hrysis 0smîac~re, mely e vegböl más alcso

portba is tartozik.
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('/n.y.vis m.u.nlu, Dhlb. Ilym. Europ. II. p. 129, n. 71. Q tab. VI. fig. 86. (1854). _

Schck, Nass. Jahrh. XI. p. 37, n. 16.11856); Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 9, n. 5. (1870). _

..\b. Anual. de Lyon, XXVI, p. 54 et 58. (1879). _- Schmiedekn. Entom. Nachr. VI. Nro. 18. p.

197. 118801.

Hazája: Nêmet Franeziaország. Tirol, Svájcz.

` Nálunk igen ritka s eddig csak Budapestnêl fordult elö kêt pêldányban: a Sváhhe-

gyen ápril. 14. (Friv.) ês a Sashegyen ápril. 19. (Моск)

2. Chrysis refulgens Spin. .

E csoport állatai között a legnagyobb. _ Feje ês to1`ja, csápkocsánja s az ostor kêt

elsö izülêke felül hûzavirágkêk; utópaizsa kúp1lful. Vêgtestênek elsö hátszelvênye zöldes-, a

2_3 hibor-aranyos, a két elsö' szvl1:én.1/ erösen és ritkuÍsm1, a harmallík sitriíbben, és gyöngéb

infn pontozotf, a második vmgyobb, mint а. harmadik, mely hátra felê mindinkább keskenyedett;

hasa zöldes- ês hibor-aranyos s mikênt a Chr. trímaculuta-nál három fekete folttal jelölt. Smir

nyai fiìstösek, a sugársejt tökêletlen, uzaz a vêgen nyitott. _ (у Q ; hossza 10_12 "1/„,.

. C'/ug«/x129 rv./.`ul;1/v11x, Spin. Ins. Lig. I. p. 8, п. 4. tab. 1. fig. 3. (18013), * — 1)1l1Ь. Plym,

Europ. Il. p. 131,n. 72. Q (1854). _ Ab.Annal. de Lyon, XXVI. p. 54 et 57. о?‘ Q (1879). _

Schmìedekn. Entom. Nachr. VI. Nro. 18. p. 197. (1880).

. ? (.'/1r.1/sis ./lmmnfa, Lep. .\1u1al. du .\Ius. Hist. nat. VII. p. 128, n. 2

17. (1806) (\'erisìmìlitc.r). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 22. Cf' Q (1862).

ч Q mb. "п. fig.

Az elöbbitöl föleg: vêgteste hátszelvênyeinek pontozata ês söt«’'tebb felsö szárnya su

gársejtjênek a vegên nyitott volta által têr el.

Hazája: Dêl-Europa, Kis.Azsia s a Kaukázus.

Nálunk csupán egy pêldányban fordul elö, melyet Frivаldszky .Iános .Iesehelniczа

mellett Orsova közelêben talált.

р’) Az utópaízs dovnború vagy l@.qfeÍ./'ebÍ) Ícissé púpos.

Chrysis simplex Dhlb.

Nagy; fcje ês torja hûzavirágkêk, több- kevesebh zöldes tünettel, föleg az аrczon a

halántêkon; utópaizsa flomború. Végteste tojásdad, feli'1lzöldes-, ritkán bibor-arrmyos, igen fino

mul és sürün bíhszerä«n re«lös, a második hátszelvênyen egy enyêsztes ormó van, i1 harmadik

н. vêge felê keskenyedett ês tökôletesen ives, gòdörcs«fi igen enyészetesek, а karífma feketés

bronszszín.ü, basa tüzsziпü-аmnyos, a szelvênyek hátsó szêlei feketêsek. Szárnyai átlátszók, a

sugársejt a végén ».1/ított. _ Cj' Q ; hossza 7_9 "ж.

Ойи-узёx simpll-.r, I)hlb. Hym. Europ. II. p. 127, n. 70. (1854). -- Schck, Nass. Jahrb.

XVI. p. 175, n. 3. (1861); Progr. Gymn. zu \Veìlh. p. 9, n. 3. (1870). _ Ab. Annаl. de Lyon,

XXVI. p. 55 et 62. б‘ Q (1879). _ Schmiedekn. Entom. Nachr. VI. Nro. 18, p. 197. (1880).

Hazája: Német-, Franczia- ês Görögország s Dêl-'I‘irol.

Hazánkban elöfordult: Budapestnêl a kincstari erdönêl jun. 12. (Moes.), a Farkas

völgyben máj. 5. (Biró) ês Szliács mellett Zólyomm. julius elejên (Moes.).

*) Nee Chrysís refulgens, Klug, Symb. phys. Dec. V. tah. XLV, fig. 8. = Tetraclwysís Phawfonum mìhi.
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4. Chrysis pustulosa Ab. ‘

A test zömök, nagy, zöldêskêk, a tmjmi és a mell oldalain nêha, föleg a himnêl,arany.

¿rеzes belyekkel; az uwpaízs tompán púpos; a torj felsö rêsze erösen s redösen, a paizs mög

erösebben, de szêtszortabban pontozott. Vêgteste tüzszinü-aranyos, hátszel1-én.1/ein nagyobb, ritkás

és egyszersmínd sürübb, apróbb pontok vannak, melyek föleg a második szelvênyen jól láthatók,

a pontozat az elsö szelvênyen erös ês ritkás, a többin gyöngêbb ês sürübb, a harmadikon pedig

annyira sürü, hogy çgyes helyeken rcdösnek tünik fel, ez hátra felê keskenyedett és sokkal kes

kenyebb, mint a tövön, 1'c'gszélé11 csfmkífott s Ícözípen kissé öblös, gödörcscï mélyek ésjól lcithafn'k,‘

hasának második szelvênyên kêt folt, a harmadiknak a tövên egy fekete szalag van. Szárnyai

szennyesen átlátszók, a sugársejt мм, а töpikkelyek zöldes-aranyosak. о” 9 ; hossza 9_12 "ум.

Шццsíм bicolw, Dhlb. Monogr. Chrysis. Suec. p. 10, n. 6. (1829). (nec. Lep); Hym.

Europ. II. p. 123, n. 69. о’ Q (1854) ex parte. _ Schck. Nass. Jahrh. XI. p. 75, n. 3. (1856)

cx parte; XVI. p. 175. n. 2. (1861) cx parte; Progr. Gymn. zu \Vcilb. p. 9, n. 2. (1870). _

Thoms. Opusc. Ent. II. p. 106, n. 3. (1870).

C/1rysi>~ .lu.slríuca, '/lett. Ins. Lapp. 466, n. 6. Nota (1840) (ncе. Fabr).

? Chrysis mulica, Först. Vcrh. nat. Ver. prcuss. Rhcinl. X. p. 306 (1853).

Chryaůs pustulosa, Ab. Anual. ne Lyon. XXVI. p. 60. (1875)). _ Schmicdkn. Entom.

Nachr. VI. Nro 18. p. 196. (1880).

A C'l1rysis simples:-hez nêmilcg hasonló; de nagyobb,`utópaizsa tompán pûpos, vêgteste

máskêpen pontozott, harmadik szelvênye a vêgên csonkitott s közêpen kissê öblös, gödörcsêi

iól láthatók, sugársejtje zárt. _‘A Chrуais Austriaca-hoz is hasonló; de utópaizsa nem dom

borû, vêgtest@ sokkal erösebben pontozott, harmadik szelvênye a vêge felê keskenyedett ês vêg

szêlênck oldalai kissê kiugró szögöt nem kêpcznek.

‘ Hazája: Svêd-, Nêmet- ês Francziaország.

Níilunk ritka, s eddig csak hazánk dêli rêszêben fordult elö, jelesen Krassómcgyêbcn

a Ribisvölgyben (Friv.) ês Mehádiánál a Domogleden juuiusban (Pável).

5. Chrysis Austriaca F'~ib.-.

Nagy; bûzavirágkêk, nêha a torjon, fölcg a közêptorj oldalkamlyain zöldes foltokkal

utofpaízsa domború. Végteste felül zöldes-, de gyakrabban tüzszinü-aranyos, |~n'ír1'in, erösen, dr

Ícissé redöscn pontozott, a harmaflik szelrény vége felé csak alig keskenyedett, 1'e'gszélén némílqf/.

cзоnымt és oldalain kissé kíugró szöget kêpez, gödörcséi kícsinyek, de számosak; hasa tüzszinü

aranyos, amásodik szelvênyen kêt nagy fekete folt van, a harmadík pedig csaknem egészm

fekete-é.rczes. Szárnyai átlátszók, cgyes sötêtebb helyekkel, а sugárs«jt csaknem cgészenzárt..

a töpikkelyek kêkck, vagy kêkeszöldck. _ о“ 9 ; hossza 9-10 '",’„,.

Clu~ya¿x iynilu. rar., Fabr. Ent. Syst. II. p. 241, n. 10. (in dcscriptionc) (1793).

Cln-.1/sis Au.slríucu, 1'`abr. Syst. Piez. p. 173, n. 15. S? (in descriptione) (1804). scc. spec.

typ. teste Dhlb. _ Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. 128, n. 28. (1806). _ Shuck. Ent. Mаg.

1\'. р. 168, u. 11. (1837). _ Först. Verh. nat. \"cr.preuss. Rheinl. X. p. 306. (1853). _ Dhlh.

Hym. Europ. II. p. 120, n. 67. if Q (1854). _ Selnck, Nass. Jahrh. XI. p. 75, n. 2. (1856);

XVI. p. 174,n. 1. (1861). _ Chevr. Chrysid du Léman, p. 12. о?' (2 (18152). _ Smith, Ent.

Annual, p. 92 (1862) (cxel. Spin. syn.) _ Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 9, n. 1. (1879). -

Ab. Annal. dc Lyon, XXVI. p. (1870). _ Schmiedkn. Ent. Nael1r. VI. Nro 18, p. 196. (1880).
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Hazája leginkábh Észak- ês Közêp-Eurolm, dêlen csak zi. hegysêgck, Ázsiában: а

Kaukázпs, Észak.Afrikában : Algier. '

Nálunkis csak' a hegyes tájak lakója; elöfordult: a liptómegyei Ko1'ytnieza.fi'u‘dön(\l

juliusban nagyobb számmal (Moes.), Zemplênm. Nagy-Mihály mellett Sárosban Bárt.í`ání1l

ápr. 24. (Chyzer) ês a mnhfuliai hcgyeken (Pável).

6. Chrysis Thuringiaca Schmiedku.

Közêpnagyságû vagy kisded faj. Feje ês to1ja hûzavirágkêk, nêha egyes helyeken

zöldes, sürün ês kissê redösen pontozott; utópaizsa domborû. Vêgteste tüzszinünranyos, felül

igen s1'í'r1'ín's fínomul redú`scn pontozoit, a harmadik szelrény csak fêlakkora, mint a második s a

régén csak ад_q Íceskenyebb, mint törön, gyöngên ives ês oldaluín, 1nikênt a Chr. Austriaca-nál,

tampa szögíí, gödöresêi jól láthatók; hasa tüzszinü, fekete foltokkal. Szárnyai gyöngên szeny

nyesek, а sugársçjt а 1:e’qén szélesen nyítotf. _ о” 9 ; hossza 6 '"/,„.

‚ C'ln~.1/s1'x fwgl«ctu, Ah. Annal. de Lyon, XXVI. p. 63. о" (1879) (nec. Shuck.)

(l'/«ry.s'í.s T'/1«u.¿ng1`аcn, Seh1niedkn. Entom. Nachr. YI. Nro 18, p. 193. ff Q (1880).

A Cin- .neglccta-hoz nagyságára ês szinezetêre nêzve nagyon hasonló, de vêgteste har

madik szelvênye a szêle felê. csak alig keskenyedett s oldalain tompa szögü. _ E tekintetben

a Chr. Austfriaca-hoz a legközelebb 1111, de ennêl sokkal kisebh, csaknem fêlaklrora, vêgtestênek

hûtszelvênyei máskêpen pontozottak ês sugársejtje a vêgên szêlesen nyitott.

E Гaj a (. 'Í1r. neglecfa-tól csak legujabban külöпittetvén el, valószinüleg ott mindenütt

elöfordul, h0l ez êl. De ma hazájánalr biztosan csak Nêmet- és Frаncziaország mondható.

Hazánkhan eddig csak pár pêldímyhan fordult elö: Budapestnêl a Lipótmezön május

23. êзт1 Svábhegyen máj. 17. Friv.)

7. Chrysis neglecta Shuck.

Az elöbbi fajhoz tökêletesen hasonló; «le ralamírel nagyobb, re'gtest»¿nel: hawnadík szcl

ufnyc a ’uége .feléjúl la'.fÍ1at0'an Íceskenycdetf, a régén tökélefesen irеs, в r1.z«írt annak az oldalai kissé

Íciugro’ „iìgÍ.те nem Íwpezuek. _ cf' Q ; hossza 7’/2_8 "',§„.

Cl1r.1/s'¿.z .1uslriucu, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p, 14, n. 12. (1829); Exereit. Hym. p.

31, n. 15. (1831_33); Dispos. p. 7, n. 7. (1845) (nec. Fabr.)

C'/1rysis n«.«/le«:lu, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 169, n. 12. (1837). _ Först. Verh. nat. Ver.

preuss. Rheinl. X. p. 305. (1853). Smith, Ent. Annnal, p. 94. (1862). _ Thoms. Opusc. Ent.

II. p. 105, n. 2. (1870). _ Ab. Annal. de Lyon, XXVI. p. (1879).

C/1r.1/,risíutvgrellu, Dh1b. Hym. Europ. II. p. 133, n. 73. 07 Q (1854). _ Schck, Nass.

Jahrb. XI. p. 38,n. 17. (1856). _ Chevr. Chysid. du Léman, p. 19. (1862). _ Tsschh. Hym.

l)eutshl. p. 151. (1866). _ Schck, Progr. Gymu. zu \Veilb. p. 9, n. 4. (1870). _ Sehmìedkn.

Entom. Nachr. YI. Nro 18, p. 197. (1880). .

 

Csaknem az egêsz Enropában el van terjedve.

Nálunk elöfordult: Budapestnêl a kincstári erdönêl máj. 26., jun. 11. (Biró); Zólyom

megyêben Beszterczebányánál juliusban (Mocs.); Nagyvárad mellett (Mocs.). _ Szlavoniábsm

Dálja körül (Moes.)

b) A т} rëszben aranyos, m.1/y rezes-arcmyos.

_«.1
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8. Chrysis Germari Wi-sm.

Kicsiny, hosszas ês meglehetösen köpczös állat. 1"«.»je és tovja búzar'inígkék; de elötor

jának a meílsò' része, Ícözépto1ja feläl és a paízs zöldes-, иgу rсzeз-аrаnуов. Végfeszv rezes

uranyos, k1Ísebb-nag.1/obb pontokkal s1'irün és némíleg red«'Jscn fedett, *az‘ elsö hátszelvêny rêszben

zí'>ldes-aranyos, a harmaflik vêge felê keskenyedett, végszélc zöldes bronszszínü, gödörcsêi mêlyek,

dc csak kevês számûak, rendesen 6_7. Szárnyai átlátszók, a sugársejt csaknem zárt, a töpik

kelyek sznrokfeketêk._ с?‘ 9 ; hossza 5_6 ""Á»... ‘

. C/11‘.1/'~u'а ní1ùluln, Germ. Reise nach Dalmat. p. 260, n. 343. (1817); Faun Ins. Europ

fasc. IV. tab. 12. (1817.) (nec. Fahr.)

стулx Gervnarí, Wesm. Bullet. Acad. Brux. (1839). _ Dhlb. Hym. Europ. II. 137, n.

76. (|854). _ Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 39, n 18. (1856); Progr. Gymn. zu \Vcilb. p. 14.

n. 4. (1870). .

A Chr.1/sis Lvacl1íi ês bicolor-hoz nagyon hasonló, de vêgteste harmadik szelvênyênek

a vêgszêle egêsz. .

Hazája: Horvátország ês Malta szigete.

Nálunk eddig csak kevês helyen fordult elö: Budapestnêl a Gellêrthegyen junius 9.

(Moos.), jun. 20. (Moos. ês Biró) a kincstári erdönêl jul. 2. (Mocs.), Pêczelen (Kuthy) ês Tokаj

mellvtt jul. 1. (Chyzer).

9. Chrysis Gyllenhali Dhlb.

A Chrysís díchroa-hoz igen hasonló; de kíllönbözík ‘жe azáItal, Í1ogy sokkal kisebb és

kafrcsúbb, torja aránylag hosszabb és nem annyíra domború, vëgtestének hátszelrényeí erösebben

(nem kissê redösen) s nem aly síírùn pontozottak, a harmadík szelvény nem annyíra dofmború,

fr«f.qszéle Ícm'e’.~1sel szélesebb és tompábban íves, szányai kissé világosabbak. _ Q ; hossza 4 "'§§„.

C'/113уsù GyIlenlfalí, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 143, n. 79. (1854). _ Thoms. Opusc. Ent.

II. p. 106, n. б. (1870).

Ez êrdekes ês kevêssê ismert kis fajt Dahlbom Svêdországhól irta le.

Nálunk egy pêldánybаn a krassómegyei hegyeken Madarassy László találtа.

10. Chrysis dichroa Dhlb.

Közêpnagyságû, hosszas, meglehetösen karcsû. Arcza. onélyetlfísét fínom, igen sürü

és egyenüí nagyságú p0мой: fedík. Fqfe és .torja zöl«leskëk ragy b'ázavirágkék; elöto1jja, közêp

trnjcinak a Ми és a paízs rez«’.s-aran,1/os ,' az utópaizs domború. Vêgteste tüzszinü.aranyos, igen

sürün ês finomul s kissê redösen pontozott, a hannadik szelvêny vêge felê keskenyedett, a

vêgên tökêletesen ives, gödörcsêi mêlyek; hasa zöldes-aranyos,fekete foltokkal. Szárnyai szeny-
nyesek, vêgeik felê kissê világosabbak, alsugársejt zárt. _ о" S? ; hossza 7 _71,''2 ”§’„,.

? C'/1r.1/siа ‘Питx, Luc. Explor. dc 1’ Algér. Zoolog. III. p. 306, n. 343, tab. XVII. fig. З.

(1849) (nec. Dhlb.)

‘È ÜÍ1r.1/sis c.~om'1lle1'pеx, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rl1einl. X. p. 304'). (1853.)

сидим clг‹л‚‚-c‚„‚ 1nnb.Hym. Епгор. п. р. 146,n. 81. о” S? (1854). — Ечeгзпi. Bullet.

de Moscou, XXX. Nro IV. p. 553, n. 1. (1857). _ Schck, Nass. Jahrb. XVI. p. 178, n. 1. (1861).

‘м. тип. AKAD. ш. oszr. nilnös Kl.\nvÁxn. 1882. т. 7

.
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-_ Clwvr Chrysid. du Léman,.p. 28. Ё’ (1862). _ КМ. IIorav lîossicac, Ill. p. 302, n. 22, tab

III. fig. 2. (1865_66). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 15. n. 6.(1870). _ Ab. Annal. de

Lyon, p. 75. (1879). ,

A CItrysis cm~i,nnerentr[s-hez hasonló, c1e különbözik töle föleg arcza mêlyedêsênck

pontjai által s hogyhasa harmadik szelvênyênek 01e5 ormója nincsen. _ A C'hr.y§iscuprea-hoz

is hasonló : de kisebb, feje zöldeskêk vagy kêk s utópaizsa domborû.

Hazája: Aus'/.tri:|, I)êl-Tirol, Dôl.Nêlnet-, 0lasz- ês Oroszország, Kis-Azsia s

a Kaukázus. .

Nálunk ne1n ritka, föleg a budai hegyekeu május.juniush:m (többek által gyüjtve).

Elöfordult továhbá: I)ehreczennêl (Török); Nagyvárad ês Röv körül Bibаrmegyêben (Mocs.);

a Csernzwö1g.vben (Friv.) ô5 a Domogleden Szörênymegyêben (Pável).

11. Chrysis carinaeventris n. sp.

Hosszas, meglehetösen zömök testalkatû, zöl1lcske'l~',' el/1'- és l;.'iz«'pl«»1y‘u 1111171, paizs@ 11;

rëqt. stének hrífszel1ïfnyei w.zеs-aranyosak, Í.föz«:'pfo1.‘já11ak Ícözbülsò' Í.'m.al.yu v1111 fekcte's-Í1ron-«.zszíníí,

uùípaizsa clomború. Ü.sáp.jaí.fvÍccíéÍ.‘., arczának mél?/e1lését megÍeÍ1cfú'scn eröз ponfok ferlik, de köz

tércséi,.fölv.q a kö:«fpеn, .sím«íÍ~‘. Végtvstének háfszelrényeí sùríín ~~. mv.qleÍ1cù3'svn crös1fn kissé reclösen

pontozotfak, a harmadiknak tiz gödörcsêje meglehetösen nagy ês j01 látható, rffgrekze bíbor.

aranyos, a legszéle .fekete's-brons:'színiì; has1ínak kvít elsö sz.°lrén.ye lv.qnagyobb részt aranyos, a

harmadik feket@'s.bronszszínü «fs éles ormo’val ellátott. Lábaizö1deskêkek,a koesák harnásak. Szär

nyái szennyesek, a sugíwsejt tökêletlen, a töpikkelyek szurokfeketêk. _ S? ; hossza 71/2 '",§„.

A О11гувi.s 111Í011г011-h0z igen hasonló; de valamival nagyobb, csápjai egêszen feketêk,

homloka keskenyebb, arezá.nak mêlyedêsêt erösebb pontok fedik, sima köztêresêkkel, teste

mindenütt erösebben ês szêtszórtahban р0nt0z0tt,;;0clбrсs0i nagyobbak 0s jobban szemhetünôk,

a vêgtest harmadik hátszelvênyênek hátsó rêsze hibor-ar:inyos, 1i has e szelvônye fekete-brons»

szinü 0s ô10s 0rп10"a1 e111110tt:

Pestmegyêben Pêczelen Knthy Dezsö találta cg.\' pêldímybaп.

12. Chrysis cuprea Rossi.

Meglehetösen nag.\', hosszas, kék rug,1/ zölclcsÍ.'ék ; «7v j'«.j«, eZò'tmjja, köz«fl»toqának a ММ

«fs apáizs biÖar-c1ran.1/os,' az 1ttópaízsa Ícúpda«l. Vígtcste hosszas-tojásdad, Í1osszabb mint a és 1t

torj @g.1/ütt1yŕre, hibor-ar:1nyos, si'1rün, de nem erösen s nêmileg redösen pontozott, a harmadik

szelvêny vêge felê nagyon keskenyedett, a vêgê ves, gödörcsêi számosuk 0s mêlyek; hasa

tüzszinü, fekete foltokkal. Csápostora ês lábai zöldeskêkek, a koosák barnák. Szárnyai átlát

szók, a közêpen sze11nycsek, a sugársejt :'.árt. _ о‘ Y ; hossza 8_10 "','„,.

'-7
..  ...

C'/u..1/sí,.. mpreu, Rossi, Fa1m. Etr. II. p. 78, n. 851. (1790). _ Illig. Rossi Faun. Еt1'.1.}c1.

II. tom. II. р. 126,n. 851 (l807).*

C'lu'_1/,\«[s 1‘«11«'««l«‘a‘L‘,’11«. Гaъг. ЕЩЁ. Syst. Suppl. p. 257, n. 8_10. (1798).  Cû1luel).

 

Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 59, tab. XIV. fig. 5. (1801).

C/1r.«/’«'a conr11[«1Ípv.«, Fahr. Syst. Piez. p. 173, n. 13.(1804) _ Panz. Faun. Ins. Germ.

fasc. 109, tab. 11. (1809). _ Shuck. Ent. Mag. IV. p. 167, n. 9. (1837). _ Blanch. Hist. nat.

* Nee Chrysis cuprea, Brullê, Hym. IV. p. 40, n. 26. Q (1846) e Promontorio Bonae-Spei

.\1`|'iez1e=Tctachr.1/aís mutata mihì.
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p. 295, n. 4. (1840). _ Dhlb. Ilym. Europ. II. 141, n. 78. о7' Q (1854). _ Schck. Nass. Jahrh.

XI. p. 76, n. 8. (1856). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 25, Ё? (1862). _ Schck, Progr. Gymn.

zu \Veilb. р. 15, n. з. (1870). ‚- АЬ. Ашы. c1e Lyon, XXVI. р. 75 e1 77. (1879). '

‘ CÍu‘.1/R1fs `am'1'vÍmlcu, Lep. Аnna1. du Mus. Hist. na15. VII. p. 128, n. 25, fab; VII.

fig. в. (isos).

('/u.. /.«is n1n~¿vImIvvn, l~`ör<t. \'crh. nat. Ver. Preuss. Rheinl. X. p. 305. (1853).

