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Epilaclma Argus Fourcr. (11 maculata F.) A Sashegy déli lejtöin (Friv.

Imre szerint).

Lithophylus connatus Fabr. A Gelle'rthegyen kövek alatt márcz. és áprilisban.

Corylophídae.

Sacium pusillum ‘Gyll. A Rákoson, а Farkasvölgyben juniusban, s a n. nlu

zeum falán tavaszkor és öszkor.

Arthrolips piceus Comoll. A Lipótvölgyben maijusban, а. Széchenyihegyen

öszkor.

IV.

Hymenoptera *), Hárt-yaröpüek.

А) ТегеЬгапЫа, Tojócsóvesek.

a) Phytophaga, Westw. Növc'fnycvôk.

I. Család: Tentredinidae Leach, Levóldarázsok.

Cimbex humeralis Fourcr. (axillaris Jun). Délvidéki faj **); nálunk Budán

és Csongrádmegyében Fehe'rtónál а tavasz kezdetén ritka.

Abia splendida Kl. Budapest, Peszér és Grebenácz mellett május-juniusban.

Amasis laeta. J. Délvide'ki faj ; a budai Lipótmezön, Pécs e's Beszterczebánya

vidékén juniusban.

Hylotoma thoracica Spin. var. pleuritica Kl. A törzsfaj Olaszországban, a

válfaj pedig Dél-Oroszországban és hazánkban e'l; nálunk u. Sashegyen

s a Lipótvölgyben, továbbá Nagyvárad és Mehádia mellett májusban

fordul elö.

— Frivaldszkyi Tischb. Hazánkból leírt faj, mely nálunk csak Budapest

körül tenyészik, 1101 a Gellérthegyen s a kincstári erdönél májusbau e's

junius eleje'n а fütejen ***) ritka.; Zaddach szerint Törökországban is él.

Schizocera vittata Moes. Hazánk s a. budapesti fauna sajátja; az egyetlen

példányt а Gellérthegyen augusztus közepén találtam.

_ scutellaris H. S. Ausztriából leírt kevéssé ismert ritlm faj ; hazánkban

eddig csak Budapestnél a Gellérthegyen, junius közepén és szeptember

elején, fordult elö.

Nematus variocarpus Zadd. Egy példány Budapestnél gyüjtetett.

_ uncinnatus Zadd. Nálunk csak а Farkasvölgyben májusban.

*) Data characteristica ad [штат Hynwnoptcrologicam regionis Budapestinensis.

Auctore Alexandro Jlocsáry, Musaei Nationalis Hungarici assistente. (Jellemzö Маги/г

Budapest kör-nyékênek латают Гаишфтог. Mocsriry Srindor, n. muzeumi örsegédtöl.)

**) Délvidéki faj nevezet alutt oly fajokat értek. melyek jobbúra. иван az északi

szélesség 45—50 közt élnek. '

***) A „,fútej“ szó Мам: mindenütt az Euphorbia glareosa. M. B. értendö, melyet

igen sok állat keres fel.
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Emphytus balteatus Kl. Hazánkban csak a Gellérthegyen, május közepén.

_ Cerus Kl. Nálunk szintén csak Budán fordult elö.

_ ustus K1. Kevéssé ismert faj; nalunk csak Buda vidékén.

Monophadnus albopictus Costa. Nápoly vide'kéröl leírt faj ; az egyetlen pél

dány május elején a Svábhegyen fordult elö.

_ dissimilis Costa. Szintén nápolyi faj ; nálunk csak a Sashegyen.

Athalia. glabricollis Thoms. Svédországból nem rég leírt faj ; nálunk a budai

hegyeken, Peszéren és Mchádiánál májusbau és augusztusban nem ritka.

_ rufoscutellata Moes. Hazánk saját faja; a Farkasvölgyben s az ó-budai

Háromhatárnál és Nagyvárad vidékén májusban meglehetösen ritka.

_ maculata Moes. Szintéu csak hazánk sajátja; BudapestnélaZugligetben,

továbbá Mehádia és Orsova mellett juniusban.

Allantus Dahlii Kl. Hazankban esak a budapesti fauna sajátja, hol a Draba

Verna-n s a Sisymbrium Columnae-n april végén s májusban közönséges;

egy példányunk van Kisázsiából Brussa vidékéröl is.