E szêp fajt bibor-aranyos testêröl (ûgy hogy csak kûpdad utópaizsa, mclle ôs lábai

kêkek) könnyü megismerni. - '

Hazája: Ausztria, Tirol, Svájcz, Dêl-Europa ês a Kaukázus.

Nálunk sem ritka. Elöfordult: a zugligeti Fáczánynál junius elejên nagy mennyi

sêgben a fütejen (Moes.), a Lipótmezön таj. 23. (Friv.), a kincstári erdönêl jun. 14. (Biró), a

Svábhegyen juliusban (Friv.); Kecskemêt mellett (Madarassy); Temesm..Iassenovánál(Mocs.)

ês Ulma mellett (Anker); Szörênym. Mehádiánál (Pável). _ Szlavoniában Dálja körül (Moes.)

II. Csoport: A re'gtestÍ1armadik 9zvlvényének vëgszéle egyenctlen, 1`gen gyíingffn rugy

ììblüs mgy szöglefes (íïonochrysís Licht.)

а) А régtest (mikênt a fej ês a torj) egyszínü sötét-ibolyakél.‘.

13. Chrysis unicolor Dhlb.

Meglehetösen kicsiny, zömök állat. Ifeje, tmja, régteste, csápkocsánja, «~zom.Íg'ai és kib

szára/i sötétibolyakékek, de nêha egyes kisebb, elmosódó zöldes foltok vannak föleg a fejtetön

ês a torjon, s a vêgtest hátszelvênyênek vêgszêle is keskeny zöldes.aranyos szegêlylyel êkesitett;

csáposfofra és a kocsák rötbarnák. Szfírng/ai fisztán-átlátszók, az @rek s7`u1‘.0kfeketêk, a sugársfg't

nngyon nyifoft. .

Fônytelen feje s torja ês kissê fênyes vêgteste felül sürün redösen pontozott, a har

madík szelrëny gödörcsêi számosak, kicsinyek ês kerekdedek, régszéle a a nösténynél

erösen ,' a Í1ívnnél sze'lesen íves, oldalai peйg а gödörcsék Ícezdetémîl szögletesen kímetszetlel', (1 karí1na

gyöngén szenn,1/s«írgfí.e. _ с" Q ; hossza 41/2_5 ‘Щ.

("Лгух/к u1127-010r, Dhlb. Excruit. Hym. р. 32, n. 16. J1 (1531); Hym. Europ. II. р. 177,

n. 96. г)” tab. IX. ñg. 100. (1854). _ Tholns. Opnsc. Entom. II. p. 105, n. 1. о“ (1870). _ Ab.

Annal. de Lyon. XXVI. р. 41. J' (187 9).*

(.'/u..1/mm unícolo1', Dhlb. Dispos. p. 8, n.' 1. O7 (1845).

( ’hr_1/srùs Iam«li«m, Fürst. Vcrh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 315, n. 77. Q (1853).

sec. spec. typ."“"'

C'ln..1/mls albípenmïe, Dhlb. Hym. Europ. П. р. 175, n. 95. Q tab. VIII. fig. 99. (1854).

_ Schck, Nass. Jahrb. XVI. p. 178, n. 2. Q (1861); Progr. Gymn. zu \Veilb. р 14, n. 1. Q

(1570). _ АЬ. Annal. de Lyon, XXVI. р. 4.1. S? (1579).

Е kevêssê ismert állatot: szinezetêröl, Hedychrum-hoz hasonló zömök testalkatáról

ês vêgszelvênyêröl könnyü megismerni. A magyarországi fajok között szinezetêre nêzve csak

 

* Nec Crysis unicolor, Brullê, Hym. IV. p. 42, n. 30. Q (1846) = Trichrysis Brnlléí, Ab. Annal de

Lyon, XXVI. p. 42; et омут unicolor, Lucas, Explor. de l’.\lger. Zсolog. III. p. 309 = C'ln..1/sis Lucasí,

Ab. 1. с. р. вв. .

** Abeille (Anna.l de Lyon. XXVI. р. 97.) nagyсn têvedett, midön a (.-‘hr.1/siа Iazulinu-t 11 ('ln..u.~í< суднe’e

L. válfajának lenni gondolta.

7#
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Ф‘.z1 UÍ1rg/sis суuпeu, m'Ii«lulu, inf].[.«/ot«a riolaccu-hoz hasonló; dc ezek más csoportbu.

tartoznak ‘

Hazája: Svêd- ês Nêmetország ; _ a Kaukázus?

Nálunk egyike a legritkûbb fajoknak. Atypicus pêldány közelebbi lelhelye ismcretlen;

de 1878-ban, julius vêgên, Temesmegyêben Grebenácz mellett a homokos talajon sütkêrez\e

három nöstênyt ês nêgy himet találtam.

11) A rе'.«/t«st vagy e.r}c'szÖen ragy rés.''.'ben a1‘an.1/os.

я

14. Ghrysis Frivaldszkyi п. sp.

Kicsiny vagy meglehetösen kicsiny állat; testêt hamvasszürke ritkás, de arczfínu/:

fnél¿/e1lését sfirü ezüsfszínü szíirözvt fedi; esápjainak elsö izülêke zöld, a Inásodik ês a harmadik

felsö rêszen aranyos, a többi barnás, arczának mêlyedêse felül en.\‘ôszetesen pín‘kímyos, pont

szemei halvíu1yak;f«gje «fs tmja ragy zöld (a fejtetö mêgis a pontszemek körül, mlamint nyаk

szirte ês közêptorjzlnak közhülsö karalya bûzavirágkêk) vagy) búzarír«í,./Í~‘éÍ.‘, zöldes foltokkal;

rе'gteзte'n@Í» Í1átszclrén.yvi 'igen sürüu s né1m'lcg redösen ponfozotfulc, uz elsö zölrl, hátsó széle felw

gj/akran Ícc.~Í'enyen «m'an yosan.fénylò', «t másodíÍ.'. és a Í1ar111adi/c fiízszíníì-aran,yos, a 1násocZ1ÍÍcn.aÍ.:

aамы zёйЪ-зeÍr, tövön keskenyen feketês.bronszszinü ês meglehetÖsen szêtszortan pontozott, a

harmadiknak körülbelül tiz gödörcsêje mêly, a közbülsök nagyoblmk, régszëlc brons.f.szín1'ís

közepŕnek oldalai .q.v/önqén öblösek; hasának szelvênyei közöl: az elsö ês másodiknak a tто

feketôs-bronszszinü, ez utóbhi hátul zöldes-aranyos, a harmadik aranyos s oldalai keskenyen

fekete szegêlyück; lábai zöldes-aranyosak; a kocsák szennysárgák; szárnyai fítZátszo'Í:, u su.qfír

з@д csuknem egásfmn мы, az erek barnásak. _ O", hossza 5_6 "‘,1„.

E Рajt: arсza mêlyedêsênek sürü ezüstszinü szörözetêröl, s azáltаl könnyü nmgismerni,

hogy vôgteste hátszelvênyei közöl: az elsö zöld, a második és hzmmadik tüzszinü-aranyos,:1

másodìkuak oldalai zöldesek , a harmadiknak vêgszêle bronszszinü, közepênek oldalai gyöngôn

öblösek, a has lummadik szel\'ênyênel< oldalai keskenyeп fekete szegêlyüek, fclsö szárnyainak

sugársejtjc csaknem egêszen zárt.

Elöf`ordult: Budapest mellett a kincstári erdönêl jun. 12. (Moes.) ês a budai vaзд!

körül aug. 21. (Pável).

.

15. Chrysis fallax п. sp.

Közêpszerü nagyságû, hоджаs, zöl1lèsÍcéÍc; «le jbjtctíjje és fn.1/akszírtc, clötwjának hátso

része, Íú5zé]1¿ooj«ímaÍ.1 Ícäzbü kamlya és az 0Ídalkao‘cLl.r/ok oldalai ibolyakéÍccsck; homloka sze

7nercsésvn-,. vÍ.5'- «fs közäpto1jfl fеl1'ìl «fs paizsa széfszorf1m erò'.».en pontozott; 1~é.qt<'sfe'neÍc Ívrítszelrényei

tüzszínü-aranyosak, az elsö szétszortan, de mélyen pотовой s tövënek a Ícözépen zöldes, oldala/in

kékfoltos, a 2--3 sürübben és erösebben pontozott, c1. harvnacl1'k a vêge felê keskenyedett, 1n1'11feg y

14.qödörcs«fjeÍ1ossz«zs és 1nе'l.y, régszélén zöldes-arang/os s közepênek oldalai gyöngên öblösek;

hasszelvênyei zöldes-aranyosak, a másodiknak a töve mindkêt oldalon fekete-bronszszinü folttal

jelölt, a harmadiknak oldalai fekete-bronszszinnel övedzettek; csápkoesánja ês az ostor elsö

izülêke felül, valamint czombjai ês lábszárai zöldes-kêkek, a esápok többi izülêke ês a kocsák

barnásak; szárnyai szennyesek, tövön kissê világosabbak, az erek harnásak, a sugársqjt tökélc

tesen zfírt. _ Q ; hossza 7 "jj„..

Az elöbbihez hasonló s azzal közel rokon; de kevêssel nagyobb, arczának mêlyedêsêt

ritkás ezüstszinü szörözet fedi, egêsz teste hosszas s mindenütt erösebben, mêlyebben ês sokkal

r
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szêtszortabban pontozott, vêgtestênck kêt elsö hátszelvênye rêszben máskêpen szinezett, a hai'

madiknak gödörcsêi hosszasak ês nagyobbak, vêgszêle zöldes-aranyos ês szárnyai szennyesek.

Csak pár pêldányban fordult elö: Budapestnêl (Anker) ês Nagyvárad mellett (Moes.)

16. Chrysis Saussurei Chevr. '

Vêsmênyei, pontozata ês a fej szine tekintetêböl egêszen hasonló a Chrysís igmfta-hoz,

csakhogy Не, igen karcsú шт «illat. Csápjainak három elsö izülêke rendesen zöld, nêba ara

nyos, ritkán kissê biborszinü. Tovja sokkal keskenyebb, 11n'nt.feje, meglehetösen hosszû, kissê

hengeres, telített búzm.irágkék. Utótoljának szögletei, az utópaizs oldalszêlei,ritkán a paizs

közepe, rêszben a közêptorj ês az elötorj elörêsze többê-kevêsbbê világos zöld es aranyos. Az

elö- ês a közêptorj pontozata erös ês ritkás. Szárnypikkelyei kêkesck vagy arany0s-zöldek.

Végteste olyan karcsú, mint a 101] s ennél sokkal hosszabb; az elsö szelvén.1/ ínkább 1aíbor- rаgу

zöldes-aranyos, mint rêzszinü, igen fínomul p1mtozott, de rajta frnég más, sokkal eräsebb és szét-

szort ponfok iк Q'annak, fölcg az oldalakon; a második és a harmadik szelvény rezes-m'an.1/os,

pontozata 1`gen fínom, sürü, szabcilyos és kissé redös; a harmadík szelvény kevêssel rövidebb,

mint a második, gödörcsêi közêpszeri’1ek, hosszasak, re'qszéle mgy sötétes, саgу Íce'Íces, vag.1/zöldes-,

oldalaín kerekdeden szögletes és az oldalak „дум clött öblös. Hass második ês harmadik szel

vênye kêkeszöld, több-kevesebb aranyos tünettel. Lábai zöldesek, nêha kissê aranyosak, a

kocsák sötêtek. Szárnyai csaknem átlátszók, a sugársejt hosszas, tökêlctesen zárt. _ Hossza

5_6 '",§„.

Az elöttem ismcretlen him, Chevrier szerint, sokkel kisebb, szinezete sokkal homályo

sabb, fejêt elül hosszû ezüstszinü .szörözet fedi, vêgtestênek gödöresêi jóval kisebbek, jobban

kerekdedek s hasának szelvênyei nêha sokkal kêkesebbck.

‘? C/1rysogonu gnm'Ilíma, Först. Verbandl. nat. Ver. prcuss. Iîhcinl. X. p. 328, n. 85. о" (1853).

Úh1'уsis S«1us.sur«'1', Chûvr. Cl1ryßld. du Ъётaп, p. 36. оZ Q (186 -- Ab, Annal dc

Lyon, XXVI. р. 55 et 65. (1879).

E fait: kis testêröl ês igen karcsû .‘-1lkatáról, rêszben vêgteste elsö hátszelvênyênek

szinezetêröl, a többiek igen finom pontozatáról, a harmadik szelvêny vêgszêlênek kerekdeden

szögletes oldalairól ês az oldalak elött levö öbölröl könnyü megismerni,

Hazája biztosan csak Svájcz.

Nálunk ritka s csupán egyes pêldányokban fordult elö: Budapestnêl a Gellêrthegy

alatt jun. 5. (Biró); Komáromm. I)una-Örsnêl jun. 6. (Biró); Nagyvárad mellett (Moes.) ês

Tasnád körül jul. 26 ês 31. (Biró).

17. Chrysis versicolor Spin.

Közêpszerü nagyságû, aran.1/os-In.onszszínü ragy zölcles-bronszszínü , melle ês lábni

kêkeszöldek, a lábszárak nêha arzìnyos tünetüek, a Í.ocsák vílágos szennysárgák. Arczának

mêlyedêse hosszû, felül harántan párkányos; csápjai vastagok, l1osszûak, barnásak, az ostor

zöldeskêk, aranyos tünettel; iejtetöjc ês nyakszirte, valamint közêptorjának közbülsö karalya

ês az utópaizs zöldesek. Végteste .felül aranyos-bronszszínü, sürün ês meglehetösen erösen pon

tozott, az elsö szelvêny pontozata erösebb, mint a másodikê, a harmadiké legsürübb ês e miatt

kissê redös, gödörcsêi számosak, közêpszertì nagyságûak ês kerekdedek, itt-ott összefolynak,

.vrfgszéle domborúan íves és a közêpen gyöngén és cnyészetesen Ímfmetszett, oklalaí a gödörcsék kеz

deténél tompà „дуги Íiépeznek. Hasa bronszszinü, zöldes ês tüzszinü foltokkal. Szárnyai átlát
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szók, a csaknem egêszen zàrt sugársejtnêl nêha kissê ŕüstösek, az erek barnásak. _

Hossza 6 1"/„..

A him: arezát sûrü, hosszas, ezüstszinü szörözet fedi, kocsái világos szennysárgák ês

vêgteste harmadik szelvênyênek oldalszêlei sokkal tompábbak.

C'ln~./s~1'.s 1'ers1'cnÍm~, Spin. Ins. Lig. II. p. 241, n. LXXXV. tab. IV. fig. 17. (1808).* _

Dhlb. Hym. Europ. II. p. 173, n. 94. о” Q (1854). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 30. б‘ 9

(1862). _ Rad. Fedts. Reise in Turk. llym. Chrysid. p. 13, n. 21. (187 7). _ Ah. Annаl. de

Lyon, XXV. р. тв. (1879).

A He«Í.1/c1n.u.m «cmiens-hez nêmileg hasonlit; de nagyoh ês vaskosabb, sokkalerösebben

pontozott; vêgszelvênyêuek 6s karmainak más alakja miatt pedig attól nemileg is különbözik.

Hazája: Svájez, Olasz- s Francziaország ês Azsiaîhan 'I‘urkesztán.

Nálunk csupán mnaz egy pêldányban fordult elö, melyet Biró Lejos Budapest mellett

a Sasl1egyen 1879 jun. 26. talált s .f1 Nemzeti Mûzeumm1k ajándêkozott.

18. Chrysis venusta Moos.

Csaknem közêpnagyságû, fòleg torja si'1rü11`red(isen pontozott 6s i`eh(~rszürke gyöngc

ritkábban álló szörszálakkal fedett. Rágói feketêk, tövükön rêzvörösek; c.»~cípjaínaÍ.' uffqj/ elsíí

-izüléke rézrörö.», a többi feketeharna; ./'eje r«!zrör'o’s, nj/uk.«.,~írte бы l„‚1rini«кnг iÍJ0l;1/aÍ.‘r'Í.‘cÍc, pont

szemei nagyok s halv1’n1yszini'1ek; el«'jto1ju 1-«»’zrörösy Í1átso’ oÍ«7«1In«Í z¿ìÍ«ÍesÍ.f«fÍ.'vÍ~‘. Ix’iì:v'pto1jjr1 Í1átfínak

Ícözbülsò' ÍfaraÍyи elül Ífék, Íuítul zöldes-r«f.zs.zínü , ol«Ír1lÍ.‘nrиÍg/иf «ё u paizs r«".:1'örö~1cÍ.', uz 1ltu'pa[z~1

«fs и háfsó /uit oldalai zöldes-w'zзzínüek, ennek többi ré~1zc Í.‘«,'Í.‘, r1 Í.‘üzv'p1nellbÍ«ÍulaÍc .‘:äl«7rÍ.:. lf"r".1/teste

olyan szêles, mint a torj ês röröses-amnysáwyu, a músodik hátszelvônj' mellsö зz61e vôkonyan

fekete-bronszszinü, 11 hwmadík1u1k vêgelíìtti-sora körülbelül 14 elêg mêly gödörc.<ô\'el ellátott,

melyek egyenlíitlen nagyságûak н az oldalasak kisebbek, r«f.«/~'.:v’Ie me.qlvlu'f/i».@n «ì'om7»or«7, s.:«flv.s.en

íres és Ícözépen g,yön.q«ín öblös,' hasa tüzszinü, homorû ês közêpen ormós. Czomhjai ês lábszámi

zöldes-aranj'szinbejútszók, a kocsák barnák. Felsö sz-„'n.nyz1i meglehctösen átlí1tszók,korong

jukon enyêszetesen, de a sugímsejt bordaerên johban barná.s-füstösek,maga a .«m«/fiг9«.¿jt tök«?l«ítlen,

aza'/. a szárnyak vêgeig nem terjedö, az erek barnák, a töpikkelyek zöldesek. _ о”; 11055z11

(;1/2_7 ";§M

(.'/w1/»uk rvnu.<lа, Blocs. Nagy. Tud. Akad. mathem. és term. Közl. X\'. köt. p. 247.

9 (мата).

III. Csoportt A r«,'gtvst Í1arm«uük зzelm/.’n.ye r«'.qsz«fléncÍc u Íci1'zvpén Ícis kíugrása. ‘шт s

az r«tq.y hegyes rи.gy névnileg Ícerekíteft, ol«lrtl«11Í pmlíg g.1/«'}n.qv’n íresen tmnpák (.lÍonocÍn'.y.s1's Licht.)

19. Ghrysis succincta Linn.

Kб.z¿pnc1.'/Z/*‘fí!]Ú; h0ssz3s, erÜsen pontozott,1n2zavìrágÍcék¿ elöto1jánиÍc m@llзú' rés:e zöldes-,

Ícözëptorja felül és rffgtestének hátszelwnyeí рeйд; rezeз-аrаnуовмс, «t Í1armadík szelrény gödör

esêi számosak ês mêlyek, 1:@/széle fekefës-bronszszínü ; hasa fekete, zöldes ês tüzszinü foltokkal.

Lábai zöldeskêkek, a koesák barnásak. Szárnyai, fíîlng a közêpen, szeпnyesen.útlítszók, а

.s1tgársqjt tökéletlen. _ Hossza 6--7 "?“ ‚

 

* Nec Uln..1/sis versirolor, Luc. Explor. de l’Algêr. Zoolog. III. p. 305, u. 342. (1849) = TeLracl1rysí:

c.«/.annpyga Dhlb. ’ `
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A him sokkal kisebb, utótorja ês utópaizsa kissê zöll1es,a vêgtest harmadik szelvê

nyêuek vêgszêle tompább, kerekdcdchb. . .

(тут «ш«-‚’„„/«‚ Linn. syst. нм. Ed. xii. Т‘т. 1. Р. п, р. 047, п. 3. (1767). _

Fahr. Syst. Ent. p. 358, n. 8. (1775); Spec. Ins. I. p. 456, n. 10. (1781); Maut. Ins. I. p. 283,

n. 12. (1787). _ Villers, Linn. Ent. III. p. 256, n. 3. (1789). _ Rossi, Faun. Etr. II. p. 76, n.

846. (1790). _ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2745, n. 3. (1792). _ Fabr.

Ent. Syst. II. p. 241, n. 13. (1793); Syst. Piez. 174, n. 19. (1804). _ Lep. Annal. du. Mus.

Hist. nat. VII. p. 128, n. 24. (1806). _ Illig. Rossi, Faun. ЕМ’. Ed. II. tom. II. p. 122, n. 846.

(1807). _ \Vesm. Bullet. Acad. Brux. p. 176. (1839). _ Fürst. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl.

X. p. 305. (1853). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 40. CII Y (1862). _ Ab. Annal. de Lyon,

XXVI. p. 77. ct 93. (1879).

‘Ё C'/1r.l/Sis /1ulq/ur[1‘u, Sc0I). Anuus qulntus hist. nat. p. ‘ ‘, . 146. (1772). _ Christ.

Naturg. p. 406. (1791).

‚ cv.,-ym ~«¢„.'...,-/1.1.., пыЬ. Hym. Eu.-op. п. р. 179,n. 97. 9 (1854). _ Evers. Bunn.

de Moscou. XXX. Nro IV. p. n. 4. (1857). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 10, n. 6.

O” Sé (1870). .

C'ln..1/sis Ger11 «u~í, Schck,Nass. Jahrb. XI. p. 39, n. 18. (1859)..(ncc \Vesm.).

» ю ы 5

A Chrysis bicolor-hoz egêszen hasonló s valószinûleg annak csak aválfaja; de vêgtest»

harmadik szelvênyênek a vêgszêle más alakû. _ A C'l1rysis Lcachií-hez is nêmileg hasonló;

de ez sokkal kisebb, paizsa aranyos, vêgtestênek pontozata finomabb ês sürübb, a harmadik

szelvêny vêgszêle kêk ês sugársejtje zárt.

Egêsz Europában el van terjedve, söt 1i Kaukázusban is êszleltetett. ‘ .

Nálunk elöfordult: Budapestnêl a Gellêrthegyen jun. 20, ês a kincstzlri erdönêl jul. 2.

(Moes), Pêczelen (Kutl1y) ôs S.-A.-Ujllelynê1 aug. 12. (Horváth).

20. Chrysis Leaohii Shuck.

Kicsiny,meglehetösen keskony, Z>úzиrirfígkék; elöto1jának mellsò' Maze, Í«:özv’¿;to1§/`иv's

paízsa am„.1/osak иgу zöldes-aranyosak. Vêgtestênek hátszelvênyei rezes-amanyosak, sürün ês

kissê redösen pontozottak, az elsö szelwíny hcitsó része szép íbolyakék, a mfísodíké kcskenyen z.'»`.7«l

szegélyü, a harma-dik búzavirágkék. Lábai kêkes-zöldek, a kocsák barnásak vagy rötbarnák.

Szárnyai átlátszók, а sug«írsq)'t мы. _ о” 9 ; hossza 4_41,`2 "",§„.

C’/n-укíx Leaf:/ -ii, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 168, n. 10. (1837). _ Fìirst. Verh. nat. Ver.

preuss. Rheinl. X. p. 307. (1853). _ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 181, n. 98. Ú' 9. tab. IX. fig.

102. (1854). _ Schck, Nass. Jahrb. XVI. p. 176, n. 4. (1861). _ Chevr. Chrys. du Léman, p.

33. а‘ <2 (1862). _ Schck, Prog.-. Gymn. 2u \Veilb. р. 10, n. 7. о" Q (1870). -- АЬ. Annal.

de Lyon. XXVI. p. Т? et 92. (1879).

Egyike a legkisebb ês legszebb fajoknak, mely a C'hr.1/sis .~=uccincta-hoz legink.í1hb

hasonlit. .

Hazája: Dêl-Nêmetország, Svájcz, Dêl.Tirol, Olasz- ês Francziaország, Kis-Azsia.

Nálunk meglehetösen ritka. Elöfordult: Budapest mellett a kincstári erdönêl jun. 12.

(Moes.), a Farkasvölgyben május 5. (Biró), Zólyomm. a Szliács.fürdönêl juliusban (Moes.)
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IV. Csoport: A 1‘«'q`test harmmlik ,«zelrén.1/ŕnek а 1rv’.qszc7«Än Íuirom fog ran, egy и közëpc1r ,

«fs Кeftíi az olllalakon (TrícÍ1rysis Licht.)* —

21. Chrysis cyanea Linn.

Karesú testalkatú, Í...ícsing/ ra.q.y csaknem közëpszerii nagyságú, egészen búza1~»irfí.qÍcék

fragy zöldeskék, több-kevesebb ibolyakêkes tünettel, esápostora ês kocsái barnásak. Szárnyai

esaknem átlátszók, a sngársejt zárt. _ Hossza 4_8 ’%‚.

A nöstény réflteste Í1armmIik szelrv'nyének mcllsò' rfírzc a re’qе'11 kfss1f' (Jen)lomott.,

А l1 im oldalfoqa1Í n«fha 17,/pn Íc1`vsrÍng/vk s gyakran vnyŕszetesek, 1

C’/ng1/.wis cj/amf«if Linn. Faun. Suec. Ed. II. p. 414, n. 1667. (1761); .. Syst. Nat. Ed.

XII. Tom. I. P. II. p. 948, п. (1767). _ Fahr. Syst. Ent. p. 359, n. 11. (1775); Spec. Ins. p. 456.

n. 14. (1781) ; Maut. Ins. I. p. 284, n. 17. (1787). -- 11овв1,I"a1п1.Е1:r. H. p. 7.6,n. 845. (1790),

_ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. I’. V. p. 2746, n. (1792). _ Fahr. Ent. Syst. II. p.

2421, n. 20. (1793). _ Panz. Faun. Ins. Germ. fase. 51. tab. 10. (1798). _ Schrk, Fauna Boica,

II. p. 345, n. 2199. (1801). _ Fain'. Syst. I’ìez. p. 176.n. 29. (1804). _ Latr. Hist. nat. XIII. p.

238, n. 6. (1805). _ Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 1:28, n. 22. (1806). _ Рanz. Krit.

Rev. II. p. 103. (1806). _ Illig. Rossi, Faun. Etr. Ed. II. tom. II.’ p. 122, n. 845. (1807) _

Shuck. Ent..l\Iag. IV. p. 167, n. 8. (1837). _ \Vesm. Bullet. Acad. Brux. p. 177. (l8.“,§)). _

Blanch. Hist. nat. III. p. 296, n. 6. (1840). _ Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 304.

(1853). _ Dhlb. Ilym. Europ. II. p. 188, n. 102. (1854). _ Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 36, n,

14. (1856). _ Evers. Iìnllet. de Moscou. XXX. Nro IV. p. 556, п. 5. (1857). _ Smith, Ещ;

Annual, p. 92. (1862). _ Chevr. Chrys. du Léman, p. (186'.2). _ Taschb. Hym. Deutschl. p.

151. (1866). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Vcilb. p. 10, n. 8. (187 О). _ Thoms. Opusc. Ent. II. p.

107, n. 8. (1870). _ Rad. Fedts. Reise in Turk. liym. Chrysid. p. 12, n. 23. (1.‘<ï7). _ ..\b.

Annal. de Lyon. XXVI. p. 41. (1879).

E csoporthól Europúban csak egy faj êl s azêrt az ês szinezet«'.r«'îl könnyen ŕîil

ismerhetö. -

Egêsz Europában közönsêges, söt Kis.Azsiában, a Km1kázusban ês 'I‘urkesztí1nhan

is êszleltetett.

Nálunk sem ritka. Elöfordult: Pestm. a Gellêrthegy alatt ápril 30. (Moes.) ês zi.

Lipótmezön május 28. (P‘~’wel); Komáromm. Duna.Örsnêl máj. 24. (Biró); Abaujm. Forró

mellett jul. 5. (Horváth); Zemplênm. Szomotornál jun. 27. ês Szinna körül jul. 12. (Chyzer) s

Nagy-Mibály mellett máj. 13. (I-Iorváth); Bártfanál ápril 24. (Chyzer);SziIágym. Nagyfalu

mellett jun. 1. (Pungur) ês Zilah körül aug. 28. (Biró); Közêp.Szolnokm. Tasnád mellett jul.

30. ês aug. 25. (Biró); Temesm. Ulma határán (Anker) ês Szörnym. Orsova (Friv.) ês Mehíidi.f1

mellett (Friv. ês Pável).

V. Csoport: A r«'.qtcst harmuclík szelvényének a végszélfín nc’qy fog‘ ran (Tft

rctcÍ1r.l/.<n`,s Licht.)

11.] Az ege's.z test búzи1fir«ig/këk, гад/у zäИ és kúk.

 

* Dahlbom IV. esoportjának (Dichrysís Licht.), melyböl csupán három {aj ismeretes : kettö Egyip

tсmhól és egy a Kaukázushól, hazánkhan nincsen kêpviselöje.

1
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22. Chrysis indigotea Duf. et. Perr. -

Közêpnagyságû, .egészen búza1:ìrágkék, kevês ibolyakêkes vagy zöldes tünettel. Агcтt

fzüstszínü sürü szörözetfetli. Csápjai vastagok ês, mikênt a kocsák, fekete-barnák. Vêgtestênek

hátszelvênyei közöl: a kêt elsö meglehetösen erösen, de kissê szêtszortan, a harmadik fino

mabban ês sürübben pontozott, ennek gödörcsêi közêpnagyságûak, meglehetösen mêlyek s itt

ott összefolynak, vêgszêlênek a fogai meglehetösen hosszûak, egyenesen állók, háromszögüek s

vêgeiken hegyesek, k1'metsz«íse1'k {вeзде «fs vsuknem. .egyenlíik. Hasa igen sürün pontozott,h1'5r-

szerü, fênyes, bûzavirágkêk, zöldes foltokkal. Szfírnyrt1Í átlátszók, ereik közêpszerüek, bamásak,

a sugársejt csaknem egêszen zárt. _ cf' Ё? ; hossza 6 W'/11,.

? Ü/1r.1/@ís ímlica, Schrk, Faun. Boica. II. p. 345, n. 2201. (1801).

C'l1r.1/»ís índigoteа, НМ‘. et Perr. Annal. soc. entom. de France. IX. p.‘38, n. 18. (1840)

_ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 208, п. 113. о7' Q (1854). _ Schck, Nass. Jahrh. XI. p. 76, n. 13.

(1856). _ Rad. Horse Rossicac, III. p. 304, n. 32, tab. IV. fig. 20. (1865_66).._ Sehck,

Prog. Gymn. zu \Vcilb. p. 15, п. 11. (1870). _ Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Cl1rysid. p. 14,

n. 25. (1877). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 42. et 44. (1879).

C/w1/sís ритма, Först. Vcrh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 318, n. 79. о” (1853).

A Chrysís m't1'duIa-hoz hasonló; de teste kisebb, fejtetöje ês torja egêszen bûzavi-

rágkêk vagy ibolyakêkes, nyakszirtênek mindkêt oldalán fog nincsen, vêgteste harmadik szel

vênyênek a vêgszêle egêszen más alakû, a fogak hosszabbak ês hegyesebbek, központi kimet

szêsök keskeny, a többinêl nem szêlesebb ês szárnyai tisztábbak. -

Hazája: Svêd-, Nêmet- ês Francziaország, Szibêriában az Amur folyó vidêke ês

Azsiában Turkesztán.

Nálunk eddig csak aтм; egy him pêldányban fordult elö, melyet, Frivaldszky .Iános

1\Iehádiz’inál talált. .

1

23. Ghrysis nitidula Fabr.

Közêpszerü nagyságû vagy nagy,hosszas,vaskos, egészen zöldeskék ; torjának egy rêsze,

mel1e,vêgteste hátszelvênyeinek oldalai ês hátsó szêlei,valamint czombjai ês lábszárai több

kevesebb zöldes tünettel; a kocsák ês a csápostor barnásak. Arcza mêlyedêsênek felsö rêsze

harántan párkányos, de a párkányzat nêha kissê enyêszetes. Halántélcain egy-egy .fog van. Vêg

teste kêt elsö hátszelvênyênek mellsö rêsze többnyire ibolyakêkes, a harmadik szelvêny gödör

csêi szabálytalanok, számosak ês meglehetösen nagyok, de a Ícözépen megszakítottak, végszélének

fogai erösek, közêpszerü nagyságûak, háromszögüek és egymás МЫ csaknem egyenlök, a kimet

szêsek kissê ivesek, a központi kimetszŕs szélcsebb, mint a két oldalas. Szárnyaí szennyesen áthit

szók, az @rek erösek, szurokfeketêk, a sugársejt csaknem egêszen zárt. _ б‘ Q; hossza

10_12 1"/~„. ‚

Chrysis mìùlula, Fahr. Syst. Ent. p. 359, n. 13. (1775); Spec. Ins. I. p. 457,n. 16.

(1781); Maut. Ins. I. p. 284,n. 19. (1787). _ Christ. Naturg. p. 402. (1791). _ Gmel. Linn.

Syst. Nat. Ed. XIII. Т‘m. 1. Р. V. p. 2746, n. 19. (1792). _ Fabr. Ent. Syst. II. p. 243, n. 21.

(1793); Syst. Piez. p. 176, n. 31. (1804). _ Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 126, n. 15'

(1806). _ Dhlb.. Monogr. Chrys. Suec. p. 11, n. 7. (1829); Exercit. Hym. p. 30, n. 9. (1831);

Dispos. p. 13,n. 24. (1845). _ Brullé, Hym. IV. p. 38, п. 23. O” 9 (1846). _ Ilhlb. Hym.

м. run. мы). т. ‘зzr. Kiìnös 1m1nvl'1w11. 1882. ш. 8

I



58

 

Europ. II. p. 214, n. 117. 07‘ Q (1854). _ $o11o1‹‚ Nass. Jahrb. Xlfp. 34, n. 13. (1856). .

Chevr. Chrysid. du Léman, p. 59. (1862). _ Tasellb. Hym. Deutschl. p. 151. (1866). _ Thoms.

Opusc. Ent. П. р. 108, п. 15. (1870). _ Schck, Progr. Gymn. zu VVeilb. p. 10, n. 9. (1870). -

Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrys. р. 15, n. 27. (1877). .- Ab. Anual. de Lyon. XXVI.

р. 42 et 44. (1879). '

Cl1rysí.~f riolacea, Scbrk, Faun. Boica. II. p. 844, n. 2196 (1801) (пес Panz.).

CÍ1„ryaia vyanochroa, Först. Verb. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 316, n. 78. Q (1853).

Szinezetêre nêzve a Chrysis ímligotea-n kivül nagyon hasonló a cyanea ês víolacea

hoz is; de ez utóbbiak más csoportba tartoznak.

Europa nagy rêszêben el van terjedvfz s Azsiában a Kaukázusbau ês Turkes'¿tâ.nban

is êszleltetett. Fabricius ês Dahlbom szerint Eszak-Amerikát is lakja.

Nálunk, (жgy látszik, ritka, mert eddig csak Krassó-Szörênymegyêben Rumunyestnêl

juliusban (Pável) ês Erdêlyben (Riess) találtatott.

b) А végtest felùl aranyos, de az elsö szelvény Ícék; a Úlwysis fulgída hímjénél u. m«íso.

dik szclvény mcllsö részén is egy na.q.'y kék folt шт.

24. Chrysis placida Moes.

Közêpnagyságû; teste ritkás, hamvas, de arczának laposdad mêlyedêse ezüstszinû

szörözettel fedett; ez, a meglehetösen szêles pofa ês csápjainak három elsö izülêke êlênk zöld

sziuüek, a többi ês a falámok baruásak; rágói vörhenyes-szurokfeketêk, tövön zöldek; arczának

mélyedése börszerüen pontozott, felül ékesen harántawrovátkás és Лeв рárk(бn.у12‚ a párkányzat

kissê harántan-ives, kék fvjtctòje és nyakszirte sürün ês nêmileg redösen-pontozott, halántéÄ‘ai.

»1ak oldalán egy-egy fog van. Лида kék, de elötorja ês mellênek oldalai nêmely helyeken zöl

desek. Végteste olyan szêles, mint a torj, csaknem tojásdad, felül meglehetösen domborû, s\"u'ün,

erösen s. nêmileg redösen pontozott, füzszínii-aranyos, de az elsö szelvén.y МА és hfítsó részén

zöldes.m.m1.1/színü szegêlylyel êkesitett, a második ês harmadik mellsö rêszêu keskenyen fekete

brouszszinü ês közêpen jól látható ormóval ellátott, a harmadik gödörcsêi mêlyek, közêpnagy-

ságûak, az oldalakou levök nagyobbak, vêgszêlênek fogai háromszögüek ês hegyesek, a köz_

bülsök hosszabbak, a központi kimetszés mélyen íves, a külsök kevôssê mêlyek. Czombjai zöl

deskêkek, lábszárai zöldesek, kocsái barnásak, sarkantyûi fehêresek. Szárnyai homályosan

átlátszók, az erek szurokfeketêk, a töpikkelyck kêkek, kivülröl zöldesek, a sugársejt felül bar

nás, tökêletlen, azaz a vêgen meglehctösen szêleseu nyitott. _ с’; hossza 71/2 "}’,„.

C'/zrysí.s placiflu, Mocs. Természetrajzi Füzctek. Vol. 111. р. 122, n. 10. O7' (187 9).

('/u‘,/s1is v;1:uIa1u»‘, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. р. 45 et -17. (1879) (au etiam Dhlb. ?)

A Ührysis.ful_l/1`da L. nöstênyêhez hasonló; de sokkal kisebb s nem tekintve már ma

gát az ivarkülönbsêget, különbözik töle mêg az által is, hogy: arczának mêlyedêse felül êkesen

hamántml-rovátkás ês êles párkányû, a párkányzat kissê harántan-ives; vêgtestênek kêt elsö

hátszelvênye vêgszêlên keskeny zöldes-aranyszinü szegêlylyel êkesitett, a második erösen ês

szabályosan pontozott, a harmadik vêgsö szêlênek êles fogai sokkal hosszabbak ês egymáshoz

közelebb fekszenek, a központi kimetszês keskenyen s mêlyen ives ês szárnyaiuak sugársejtje a

vêgên szêlesebben nyitott. Nagyságára, fejênek ês vêgtestênek alakjára ês rêszben vêgtestênek

szinezetêre nêzve a Chrysis ínaequaÍis-hoz legközelebb áll; de halántêkainak oldalán egy-egy

fog van, vêgtestênek elsö hátszelvênyc kêk, szárnyainak sugársejtje a vêgên szêlesebben nyitott-
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Budapest körül találtatott. _ E fajt Abeille Chrysís eœulans Dhlb. nêv Мaй Fran

eziaországból is emliti.

Észrerélel. _ А СИгуx1'x fwulans-hoz (Dhlb. Hym. Europ. II. p. 247, n. 137. д‘) igen

hasonlónak és vele közel rokonnak lenni látszatik s csupán ama fajnak tartanám, ha Dahlbom le

irása a mi példányunkra tökéletesen illenék; de egyebek közt már ama szavak: »hogy mind а két

oldalkimetszés szélesebb és kevéssel mélyebb, mint a központìx sem alkalmazhatók a mi pe'Idá.

nyunkra; mert ellenkczöleg, ennél a központi kimetszés sokkal mélyebb, mint s. két oldalas. _
Azonkivül a 017гу111Íx емыши hazája Dhlb. szerint »ismeretlen, talán Bengália.« E

\

25. Chrysis fulgida Linn.

Meglehetösen nagy vagy nagy, búzaviwígkék, ibolyakêkes vagy kevês zöldes helyek

kel. Arcza elül zöld, mêlyedêse felül párkányos; csápjai vastagok, barnásak, tövön kêkesek, ke

vês zöldes tiìnettel, az ostor kêt elsö izülêke felül kêkes; Í1alántékain egy.eg.1/ erös fog uan.

Melle többnyire zöldes. Vêgteste olyan szêles, mint a torj, az elsö hátszelvény Ínîza1,'irágkék,

a vnásodik a nò'sfény.nél egészen t1'izszínä-aran.'yos, fle a himnél e szelréuy mellsò' részén egу

uagy ibolyakékes zöld szegélyitfolttal ékesített, a harmadík mind a két ivarnál eggformcîn Hiz

szin1'i-a.ranyos, ennek gödörcsêi szůmosak, közêpszerü nagyságûak vagy kicsinyek, kerekdedek,

vêgszêle szêlesen ives, a fogak erösek,hfiromszögûck, a kimetszésel; szêlesen íuesel.‘, a nösfénynél

a közbülsò' szélesebb, mint az olrlalasok, ft himnél nagysfígra nézve egyenlök; az elsö hátszel

vêny pontozata erös, mêly ês kissê ‚дым, a másodikê valamint gyöngêbb ês sürübb, a harma

dikê igen sürü ês kissê redös ; hasa fênyes, zöld, kêk ês fekete foltokkal. Szárnyai szennyesen

átlátszók, ereik erösek, szurokfeketêk, a sötêtebb sugársejt többnyire egêszen zárt. _ @Q ;

hossza 9_12 “Д. 1

C/1r.1/sis falgída, Linn. Faun. Suec. Ed. II. p. 415, n. 1699. Q (1761); Syst. Nat. Tom. I.

P. II. p. 948, n. 7. Q (1767). _ Fabr. Spec. Ins. I. p. 455, 11. 7. Q (1781). _ Sehrk, Enum.

Ins. Austr. n. 783. Q (1781). _ Fabr. l\Iaut.Ins. I. p.ï283, n. 7. Q (1787). _ “11. Linn.Ent. III.

p. 257, n. 7. (1789). _ Christ, Naturg. p. 402. tab. 44. Iig. 10. Q (1791). _ Gmel. Linn. Syst.

Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. р. 2746, n. 7. (1792). _ Fahr. Ent. Syst. II. p. 240, n. 8. Q (1793).

_ Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II. p. 59, tab. XIV. fig. 6. Q (1801). _ Schrk, Faun. Boiva.

Tom. II. P. II. p. 343, п. 2194. Q (1801). _ Рanz. Faun. Ins.Germ. fasc. 79, tab. 15. Q (1801).

_ Fabr. Syst. Piez. p. 172, n. 11. Q (1804). _ Latr. Hist. nat. XIII. p. 237, n. 2. 'Q' (1805).

_ Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 126, n. 13. Q (1806). ._ Spin. Ins. Lig. I. p. 64. n.

4. Q (1806). _ Рanz. Krit. Rev. II. p. 102. о” Q (1806). _ Shuck. Ent. Mag. IV. p. 164, n.

3. Q (1837). _ Zett. Ins. Lapp. p. 433, n. 1. о7* Q (1840). _ Dhlb. Dispos. p. 9, n. 6. б‘ Q

(1845). _ Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 304. Q (1853). _ Dhlb. Hym. Europ. II.

p. 245, n. 136. од Q (1854). _ Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 31, n. 8. д‘ Q (1856). _ Eversm.

Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 557, n. 9. оP* Q (1857). _ Chevr. C-hrysid. du Léman, p.

75. о?‘ 9 (1862). _ Smith, Ent. Annual. p. 88. (1862). _ Taschb. Hym. Deutschl. p. 151. Ö* Q

(1866). _ Schck, Progr. Gymn. \Veilb. p. 11, n. 12. о” Q (1870). _ Thome. Opusc. Ent. II.

p. 108. d' Q (1870). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 45. (1879).

(`Í1r.1/»r1ls ornah‘í:r, Christ, Naturg. p. 403, tab. 44, fig. 12. Cf' (1791).

Cl1г.1/sis Stau1leru, Jur. Hym. p. 296, tab. XIII. Iig. 9. О? (1809). _ Spin. Ins. Lig. II.

p. 169, n. 14. а (1809). _ Shuck. Ent. .\Iag. IV. p. 165, n. 4. d“ (1837). _ \Ve¿„,. B„1|,.t.

S*
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Acad. Brux. р. 175. (1839): — Blanch. Hist. nat. III. 5. од (1810).  Först. Verb.

nat. Vein prcuss. Rheinl. X.. p. 304. Cf' (1853).

C'/«r1/siv Stondcra, Рanz. Faun. Ins. Germ. fasc. 107. tab. 12. Cf' (1809).

Chrysis ucellala, Blanch. Hist. nat.,I[I. p. 295, n. 2. Q (1840). (excl. Lep. syn.).

"J . .

‘Cl

F’

Egêsz Europában közönsêges, mêg a legêszakibb tájakon is: Oroszországban êpûgy’

mint Szibêriában ês Kamtsatkában; êszleltetett a Kaukázusban is.

Nálunk sem ritka. Elöfordult: Budapest mellett (Friv.) Dabas határán (Metelka);

Komáromm. Duna-Örs körül màj. 25. ês jun. 8. (Biró); Trencsênm. \Vratna mellett (Friv.) ;

Zemplênm. Homonna (Mocs.), N.-Mihály s Szöllöske máj. 28. (Chyzer) ês S..A.-Ujhely körül

(Madarász); Nagyváradnál (Mocs.); Temesm. Uhna mellett (Anker); Szörênym. a mehádiai

Herkules-fürdönêl (Friv.). _ Erdêlyben (Ricss). .

c) А uégtest búzauíráqkék, íbolyakékcs tünettel és felül aran.1/os szallagokkal.

‘ 26. Chrysis semicincta Lep.

Egyik a legszebb fajoknak. Teste kissê vonalszerü. lfîje kék, fejtew,'е elülröl vagy egy

Í1m'cintan-íves zöldszínü vonallal, .vagy három zöldes folttal jelölt; arczának mêlyedês kêk,

sürün ês hörszeri'1en~pontozott; csápjai kissê rövidek, barnásak, tövön zöldeskêkek. Tmja kék,

de elöto1ja felül, paizsa «fs utópaizsa rezеs-, vagy zöldes-arm1yosak, valamint a középmellolda

lak is. Végteste olyan szêles, mint a torj, sûrün ês meglchetösen erösen pontozott, búzavírágkék,

¿bolyake/kes tünettel, az elsö Í1átszelvényt vagy rezes-a1'an.1/os, vagy zölcfes-aranyos, csaknem az

egész szelvényt bqfogó задев szalag, a másodíknak hátsó részét színtén egy if/en задeв, e1й1rb'1 Ícét

szer ívesen Ícimetszett s a Ícözépen háromszög alakban Íceskcnyen elöre menö aranyos szalag ékesíti,

a har1nculiÍ.: hátszelvé11y lvúzav1Írá.qkék, a nò'stényuél a .r}ödörcse'Íc e1!!“ egy keskeny haránt zöldes,

a hímnél egy széles zöldes.arar~yos folttal, gödörcsêi nem számosak, szêtválasztottak, közêpszerü

nagyságûak, külsö fogai rövidek, háromszögüek, jól kivehetök, a közbülsök igen rövidek,tompák

ês enyêszetesek, a központi kimctszês nagyon gyönge, a külsök kissê ivesek, szêlesebbck, s ez ok

ból a vêgszêl gyöngêu hullámosnak tünik fel. Lábai zöldeskêkek, a kocsák barnásak. Szárnyai

meglehetösen átlátszók, a s1ngárscjt a vêgên nyitott. _ оP' Q ; hossza 7_7 Ч, ’"'/,„.

C/«ry.§-is senu'cím.ta, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 127, n. 21. о7 tab. VII. fig. 15.

(180.6). _ 1)111ъ. Hym. Europ. II. p. 242, n. 134. д‘ Q (1854). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI.

11.45 ee 41. С; Q‹1з7э). .

Chrysis írnpcríal1'¿s, Dhlb. Dispos. p. 1 1, n. 7. (1845).

C'/u.1/'sis frícolur, Luc. Explor. de 1’ Algér. Zoolog. III. p. 309, n. 350. (1849).

Kêk vêgteste aranyos szallagjairól _ melyhcz hasonló nincs több a magyar faunábau

_ könnyü fölismerni.

Hazája: Franczia- ês Spanyolország s Eszak-Afrikában Algier.

Észrevélel. - Drefwsen, illetöleg Dahlbom szerìnt e szép állat bazánkbau is él. Nekünk

azonban eddig csak francziaországì példányaink vannak, melyeket Lichtensteintól és Péreztöl kap

tam. _ Hazánk faunájába fülveendönek tartottam, mert ucm lehetetlen, hogy Magyarország déli

reszeben csakugyan él.

d) А végtest Ícét elsö hátszelvényc aran1/os, a harmadik egészen Í6ék,' de az utóbbi (ь

Chrysís Rambumïnál oldalaín a‘rany.foltos.

fr) А torj ís felül aranyos.

 



si

27. Chrysis cingulicornis Först.

A nöstêny: közêpszerü nagyságû, hosszas, búzavírágkók ; feje, czombjai és lábszfírai

hasonló szinüek, fqjtetòje.feketés-íbolyakék, csápjainak három elsö izülêke zöld, 11 többi ês a

kocsák barnásak, homlokán jól látható haránbpárkányzat van, arczának mélyedése börszcrüen

pontozott ,' elötorja és utópaízsa zöldes-, középtorja és paízsa tüzszinü-aran 1/os; feje, torja ês

vêgtestênek hátszelvênyei sürün ês meglehetösen erösen s kissê redösen-pontozottak; vêgteste

olyan szêles, mint a torj, hosszas, a két elsö hátszelrény aranyos, de az elsönek a töve és a har

madík ibolyakékes.bázavírágkék, ennek a közepe gyakran zöldes, mintegy 12 gödörcsêje meg

lehetösen mêly, nagyságra nêzve egyenlötlen, fogai közöl: a külsök rövidek, a közbülsök na

gyon rövidek ês igen gyöngên ivesen-tompák, a kimetszêsekböl: a központi kissê szögletes, a

külsök gyöngên ivesek; hasa b1'1zavirítgkêk, zöldes ês ibolyakêkes foltokkzll; szárnyai homályo

san-átlátszók, a sugársejt a vêgên kissê nyitott. _ Hossza 6_7 ’",§„.