_ dispar Kl. (rufociugulatus Tischb.) Nálunk csak a Sashegyen fordult

elö, junius közepéu.

_ annulatus Kl. Hazánkban esak Budapest körül, hol a virágzó fůtejen

junius elején ritka; Klúg szerint Déloroszországban is él.

_ viduus Rossi. (costatus Kl.) Déli faj; a virágzó fůtejen Budapest körül

junius elején nem ritka; elöfordult Nagyváradnál 68 Orsova mellett is.

Macrophya ehrysura Kl. A Lipótvölgyben, Ó-Budánál s de'libb vidékeinken

juniusban.

_ eximia Moes. Hazánk s a budapesti fauna sajátja, hol a fůtejen junius

elején meglehetösen ritka.

_ haematopus Pz. Délkeleti faj ; a Sashegyen s délibb vidékeinken május

közepétöl junius közepéig.

_ Ratzeburgi Tischb. Hazánkból leírt szép faj, mely eddig nálunk csak

Budapest köriìl fordult elö, hol a virágzó fütejen junius elsö felében

nem ritka; van példányunk Brussa vidéke'rôl és Syriából is s így 7216

szinüleg (1611 faj.

Taxonus sticticus Kl. Hazánkból 68 Francziaországból ismert ritka faj; egy

példányban csak Budán fordult е16.

_ pieta Kl. Virágzó fůtejen a Svábhegyen s délibb vidékeinken.

_ Coryli Pz. Buda vidéke'n s a hegyi erdökben juliusban.

Tarpa cephalotes F. E nem fajai jobbára Köze'p-Europának esak melegebb

tájain 68 Déluyugat-Ázsiában élnek. A szóban levö faj nálunk a Janos

hegyen, a Zugligetben, Dalias 68 Mehádia mellett juniusban gyîìjtetett.

_ flavicornis Kl. A Zugligetben junius közepén találtam egy példányt;

Pungur Gyula pedig a zoványi fürdönél a Szilágyságban.

_ spissicornis Kl. A kincstári erdön s Nagyvárad mellett juniusban; azon

kívül Erdélyben Farkadin vidékén. (Kenderessy.)
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Тигра plagiocephala Kl. Hazánkban csak Budapestnél, hol a kincstári erdön

s a. zugligeti Usillagvölgyben május végén fordult elö.

_ Fahricii Leach. (megßcephula KL). A budai hegyeken junius második

felében; továbbá Grebenácz, Beszterczebánya és Homonna mellett is

gyüjtöttem.

Lyda fausto. Ш. Е Németországban e's Bécs vidékén igen ritka faj, nálunk

májusban а budai hegyeken, Pécs vide'kén és а. Szilágyságban Nagyfa

1unál fordul elö.

_ semicincta. Zudd. Kevéssé ismert {Щ î llálunk а Svábhegyen május

közepén.

_ aurantiaca. Gir. Bécs vidékéröl és Francziaországból ismert Szép faj;

nálunk а. Svábhegyen májusban igen ritka.

Il. Csalńd : Uroceridae Leach, Fadnrázsok.

Cephus Faunus Newm. A Lipótmezön junius közepén, a. Herkulesfürdönél

és Pées vidékén.

_ pulcher Tischb. (luteomargìnatus Gin). E hazánkból különbözö nevek

alatt két szerzö által is leírt fuj, késöbb Francziuországbunis találtatott;

а Gellért- és Sashegyen május közepétöl jnnius ,közepéig nem ritka;

elöfordult Baziásnál is. .

Xiphydria annulata Jur. A Xantus János által Borneoból küldött 015111311

tangok felállításához, kettönek а támfája а budai hegyeken egy száraz

vadkörtefából vétetett, melyekböl 1873. julius közepén mintegy 20 pél

dány ily darázs kelt ki; elöfordult Debreczennél is.

Tremex magus F. var. alchymista Mocs. Az elöbbivel együtt ugyanazon

támfából és idôben mintegy 70 példányban kelt ki; e különben 111111

denütt keresett szép faj hazánkban másutt eddig még nem találtatott.

b) Entomophaya Wesíw., Rova'revó'k.