A him: zöld; feje, czombjai és lábszárai hasonló szí11üek,f`v.jtet«'/:jc fcketés-ibol.1/akék,

csápjainak nêgy elsö izülêke zöld, a többi rò'tsárga, barnás gyüri1.zettel, közêptorjának közbülsö

karalya elül kêkes _ máskêp a nöstênyhez tökêletesen hasonló.

C'l1r1/siа c1'nguIí«:ur11ís, För.'~:t. Verh. nat. Ver. prcuss. llheinl. X. p. 313, n. 75. о2' (1853)

sec. spec. typ.

A Chrysis virídula-hoz igen hasonló; de állandóan kisebb ês sokkal karcsûbb, arczá-

nak mêlyedêse börszerüen-pontozott, a közepên igen finomul nem haríintan-rovátkás, teste min

denütt (föleg vêgtestênek harmadik hátszelvênye) sürübben ês finomabban pontozott, gödörcsêi

kevêsbbê mêlyek. . .

. Úgy látszik, hogy e kevêssê ismert Гaj hazánk kizárólagos sajátja. Elöfordult: Buda

pestnêl a Farkasvölgyben jun. 5 (Biró), a Sashegyen jun. 8. (Friv.), a Gellêrthegyen jun. 9,

12, 20. ês aug. 15. ês 25. (Moes.), a kincstári erdönêl jun. 12. (Moes.) ês jun. 15. (Biró). _

Erdêlyben Erzsêbetváros mellett jul. 15. (Moes.).

28. Chrysis Virídula Linn. (bidentata Linn.).

Nagy, hosszas, sürün ês erösen pontozott. Fqje kék, jbjtetijjc fekctés-ibol.1/akék; arczánnk

melyeelése szêles, igen fínomul harántan-ro1:átÍuís, szêlein börszerüen pontozott, felül enyêsze

tesen vagy jól láthatóan párkányos; csápjai rövidek, vastagok, barnásak, a három elsö izülêk

zöldeskêk. тjа sürün ês erösen kissê reczêsen-pontozott, búzavirágkék, melloldalai több

kevesebb zöldes tünettel; elö- és köz«fpfo1jft felül, paizsa és utópaizsa pedig rezes-aran../osnk.

Vêgteste olyan szêles, mint a torj, ês olyan hosszû, mint a fej ês a torj együttvêve, hátszel

vênyei erösen ês meglehetösen s1"1rüu pontozottak, а kéc elsö tüzszín1’¿-amnyos, amaz kéke.~1,

cz keskenyen feketés-lwonszszínü, «I harnu1.dik búzavírágÍcék, а Í 'bze'pcn zöldes tünettel, vêgelötti-

sora a közêpen megszakitott, gödörcsêi számosak ês mêlyek, egyenlötlen nagyságûak, vêgszê

lênek fogai közöl: a külsök rövidek, háromszögüek, a közbülsök igen rövidek, szêlesek, gyöngên

iveserY.tompák, a központi kimetszês igen gyöngên kissê szögletes, a külsök szêlesen gyöngên

ivesek; hase zöldeskêk, tövön fekete-foltos. Lábai kêkek vagy zöldeskêkek, kocsái barnásak, a

sarkantyûk szennysárgák. Szárnyai szennyesen-átlátszók, a sugársejt kissê nyitott. -_ 9 ;

hossza 8_10 ‘ум.
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A him: a nöstênyhez egêszen hasonló, de f«¿je, melle, lálzai és 1ré.qtestének harmadik

Í1átszel1'ényv jobbára zöldfsek, csápostora vaq.1/.fel'1'il barmís, (Мal rò'tsfírgás, vagy egêszen rötsfírga,

barmís gy1'irüzettel.

C'l1rya1's1fù.ùl11ln, Linn. ]:`aun. Suec. Ed. II. p. 415, n. 1668. O7' (1761); Syst. Nat. Ed.

XII. Tom. I. Р. II. p. 948, n. (З. д‘ (1767). _ Sulz. Abgeb. Gesch. d. Ins. p. 193. (1776). _

Vili. Linn. Ent. III. p. 257, n. 6. cf' (1789). _ Christ. Naturg. p. 404, tab. 45, fig. 2. С? (1791).

_ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. I’. V. p. 2746, n. 6. O” (1792). _ Dhlb. Dispos. p.

11,n. 45. о” 9 (1845). --'1‘110m». Opusc. Ent. 11. р. 107, п. 9. (1870).

‘ CÍ1r.1/sis bídentaln, Linn. Syst. Nat. Ed. XII. Tom. I. P. II. p. 947, n. 2. Y (1767). _

мы. syn. 11:„t.11. 858,n. 7. S2 (ню); Spec. Ins. 1. р. 451;, n. э. S2 (1781); 1111.1t. ш. 1. р.

283, n. 10. Q (1787). _ Vill. Linn. Ent. III. p. 256, n. 2. Q (1789). _ Christ. Naturg. p.

398, tab. 44, fig. 2. Q (1791). _ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2745, n. 2.

9 1792). _ Fabr. Ent. Syst. II. р. 241, n. 11. Q (1793). _ Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 77,

tab. 15. (1801). _ Fabr. Syst. Piez. p. 173, n, 16. Q (1804). _ Lep. Anual. du Mus. Hist.

nat. VII. p. 128, n. 23. Q (1806). _ Dhlb. .\Iouogr. C-hrys. Suec. p. 8. n. (1829); Exercit.

uym р. 29, п. 4. d* ‘З (1831). - slmck. нм. Mag. 1v. р. 165, n. в. Q (1837). -- Wesm.

Bullet. Acad. Brux. p. 175. (1839). _ '? Först.Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. Х. р. 306. (1853).

_ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 257, п. 142. о7' Q (1854). _ Schck. Nass. Jahrb. XI. p. 33, n. 11.

о7' (-2 (1856). _ Eversm. Bullet. de 1VIoscou. XXX. Nro IV. p. 561, n. 14. О?‘ Q (1857). _

Che\'r. Chrysid. du Léman, p. 51. о” Q (18621. _ Smith, Ent. Annnal, p. 90. (1862). _

Taschb. Hym. Deutschl. p. 151. (1866). _ Schck, Progr. Gymu. zu Weiib. p. 11, n. 16. O7' 9

(1870). _ Ab. Annal. de Lyon. X\'\‘'I. p. 49 et 50. (1879).

C'hr.1/xrle «1urm.u, Christ, Naturg. p. 405, tab. 45, fig. о” (1791).

c'/„-..,.„«;.¢ .z1'fm'.1.1.1„, Fab». Ent. syst. suppl. р. 258,n. 15_l6. о" (1798). _ Coqueb.

Illust. Icon. Ins. Dec. II. p. 58. tab. XIV. fig. 2. «f' et fig. 3. Q (1801). _ Fabг, Syst. Piez. p.

174, n. 22. «f (1804). _ Lu.tr. Hist. nat. XIII. p. 238, n. 5. (1805). _ Lep. Annal. du Mus.

Hist. nat. VII. p. 127, n. 20. (Í Q (1806). _ Spin. Ins. Lig. II. p. 170, n. 15. (1808). _ Luc.

Explor. de l'Algér. Zoolog. III. p. 306, n. 344. (1849).

‘E’ C1u71/sis pulcherrùna, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 127, n. 19. tab, VII. tig.

15. о” (1806).

Elampus штампа, Luc. Explor. de 1'A1gér. Zoolog. III. p. 310, n. 352. (1849).

Egêsz Europában el van terjedve; êszleltetett azonkivül Kis-Ázsiában, a Kauká

zusban ês Oránban Észak-Afrikában is.

Nálunk sem ritka. Elöfordult: Budapestnêl a kincstári erdönêl máj. 15. (Biró), a

Gcellêrthegyen jun. 12. ês aug. 9. (Mocs.); Mármarosm. Csornaklêvánál (Pável); Zólyomm. a

Korytnicza-fürdönêl jul. (Mocs.); a Bihar-hegysêgben Budurásza helysêgênêl (Friv.). Temesm.

Uïmánál (Anker). _ Szlavoniában Dálja mellett (Moes.).

29. Ghrysis Ramburi Dhlb.'

Nagy, sürün ês erösen pontozott, búz«1virágkëk,~ a #mj «.1 hímnél felül hasonló színü,

kevés zöldes tünettel; de а. nö's1«v’n.1/n«'Í. az .elö- és Ícözffpforj felül és a paizs rezes-aranyos. Végtes

fének két elsö hátszclvénye aranyos, az elsö' klik, a Íßarmadík b1ìzavírcfgkék, s oldalait egy

egу vneglehetäsen mtgy afranyos, zöld színnel szegélyezett folt ékesíti, gödörcsêi számosak, közêp
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szerü nagyságûak ês kerekdedek,fogai röuidek, háromszögüek, a központi kimetszês kissé íves,

az oldalasak szêlesebbek; a nöstény hаза fekete-bromzszínü, Ícékes foltokÍcal, a hímé fekete) a

2-3 szelvény végszële „мы гё1deв-аrаnуов foltokkal. Szárnyai átlátszók, közêpen kissê szennyesek,

a sugársejt a vêgên kevêssê nyitott. _ о" Q ; hossza 8_9 “д.

C'Í1r_r/sis Ram.bur¿, Dhlb. Hym. Europ. Il. p. 249, n. 138. О” Q (1854). _ Ah. Annal.

de Lyon. XXVI. p. 46. et 48. (1879).

A Chrysis ríridula Linn. nöstênyêhez hasonló; de utópaizsa kêk, vêgteste harmadik

szelvênyênek oldalait aranyos folt êkesiti s vêgszêlênek fogai jobban szembetünök. _ A himet

termêszetben nem ismerem.

Svájczben, Olasz- ês Slmnyolországban egyike a legritkább fajoknak.

Nálunk is csak amaz egy nöstêny pêldányban fordult elö, melyet 1880. julius havában

Jassenova mellett Iemesmegyêben találtam.

z?) А torj.fel1'tl kék, rаgу zöld és

30. Chrysis splendidula Rossi.

Meglehetösen kicsiny, vonalszerü, шrcта test.ii állaf.

A nöstêny: [фа és forja b1ìzarirágkék, de paizsa többnyírc zöldes. I.'ffgtcste hosszas,

karcsú, olyan szêles, mint a torj ês olyan hosszû, mint a fej ês a torj együttvêve, а két вы

h«itszelrénye tüzszinü-, ragy zöldes-aran.yos, sI'u%'1n s meglehetösen erösen nêmileg redösen pon

tozott, а har.madik beìzarirágkék, kevés ibolgakékes s a gödörcsék elött zöldes tünettel, sürün ês

egyenlötlenül pontozott, gödörcsêi egyenlötlen nagyságûak, mert nêmelyek összefolynak, mások

szêtválasztottak, fogai erösek, hegyesek, háromszögüek, csaknem egyenlö hosszûak, azaz a köz

bülsök csak elig nagyobbak, mint az oldalasok; a központi kimetszês mêlyebb, de valamivel

keskenyebb, mint az oldalasok; hasa fekete, kêk, zöldes ês aranyos foltokkal. Lábai vagy zöl

deskêkek vagy kêkeszöldek, a kocsák barnák. Szárnyai átlátszók, közêpen kissê szennyesek, a

sugársejt csaknem egêszen zárt. _ Hossza 51/2_6 "‘/,„.

A him : .feje és to1ja zöld ,' de .fe¿jtet<"g`e és középto1ja sötét íbolyakék, valamínt ilyen színíí

a. 1'égtest Í1arnmd1Ík hátszclvénye ís, mely.nckf0ga1Í valamí1:el rövídcÖÖek.

C'/wysis aplemlidula, Rossi Faun. Etr. II. p. 78. п: 850. (1790). _ Illig. Rossi Faun.

Etr. Ed. II. tom. II. p. 125, n. 850. (1807) (exel. Oliv. syn.). _ Dhlb. Dispos. p. 9, n. 7. (1845);

Hym. Europ. II. p. 254, n. 141. O” Q (1853). _ Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 77, n. 18. (1856);

Progr. Gymn. zu \Vei1b. p. 11, n. 13. (1870). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 47. et 53.

с?‘ Q (1879).

(,'l1r.1/sis anulís, Fört. Verh. nat. Ver. prcuss. Rhcinl. X. p. 306. (1853) (nec. Spin.)

sec. spec. typ.

C/n~.1/¿fis ornata, Schck, Nass. Jahrh. XI. p. 32, n. 10. (1856).

ст-уддe inspcrata, Chevr. Mittheil. Schweiz. entom. Gesellsch. III. Nro 6, p. 265, n. 1.

о‘ (1 это). .

Ritkábban Észak-Europában is elöfordul, de leginkább gyakori Dêl-Europí.ban ês

Kis-Azsiában.

Nálux1k nem ritka. Elöfordult: Budapestnêl a Sashegyen jun. 8. (Friv.) ês aug. 20.

(Moes.), a Gellêrthegyen jun. 12. (Mocs.), jun. 20. ês 29. (Biró), a kincstári erdönêl j1m. 12. és
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2. (Mocs.); Duna-Örsn1':l Komáromm. máj. 22, 24. ês jun. 6. (Biró); Zemplênm. Gcsztelv

mellett jun. 10, Szomotornál jun. 27. ês S.-A.-Ujhelynêl jul. 4. (Chyzer).; Krassó-Szörônyme—

gyêhen Rumunyestnêl juliusl‘1cn (Pável.)

31. Chrysis cyanopyga Dhlb.

Mindkêt ivm' a (7/п7/ы'з .«~pz«»„.1«'«1„z«-. ivarаihoz egêszen hasonló; «le ra1a.mível nagyobb

«fs sokkal köpczösebb, М1áf neт olyrm kr1wsú, torja.fel1'il s1'1'r1'1'bÍven és .fínomиbïmn pontozott, 1'v’.q

iegtg másgdik szel1:е’n.1/éneÍc jól или“ ormcfju ran, iбог .feketës-br011-Szszín1'í , «t Ílurmu«Íík szf»l1fŕn..y

_1}öfliìrc~s«:"1Í 1nc'l.1/ebbek s r«,'.«7szc'lv'neÍc «1.fo.qa1` erö'sebbek. _ о” 9 ; hossza 6‘,'2_7 "','§„.

C/n../sfs rm.s1'«:olur, Luc. Explor. de l'Algér. Zoolog. III. p. 305, n. 342. (1849) teste Ab.

(nce. Spin.)

Cllrysiа q»/anopyyn, Dhlb. IIym. Europ. II. p. 253, n. 140. С?‘ Q (1854). _ Evesm.

Bullet. de Moscou. XXX. Nro IV. p. 557, n. 8. (1857). _ Rad. Horae. Rossicae. III. p. 305, n.

36. tab. IV. Eg. 22. (1865—66). _- Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 15, n. 18. (1870). -_

Rad. Fcdts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 19, n. 37. (1877). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI.

р. 47.11t 58.0” <2 (1879).

C'/n..1/xis vl/a11up.«/«/11 Dhlb. rar. flomínula, Ab. 1. с. р. 47. ct 54.

Hazája: Dêl-Tirol, Francziaorszíig, Oroszországban: Kazan, Orenburg, Ural,Tur-

kesztán ês Észak-Afrikában Algier.

Nálunk csak pí1r pêldányban fordult elö Budapest mcllett: a Gellêrthegyen jun. 12.

(Moes.) ês a kincstári edrönôl jun. 12. (Mocs.). .

с) А r«'.qtest mind а három Íwítszvl1fénye m'«m`1/os, «le а ÍuwmadiknaÍc Mgszffle МПа.

и) А paizs (mikênt az egêsz torj) Írék.

32. Chrysis Sybarita Först.

Meglehetösen nagy, Мza.r1'rá_ql‘e’/с; arcza, nêha elötorja s közêpto1já11ak oldalkaralyai

ês melloldalai zöldesek; arczának mêlyedêse meglehetösen mêly, fênyes, börszerüen pontozott,

közêpen csatoruás, felûl párkâ.nyos; csápjai rövidek, nem vastagok, barnásаk, tövön zöldesek,

а harmadik 1'z nem, ищу csak a.lig hosszabb, mint а ncgyedik. Torja sürün s crösen pontozott,

nêmileg börszerü. Ve'.qtestém'Íc míml a Í1árom l1átszelr1ír1ye zöldes- ragy t1'ízszín1'i.aran.1/os, de r1

Íuwmudik 1'«f.«/szële a .«/ö1lörcs1"ktiil kezdve Едc, az еls«'1' szel1‘1íny Ícissu' szétsz0rta.n, de megleÍ1elösm

crösen, а 2_3 sürün, sokkal fínoma.bban és né.1n1Íleg re1l«'isen ponlozott, а másodiknak а 1'«".qзz1f.'le

Íccskenyv11 bíbor fünctií, a harmadiknak fogai rövidek, háromszögûek, a kimetszêsek gyöngôn

ivesek, a központi valamivel szêlesebb, mint az oldalasak; hasa zöldeskêk, nêha fekete-foltos.

Lábai zöldeskêkek, а korsák bmmísuk. Szárnyai átlátszók; közêpen kissê szennyesek, a sugíir-

sejt csaknem egêszen zárt, a szegélyér gyöngén hajlott. _ d" 9 ; hossza 8_9 ’"/„,.

(.'hrysix Sg/Ímrilа, Först. Vcrh.nat. Ver. prcuss. Rheinl. X. p. 309, n. 72. о”(1853)

sec. spec. typ.

0/.fyga „„«..1.'.«,c1.e.-1-.ch.-ysid.du Lemm1, р. 62. d' 9 (18e2)(„e¢.sp1n.)

C'/1r.1/а1ls Cherrierí, Ab. Annаl. de Lyon. XXVI. p. 55. et 66. (1879) (nec. Moes).

C'/ry.sís rn1alís, Spin. rar. íncwrta, Rad. Horae Rossicae. XV. p. 145. (1879).
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7 ('/„...,...‘r. „„„1.'.~, Dhlb. Hym. Europ. 11. р. 263, п. 140. о“ 92 (1854). _ Eversm. вицe;

«lc Moscou. XXX. Nro IV. p. 560, n. 1.3. (1857). _ Rad. Horse Rossicae. III. p. 30.6, n. 40.

tab. V, fig. 25. (1865_66). _ Schck, Progr. Gymn. zu VVeilb. p. 11, n. 14. (1870). _ Rad.

Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 21, n. 40. с? Q (1877).

`? C/n~_1/sek m«1ryi1mlis, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 31, u. 9. а 1856).

E synonymok kêtsêgesek, miután a (Q'Í1r.1/.~fí.~< «n1alís Spin. nêv alatt ismert faj csak

ujabb idöben különittetett el kêt Гайra.

Hazája biztosan csak Svájcz, Francziaország s a Kaukázus.

Nálunk ritka s csak kevês pêldányban fordult elö: Budapestnêl a kincstári erdönêl

jun. 14. (Mocs.); Komáromm. Duna.Örsnêl jun. 6. ês 20. (Biró); Homonna lnellettZemplênm.

juliusban (Moes.) ; Temesm. Ulma körül (Anker).*

р’) А paizs (ri nöstênynêl az utópaizs is) m'unglos.

33. Ghrysis scutellaris Febr.

Az ivarok szinêzetre nêzve egymástól nêmileg eltêrnek.

A nöstêny: közêpszerü nagyságû, b1îzm'irfígkék, kevês zöldes helyekkel, föleg a ho1n

lokon, az elötorj mellsö rêszên s 11 melloldalakon, nêha a közêptorj oldalkera1yain is. Paizsa

wzes-, utópaízsn, zöldes-cnvn1yos.. Arv.z«« kék, alul a szájszervek körül zöld. Csápjai barnásak, a

kocsán ês nêba az ostor kêt elsö izülêke felül kêk. T'e’.qteste sürün, meglehetösen erösen s kissê

redösen pont0z0tt,.fvl1ìl tiìzszínü-arunyos, ct harmc1rliÍ» háfszel1ény 1'e'gszéle a qöclörcsékfú'l Ícezdre

Ífázańrágkék, nêha kevês zöldes tünettel, fogai фeн тЕБгЁсЁelо, tampák, а Ít‘1'met.~1z«fsvÍ.: gyöнgŕn

íresek, a gödörcsêk mindkêt ivarnál közêpen megszakitottak, számosak ês mêlyek, a második

lnîtszelvêny töve feketês-bronszszinü; hasa zöldeskêk. Lábai kêkesek, a kocsák barnák, a

himnêl világosabbak. Szárnyai átlátszók, közêpen kissê szennyesek, a sugársejt tökêletlen. -

Hossza 8_9 ‘",1„.

A him: arcza egêszen zöld, s azt sokkel sI’u.i‘1bb ezüstszinü szörözet fedi; ради1

zölrlvs.ru.auyos, 'uto'pm`zsrt kék, 1'e'gtesténeÍc elsö Í1átsznl-vénye inka'b5 zi1'lrl@s.aranyos, rt többi ís Матí

ziiды, а harmruIílmuk fogai még k1`sebbek, fompábbak, vnintegg Ímllrímosиn hajlotf«1k s lábm'

ziìÍ(IvsÍcv’ÍceÍxf.

I.'/11.,/s1is xculellm~1's, Fahr. Ent. Syst. tom. IV. p. 458. 9 (1794); Ent. Syst. Suppl. p.

257, n. 4_5. Q (1798); Syst. Piez. p. 171,n. 5. (180-I)._ 1)h1b. Dispos. p. 10,n. 12. (1845);

Hym. Europ . II. p. 265, п. 147. ¿jl Q (1854). _ Schck, Nass. Jahrh. Xl. p. 77,n. 21. (1856).

_ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 49. OP* Q (1862). _ Rad. Horae Rossicae. III. p. 306, n. 41,

tab. V. Iig. 26. (1865_66). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veil|1. p. 15, n. 15. (1870). _ '1‘homs.

Opusc. Ent. II. p. 106, n. 6. (1870). _ Ah. Annal. du Lyon. XXVI. p. 76. et 90. (1879).

 

C’/up1/s-is segv11r11lala, Dhlb. Monogr. Chrys. Succ. p. 9, n. 4. (1829).

Chr./sis Íïoxmhaum.1', Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 322, n. 82. Q (18531.

* A ralódi Chrysís anali# Spin. Ab. (Dah1ho1niChevr.) szintên ellîfordulhat hazánkban, s azêrt annak

a föjellegeit itt közlöm :

A Ch.ry.« is Sybarîta-hoz nagyon hasonló; defkevêssel nagyobb es szêlesebh, csápja valaшivel vasta

Lfabb. a harmadílc1’:: sokkal hosszabb, m.1'n¿ a negyedik, végtestének hátаz¢l1:é1\yei'csaknem eg.1¿far.mán meglel1efö

sen .11'írIi11 és eró'.9c11 pantozottak, lso«rsái rò'tlm.rmik, a szdrnyak szegélyera kîsaé szöglelvsen Найoи.

Hazája : Sví1jcz,Olasz- es Francziaország ês a Kaukázus.

м. тип. AKAD. ш. nszr. KüI.1'ì.\x 1uAi1v.'1\:rA. 1882. ш. 9
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. Europa ищу‘ rêszêben el van terjedve, de az êszaki vidêkeken ritkább, mint a dêlibb

fekvêsüeken. A Kaukázusban is êl.

Nálunk nem nagyon ritka. Elöfordult: Budapestnêl a kincstári erdönêl jul. 2. (Mocs.),

a Gellêrthegyen aug. 20, szeptember 6. ês 14. (Biró), a Gellêrthegy alatt aug. 4, 26. ês szept.

9. (Mocs.), a Svábhegyen aug. 29. (Moes.) ês Zólyomm. a Szliács-fürdönêl juliusban (Moos.)

f) А wjqfesf mínd a három ha'tszel1rénye aran]/os, de a harmadiknaÍc a végszéle 1>ronszszím'i.

34. Chrysis bicolor Lep. ,

' Közêpnagyságû, zöldeskék; szájvêdöje zöld, fejtetöje ibolyakêkes, nêha egyes arauyos kis

foltoklial. Elöto1ja .felül íbolyftkëlfes, 1nellsörész1f'11 egy, többnyire 1nеqszakított zöldes- és rezes

aranyos szalaggal. Középtorjának Iuíta rezes- vagy zöldes-arnn.1/os, a közêpen ritkán bronszszinü

vagy zöldes; paizsa kissê pûposan domborû, utópaizsa ês utótorja zöld vagy kêk. Meglehetösen

erösen, de nem nagyon sürün pontozott ve'qteste tüzszínü-aranyos, nêha egyes helyeken, föleg

az elsö szelvêny vêgszêlên, zöldes tünettel, a 2_3 töve feketês, a harmadiknak vëgszéle barnás-,

feÍcete's- vagy bíboros-bro11szsz.ín1'i, .fogai k,icsin.1/ek, to-mpa'l.=, а Кбzфзёй hosszabbak, az oldalasak

,q.yaÍcran1`gen rör1'cleÍc, söt néha míncl a négy .fog annyira rörùl és tampa, hogy a 1'égszél csak

.qyöngén hu.lZa'mosan hajlotmak tünikfvl, a központi kimetszês keskeny, az oldalasok szêlesek.

_ д‘ 9 ; hossza 6_8 "'1,„.

Van pêldányunk, melynek aroza ês homloka zöld, vêgtestênek harmadik hátszelvênye

egêsz a gödörcsêkig bibor-aranyos.

(,‘/u.1/»nä bicolor, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 127, n. 18, tab. VII. fig. 13. („Я

(1806) (nec Dhlb.). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 77. et 94. et rar. Grí/fodoí, Ab. l. c.

Cl1гy..~í~s succíncla, Рим. Faun. Ins. Germ. fasc. 77. tab. 16. о” (1801) (exel. syn.) (nec.

Linn.); Krit. Rev. II. p. 102. (1806). _ Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 10. n. (1829). _

Shuck. Ent. Мagaм. IV. p. 166, n. 7. (1837) (excl. syn.) _ Dhlb. Dispos. p. 10, n. 10. (1845);

Hym. Europ. II. p. 268, n. 149. Од Sg (1854) (excl. Linn. et Fahr. syn.). -- Schck, Nass. Jahrb.

XI. p. 33, n. 12. (1856). _ Eviarsm. Bullet. de Moseou. XXX. Nro IV. p. 561, n. 15. (1857).

_ Smith, Ent. Annual p. 91. (1862). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 11, n. 15. (187 0). _

Thoms. Opusc. Ent. II. p. 107, n. 10. (1870).

('/n..1/s1'.». lllígvń, \Vesm. Bullet. .Acad. Brux. p. 176. (1839). _ Fört.Verh.nat.Vcr.

preuss. Rheinl. Х. р. 306. (1853). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 43. а gg (1862).

A Chrysi¢ succinctwhoz tökêletesen hasonló; de vêgtestêuek a vêgszêle más alakû.

Lappország kivêtelêvel egêsz Europában el van terjedve; de a dêlibb vidêkeken

ritkább.

Nálunk is ritka, mert eddig csak három pêldányban fordult elö: Pestmegyêben Puszta

Pcszêren (Friv.) ês Kis-Szentmiklósnál (Sajó). _ Erdêlyben (Riess.)

g) А végtcst mind a három hátszelrénye egészen aranyos.

35. Ghrysis inaequalis Dhlb.

Közêpnagyságû, búzar1Írfígke'Íc. Végteste zöldes- vagy Í1ronszszín1'1'-aranyos, eröseu ês

csaknem egyenlöen, de nem sürün pontozott, a másodíknak és а harmadíknak jo’l látható ormo.'ja

ran, s mind kettö tövön fekete-bronszszin1i, a harmadiknak gödörcsêi mêlyek, kerekdedek ês
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közêpnagyságûak, foga1' erösek, meglehetösen hosszúak, háromszögüek ês hegyesek, a két Miz

bíilsò Iáthatóan hosszabb, mint az oldalasok, а központi Í»'vÍmct.sze's keskmy e'sme’l.1/en íres, az olda

lasok kissê szêlesebbek ês kevêsbbê mêlyek; hasa zöldeskêk. Szárnyai átlátszók, közêpen kissé

sötêtebbek, a sugársejt a vêgên keskenyen nyitott. _ Hossza 7 ’”/„.. ‘

A himnêl: az arcz mêlyedêse, a torj csaknem egêszen, a c<ípl\'oe.~'z'in бы az ostor kêt

els() izülêke felül, a czombok ês a lábszárak zöldesek.

C'Ín'.1/.<n's JÍ11a«"(,]ualì8, Dl1lb, Dispos. pl 8, n. 4. Q (1845); Нym. Europ. II. р. 278, n. 156.

Cf' Q (1854). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 68. ¿E Q (1862). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI.

р. 51;. (1879). .

(I/1г.1/xí.« ffmfmp/ ryx, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 325, n. 84. 5,; (1853),

E fajt: vêgteste hátszelvênyeinek pontozatáról, a 2_3 jól látható ormójáról s {Мeд

egyenlötlen nagyságû fogairól, a következö rokon fajoktól könnyü megkülönböztetni.

Hazája: Tirol, Бváучи, Olasz- és Francziaország, Korsika ‚идete ês Kon.<tantìníipol.\.

környêke.

. Nálunk nem uagyon ritka, de csak hazánk központi rêszêben gyüjtetett: Bmlapestnêl

a Gellêrthegyen jun. 9, 20. ês aug. 1. (Moes.) ês a Sashegyen jun. 25. (Biró).

36. Chrysis Chevrieri Moes.

Nagy, me.qleÍ1et«'1'sen k.'ipczös «fs széles, 1112.zavínígkék. Végteste felfül töÖZm.yire zöl«les

a.ranyos, a második tövön nêha keskenyen feketes-bronszszinü s ormója enyêszetes, a kêt elsö

szelvêny meglehetösen erösen, de nem sürün, a harmadik ellenben kissê sürübben pontozott,

ennek gödörcsêi számosak, mêlyek, kerekdedek, fogai kissé rövi1lek, egyenlö nagyságúak, há

romszögüek, a kimefszések egyenlök ês kissê ivesek; hasa vagy zöldeskêk vagy zöld,aranyos

tünettel, de a szelvênyek szêlei feketêsek. Csápkocsánja ês az ostor elsö izülêke felül, valamint

a czombok ês a lábszárak bûzavirágkêkek. Szárnyai szennyesen-1’itlí1tszók, a sugársejt a vêgêlì

kissê n.vitott. _ Hossza 8_10 "';‘,„.

«"/..-„So 711;./.=„«,...'.„1.., 1311111.ll',-.... Europ.II. р. 282, п. 153. O» 9 (1854) (ш. Spìn.)'.""

_ Schek, Nass. Jahrh. XI. p. 78, n. 28. (1856). _ Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV.

p. 559, п. 12. (1857). _ Chevr. Chrysid. du Le'n1an, p. “б. б‘ (1862). _ Rad. IIo1‘ae Rossi

cn.e. III. p. 306, n. 46, tab. V. Iig. 30. (1865_66).

(.'/aryml9 C’/1v1.rí«’m'. Moes. Topogr. med. et phys. reg. Budapest. p. 10. 11879. 1.mz1 die

Aprilis) (neu. Ab.). '

A Chrysis ígnítrL-hoz nagyon ‘hasonló; de sokkal szêlesebb ês .firányosan rövidebb,

rágói vêgeiken kêtfogûak, vêgtestênek a kêt elsö hátszelvênye nem oly erösen, de a harmadik

sokkal erösebben ês mêlyebben pontozott, fogai rendesen rövidebbek, a felsö szárnyak sugár

sejtje a vêgên kissê nyitott. A Cl1r.ysis Ruddií.hez is hasonló; de ennêl a vêgtest második

hátszelvênye igen süriìn ês kissê redösen, nem erösen pontozott, hasa más szinü s torján aranyos

tünetü foltok nincsenek.

Hazája: Ausztria, Dêl-Tirol, Svájcz, Olasz- ês Francziaország, Sziczilia, Rhodus

нzщete, Dêl-Oroszország ês a Kaukázus.

 

* Nec Chrysis distinquenda, Spin. Anual. soc. entom. de France. VII. p. 450, nf VII. (l888).

9*
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Náluuk meglehetösen ritka. Elöfordult Budapestnêl a kincstári erdönêl jun. 14. ês

jul. 2. (Moos.), a Gellêrthegyen jun. 20. (Mocs.), a Sashegyen aug. 25. (`Biró);` Nagyvárad

mellett (Mocs.); Debreczen körül (Török) ês a Dunaszorosban juliusbau Pável).

37. ßhrysis Ruddii Shuck.

Közêpnagyságû vagy nagy, köpczös, b1ìza1:írcigkék; de arczának az alsó része a száj

szcrvck körül, egy-egy kis [ой mimlcn cg.1!es pontszem mellett, csápkocsánja, clötovjának mellsò'

része, Ícözépfo1jának oldalkaralyai, paizsának a Ícözepe, a töpikkelyek és a közép1nelloldalak

zöldcs-aran.1/osak. Vêgteste felííl zöldes- va.q.y t1’izszín'ii-aran.1/o.~;, a tövên mindig zöldes elsö

hátszelvêny nem sür1"1n, de meglehetösen crösen, a 2_3 ellenben igen sürün, fínomul és kissé

reclösen.pontozott, s mind a három szclvênynek többê-kevêsbbê jól látható ormója van, a har

madik töve feketês-bronszszin1"1, melyre egy keskeny bibor-tüuetü, euyêszctes szalag következik,

vêgelötti-sora a közêpen megszakitott, gödörcsêi számosak, közêpszerû uagyságûak ês kerek

dedek, fogai erösek vagy csak közêpszeri"1ek, а kimetszések gyöngên ivesek, csaknem egyenlò'

szélesek; hasa vagy e.q«'szcn t1'izszím'i, rаgу a szelvén.1/ck törön feketcfoltosak. Czombjai és híb

szfíra1Í vagy eq«"szen, vagy csak rt ke't hátsó pfír el1'tlr/il zöldes- vagy tiizszinii-aranyosak, hátul

vagy zöldesek vagy zöldeskêkek, a kocsák barnásak, a sarkantyûk szennysárgák. Szárnyai

átlátszók, közêpen s a kissê nyitott sugársejt körül szênnyesek. _ а Q ; hossza 7_10 "}§„.

Chry.»iа 1`.1/níla, Dhlb. Exerc. Hym. p. 28, n. 2. var. c. (1831).

C/1r.1/sis Ruxl«líi, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 163, n. 2. (1837). _ Först. Verh. nat. Ver.

preuss. Rheinl. X. р. 305. (1853). _ Smith, Ent. Annnal, p. 88. (1862).

C/1гуsis auтрes, \Vesm. Bullet. Acad. Brux. p. 175. (1839). _ Dhlb. Hym. Europ. II.

p. 289, n. 164. д‘ Q (1854). _ Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 29, n. 3. (1856). _ Chevr. Chrysid

du Léman, p. 73. (1862). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Vei1b. p. 10, n. 11. (1870). _ Thoms.

Opusc. Ent. II. p. 108, n. 13. (1870). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 56 et 71. (1879).

 A Chr.1/зis i.qn1'ta-hoz nagyon hasonló ; de különbözik töle nem tekintve a torj

cgycs aranyos foltjait, melyck a CI1r.1/«is {gнiм пёme1y pêldányainál nêha szintên elöfordulnak

_ föleg a vêgtest második szelvênyênek finom ês s1"1rü pontozata, töpikkelyeinek, lábainak ês

hasának szinezete ês a pontszcmek mindegyike mellett látható egy-egy kis aranyos foltjai Юtal.

Hazája: Anglia, Svêd-, Nêmet. ês Franc-ziaország, Belgium, Tirol, Svá.jcz ês a Kau

kzi.'/.us. Lcginkább a hegyes vidêkek lakója.

Nálunk eddig csak amaz egy pêldányban fordult e1ö, melyet Pável János mûzeumi

gyüjtö 1875-ben Mármarosban Lupusinka mellett talált.

38. Chrysis ignita Linn. '

Közêpnagyság1’1 vagy nagy, kissê köpczös vagy karcsû, zöldeskék vagy kékeszöld vagy

cyészcn búzavirágkék, hasa, czombjai és lcibszárai hasonló színüek, vëgtestének hátszelvényei

vаgу zöldes-, vagy tüzszínü- va.q.y rczcs.aranyosak, fogai hosszúak vagy meglehetösen hosszúak,

szëlesek vagy keskenyek. _ о” Q ; hossza 6_12 ’"/„,.

A legközönsêgesebb Chrysis faj, mely nagyságban, szinczetben,rêszben pontozataiban,

fogainak ês testênek egêsz alakjában nagyon változó. _ Föjellegei a következökben foglalha-

tók össze: feдe ês tоrja, bí1zavirágkêk, zöldeskêk vagy kissê ibolyakêkes, vagy pedig a szinezet

czekböl kevert. .Rá.f/ói v11indíg egyfogúak. Vêgteste felül zöldes (föleg nêha az elsö szelvêny),

vagy tüzszinü- vagy rezes-aranyos, a két elsö hátszelvén.1/ erösen és mélyen, de ritkásan, a har
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madili sürün ês kissê finomul pontozott, kivált a uagyobb pêldányoknál, mert a kisebbeknêl

termeszetesen a pontozat is sürübb, fogai hosszûak vagy meglehetösen hosszûak, szêlesek vagy

keskenyek; basa këk vagy zöldeskék, csak ritkán aranyos идy zöldes tünetü s fekete-f01t¿,s.

Бабаi, a kocsák kivêtelêvel, zöldeskékek. Szárnyai többê-kevêsbbê homályosak "agy átlátszók,

a sugársejt vagy zárt vagy kissê nyitott, a töpikkelyek kêkek vagy zöldesek, de sohasem

aranyosak.

C/1г5/sís ‚ума, Linn. 1"aun. Suec. Ed. II. p. 414. n. 1665. (1761); Syst. Nat. Ed. X11.

Тоm. 1. P. II. p. 947, n. 1. (1767). _ De Geer, Mém. Tom. 11. P. II. p. 832, n. 1. tab. XXVIII.

fig. 17_21. (1771). _ Fabr. Syst. Ent. p. 358, n. 6. (1775); Spec. Ins. I. p. 455, n. 8. (1781).

Schrk, Enum. Ins. Austr. n. 782. (1781). _ Fahr. Mаnt. Ins. I. p. 283, n. 9. (1787). _ Vill.

Linn. Ent. III. p. 255, n. 1. (1789). _ Rossi, Faun. Etr. II. p. 74, n. 842. (1790). _ Christ,

Naturg. p. 404, tab. 45, fig. 1. (1791). _ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p.

2745, n. 1. (1792). _ Panz. Faun. lus. Germ. fasc. 5, iig. 22. (1793). _ Fabr. Ent. Syst. II.

p. 241, n. 10. (1793). _ Schrk, Faun. Boica. Tom. II. P. II. p. 344. n. 2195. (1802). _ Fahr.

Syst. Piez. p. 173, n. 14. (1804). _ Latr. Hist. nat. XIII. p. 238, n. 4. (1805). _ Spin. Ins.

Lig. I. p. 64, n. 6. (1806). _ Panz. Krit. Rev. II. p. 102. (1806). _ Lep. Annal. дн Mus. Hist.

пa1. VII. p. 126, n. 12. (1806). _ Illig. Rossi Faun. Etr. Ed. II. Tom. II. p. 119. n.842. (1807).

Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 7, n. 2. (1829); Exercit. Hym. p. 28. n. var. a. et b. (1831). _

Shuck. Ent. Mag. IV. p. 161, n. 1. (1837). _ Zett. Ins. Lapp. p. 433, n. 2. (1838). _ \Vesn1.

Bullet. Acad. Brux. p. 174. (1839). _ Blanch. Hist. nat. Ins. III. p. 295, n. 1, tab. III. Iig. 2.

(1840). _ Dhlb.1)ispos. p. 8. n.2. (1845). _ Lep. Hym. tab. 37, fig. 6. (1845). _ Luc.

Explor. de l"A1gér. Zoolog. Ill. p. 304, n. 338. (1849). _ Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl.

X. p. 305. (1853). _ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 292, n. 165. (1854). _ Schck, Nass. Jahrb. XI.

p. 28, n. 1. (1856). -- Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nro. IV. p. 556, n. 6. (1857). _

Chevr. Chrysid. du Léman, p. 70. (1862). _ Smith, Ent. Annual, p. 86. (1862). _ Taschb. Hym.

Deutschl. p. 151. (1866). _ Schck, Progr. Gymn. zu VVeilb. p. 10, n. 10. (1870), _ Thome.

Opusc. Ent. II. p. 108, n. 12. (1870). _ Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 23, n. 46.

(1877). _ Ah. Anual. de Lyon. XXVI. p. 56 et 72. (1879.

Spheas ígníta, Scop. Ent. Сaгn. р. 297, n. 791. (1763).

? Chrysís cya11ochr.1/sa, Forst. Nov. spec. Ins. p. 88, n. 88. (1771). _ Gimel. Linn. Syst.

Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2747, n. 21. (1792).

C/1r.1/sis í.1}m'ta, Linn. var. Alcíone, var. Asteropc, щи‘. C'cle11o, var. Electra, var. Maia, mr.

Tayyem, Shuck. Ent. Mag. IV. p. 161 et 162. (1837).

Cl1rysís obsoleta, Dhlb. Dispos. p. 8, n. 1. о?‘ (1845).

Chr1/sis camta, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 314, n. 7 6. (1853) sec. spec. typ.

C’/11g1/sfís chrysoprasina, Först. l. с. р. 321, n. 81. (1853).

Ü/1r.1/sis eít1~ípe1mís, impressa, gra«rìlís, aндивида, breuiflenlaia, Schck, Nass. Jahrb. XI. p.

2s_30. (1s56j1. .

А Chrysis Ruddii-n kivül hasonló mêg a Chrysís inaegualís ês C'hevríerií-hez is. De

az elöbhi különhözik töle föleg: egyenlötlen nagyságû fogai s vêgteste harmadik hátszelvênyê.

nek erösebb pontozata; a Chrysis Ch.evrier1'-töl pedig: rendesen zömökebb testalkata, vêgteste

harmadik hátszelvênyênek ritkább ês sokkal erösebb pontozata ês kisebb fogai által.

Egêsz Europában mindenütt közönsêges, s el van terjedve a legêszakibb tájaktól:
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Lappországtól ês Kamtsatkíitól kezdve egêsz Kis-Azsiáig, nem ritka Azsiában a Kaukázuslmn

ês Turkesztánban, s Észak-Afrikában Algierban sem.

Nálunk is a legközönsêgesebb faj, mely eddig már csaknem mindenütt elöfordult.

Lelöhelyei: Pestm. Budapest mellett a Gellêrthegy jun. 12. (Moes.), jun. 17. (Pável), jul. 11.

(Friv.), R.-Palota jun. 22. (Moes.), Dabas (Metelka), Puszta-Peszêr (Friv.) ; Komáromm. Duna

Örs máj. 22, 25. jun. 6. (Biró); Szepesm. Poprád (Mocs.); Liptóm. Korytnicza-fiirdö (Moes. es

Xantus); Zólyomm. Beszterczebánya (Mocs.); Sárosm. Bártfa (Chyzer); Zemplênm. Homonna

(Moes.), Varanno ápril21. (Ноrv.), S.-A.-Ujhely (Madarász ês Chyzer), Kis-Azar, Szinna,

Sárospatak, Tokaj, Ladomêr, Мёд (Chyzer); Ungm. Ungvár (Vidra); Abaujm. Forró jul. 2.

(Horv.); Debreczen (Török), Szoboszló (Ghy.zer); Nagyvárad (Mocs.); Szilágym. Tasnád jun.

30, jul. 25. (Biró); Csanádm. Makó (Fodor); Temesm. Grebenácz (Mocs.); Szörênym. Orsova

(Friv.) ês Korniarêva (Pável). _ Erdêlybcn: a Mezösêg (Herman) ês Nagy-Csür (Riess). _

Szlavoniában: Eszêk (Moes.).

VI. Csoport: А vé;/fcfst l1a1'1m1d1Ík s.zelvé117/ének а vé.qs::«e'l«'11 hat fog ran ('H»n.acÍ1ry.v1`s

Licht.). *

а) A toog' rés;f11e11 aranyos,' a ‘фрeзt Í1urmad1`Í.1 szelve'n.yé11ek foqf11` igen r«'ìvf1ÍeÍ»‘. fompák

«ís vn.1/é8ztcseÍ.'..

39. Chrysís pulchella Spin.

Közêpnagyságû, b«ízauirágkék, csápkocsànja ês czombjai hasonló szinüek, nêha hom

loka, az ostor elsö izülêke s a lábszárak zöldesek, a l~'«>c.~sák rò'fbnrnák. Elò- és középtmja мы

s paízsa zöldes- és rczes~aran.yos, utópaizsa és utótofja Í1úzav[ra'.«}Íc«fÍ f. Végteste .felíil .zöldes

vagy rezes-m.an.1/os, meglehetösen erösen, de nem nagyon sürün pontozott, a pontozat a har

madikon vala1nivelsi'1rübb, a másodiknak jól látható ormója van. a 2_3 töve keskenyen fc

ketês-bronszszinü, a harmadiknak 8_10 gödörcsêje igen mêly, nagy, kissê hosszas, a Írarima

Íwonszszínü, Гоgа’Í 1Íqcn ńividek, tompvík, а Írét oÍ«Íaln» a «/íìdörcsék Ícezdet«"nél k1ÍsséÍ1fírom

szögíó, a nég¿1/l.‘b'zbìílsö ssélcsen s ívesen tampa; basa zöldeskêk, az utolsó szelvêny a vêgên

barnásfekete. S:'.árnyai átlátszók, közêpen kevêssê szennyesek, a sugársejt a vêgên kiss1'.nyi-

tott. _ Поэзzя 6_7*/'... "ж.

A him: a nöstêuyhez egêszen hasonló; de csak el«'1'- és köz«fpto1j:1 zöldes- és rezc.~.-arc1

11.1/os, paízsu., ulfíparízsa és 1ftóto1ja pefÍig Ínîz111f1Ír1íqÍ.'1>'Í.'.

('/n._1/ais¿„1lr/1fllu, Spin. Ins. Lig. II. p. 28, n. XXVII. О?‘ (1808). _ Dhlb. Hym. Europ.

II. p. 299, n. 168. оP‘ Q (1854). _ Eversm. Bullet. de Moscou. XXX. Nr. IV. p. 56 2, n. 17.(1857).

_ Rad. Horae Rossicae. III. p. 30 7, n. 50, tab. VI. fig. 1.1865_66); Fedts. Reise in '1`nrk. Hym.

Chrysid. p. 23, n. 47. (1877). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. р. 76. Of“ (1879).

Нaшу»: Franczia- ês Olaszország, Sziczilia, Dêl.Oroszország s Azsiában Turkesztán.

Nálunk Budapest környêkên nem ritka s már számos pêldányban gyüjtöttem. Elöfor-

duit: a Gellêrthegyen jun. 9. (Moes), a kincstári erd.':’»nêl jun. 14. (Biró) ês Temesm. Ulmа

mellett (Anker).

* Dahlbom VII-ik csoportjának (Pentacln.y.1ix Licht), melyböl Europában c.sup1'1n nêgy {aj ismere

tes: kcttö Olasz-, egy Spanyol- ês egy Oroszországhól, hazánkbrm nincsen képviselíîje.

.. _¿AA
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40. Ghrysis calimorpha mihi. '

Az elöbbiheßgen hasonló, de мыt annak válfaja. gyanánt nem tekinthetö, mert attól

lényegesen eltêr a következökben: teste valamivel kisebb ês arányosan karcsûbb; [фа és forja

gyöngén rec.:ésen.pontozott, fejtetöje az elsö pontszem, a reczêsszemek ês az arcz között zöldes

aranyos, elö- ês közêptorja, paizsa ês zöldes utópaízsának a közepe rezes-m'anyos, középmellol

даёт: vë.qeíken fogatlanok s nem důdorosan-fogasok; végteste sokkal fínomabban pontozott s a

harmadík szelvény .qödörcséifekefës-bronszszínüek, a hátsó fogak közöl a közbülsök a legrövi-

«debbek s enyêszetesek. _ OP' Q ; hossza 5_6 "ж. '

(~'/u'ys.is dives, Dhlb. Hym. Europ. II. р. 301, п. 169. Q (1854).* _ Chevr. Chrysid.

. du Léman, p..~16. о?‘ Q (1862). _ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 76. (1879).

Hazája: Svájcz ês Sziczilia.

Nálunk is egyike a legritkább fajoknak, mert eddig csak kêt pêldányban fordult elö:

R.-Palotáníál jun. 23. (Biró) ês Kis-Szentmiklósnál Pestmegyêben (Sajó).