III. Csnlád: Cynipsidae Gir., Gubncsdarázsok.

Aphilotrix radicis F. A kincstári erdön vén tölgyfák töve'nél; az állat а szo

bában kora. tavaszkor kelt ki. i

_ Sieboldi Htg. Mint az elöbbi; az állat а szobában decz. közepén kelt ki.

_ lucida Kisszentmiklósnál a váczi kerületben Sajó Károly, most

ungvári tanár, találta.; az állat kora tavaszkor kelt ki.

Cynips urgentes. Htg. E szép gubacs Dél-Europában nem ritka.; nálunk az

óbudai hegyeken késö öszszel а tölgyfákou található ; az állat а szobában

а. második év január közepén kel ki.

_ Hungarica Htg. Bécs vidékén és hazánkban a. legnagyobb gubacs; 682—

kor hull le a Quercus pedunculata-ról s az állat a szobáhan annásodik

év január havában kel ki; Budapest körül а Lipótmezön innen fekvö

erdökben Fodor János orvosnövendék nagy mennyìségbe-n душевые.
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Cynips Kollari Htg. A bndai hegyeken a tölgyfákon közönséges; a gubacs

augusztus végén érik meg, s azt a gubaesdarázs mar szeptemberben

elhagyja.

polycera. Gir. var. subterreanea Gir. A kinestári erdön a tölgyfákon

nem ritka; az állat a szobában november közepétöl deczember köze

pe'ig kel ki.

Caput Medusae Htg. А budai hegyeken a tölgyfakon közönséges; a

a gubacs a tél elején erik meg, s azt az állat a szobában a második év

január-márczius havában hagyja el.

calicis Burgsd. Hazánk nevezetes kereskedelmi czikkét képezö e gubacs

a budai hegyeken а tölgyfakon közönséges, söt néha gyakori; az állat

a szobában a második év februar-márcziusában kel ki.

IV. Csalńd: Ichueumonidae Latr., Fürkészfélék.

А. Evanidae Westw.

Aulacus Latreilleanus Nees. Pest, Nagyvárad és Grebenácz mellett ritka.

B. Ichneumonides genuini Gerst.

l. теша: Ichneumonídes Westw.

a) Iclmeumonicles oxypygz' W'csm.

Exephanes occupator Gr. A budai hegyeken s Mehádiánál.

Ichneumon sugillatorius L. Hazánkban csak a Zugligetben juniusban.

eyaniventris W. A budai hegyeken s Mehádiánál juniusban.

ruficauda W. Belgiumból ismert faj ; a budai hegyeken gyiìjtött Cosmia .

albuta bábjaiból.

bilineatus Gr. A Sashegyen május végén.

multiannulatus Gr. A Smerinthus populi bábjából nevelve.

stramentarius L. A budai'hegyek közt ritka.

proletarius W. Az o'budai puskapormalomnál junius közepén.

balteatus W. A Gellérthegyen ápril közepén.

grossorius F. Budapest körül s Mehádiánál ritka.

exilicornis W. A Gellérthegyen april közepén.

zonalis W. A Farkasvölgyben junius közepén s a józsefvárosi temetönél

juníus végén. '

xanthorius Forst. A budai hegyeken juniusban nem ritka; a Poly

sphaenis prospicua. bábjából nevelve.

cessator Müll. A Zugligetben junius végén.

quadrialbatus Gr. A Gellérthegyen april közepén.

lacteator Gr. A Zugligetben augusztusban.

castaneus Gr. A budai hegyeken juniusban nem ritka.

fiavatorius Gr. Budapest körül és Ulmánál ritka.



_368_

lchneumou albinus Gr. Peszéren fordult elö.

_ albosignatus Gr. A Svaíbhegyen szeptember közepén.

_ callicerus Gr. Palotánál május vegen.

_ sedulus Gr. A budai hegyeken juliusban.

_ plagiarius W. Ugyanott Inájus közepen.

_ chionomus W. Svábhegy juuius 12., Gellerthegy február 5.

b) Iclmeumonidcs (nnblypygi Wesm.

Amblyteles fasciatorius F. Az Agrotis limbria bábjából julius közepen.

_ atratorius F. Hazánkban csak a Farkasvölgyben junius közepeu.