1)) A to«j egészen kék cаgу zöldeskék; а, vêgtest harmadík szelvénynek Гоgа! eröself,

tíiskeszerüek.

41. Chrysis sexdentata Christ.

Meglehetösen nagy vagy nagу’, köpczös, zöldeskék vagy búzavirágkék, több-kevesebb bí

boros измeна, mely leginkább a pontozatban nyílvánul. Feje ês torja reczêsen pontozott. Végl

teste felùïl. zöldes-aranyos, az elsö szelvêny töve ibolyakêkes, a 2_3.nak feketês-bronszszinü,

a kéi elsö erösen ês mêlyen, de nem sürün, a harmadik sürübben ês kissê finomabban pontozott,

ennek .qödörcséi számosak, közêpnagyságûak, kcrekdedek, mind a hatfoga erös, háromszögü,

tüskeszerü, nag.1/ságra nézre csaknem e.q.yenlö s egy vonalban helyezett, a kimetszêsek ivesek, a

három közbülsö egyenlö, a kêt oldalas ferde; hasa boltozatos, fekete, ibolyakêkes tünettel,fö1eg

a harmadik szelvênyen. Szárnyai átlátszók, közêpen szennyesek, a sugársejt a Vêgên keskenyeu

nyitott. _ „fg ; hossza 8 Ч, _ 10 ”‘/„,.

Cl1ryaís aenlenlala, Christ, Naturg. p. 404. 1791). H'

Uhm/a¿s similia, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII. p. 126, n. 8, tab. VII. fig. 11. CF

(1806). _ Germ. Reise nach Dalmat. p. 260, n. 342. (1817).

С'/ъгуетбз тёсапа, Dhlb. Hym. Europ. П. р. 302, n. 171. J’ Q (1854). — Schck, Progr.

Gymn. zu \Veilb. p. 15, n. 19. (1870). -- Rad. Рады. Reise in Turk. Hym. Chrysid. 11.24, n. 48.

(1877). _ АЬ. Amm. de Lyon. XXVI. р. 56 et вз. (1879).

Hazája: Dêl-Nêmetország, Fraucziaország, Korsika szigete, Sziczilia, Dalmátia,

Rhodus szigete ês Turkesztán.

Nálunk meglehetösen ritka. Elöfordult: Pestm. a Gellêrthegyen jun. 12. (Mocs.), e

 

* Nec Chrysís dives, Lucas, Explor. de 1’ .Идёr. Zoolog. I[I. p. 306, n. 343. Hym. tab. 17,

1ig. (1849).

** Nec Chrysís sexdentata, Fahr. Ent. Syst. Suppl. p. 258, n. 20-1. (1798); Syst. Piez. p. 175, n. 28.

(1804). — Dhlb. Hym. Europ. Ц. р. 324, n. 183. (1854) ex America = Hezachryais Fabricii mihi.

Nec Chrysis scxdentata, Рaпz. Faun. Ins. Germ. fasc 51, tab. l2. (1798) = Hczachryaia violacea,

Рanz. Krii. Rev. II. p. 103. (1806).
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kincstá.rierdönêl jun. 14. (Biró), Puszta.Peszêren (Friv.); Biharvármegyêben Bêêl helysêgc

mellett juliusban (Mocs.); Szilágym. Tasnád körül jul. 26. (Biró) ês Temesm. Gmbenácz falu~

nál (Moos.).

42 Chrysis violacea Pаnz. „

Közêpnagyságû, arányosfm karcsú, zöldeskélr, kevês ibolyakêkes tünettel, meglehe’r1'5-

sen sürûn ês erösen reczêsen-pontozott. Végteste felül ibolyakék, de az elsö' szelvény töve és ol

dalai, a másodiknak Íuítsó része és oldalai s a harmadikon egy keskeny szalag a gödörcsék elött

aranyoszöld, az elsö szelvêny erösen. de ritkán, a vnásodík sföleg a harmadik sürün s fino

mul kissé re«lò’scn pontozott, a harma1lik vv,’.qéneÍc négy foga Ícözépszerii, háromszögü, a ké# olda

las kícsiny, szögletesewtompa, gödörcséi mêlyek, I1osszasak; hasa zöld, a szelvênyek töve feketc.

Szárnyai átlátszók, a sugársejt csaknem egêszen zárt. _ Of“ Q ; hossza 8 ”}’„,.

C/n-yxús seaxlcn/ala, Panz.l«`aun. Ins. Germ. fasc. 51, tab. 12. (1798) (nec (îhrist, nec Fab

(.`l r.1/.~rix.fm~-ríufn, (Oliv.) мы. Hist. nat. XIII. p. 239, n. 7. 11805). (nec Fa5r.) (1804»,

пeс Spin. (1806).

( 'Ín~.1/sis vinlacea, Рaдz. Krit. Reт. П. р. 103. (1806). _ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 316,

n. 179. ОP‘ Q (1854) (exel. Chr. indigotea I)uf. syn.). .- Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 78, n. 32.

(1856). _ Chevr. Chrysid. du Léman, p. 56. Q (1862). _ Schck, Progr. Пу11ш. zu \Vcill1. p.

15, n. 20. (1870). _ Ab. Annal de Lyon. XXVI. p. 41 et 43. д‘ Q (1879).

Szinezetêre nêzvc a CÍ1rysís cyanea L., i11«li.qotea Duf et Perr. ês m't1'elula-h0Z sokban

hasonló; de az elsö kettö sokkal kisebb, a m'tírl11la pcdig nagyobb ês 1nindnyájan más csoportlm

tartoznak. I

Hazůja: Ausztria, Nêmet- ês Franoziaország. Svájcz ; söt Latreille szerint Eszak

Amerika is.

Nálunk eddig csupán csak amaz egy n1"1stêny pcldányban fordult elö, mclyet Frivahl

szky János 1860-ban Szlavoniában talált.

Észreoélel. _ E faj z\Iagyarországbau és lůrdélyheu eddig még nem gyüjtetvén, tulajdon

képen nem tartozik .-1 magyar faunába. De minthogy 1nár Szlavoniában el1'ifordult, s alig hihetö,

hogy Dél.Magyarország hegyes vidékein is ne élue, ez okhól azt a magyarorszúgi fémdarázsok

magzinrajzába ideìglencsen fölveeudönek gondoltam. .

VII. Nem: Euchrocus Latr.

Gen. Crust. et Ins. 10n1. IV. p. 49, gen. 478. (1809). _ Dhlb. Hym. Europ. Il. p. 365, доп. l1. (1854).

7’ г д

(sv).'Qo1c« = szcp нzш).

A test közêpnagyságû, a Hed.'/chrum.hoz hasonló alkotásû; de a végtest harmadiÍr

szelvényéneÍc végszéle sok, váltakozó s e.qyenlò'tlen nagyságú foggalfegyverzett.

А vëgtest mind a két ivarna’l eg.1¿formán Í1árom szelvényÍ1ö'l áll, a második szelvêny

körülbelül olyan hosszû, mint az elsö ês a harmadik együttvêve, vagy mêg hosszabh s vêgszêlc

elött gödörcsêi vannak. Y

A szárnyak,mik1''ut a C'l1r.1/sis nemnêl, csakhngy a sugársejt nagyou nyitott.

\
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A kocsák karmai alul fogatlanok. —

Е nemböl eddig nêgy faj ismeretes: nêgy Europából ês nêgy Afrikából.

Hazánkban kêt faja fordult elö, u. m. az

1. Euchroeus quadratus Shuck. . .

Közêpnagyságû, zöld vagy zöldeskêk, egyes helyeken ibolyakêkes tüuettel; vfígteste

hasonló színü s harmadik szelvênyênek vêgszêle ищy 11_15 szabálytalan ês egyenlötlen uagy

ságû hegyes (quadratus Dhlb.), vagy vgyenlötlenül szêlcs 6_9fogga1 (sexdentatus Dhlb.) fegy-

veнett. Lábai zöldel-c, a t»:'r«lvÍ.‘. «fs u Í.'ocsu'Í.f s.:anng/sfír.q«íÍc. S.:«îrn.1/ai átl:'ltsz(»k, Ícözŕpen Íciss«'

szenn.y«~s«fÍc. _ о‘; hosszа 6_8 "jf„.

. l'.'u«'/1roen.« qumlrulns, Shuck, Ent. Mag. IV. p. 169, n. 1. (1837) (exel. дyш). _ Dhlb.

A Hym. Europ. II. p. 373, п. 207. d" Q (1854). _ Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 80. (1856). _

Eversm. Bullet. de Moscou, XXX. Nro. IV. p. 566, n. 3. (185 7). _ Smith, Ent. Annual. p. 96.

(1862). _ Rad. Home Rossicae, III. p. 309, п. 06, tab. VI. fig. 41. (1865_ül5). _ Taschb.

Hym. Dc11tsclll. p. 152. (1860). —- Schck, Progr. Gymn. zu \Vei1b. p. 17, п. 331. (1877». _

llad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. р. 26, n. -52. Cf Q (1877). ‚

l".`m./u.m’ux sv.гdvm'al11x, Dhlb. Hym. Europ. II. р. 375, n. 208. (1854).

I'.`1u./u.neus pиrp1uw«x, Ab. Annal. df* Lyon. XXVI. p. 91. (1879) ex parte. *

Hazája: Anglia, Nêmvt-, Olasz-,Frzmcz.ia- ês Poroszomzág, Svájcz. a Kaukûzus, Tur

kesztán ês Egyiptom.

Nálunk meglehetíisen ritka. Elöfordult: Pestuwgyêbèn: Budapestuêl aGellêrthegyeu

máj. 28. ês októb. 3. Mocs.), Байтв lne11ett (\'Ietellm); Haйти. DeЪrсezеп körül (Török).

" 2. Euchroeus purpuratus 11`.f1l»r.

A legszebb Гa} e пeшЬeп. _ Közôpnagy élffnk zöld szinü, de f«¿jtetú.'je részben,

.n.yaka, középto1jfínaln Ínírom s«íqja rаgу а.: e_qŕз.z Кбдсргогуй és végteste felül szêp íbolyc1kékes

bíborpiros: az elsö Í1átszelvény oldalai és а más0¿liknaÍc .sадевen háromszögalaklfm1 megszakí.

mit „мата ëlénl.- zöldek, a harmadik egêszen biborpiros szelvêny vêgszêle 10_13 egyen1öt-

leu nagyságû foggal fegyverzvtt; hasa zöld, közêpen aranyos folttzml. Lábszfíraí és kocsái mín

díg sze1m.qsár.qfíÃ'. S'/.árn.mi zitlátszók, ereik l)arní.sak, а tú'p[/clmlyvk ré.zv«'ír«'iscÍ.'. _ о?‘ Q ; h0sz-

Í@ 107: \̀.û

злa 51’, _ 9 ff;/,„.

C'/u..1/w'.s р«иригпт, Fabr. Maut. Ius. I. р. 283, n. 8. (1787). _ Yill. Linn. Ent. III. p.

9, n. 11. (1789). _ Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2746, u. 20. (1792).
.J U 

_ Fahr. Ent. Syst. II. p. 240, п. 9. (1783); Syst. Piez. p. 172, n. 12. (1804) (excl. verbis:

»ano qua«lridentato«f1. _ Latr. Hist. nat. XIII. p. 2.'-18, n. 3. (1805). _ Lep. Annal. du Mus.

Hist. nat. VII. p. 125, п. 2. (1806).

*) Abeille az E. quadratux és pnr,pm'at«1s-t'. egy fajnаk tartja. - Nekünk а. két elsöböl csak hêt him.

de a purpuratus-ból kêt nöstêuy ês egy him pêldányunk van; ên legalább egynêl a fúláuknak uyomait sem

látom. Bövebb mêgfìgyelêsekig tehát ama nê1etbeu vagyok, hogy az E. quadrata: ês purpuratus ВЫ. külün ‘.1116

Гaj, annál is inkább, mert Dhlb. mind a kêt fajból himet ês nöstênyt irt le. De ellenben az Е. sezclentatus.t ên is a

quadratus csak olyan pêldányának nêzem, melynêl a vêgszelvêny fogai nem hegyesek, hanem s1êlesen-wmpák,

vaдy kissê csonkituttak, mivel több fog láts1ik összenöttnek lemmi, s ez okból a fogak s1áma is mindig kevesebb.

Nekünk a hêt között egy ilyen pêldányunk is van, a me1y pedig eму másìkkal «дуть fordult «-16 :L Ge1lér\h«.'.;y~,n.

и. Tun. Amm. ш. f|S7.'1'. Ki‘1l.öN KIADVÃNYA. 1882 m. 10
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I'.`uf.‘/n.oc'n.s.)m puralu«, Blanch. Hist. nat. III. p. 297, n. 1. (1840). _ Lep. Hym. tab.

37, fig. 4. (1845). _ Dhlb. Hym. Europ. II. p. 369, n. 204. о7' Q (1854). _ Eversni. Bullet. de

Moscou, XXX. Еr‘. IV. p. 565, u. 2. (1857). _ Rad. Horan Rossieae, III. p. 308, 11. 55, tah.

VI. fig. 38—40. (1865_66). _ Schck, Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 17, n. 34. (1870).

Еисдгшгик риаригсиx, Ah. Annal. do Lyon, XXVI. p. 94. (1879) ex parte.

Hazája: Közép- ês Dêl-Europa, Dêl-Oroszország, Georgia, Kaukázus.

Nálunk ritka s eddig csupán csak három pêldányban fordult elö; jelesen: Ó-Budánál

az Er.1/n.qium campestre virágzatán julius vêgên (Friv.), a pestmegyei szentlörinczi pusztán Ё!

Debreczen körül (Török).

, Észrevélel. _ Е szëp faj biborpiros foltjai az oroszorszaigì pëldńnyoknál változók, s

lehet, hogy ha nagyóbb számmal gyííjtetnek, a mieinkekuél is tapasztalbató lesz némi szinváltozás;

de minthogy az összes magyarországi fémdarázsok között hasonló színezetü {aj több nincsen: bibor

piros foltjairól és fiìrészes végszelvéuyeiröl, az mêg ez esetbcn is kömlyen fölismerhetö leend.

VIII. Ne1n: 1’arnopes Latr.

Prêcis des charac1.. generiq. des Ins. p. 127. (1796); Hist. nat. tom. Ill. p. 318. (18112) et tom. XIII. p. 236, gen.

359. (1805); Gen. Crust. et Ins. IV. p. 47, gen. 476. (1809) - Dhlb. Hym, Europ II. p. 372, gсn. 12. (|854).

(.¢rc:'g1/01,z‚,  ~m'¿wo.ro; vel :ro¿g1»o.~rs¿,' = bizonyos kártêkony rovar).

E nem a fêmdarázsok összes uemei között kitüuik: uz állkapcsok és a n.1/elc alakja. «fs

nag]/s1iga által. Mindkettö ugyanis igen hosszû s nyugváskor a mell alá hajlott vêkony, fonál

idomû ormányt kêpez, mint a milyen a mêhfêlêkêi.

Vêgteste szelvênyeinek száma tekintetêböl is a legtöbb nemtöl elf/êr, mert u nl}st«"n.1/nrÃ'.

luirom, a'hín1nek m’',q.1/ szelwnye 111u,- az elsö szelvênyek körülbelül egyformák, az ntolsó Szel

vêny ellenben a többinël sokkal nagyobb, rc’,qszéle elött gödiìrcs«ff' m'nes«nek, de itt az benyomott

s közêpen ormós, a rе'gszélén pedíg j'ínomunfüreszes.

Az uf0'p«L1'.zsnak 1'1'zirfín.1/os n.1/1ijtrrín.1/a ran, mely a mi fajunkênál tövön szêles. közcpen

.~zaggatott, a vêgên keskenyedett я nyereg alakû.

A rágók belsö .szêleiken vêgcik elött egyfogûak.

A koosák karmai alul fogatlanok. `

Е szêp nemböl eddig tizenkêt faj ismeretes: három Europából, egy Indiából, öt

Egyiptomból, egy Kaliforniából ês egy Ausztráliából.

Hazín1kban csak egy faja öl, u. n1. a

1. Parnopes grandior Pall.

Sziutên egyike a legszebb fajoknak. _ Nagy, köpczös testalkatû. Гдe, twja és rv'gfc.~.

i«fnvÍ.v elsö Í1átszel1:v'n.1/e Д]!í1 1'ez«s-zölrl, a kêt elsö sür('1n, erösen s nêmileg reczêsen, az utóbbi

CFÖSBD ês mêlyen p0I1I''O7~0I31’. IIL".qÍl?8Íl"17.«:Í13 Tagj/ ¿L h«1' f„gz@l1'én'l/(5Í1ú;<3.zfníí} Í,;e|v",»'

1'bo!¿/ak«'Íce.~« штатe1 (a himnêl azonkivül a második szelvêny oldalain egy-egy meglehetösen

nagy ibolyakêkes folt van); az 1_2 (9) vagy az 1_3 (o") hátsó szêle, valamint a has, a

têrdek, lábszárak ês a kocsák szennyes-rötsárgák, a czombok barnásak, zöldes tünettel. Szárnyai

szennyesek, ereik szurokfeketêk, a. töpikkelyek barnássárgák, szêleiken világosabbak. _ о" 9 ;

hossza 9_12 "ж.
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(Шгдмls «/rum/im', Pall. Reise, I. Anhang, pag. -174, u. 76. (1771). _ Christ, Naturg. p.

ess, mb. XLIV. ag. 3. д‘ (1791).

Ch«-yxia mrneu, Fabr. Syst. Ent. p. 357, n. 5. (1775); Spec. Ins. I. p. 455, n. 6. (1781);

Klant. Ins. I. p. 283, n. 6. (1787). _ Vill. Linn. Еuи III. р. 258, n. 8. (1789). _ Rossi, Faun.

Etr. II. p. 75, n. 843, tab. VIII. fig. 5. (1790). _ Christ, Naturg. p. 402. (1791). -- Gmel.

Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. I. P. V. p. 2745, u. 13. (1792). _ Fabr. Ent. Syst. II. p. 240,

n. 7. (1793). _ Coqueh. Illust. Icon. Ins. Dec. II. p. 61. tab. XIV. tig. 11. (1801). _ Illig. Rossi,

Faun. Etr. Ed. II. tom. II. p. 120, u. 843, tab. VIII. ñg. 5. (1807).

l’m.nnp«»« mmm, Fabr. Syst. Piez. p. 177, n. 21. (1804). _ Latr. Hist. nat. XIII. p.

2217. (1805). _ Lep. Anual. du Mus. Hist. nat. VII. p. 124. (1806). _ Herm. Faun. Ins. Europ.

fasc. II. tab. 17. (1817). _ Blanch. Hist. nаt. III. fig. 1. (1840). _ Dhlb. Dispos. p. 17, 1i. 1.

(1845). _ Lep. Hym. tab. XXXVII. tig. 1. (1845). _ Lucas, Explor. de 1’ Algér. Zoolog. III. p.

‚ 304, u. 307. (1849). _ Dhlb. Hym. Europ. 1I. p. 385, n. 213. (1854). _ Svhck, Nass. Jahrb.

XI. p. 80. (1856). -- Eversm. Bullet. de Musco11, XXX. Nro IV. p. 566, n. 1. (1857). _ Chevr.

Chrysid du Lémńu, p. 127. оf' Q (1862). _ 'I`a.s011b. Hym. Deutschl. p. 152. (1866). _ Schck,

Progr. Gymn. zu \Veilb. p. 17, u. 35. (1870). _ Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysìd. p. 27,

п. 54. (1877). _ Ab. Annаl. de Lyon, XXVI. p., 95. (1879).

E szêp Гaj Közêp-Europálfan is elöfordul ugyan, de leginkább Dêl-Europában van

elterjedve. Észleltetett azonkivül Azsiában a Kaukázusban ês Turkesztánban s Afrikában

Algierban. A Nemzeti Mûzemn gyüjtemênyêben yan egy pêldány Szyriából is.

Hazánkban meglehetösen ritka. Elöfordult: Pestmegyêben: Budapestnêl a Gellêrt-

hegyen aug. 1. (Pável) ês Puszta-Peszêren (Friv.): Zemplênm. Tolcsvánál ês Szomotor mellett

junius 27. (Ohyzer); Baranynm. Kopács mellett (Biró) ês Temesm. Grebenácz ЖМИ juliusban

(Friv. ês Moes.) '
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ADNOTATIONES AD SPECIES CHRYSIDIDARUM

FAUNAE HUNGARICAE.
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Familia: Cllrysididae Lez|cb.‘""

Genus I. Cleptcs Latr."‘*

1. Cl. "таит; Fabr.*** _ In I.Iungaria centrali et occidentali circa fìnem Maii et

initio Junii inventus.

2. Cl. Semiauralus Linn. _ In Hungaria centrali, occidentali et septemtrionali men

sibus Junio et Julio sat rarus.

3. Cl. igniius Fabr. _ In Hungaria centrali et lncridionali mensibus Junio et Julio

collectus.

4. CI. aerosus Först.

Viridis, cinereo-pubescens; autennarum scapo, fronte, temporibus, postscutßllo, coxis

uc trochanteribus femoribusque pedum duorum anteriorum, posticorum solum externe, viri

dibus; mandibulis rufis, Hagello brunneo; fronte canalicula subtili usque ad ocellos producta

instructo; vertice, pronoto, mesonoto scutelloque cupreo-auratis; metanoto cyaneo; abdomine

rufo-testaceo, dense subtiliter punctato, segmeutis: tertii margine postico medio dilatato et

qnarto nigro-piceis, quinto fere laevi, virescenti; segmentis ventralibus dispersius fortiusque

punctatis; genibus, tibiis ac tarsis rufo-testaceis, tibiis tamen dnabus auterioribus externe

violascentihus, posticis virescentibus; alis sordide-hyalini.<, venis fuscis, tegulis viridi-cyaueis.

_ ff; long 6‘.'1 "j’}„.

C'lepte..~ a«v.o»fux, Förstf Verh. nat. Ver. preuss. Rheiul. X. p. 329, n. 86. с’ (1853)

scc. spec. typ."“"‘.“"*" .

Femina etimu mihi adhuc ignota est.

In Huugz.n‘ia centrali ad Bmlapestinu1n in unico solum speciminc invenии.

Gl. 0l’i0nt&lÍ8 Dhlb. _ In Hungaria centrali mense Julio valde rarus est.

 

’~“ Clarissimus Dominus Abeille propter euphoniam »Chrysiden scribendum voluit. Sed secundum

legem acceptamuomina familiarum derivantur а radice genitivi cum terminatione »id.'1e.« - Chrysis habct

genitivum Chrysidis; ergo grammatice »Chrysididaw scridendum est.

** Synonyme geпerит et specierum vide in «мы: hungarico.

"“"* Qui secundum meam opinionem, e lingua graeca in latinam nec minima mntatioue accepta nomina

su1>stanti\‘a,.'t propria, genus suum originale etiam in lingna latina retiuent. (Пари: et Parnopcs in lingna

grnecа. generis nmsculini sunt 5 ergo talia manera debent etiam in lingna latina..  

*’** Cl. Dominus Abeille magnum commisit crrorem, dum speciem hanc eximiam (.Черт scmîauratar

L. feminam esse putavit (Anual. de Ly`on. XXVI. p. 97.), quiа specimen typicum _ prout hoc etiam Dom.

Förster scripsit _ est mas, qui cum Cl. semiauratae femina nec comparari possit tam colore, quam et prae

sertim quoad alas, quae in medio et apice nec minime fasciatim fumosae sunt.
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Genus II. Ellampus Spin. Schck.

1. Ell. pyг0S0ml|s Först. _ In Hungaria centrali et meridionali aestate haud frequens.

‚ 2. Ell. Frivaldszllyi Först. _ Pariter est Hungariae centralis et meridionalis ineola,

mensibus Maio et Junio obviens. .

3. Ell. Panzeri Fabr. _ In Hungaria centrali, septemtrionali, meridionali et in 'I‘ran.-

silvania aestate non ra1'11.<.

4. Е". viridiventris Ah. _ In H11ngaria eeutrali et meridionali, menise Aug11sto,

panca tantum exemplaria inventa sunt.

5. Ell. bidens Först. _ In Hungaria meridionali-orientali in unico solum specimine

inventus. .

6. Ellampus bidenilllus Lep. _ l-I1lngariae centralis, septemtrio11alis, orientalis et

Transsilvaniae incola.

7. Ellampus Wesmùeli Chevr. _ In Hungaria centrali et meridionali eolleetufs.

8. Ellampus lJllSÍllu$ Fabr. _ In tota Hungaria frcquens rel freque11ti.~‘sim11s.

9. Ellampus iruncaius I)hlb. _ In Hungz1ria septemtrionali et in "I‘ranssilv11n1`а

aestate rarus.