_ subsericans Gr. A Svábhegyeu xnájus vegen.

_ glaucatorius F. Az óbudai puskupormalolnnál juliusban.

_ conspurcatus Gr. Deli faj ; u Sashegy alatt október elsö napjaiban több

peldányban gyüjtöttük.

_ repentinus Gr. A budai hegyek közt ritka.

_ messorius Gr. A budai hegyekröl @gy példányban.

_ puerperae Moes. Hazánk s a budapesti fauna saját faja; az egyetlen

peldány egy, Anker Lajos úrtól kapott Catocala puerpera bábból a mult

ev ápril hó 15-en kelt ki.

_ inspector W. A budai sós ibrrások körül juniusban.

_ laminatorius F. A Svábhegyen október elejen találta Langerth József.

_ fusorius L. A budai hegyeken májusban es októberben közönseges; a

Sphinx Convolvuli, Macroglossa stellatarum es fuciforrnis bábjaiból

nevelve.

_ strigatorius Gr. A Zugligetben junius közepen.

' Trogus lutorius F. A Smerinthus Tiliae bábjából nevelve.

_ exaltorius Pz. A Sphinx Ligustri bábjából.

Psilomastax lapitador F. Tischbein peldányokat Budapeströl kapott.

Automalus alboguttatus Gr. A Svábhegyen junius vegen.

Anisobas cingulatorius Gr. A Lycaena Jolas bábjaiból niájus vegen s juuius

elején kelt ki.

_ rebellis W. A Gellerthegyen junius vegen.

Neotypus lapidator F. A Farkasvölgyben julius közepen.

c) Iclmcamonides plalyari Wcsm.

Probolus alticola Gr. A budai hegyek közt juniusban.

Platylabus larvator Gr. A Zugligetben junius vegen.

_ rufiventris W. A budai hegyek közt ritka.

_ decipiens W. Mint az elöbbi.

Herpestomus facialis W. A Muzeuln kertjében októberben.

Phaeogenes stimulator G1'. A Farkasvölgyben május közepen.

Crypturus argiolus Rossi. Az egyetlen példányt a Polistes Gallica i'eszkeben

a zugligeti Fáezánynál a mult év augusztus 12-en találtam.
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2. Alcsßlád: Crypti Grav.

Osprynchotus seductor-ius F. (Xeńodocon ruñcornis Först.) Déli faj ; a Pelo

poeus destillatorius fészkébôl Pethö Gyula, a Természettudományi Tár«

sulat titkáránál еду him s nöste'ny példany május közepén kelt ki; 611

pedig a mult 67 junius 16-án a kincstári erdönél egy hímet a fütejen

fogtam; hazánkban másutt még nem fordult elö.

Osprynchotus (Linoceras) macrobatus Grav. Egy példányban október 10-611

a Sashegy alatt Biró Lajos találta.

Cryptus obscurus Gr. A Chariptera culta bábjából februar 20. s a 87611116—

gyen május közepén.

Pezomachus instabilis Först. A Gellérthegyen ápril közepén, a váczi-út

mellett májusban s aZugligetben augusztus elején.

_ discedens Först. A kincstári erdönél julius közepén.

_ tricolor Gr. A Rácztemetönél áprilban 8 a Sashegyen.

3. Alcsalád: Tryphonides Grav.

Mesoleptus typhae Fourcr. A Sashegyen junius elején.

_ seminiger Gr. Ugyanott május közepén.

Bassus cinctus Gr. A Svábhegyen május elején.

Metopius dentatus F. Délvidéki faj; nálunk ritka.

_ nasutus Gir. Délvidéki faj ; a budai hegyek közt ritka.

_ fuscipennis Wesm. Hazánkban csak Budapest mellett.

4. Alcsalád: 0phionides Grav.

Hellwigia elegans Gr. Budapest körül a lapályon juniusban 68 Ulma mellett.

Ophion marginatus Gr. A Svábhegyen ápril végén.

Anomalon propugnator Först. Hazánk saját faja, mely a Miksavölgyben

junius végén fordult elö.

_ vicinum Först. Szintén csak hazánk kizárólagos sajátia, s e faj а budai

hegyeken rith.