10. Ellampus аигашз Linn. _ In tota Hungaria communis.

11. Ellampus punciulaills 'Dhlb. _ In I.Iungaria oc1'i1leпtz1li unicum solum specimen

inventus.

12. Ellampus aenells Fabr. _ Ferc in tota Hungaria et in Tra11ssilvania obser\'atus.

13. Ellampus coerlllescens Lep. _ Solum in Hungaria septemtrionali, in unico tantum

speciminc inventu.<.

Genus III. H„lop.yq«1 Dhlb.

1. Н. fervida Fabr. -- In Hnngaria centrali, occidcutali, orientali, in Trаnssilvania et

Slavonia mensibus .Iuuio-.Tulio non rara.

2. H. gloriosa Fabr.

Cyanea, pl11:~'-min11.~‘\'e violascens; pronofo, meson„to, scutello 'cum poslsculello abflomí

nisgue «Iorso cuprco- rel1'iríd1'-am'afís, nitidissimis; capite, thorace supra scutelloque fortiter

punctatis, iuterstitiis evidenter puuctulatis; abdominis segmentis dorsalibus dense, sed minus

crasse punctatis; ventre picco, nitido; pedibus cyanescenti-viridibus, tamis fuscis; alis sordidis

basi hyalinis. _ о" «г ; long 5_5’/2 "'/„,.

In Hungaria centrali, occidentali et meridionali mense Junio sat rara.

3. Н. chrysonota Först.

’ Cyanea, plus.minusve violascens ; pro- etmfsonoto abdominisque dorso subvírid1Í-aurat1'.~1,

nitidissimis, íllís Juobus sui fortiterp11ncfal1`.«, 1'nler8fit1'1's pl1mís er1'«lenter punta-Í«,1tis ,‘ aÍ1cÍom1'ní.~1

._,- 1___..-_. _ ...T - _Í __-
_ .1 .—-.
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seq1m..nt1's dorsnlibus rallle «leuse, sul minus сrавкe puvwtatís; ventre р1сео‚ nitido ; pedibus viridi

cyaueis, tarsis fuscis; alis sordidis, basi hyalinis. _ о” 9 ; long 41], ’”}’„,.

Praecedenti similis et affinis; sed constanter minor, scutello et postsçutello cyaneis

(non auratis), praesertim distincta. _ Etiam feminae HeJychn' lucídulí F. similis; sed praeter

venam basalem seu transverso-medialem angulatim curvatam, etiam punctatura pro- et meso

noti diversa, satis superque distincta.

In. Hungaria centrali, occidentali, orientali et lneridionali, pariter mense Junio,

rara est.

4. H. Similis Moes.

Cyanea vel viridi-cyanea, parce breviterque pilosa; pro- et mesonoŕo abdominegue supra

auratis rel rirescenti- auratis, nitidissimis ; autennarum articulis duobus primis viridibus, reliquis

et palpis nigris; mandibulis rufo-piceis, basi virescentibus; cavitate faciali coucinne transverse

striolata. Vertice crebrius et subtilius, pro- et mesonnto densius et ruflius punctato-rugos“is, scu

tello- et postscutello crasse cribrato-punctatis. Abdomine sat crasse et subdispersv ru.qosíusrule

puntato, ventre piceo.‘Pedibus viridibus, tarsis fuscis, unquiculis infra tridenticulatis, unquiculo

ipso mediocri. Alis infuscatis, basi hyalinis, nervis et tegulis nigris. _ о” 52 ; long 7 ''j§„.

Mas: feminae similis, tantum lobo medio mesonoti antice nigro-aeneo subtiliterque

dense rugosiuscule-punctato.

Holop_1/ga ‚мам, Мосв. Termész. Füzetek III. p. 120. n. 8. о” Q (1879).

Holopygae chrysonotae Först. Similis; sed constanten' maior, corpore ubique fortius

punctato, unquiculis infra ita tridenticulatis, sicut in H. .qhmfosa F.; unquiculo ipso nempe fere

dimidio breviore, quam in H. chrysonota Först. _ Colore etiam feminae Hedyclmf Iucidu-lí F.

valde similis; sed praeter venam basalem seu tranverso-medialem аngulаtim curvatzun et

unquiculis infra tridenticulatis, etiam punctatura fortiore distincta.

In Hungaria centrali et meridionali mense Augusto rara est.

5. H. bellipes Moes.

Mediocris; parce breviterque oinereo-, facie :1rgenteo~pilosis. Capite supra cyaneo, subtus

viridi, емыши facíali coriaceo-ru'«/osa; mandibulis tridentаtis, basi viridibus, apice ferrugineis,

palpis testaceis, antenuarum articulis duobus primis viridibus, reliquis fusco-fer1’ugineis. Tho

race supra virescenti-cyaneo, collo, prothorace antice, lateribus item pectoris, metathoracis et

scutelli viridibus. Abdomíne cyanescentí-fv'írí«lí, segmento prima 1lorsali postíce, secunrîo macula

magna in medio, fertío mrina tenui obsoletíssíma ríoÍareís, hoc subtriangulari, apice leriter

siuuato; ventre colore viridi et testaceo vario. Capite subtilius et densius, thorace fortius et

dispersius punctato-rugosis, abdominis dorso dense rugosiusculc-punctato. Pedibus cyanescenti-

viridibns, femorum apice et tibiis dilute coccineis, seu nitore coeruleo-ruíis, calcaribus tarsisque

testaceis, horum articulis ultimis infuscatis,.unquiculis infra basin versus unidenticulatis. Alis

obscure-hyalinis, cellula radiali completa, venis brunneis, tegulis ferrugineis. _ 9 ; long 6 '%,.

llolopgya bell'ipe«s, Moes. Termész. Fi.izetek. III. p. 121, n. 9. Q (1 87 9).

In Hungaria centrali inventa est.

м rm’. AKAD. m. ‘вzr. uilnön Kl.«nvINrA. 1882 111. 1 1



I

за .,

6. H. curvaia Först. (chloroideа Dhlb.) _ In Hungaria centrali, occidentali et meri-

dionali mense Junio поп est rara.

7. H. атоепиlа Dhlb. (отцa Dhlb. ex parte).

Uapite tÍwfraceguc aut cyaneis plus-mínusve 1'iolascentibus, aut míœte '1:ir1§ol'i.c¿yaneís

(ovata Dhlb.), aut r13r1‘«l1`bus (amoenula Dhlb.), aut rarius aureo-macu1atis, sed nunquam auratís ,

pro- et mesonoto confertim et irregulariter punctatis et punctulatis, mesonoti lobo medio sae

pius nigro-aeneo; cavitate faciali subtiliter transverse-striata; abdom1Ím's dorso nitido, saepis

sime concínne иaraт, modicе oiresce11t1Í, aut in colorem cupreum 1rcrgente, C-onfertim sat crasse,

in locis certis rugosiuscule-punctatis; ventre nigro-piceo, nitidissimo; antennarum scapo et

femoribus tibiisque indeterminate viridi-cyaneis, flagello fusco, tarsis brnnneis; alis sordidis,

basi hyalinis. _ if' 9 ; long. 4_7 '"ß„

Mari Hedychrl bßcíduli F. simillima; sed vena basali seu transverso-mediali angulatim

curvata et ahdominis segmento tertio dorsali ante apicem haud arcuato-immerso, optime

distinquenda.

In tota Hungaria et etiam in Transsilvania aestate vulgaris vel vnlgatissima.

Animadrersío. _ A piae memoriae vico: Dahlbomo ad Iíolopygam orafan« мaт illas

varietates, quorum pro- et mesonotum vel etiam scutellum et posteutellum aurata vel viridi.aurata

sunt, ego species distinctas considero tamdiu, donec aliquis rirorum huius amabilis scientiae crudi-,

tornm specìmina talla cum exemplarìbus cyaneis, viridìbus, vel viridi-cyaneis, ergo formìs typicis, in

uno eodemque nido vel in copula non observaverit.

1 Genus IV. Hedychrum Latr. Dhlb.

1. H. lllcidulum Fabr. _ In tota Hungaria aestate frequens vel frequentissimum; etiam

in Traussilvania et Slavonia a me observatum.

2. H. Gersiaeckeri Chevr. _ Hungariae oentralis, orientalis, meridionalis et Transsil

vaniae inoola.

3. H. ruiilans Dhlb. _ In tota Hungaria mensibus Julio-Augusto non est rarum.

4. H. coriaceum Dhlb. _ In Hungaria centrali, septemtrionali et orientali mense

Junio hand frequeus.

H. ardens Coqueb. (minutum Lep.). _ Solum in I.Iungaria meridionali ad thermas

Herculis sacrаs Mehadienses mense Junio collectum.

‘ 15. H. l’0Seum Rossi. _ Tantum Hungariae centralis incola, ubi valde rarum est.

7. H. femoraillm Dhlb. _ In Hungaria meridionali in unico solum spccimine

inventnm est.

Am'madoers1'o._ Verisimiiiter est mas prioris. Nos tantum tria exemplaria: unum marcm

’et duas femìnas habemus e Èluabns speeiebus, et ideo hoc certe dicerc nequeo.

Genus V. Stíllmm Spin.

1. St. nobile Sulz. (calens. Fahr.) _ 'Tantum Hungarian centralis incola, ubi aestate

haud frequens est.

.~  - _. . _4_..A-_
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2. S1. amethystinum Fabr. var. festivum Moes. (splendidum Dh1b.)*

Torma typica: Cyaneum rel r1Í1'í1lí-c.yaneeun1 plus.m’1'.nusrc ríolascens; abdomine conco

Iori; mesonotí lobfis lateralibus c?1`spco.se et írreg1tlr1rifer minus vrasse.. lobo medio antíce usque ad

«limùlimn crassíus дышит, hoc postice cum scutello rugosis profundeque punctаtis; alis subfu

Inatis, violascentibus. _ о?' 92 ; long. 11_16 "}’„,.

Patria: Australia, India, Kaukazus et Africa meridionalis.

V81’. ÍBSIÍVIIII1 Мосв. _ Viride rel cya.nesi‘entv`-víri«Ze, saepíus in lovin «:ertí.s nilore

aureo ,~ abflom1Ínis seqmentis ciorsalíbus «luobus primis voncolor1ÍÍms, tertío r1`olasrcnti-c.1/anco.

Varietas haec a forma typica tantum colore, a St. nobili Sulz. (cаlente Fаbr.) vero:

colore capitis thoracisque et punctatura mesonoti alia, dilïert.

Patria: pars calida Europee mediae, Europa meridionalis, et Asia; Africa? Р

In Hungariа centrali, .mensibus .Tulio-Augusto, in planitie. septemtrionalis et in
meridionali collectnm. A

Genus VI. Chr.v/sí-~. Linn. Dhlb.

(Olochrysîs Licht. r. Ho1ochrysis.)**

1. Ghr. trimaclllata Först. (aerata Dhlb.)*** _ Tantum Hungariae centralis incola,

ubi mense Aprili valde rara est. .

2. Chr. rñflllgens Spin. - In I.Iungaria meridionali ad Orsovam in unico solum speci

mine inventa.

3. Chl'. simplex Dhlb. _ Hungariae centralis et septcmtrionalis iucola.

4. Chr. pllstlllosa Ab. _ Tantum in Hungaria meridionali observata.

5. Chr. Austríaca Fabr. _ In Hungariae septemtrionalis et meridionalís mon

tibus collecta.

6. Chr. Thuringiaca Schmiedku. _ In Huugaria centrali шит1. \

 

Nec Stíllmm splendídum Fabr., cuius descriptio sequens est : Capite viridi, verticis medio thoraceque

cyaueís ; mosonoti lobis lateralibus saepius cyanescentibus ; abdomíne cyanea plus-minusve víolascenti ; mexonotí

lubia lateralíbus flisperse, lobo 'medio vero dense et crasse inaequaliter аubstra1m;erse-r1lgosis, huîus parte postica

cum scutello profunde cribratis. - Long. 17 "Ъ

Uhfysis splendida, Fabr. Syst. Ent. p. 3.37, n. 1. (1775) ; Spec. Ins. I. p. 454. (1781) ; Mant. Ins.

I. p . 282, n. 1. (1787); Ent. Sylt. II. p. 238, n. 1. (1793); Syst. Piez. p. 170, n. 1. (1804).

Stilbum spleudidum, Smith, Transact. Entom. Soc. Lond. 1874-, p. 469, n. 1.

Patria : Australia. .

** Ego Dahlbomi phalanges cum nominationibus ingeniosis Lichtensteini, et non sectiones Abeillei

e colore desumptas acceptavi, qnamvis perbene concedo, etiam hano regulan: non esse sine exceptione; sed

praesertim ex ea causa, quia nominatio »Tetracî«rysis placida Mocs.« iam ipsam sectionem indicat, ad quam

animal pertinet. _ A viris erudjtis : Saussure et Sichel ad Scolías sensu latiori sumptas adhibitis denominatio

nibus: Triscolía et вашим, Trielis et Dielia, dantur etinm qnaedam exceptiones,quia specimina nonnulla

specierum : Trielis quínfluecí1:cla Fabr. (villosa Sansa. et Sich.) et Tríelís tercensís Sauss. secundum alßrum supe

riorum venas, iam ad Trielis, iam ad Едeт sectionem pertinent.; sed propter paucas exceptiones, sectiones illаs

convenientes et utiles esse nemo negare potest.

*** Clarissimus Dominus Abeille speciem hanc cmu Chryside Oamiae Thorns. congruentem esse opi

natur. Sed iam expressio illa unica Försteri »Hinterschildchen stumf kegelförmig,« ('hr_1!sidi 0s1m`a»e non

convenit.

" 1 1*
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7. Chr. neglecta Shuck. _ Hungariae centralis, scptemtrionalis et orientalis et Sla

voniae iucolz1.

8. Chr. Germari Wesm. _ In Hungaria centrali et septemtrionali sat rara.

9. Chr. Gyllcllhali Dhlb. _ In Hungariae meridionalis comitatus Krassoviensis 1non~

tibus in unico solum specimine inventa.

10. Chr. dichroa Dhlb. _ In Hungaria centrali, orientali et meridionali, mensibus

Maio-Junio, hand rara.

11. Chr. carinaeventris n. sp.

Oblonga, rat robusta, 'mÍridi-c.1)anea,' pronoto, mesonoto et scutello ab1lo1ninísque dorso

cuprco-auratís; mesonoti lobo medio antíce m'qro-aeneo, postscutello convexo. Antennis m`gr1'~1,

cavítate facialí punctís sat crassis teст, interstitíis, pracsertim in medio, laevilms. Segmentís

dorsalíbus abdo-minis dense sat crasse rn.qosiuscule-punctatís, tertio serie-apicali foveolis 10 sat

magnis evidentibus, parte apícalì purpu.reo-aurata, su-n1mo margine aeneo-nígro ,' segmentis

ventralilms marríma parte auratis, tаrtio aeneo-mfgro acutе carinato. Pedibus viridi-cyaneis,

tarsis fuscis, alis sordidis, cellula radiali incompleta, tegulis piceis. _ Q ; long. 7 1/, "§*,'„.

C'hrysidi flichroae Dhlb. simillima; sed paulo maior, antennis totis nigris, fronte an

gustiore, civitate faciali p1u1otis crassioribus intertitiisque laevibus tecta, corpore ubique fortius

dispersiusque punotato, foveolis maioribus evidentioribusque, abdominis segmento tertio parte

apieali purpureo-aurata, ventrali tertio aenco-nigro acute carinato, distincta.

.111u.'1naduers¿o. -- C'/1r.1/xůlí «1ng1mt1.7fronli Ab. Annal. de Lyon, XXVI, p. 81. (1879) Чaщe

similis esse videtur forsanquc eadem est species. Auctor tamcn Clarissimus non facit mentionem:

de abdominis segmenti dorsalis tertii parte apìcali purpureo-aurata, ventrali tertio acute carinato ; et

insuper apud nostrum specimen segmentorum ventralium duorum primorum maxima pars est aurata

et non tantum secundi margo apicalis, tarsique non sunt obscure-testacei, sed fusci.

In Hungaria centrali in unico solum specimine inventa est.

12. Chl'. спргеа Rossi (eoeruleipes Fabr.). _ In Hungaria centrali, meridionali et in

Slavonia, mense Junio, non est rara.

(Gonochrysis Licht). ‘

13. Chr. unicolor Dhlb.

Subparva, robusta, Heel1/chro chalybaeo Dhlb. simillima. C'apíte,tI1orace, abtlomíne,

«mt«~nnar11m scapo,fcmoribus tibíisguc saturate-víolaceís, maculis saepius nonnullis, praeser~

tim in vertice et thoracis dorso, virescentibus; abdominis segmento dorsali primo margine

apicali non raro tenuiter virescenti-aureo limbato; antennarum /lagello et tarsís brunneo-te

staccis ; alis pure-Í1yalínis, venis piceis, cellula radiali ralde late aperta. Capite thoraceqne

opacis et abdomine subnitido confertim punctato-coriaceis, huius segmento tertio serie aute

apicali foveolis numerosis minutis rotundatis, margine apícali centrum versus арт} femínam

Хиты‘, apud marem late-arcuato, lateribus utríngue sub initio seriei angulatim arcuato-e.1:-

císìs, summa margine tenuissime albo-testaceo. _ Cf Q ; long. 4 ‘/9_5 ""/„,.
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C'}u..1/mfа unicolor Dhlb.* Exercit. Hym. p. 32, n. 16. ¿f (1831); Hym. Europ. II. p. 177,

n. 96. оP' tab. IX. lig. 100. (1854). _Thoms. Opusc. Entom. II. p. 105, n. 1. а (1870). _ Ab.

Annal. de Lyon. XXVI. p. 41. оP' (1879). ‘

CÍ1r.1/aura 'um'cvlor, Dhlb. Dispos. p. 6, n. 1. О” (1845).

Chrysis lazulína, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X. p. 315, n. 77. Q (1853) sec.

spec. typ. *H* I '

CÍ1r.1/sis alb1'pw1nix, Dhlb. Hym Europ. II. p. 175, n. 95. tab. VIII. fig. 99. (1854). _

Schck, Nass. Jahrb. XVI. p. 178, n. 2. Q (1861); Progr. Gymn. zu Weilb. p. 14, n. 1. Q (1870).

_ Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 41. Q (1 87 9).

. In Hungaria meridionali ad Grebenácz, anno 1878 circa finem Julii, in locis arenosis

tres femiuas et qnattuor mares inveni. _ In specimine typico Försteri locus proximus inventi

onis non est inscriptione signatus.

14. Ghl’. Frlvaldszkyi, n. sp.

Parva vel subparva, parce cinereo-, cuvitatc facíali dense 'argenteo-pilosis; anten

narum articulo primo viridi, secundo et tertio supra auratis, reliquis fuscis, cavitate faciali sn

pcrne obsoletius marginata, ocellis pallidis; capite thoracegue vel viridíbus (vertice tamen inter

ocellos, occipite et lobo medio antice cyaneis) vel cyaneis, maculis viridibus; abdomínis se

.qmentis (lorsalibus вашe ¿lense ru-.qosiuscule punctatis, primo viridi, mar.qinmn postícum versus

saepius tenuíter aureo-splendenti; secundo et tertio igneo-aureis, secundo lateribus utríngue

fvírescenti, basi auguste nigro-aeneo et subdisperse punctato, tertio serie ante-apicali foveolis

circiter decem profundis, intermediis maioribus, margine apícali aenescenti, centri lateribus

levissime sinuatis ; segmentis ventralibus: primo et secundi basi nigro-aeneis, hoc postice vi

ridi-aureo,tertio aureo, lateribus tenuiter nigro-cinctis; pedibus viridi-aureis, tarsis sordide

testaceis; alís hyalimfs, cellula radiali fere completa, venis fuscis. _ оf; long. 5_6 ";’„,.

Uhrysidí basalt' Dhlb. aliqnantum similis.

Species: cavitate faciali dense argenteo-pilosa, abdominis segmentis dorsalibus: primo

viridi, secundo et tertio igneo-aureis, secundo lateribus virescentibus, tertio margine apicali'

aenescenti, centri lateribus levissime sinnatis, tertio ventrali lateribus tenuiter nigro-cinctis,

cellula radiali fere completa, facillime cognosccnda.

In Hungaria centrali ad Budapestinum aestate rara est.

15. Chr. fallßx. n. sp.

Mediocris, elongate, vir1`di.c,yanea ; ve.rtice et occipite, pronoti parte postica, .mesonotí

lobo 'medio et loborum lateralíum lateribus violaceís ; fronte granulatim-, pro- et mesonoto scu

telloque sparsim crasse punctatis ; abdominis segmentís dorsalibus ígneoaureís, primo spar

sím prqfunde punctato basi mcdío virescentí, lateribus cyanea-maculatis, 2_3 dcnsíus crasse

p1mctatis, tertio apicem versus valde augustato, serie ante-apicalí.fo.veolis círcítcr 14 oblon.qì,».

et profumlis, margine apícali viridùaureo, apice in centri lateribus leniter sinuato; segmentis

"‘ Nec C'lu'ysis unicolor, Brullê, Hym. IV. p. 42, n. 30. Q (1846) = Ghŕysis Brulléi, AUA*-“1a1.

de Lyon. XXVI. p. 42; et 0hryaís unicolor, Luc. Explor. del’ Algêr. Zoolog. III. p. 309, n. 349 = (lhrysír

Lucasi Ab. 1. c. p. 86.

** Abeille (Anual. de Lyon. XXVI. p. 97.) in errorem inductus est, dum Chrys-idem Lazulínam,

Chryaidis cyaneae varietatem esse putavit.
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ventralibns yiridi-aureis, secundo utrinque nigro-aeneo maculato, tertio lateribus nigro-aeneo

cincto; antennarum scapo et articulo primo flagelli supra, femoribus item et tibiis viridi-cya

neis, articulis reliquis et tarsis fuscis; alís sordíclfís, apice subhyalinis, venis fuscis, cellula, w1

díali completa. _ 9 ; long. 7 "ж. ,

Praecedenti similis et añïnis; sed paulo maior, cavitate faciali sparsim argenteo-pilosa„,

corpore et abdomine elongato ubique fortius, profundius et multo dispersius punctatis, abdomi

nis segmentis dorsalibus duobus primis ex parte aliter coloratis, tertio serie ante-apicali fove

olis oblongis maioribusque, margine apicali iriridi-aureo et alis sordidis, optime distinquendа.

In Hungaria centrali et meridionali-orientzili valde rara est.

16. Chl'. Sallssurei Chevr. _ In Hungaria centrali, occidentali et meridionali-cwien

tali aeátate sat 1’ara.

17. Chr. versicoior Spin _ In Hungaria centrali in unico solum specimine inventa est.

18. Chr. venusta Moos.

Submediocris, praeseitim in thorece dense rugoso-punctata et cano-pilosa; mandibu

lis nigris, basi cupreis; antennarum articul»is quattuor primis cupreís, reliquis nigro-fuacis;

capite cupreo, occipite et temporilms víolaceis, ocellis magnis, pallidis ‚’ ртn0fo cupreo, laff

ribus posfírís ri1'íd'í-«~oe«~1«le[s; mwïonoti lobo -nmlio anticе coerulvo, postíce 1:ir1'«7i.cupr«eo, loßis

lateralibus et scutello c1tpre1`s, posfscufvllo et melanoti laterilms m'ri«l[-cupreìs, parte rcïigua

metanoti coerulea, 1nesoplr'ur1's m`ri¿libus; ab«lomine ruln.o.aureo, segmenti secundi dorsalis

margine basali tenuiter nigro-aeneo, tertii serie ante-apicali foveolis circa 14 sat profimdis,

magnitudine inaeqnalibus, lateralibus minoribus, margine apícali subconvenco, late-arcuato et

medio leníter sinuafo; ventre igneo, concavo et carinula mediana instructo; femoribus et ti

biis viridi-aureo splendentibus, tarsis fuscis; alis superioribus subhyalinis, disco obsolete et ad

costam cellulae radialis. brunneo-fumosis, ipsa cellula radíuli incompleta, venis fuscis, tegulis

virescentibus. _ Of; long. 6 1/2_7 ""/„,.

(,'hr.1/sia нe11цам‘, Moes. Magy. Tndom. Akad. mz1thcm. és term. Közl. Vol. XV. p. 247.

di (187 ts). .

Venustam hanc speciem in Hungaria septemtrionali ad balnea Szliács, circa nidos

Osmiae anthocopoídís Schck. (caementariae Gerst.), mense Julio 1876, in duobus exemplari

bus conformibus detexi. Q

(.«l’:fonochг.1/sis Licht.).

19. Chr. sunccincta Linn. (succinctula Dhlb.). _ In Hungaria centrali et septemtrio-

nali аestr1te observata.

20. Chr. Leachii Shuck. _ Pariter Hungariae centralis et septemtrionalis incola.

(flbíchrysís Licht.).

21. Chr. cyanea Linn. _ In tota Hungaria communis.

(Tetracl1rg/sis Licht.).

22. 0|\г.1т119о1еа Dui'. et Perr. _ In Hungaria meridionali ad thermas Heroulis

sacras Mehadienses in unico solum speciminc inventa.

|

l
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23. Chr. nitidula Fabr. _ In Hungaria meridionali et in Transilvania rara.

24. Chr. placida Moes. ` ’  

Mediocris; corpore parcius cinerco-, .cavitate faciali planiuscula argenteo.pilosis; hoc

cum genis sat latis antennarumque articulis tribus primis laete-viridibus, reliquis palpisque

fuscis; mandibulis rui'opiceis, basi viridibus; мыши facíali punctato-coriacea, superius con

cinne transverse-striolata et «unie margi11aia, margine leniter transverse-arcuato, vertice и

occipite c.1/anеis, dense rugosiuscule punctatis, femporibus unidmtíczflatís ; lhoracís dorso

sparsim crasse inaequaliter punctato-rugoso, coeruleo, prothorace et pectoris lateribus in locia

nonnullis virescentibus; alndomínc latitudine thoracis, subovali, dorso sat convexo, confertim

Grasse rug0siusc11le-puncta.t0 et rubro-aureo, segmenlu primo cyanea, 1nargíne apicalí tenuíter

1:irídí-aureo limbato, segmentis secundo et tertio margine basali auguste nigr`o-aeneis carinu

laque mediana bene distincta instructis; tertio serie ante-apicali foveolis profundis, magnitu

dine mediocribus, latera‘libus maioribus; margine apicali quadridentat0, dentibus triangulari-'

bus, acutis, intermediis longioribus, emargínatura centrali profunde-arcuata, externis minus

profundis; ventre violaceo~cyaneoque vario; femoribus viridi-cyaneis, tibiis virescentibus, tarsis

fuscis, calcaribus albidis; alis obscure-hyalinis, venis piceis, tegulis cyaneis, externe virescenti

bus, cellula radiali supcrius infuscata, incompleta, apice sat late aperta. _ о’; long. 7 1], 1%..

C/ug:/siз ¿;lacídu, Moes. Természetrajzi Füzetek. Vol. III. p. 122, n. 10. о” (1879).

C'Íar.1/sis „мам, Ab. Annаl. dc Lyon. XXVI. p. 45. et 47.‘(187 9) (an etiam Dhlb. ?)

Chrysidi fulgídae L. feminae similis; sed fere dimidio minor et praeter sexum diver

sum: cavitate faciali superius coucinne transverse-striolata et acute marginata, margine

leniter transverse-arcuato; abdominis segmentis dorsalibus primo cyaneo margine apicali te~

nuiter viridi-aure0 limbato, secundo crasse regulariter punctato, tertio margine apioali denti

bus acutis multo longioribus magisque approximatis, emarginatura centrali angusta et pro

funde arcnata, alis cellula radiali apice latius aperta etc. distincta. _ Magnitudine, forma ca

pitis et abdominis coloreque ex parte Ch».1/sidi inaeguali Dhlb. vicina; sed temporibus uniden

ticulatis, abdominis segmento dorsali primo cyaneo, alis cellula radiali apice latins aperta.

optime distinquenda. '

In Hungaria centrali inventa est.

i1u¿zm1«I1.er.w`u.  C'lzryaídì fz1danli, Dhlb. (Hym. Europ. П. р. 247, n. 137. о") valdc si

milis et atfinis esse videtur, eandemque solum habercm speciem, si descriptio data exemplari nostro

typico in omnibus conveniret, sed inter cetera iam verba illa: »emarginatura utraque externa la

tior et paululum profundior quam centralis¢ nostro specimini penitus aliena sunt; in hoc enim

emarginatura centralis multo profundior est qnam utraquc externa. _ Et ìusuper C'hrysírlís ea:ulau.

Iатм »patria ignota, forte Benga.lia« est. '

25. Chl'. flllgida Linn; _ In tota Hungaria et Transsilvanir1 non rara.

26. Chr. Semicinûia Lep. _ Secundum Dahlbom est etiam Hungariae incola. —- Nos

exemplar hungaricum adhuc non habemus, sed tantum specimina gallica a Clarissimis Domi

nis Lichtenstein et Pêrez accepta. _ Ceterum mihi baud impossibile videtur, speciem Hunga

riae partem meridionalem revera habitere.
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27. Chr. cingulicornis Först.

Femina: mediocris, elongata, cyanea; capite, femoribus et tíbíis concoloribus, vertice

n.íga'o-violaceo, antennarum articulis tribus primis viridibus, reliquis et tarsis fuscis, fronte di

stincte transverse-marginata, cavítafe facíali coriaceo-punctulata; pronoto et poctcutello vím'dí-,

mesonoto et scutello igneo-auratís ; capite, thorace et abdominis segmentis dorsalibus dense

sat crasse rugosiuscule-punctatis ; abdomine thoracis latitudine, elongato, segmentís dorsalibus

duobus pm`1m's aurutis, primo basi et tertio violascent1Í-c.1/aneís, huius medio saepius leviter vi

rescenti, serie ante-apicali foveolis circa 12 sat profundis, magnitudine inaeqnalibus, dentibus

apicalibus: externis brevibus, intermediis brevissimis lenissimeque arcnato-obtusis, emargina

turis: centrali subangulata, externis leniter arcnatis; ventre cyaneo, maculis nonnullis viridibus

et violaceis; alis obscure-hyalinis, cellula radiali apice modice aperta. _ Long. 6_7 ”l’n..

Mas: r1'r1'1l1's,' capíte,.femorvÍbus et t'[bùÍs concolorilms, vertice nigro-‘wfolfwco, rmfmnarum

articulis quattuor primis viridibns, rclíguís rafa-fvstac«»1`s, mesonoti lobi medio antice cyane

scenti _ in reliqnis feminae penitus similis.

| L31 I ;;\ U5
\/

( ’l1r_1/.gris c¿11.qulicorm's, Först. Yerh. nat. Ver. prenss. 1{heinl..X. p. 313, n. Q (1

sec. spec. typ.

C'ln'ysí«li ‘ríwÍ«lиlae Linn. (bidentatae Linn.) simillima; sed constаnter minor et multo

gracilior, cavitate faciali coriaceo-pu'nctulata, medio haud subtilissime transverse-strigosa,

corpore ubique (praesertim abdominis segmento dors`ali tertio) densins et subtilius punctato et

foveolis minus profundis, solum mihì distincta esse videtur

In Hungaria centrali in íiorenti Euphorbia glareosa M. B. et in Transsilvania, men

sibus Junio-.Iu1io, sat rara.

28. Chr. Víridula Linn. (bidentata Linn.). _ In tota Hungaria non est rara; etiam

in Slavonia a me collecta.

29. Chl’. Ramburi Dhlb. _ In Hnngaria meridionali ad .Iassenovam in unico solum

specimine a me inventa. .

30. Chr. splendidula Rossi. _ In Hnngaria centrali, occidentali, septemtrionali et

meridionali aestate sat freqnens.

Femina: capite et thorace cyaneis, scutello plernmquc viridi. _ Mas: capite et thorace

viridibus, vertice tamen et mesonoto nigrowiolaceis.

31. Chr. Oyanopyga Dhlb. _ Solum in Hungaria centrali ad Budapestinum in aliquot

exemplaribus mense Junio a me collecta.

Mas et femina praecedenti similes sunt; sed species: est paulo maior, corpore robu

stiori, non tam gracili, thorace supra confertius et subtilius punctato, abdominis segmento dor

sali secundo evidenter carinato, foveolis profundioribus dentibnsque apicalibus validioribus,

satis snperque distincta.

32. Chr. Sybariia Först.

Submagna, cyanea; facie, saepins etiam pronoto et mesonoti lobis lateralibns meso

plenrisque virescentibus; cavitate faciali sat profunda, nitida, punctulato-coriacea, medio

canaliculata, superne carinata; antennis brevibns, haud crassis, fuscis, basi viridibus vel viridi
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cyaneis, artículo tertio longitudine quarto subaequali; thorace dense et crasse punctato, subco

riaceo; abdominís segmentís rlorsalibus rírirlí- vel i.qneo-auratis, tertio margine apicali cyanea,

primo subdisperse sed sat crasse, 2 -3 densius et subtilius subrugose-punctatis, secundo mar

gine apícalí tenuiterpurpurascentí, tertio dentibus analibus brfvibus, triangularibus, emargi

naturis leniter arcuatis, centrali paulo latiori quam externis; ventre viridi-cyaneo, saepius

nigro-maculato; pedibus viridi-cyaneis, ‘мыз fascia; alis hyalinis, medio modice sordidis, cel

lula radiali subcompleta, vena radiali leniter currata. _ оP' Q ; long. 8_9 "}’„,.

C'lr.1/sis Sy/barita, Fört. Verh. nat. Ver. preuss. пьeм. Х. p. 309, п. T2. Q (1853)

sec. spec. typ.

Chrysís analís, Chevr. Cbrysìd. du Léman, p. 62. о” ‘Q (1862). (nec Spin.)

Ol1rysís Cherríeri, Ab. Annal. de Lyon. XXVI. p. 55. et 66. (1879). (nec Mocs.).

Chrysis analís, Spin. rar. incerta, Rad. Home Rossicae. XV. p. 145. (187 9.)

‘P Chrysís analis, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 263, n. 146. о” Q (1854). _ Eversm.

Bullet. de Moscou. XXX. Nro IV. p. 560, n. 13. (1857). _ Rad. Horae Rossicae. III. p. 306, n.

40. tab. V. fig'. 25. (1865_66). .-- Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 14. (1870). _

Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 21, n. 40. о” Q (1877).

‘? ватаa marginalńs, Schck, Nass. Jahrb. XI. p. 31, n. 9. (1856). _ Haec synonyms

incerta sunt, quoniam sub nomine см-„ш anal¿a Spin. confusae species, tantum tempore recenti in

duas diviene sunt.

In Hungaria centrali, occidentali, septemtrionali et meridionali sat rara.

Animadversio. _ ( 'hr.1/sis anali@ Spin. Ab. in Hungaria nondum observata est. _ Secun

dum specimina gallica, mihi a Clarissimo Domino J. Lichtenstein benevole donata, est: Chrysidí

Sybaritae penitus similìs; sed paulo maior et latior, antennis crassìoribus, artículo tertio quarto multa

longíore, abdo1m`m's segmentás dorsalíbus fere aequalíler dense et crasse римский, secundo margine api

cali hand purpurascenti, taraùs fusco4-u.fì'a, rena radiali subangulatím curvatu.

Ch«?1/sis analis, Spin. Ins. Lig. II. p. 26, n. XXVI. tab. IV. fig. 17. (1808) sec. spec. typ.

este Ab. Annal. de Lyon XXVI. p. 55. et 67. (1879).

? C/n.y/.w's /lauítarafia, Fürst. Verh. nat. Ver. preuss. Rbeinl. X. p. 310, n. 73. Q (1873).

( 'h2‘.1/sis Dal«lbomí, Chevr. Chrysid. du Léman, p. 64. о” Q (1862).

C/zrysìx analía, Spin. rar. Perrin' et mr. rubescens, Rad. Ногae Rossicae. XV. р. 144. (1879)

. 33. Chl'. Scutellaris Fabr. _ In Hungaria centrali et septemtrionali mensibus .Tulio

Augusto et initio Septembris non est rara.

Femina: scutello igneo-, postscutello viridi-auratis, abdominis segmentis dorsalibus

igneo-auratis.

Mas: scutellc viridi-aurato, postscutello cyaneo, abdominis segmentis dorsalibus

igneo- et viridi-auratis, primo maxima parte viridi, facie multo densius argento-pilosa quam

in femina.

34. Chr. bicolor Lep. (succincta Dblb., nec. Linn.). _ In Hungaria centrali et in

Transsilvania rara. .

35. Chr. inaeqllalis Dhlb.  Tantum in Hungaria centrali ad Budapestinum collecta,

ubi non est valde rara.

м. Tun. Anm.' ш. ‘нzr. кбьбк icumvAznr.\ 1882. ln. . 12

д!»
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36. Chr. Chevríeri Mocs. (nec. Ab.) (distinquenda Dhlb., nec Spìn.). _ Hungariae.

centralis, meridionalis et meridionali-orientalis incola.

37. Chr. Ruddii Shuclnfauripes Wesm.) _ In Hungaria septemtronali in unico solum

specimine inventa. '

88. Chr. ignita Linn. _ In tota Hungaria, Transsilvania et Slavonia frequens vel

frequentissima.

(Heœachrysís Licht.)

39. Chr. риlс|1еllа Spin. _ In Hungaria centrali et meridionali non est rara.

Femina: pro- et mesonoto viridi- et cupreo-auratis, scutello et postscutello cyaneis.

Mas: pro- et mesonoto scutelloque viridi- et cupreo-anratis, postscutello cyaneo.

40. Chr. calimorpha mihì. (dives Dhlb., nec Luc.).* _ Solum Hungariae centralis

incola, ubi in dnobus tantum exemplaribus inventa est.

- 41 Chr. Sexdenlala Christ. (nec Fabr., et Panz.) similis Lep., micans Dhlb.). _ In

Hungaria centrali, orientali et meridionali aestata sat rara.

42. Chr. viulacea Panz. [fasciata Latr. (1805), пeс Fabr. (1804), пeс Spin. (1806.)]

_ In Slavonia a Joanne Frivaldszky anno 1860 in unico solum speciminc inventa.

Anímadversio. _ Species in Hnngaria et Transilvania nondum observata, ad I"s.una m

Hungaricam profecto non pertìnet. Sed quia iam in Slavonia, parte Status Hungarici inventa est, et

mihi valde probabile est, speciem etiam Hungariam meridionalem inhabitare: illam ad Chrysididas

Faunae Hungaricae adinterim recipiendam censui.

Genus VII. Euchroeus Latr.

1. E. quadratus Shuck.** _ In Himgaria centrali et orientali haud frequens.

2. E. purpuralus Fab1’. _ Pariter in Hungaria centrali et orientali in florenti Eryngio

campestri mense Julio rarus.

‘ Genus VIII. Parnopes Latr.

1. P. grandior Pall. (carneus Fabr.). _ In tota Hnngaria, mense Julio, passim obviens.

 

* Uhr;/siз dives, Dhlb. Hym. Europ. II. p. 301, n. 169. Q (1854) ; пeс Chrysis dives, Lucas, Explor. de

1’ Algêr. Zoolog. III. p. 306, n. 343, Hym. tab. 17, tig. 3. (1849).

** Clarissimus Dominus Abeille E. quadratum, sexdenlatum et purpuratum unam eandemque esse

speciem opinatur. - Nos ex duabus prioribus tantum septem mares, sed ex E. purpurato dnas feminas et unum

marem habemus ; ego quidem apnd unum specimen nec vestigium aculei video. Usque ad exactas observa.

tiones ergo, Е. quadralum et pnrpuratum species distinquendas censeo, tanto 1nagis,quoniam Dahlbomus ex

utraque specie marem et feminam descripsit. _ E contratrio E. searclentalum pro tali specimine E. quadrati

considero, quod dentes anales non acutos, sed 1ate~obtusos vel potins subtruncatos habet, quia dentes connati et

ideo non tam numerosi videntur. Nos etiam tale specimen habemus inter septem exemplaria nostra ; quod

tamen cum reliquis in uno eodemque loco inventum est.
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EXPLICATIO TABULABUM.

Tab. I.

Unus unguiculoru1n posticorum

)} )) »

» Ä) X)

ì) » Ä)

7) >) »

» 2) »

)) 5) ))

» 2) ))

Ala superior generis .

Ta b. Il.

Э » 5) . . .

Segmentum tertium abdominis

)) >) ))

» )) ))

`› )) ))

>) )) ))

)) )) ))

Holopyga bellipes Moos.

Gonochrysís Fńvaldszkyi n. sp.

Ellampi pyrosomi Fört.

>› Frivaldszkyi Först.

» bidentis Först.

» aenei F.

Holopygae simílís Moes.

» fervídae F.

Hedychri lucídulí F.

э roseí Rossi.

Holopyga Dhlb.

Hedychrum Latr.

Holochrysídís Austriacae F.

lllonochrysidís succinctae L.

Trich'r.1/sírlis cyanea@ Pz.

Hesvachrysidís pulchellae Spin.

» 1:iolaceae Pz.

Euchroeí gùadratí Shuck.

Segmentum tertium abdominis Gonochrysidis F¢'ivaZdszk,yí.

Gonochysis renusta Moos.

Segmentum tertium abdominis Gonochrysidís renustae Mocs.

Tetrachrysís placída Moos.

12*
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INDEX GENERUM ET SPEGIERUM.

aenea 30

aerata 46, 83.

albipennís 51, 85.

Alcione 69.

amethystína 43.

analis 65, 89.

analis 53, 64, 65, 89.

angustula 69.

ardens 40.

Asteropc 69.

aurат 29.

aurichalca 51.

aurichalcea 51.

auripes 68, 91|.

aurora 62.

Austriaca 47, 83.

Austriaca 47, 48.

bicolor 66, 89.

bicolor 47.

bidenfaza 62, ss.

brevidentata 69.

Brullêi 51. 85.

.

1
I

1

ralens 49, 82

calimorpha 71, 90.

carinaeventris 50, 84.

carnea 75, 90.

Úeleno 69.

Chevrieri 67, 90.

Úhewíeri 64, 89.

chrysoprasina 69.

cingulicornis 61, 88.

coerulea 34), 31.

coeruleípes 49, 50. 84

coerulescens 50.

compta 69.

cuprea 50, 84.

cuprea 5|).

cyanea 56, 86. '

cyanochroa 58.

c.1/anocÍ1r_1/.sa 69.

cyanopyga 54, 64, 88.

cyanura 43.

Dahlbomi 65, 89.

dichroa 49, 84.

1

I

1
I

dímidíata 62.

distinquenda 67. '

flistinguenda 67, 90.

dives 71, 90.

dives 49, 71, 90.

dominula 64.

edentula 36.

Electra 69.

eœulam 58, 87.

Fabricii 71.

fallax 52, 85.

fasciata 72, 90.

.ferv1Ída 33.

jíammea 46.

jlavitarsis 89.

Frivaldszkyi 52, 85

fulgida 59, 87. ‚

.fuscípennís 31.

Germari 49, 84.

Germari 55.

gloriosa 33.

gracílis 69.
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(-`l'r.v<is (.‘,brysis

gramlior 74.

Gribodoi 66.

Gyllenhali`49, 84.

hungarica 55 

ignita 68, 90.

ignita 47. 68.

Illigeri 66.

imperíalis 60.

irnpressa 69.

inaequalis 66, 89.

incerta 64, 89.

indica 57.

indigotea 57, 86.

insperata 63.

integra 41.

íntegrella 48.

janihina 57.

Ишим 51'. 85.

Leachii 55, 86.

Lucasi 51, 85.

lucidula 38.

illaia 69.

margiruzlis 65, 89.

micans 71, 90.

mutata 50.

mufíca 47.

neglecta 48, 84.

neglecta 48.

nitidula 57, 87.

nitirlula 49.

nobile 38,42.

obsoleta 69.

ocellata 60.

ornata 63.

ornafriœ 59.

Osmiae 45, 83.

Panzeri 25.

Perrisii 89.

Pharaonum 46.

placida 58. 87..

pulchella 70, 90.

pulcherrima 62.

punctatissima 43.

parpurata 73.

pusilla 28.

pustulosa 47, 83.

Ramburì 62, 88.

refulgens 46, 83.

rqfulgens 46.

regia 38.

Rosae 41.

Rosea 41.

Rosenhaueri 65.

,
._.

,
_

1
‘ .-_.

‚ Ё

1

\
1

1

.Y

IЕ‘

Cleptes

rubescens 89.

Ruddii ce, ao.

rafa 41.

Saussurei 53, 86.

scutellaris 65, 89.

scutellaris 25.

segmenŕafa 65.

semiaurata 20.

semicincta 60. 70.

sexdentata 71, 90 

seœdentata 71, 72.

similis 71, 90.

simplen@ 46, 83.

splendida 44, 83.

splendida.la 63. 88.

Stomlera 59.

Stoudera 60.

succincta 54, 86.

succincta 66, 89.

succinctula 55. 86.

Sybarita 64, H8.

taeniophrys 67.

Ta_1/geta 69.

Thuringiaca 48. 83.

tricolor 60.

trimaculata 45. 83.

truncata 28.

unicolor 51, 84.

unicolor 51. 85.

vennsta 54. 86.

versicolor 53, 86.

versicolor 54, 64.

violacea 72, 90.

violacea 31, 58.

viridula 61, 88.

ritripennís 69.

Chrysonoga

gracillima

Úhrysura

unicolor 51, 85.

aerosus 21, 79.

auratus 20.

ignitus 20, 79.

nitidulus 19. 79.

orientalis 21. 79.

pallípes 20.

semiauratus 19. 79.

splendens 20.

iplolepis .

_ Úhrysis 21.

mpus .

bidentatus 2 7.

r

1

ì
1

ì
l

 

Elampus

bidentalus 27.

chryscmotus 24.

coeruleus 26.

Panzeri 25.

Spina 26.

productus 24.

pusillus 27.

Wesmaeli 27.

Ellampus

aeneus 30. 80.

affinis 30.

auratus 29, 80.

bidens 26, 80.

bidentulus 27, 8П.

blandas 31.

Chevrieri 31.

chrysonotas 34.

coeruleus 32.

coerulescens 31. 80.

Frivaldszkyi 24. 80.

generosas 36.

injîammatus 34.

minutus 28.

Panzeri 25, So.

praestans 32.

productus 24.

punctulatus 30, 80.

pusillus 28, 80.

ру_qтаeaв 31.

pyrosomus 23, 80.

truncatus 28, 8U.

viridiventris 26, 80.

ríohzceus 31, 32.

Wcsmaeli 27, 80.

Euchrocus

quadratus 73, 90.

purpuratus 73, 90.

purpureus 73, 74.

sez1xlentatus 73. 90.

He«Í,.1/chridium

.femoratum 42.

mínutum 41 .

roseum 41.

Hedychrum

alteram 39.

ardens 40, 82.

aulicum 39.

auratum 29.

bidentulum 27. 30.

carínulatum 41.

chalcofnotum 33.

vhloroídeum 36.

coerulescens 31.
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Hedychrum Holopyga

coriaceum 40, 82.

curvatum 36.

fastuosum 36.

femoratum 42, 82.

Fellmannii 33.

fervidum 33, 40.

Gerstaeckeri 39, 82.

integrum 41.

longipilis 39.

lucidulum 38, 42.

lucidulum 40.

lucidum 34.

micans 36.

minimum 29.

minuium 40, 82.

nitidum 33.

numidicum 36.

‘гeфит 39.

roseum 41, 82.

rufum 41.

rutilans 39, 83.

spina 24.

virialiawreum 40.

Holopyga

amoenula 36, 81.

bellipes 35, 81.

chloroidea 36, 81.

chrysonota 34, 80.

curvata. 35, 81.

.fastuosa 36.

fervida. 33, 80.

generosa 34, 36.

 

gloriosa 80.

ignicollis 34.

.Íurinei 34.

lucida 34.

micans 36.

ovata 34, 36, 82.

Sicheli 36.

similis 35, 81.

smaragdina 36.

splendens 33.

@lendida 36.

varía 36.

Ichneumon ‚

ашашз 20.

Chrysis 21.

ignitus 21.

nitidulus 19.

semiau/ratas 20.

Notozus

afjínis 25.

bidens 26.

coeruleus 26.

constfrictus 25.

elongatus 25.

Frivaldszkyi 24.

minuiulus 25.

Panzeri 25.

productus 23.

palchellus 25.

Omalus

aeneus 30.

aurата 29.

I

v
‚
.

I

 Ота1aз

bidentulus 27.

chrysonotus 24.

coeruleus З1.

miùlus 31.

Panze-ri 25.

produ-ctus 24.

punctulatus 30.

pusillus 28.

scutcllaris 25.

superbus 26.

trimcatus 29.

vir1kiiventris 26.

Wesmaeli 27.

Parnopes

Spheœ

carnea 75. 90.

grandior 74, 90.

ignita 69.

nobilis 38.

semiaurata 20.

fviolaceo» 31.

Stilbum ‚

amethystinum 43, 82

amethystinum 43.

садeла 43, 82.

nobile 42, 82.

splendidum 44, 83.

splendidum 43, 83.

Wesmaeli 44.

W’estermanni 44.
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