_ melanops Först. Hazánk s a budapesti fauna. sajátja; az egyetlen typi

cus pe'ldány a Farkasvölgyben ápril végén fordult elö.

_ brevicorne Först. Mint az elöbbi; a typicus példány a Sashegyen ápril

közepén találtatott.

_ ruñcorne Gr. A budai hegyekeu ritka.

_ perspicillator Gr. Délvidéki faj ; a Svábhegyen juliusban.

Campoplex mixitus Gr. A Pygaera bucephaloides bábjából julius közepén ; a

Svábhegyen május közepén.

Sagaritis declinator Gr. A Plusia modesta bábjából junius elején.

Cremastus bellicosus Gr. A budai hegyeken augusztusban.

1. rész. 24
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Porizon moderator L. A Lipótvölgyben julius elején.

Scolobates nigripennis Sichel. Szieziliáhól leírt faj ; naílunk egy példányban

junius elején a Sashegyen Frivaldszky János а fûtejen találta.

5. Alcsalád: Pimplarìae Grav.

Lissonota lateralís Gr. Az üllöi-út mellett julius elején.

_ argiola Gr. A palotai erdönél juliusban.

_ conflagrata Gr. A Sashegyen april közepén nem ritka.

Ctenochira bisinuata Först. E nem és faj csak hazánkban 61, s az egyetlen

peidány o_Budánái május elején fordun elö.

Pimpla varicornis Gr. A Zygaena punctum bábjából julius elején; a Gellért

hegyen május, a Farkasvölgyben junius közepén.

Colpomeria melanopyga Gr. Budapestnél és Pécs mellett.

Rhyssa obliterata Gr. Az egyetlen példány Budán fordult elö.

_ leucographa Gr. Budapestnél s hazánk felsö részében.

Thalessa superba Schrk. E szép fajt Langerth József Budán több példány

ban gyüjtötte, midön а nôstények petéiket egy száraz diófában élö ro

varálczákba helyezte'k, a. hímek pedig a. diófa körül röpködtek.

Acoenites fulvicornis Gr. A Rákoson s a Sashegyen juniusban a fůtejen s

Mehzídiánál.

Lapton femoralis Nees. A budai keserů-források körül s Nagyváradnál

junius vége'n.

Xylonomus praecatorius F. Hazánkban csak Budapestnél.

C. Braconidae Wesm.

Vipio terrefaetor Vill. Keve'ssé ismert délvidéki faj; a budai hegyeken ju

niusban nem ritka; elöfordult Ulma és Mehádia vidékén is.

_ desertor F. A Sas- és Gellérthegyen juniusban.

Bracon appellator Nees. A Svab- és Gellérthegyen juniusban, a budai Rácz

temetönél augusztus elején s Ulma'nál.

_ minutator Nees. A tábori kórháznál május elején s` a Herkulesfürdönél.

Cyanopterus flavator F. Budáu, а szádellöi völgyben s Ulmánál.

Rogas cruentus Nees. A Zugligetben junius végén.

_ reticulator Nees. A Gellérthegyen, Lipótvölgyben s a váczí-út mellett

május közepétöl julius közepéig.

_ rugulosus Nees. A Clidia geographies. bäbjából.

Ischiogonus domesticus Först. A Muzeum falán októberben.

Ithitigaster irrorator F. Budapest és Mehádia mellett.

Stephanus serrator F. Budapestnél, Orsovánál s Szlavoniában.

_ anomalipes Först. E faj csak hazánkban él, s az egyetlen ismert pél

dányt egykor Malirz, budai hìvatalnok, igen valószinüleg Budán találta.
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V. Csnlńd: Proetotrupidae Gerst., Parányfiirkészek. '

Pristocera depressa Kl. A budai Rácztemetönél s а Lipótvölgyben ápril köze

рёв; azonkívül Hátszeg vidékén Erdélyben.

Proctotrupes emarciator F. A Városligetben junius közepén.

Entomius campanulatusH. S. A váczi-út mellett fekvö réteken május elején.

VI. Csalúd: Chnlcididae Westw.,lFémtîìrkészek.

Leucaspis purvicauda Moes. Hazánk saját faja.; a Gellérthegyen junius kö

zepén és Grebenácznál julius végén födöztem fel.

Chulcis intermedia Dalm. A Tulpochares pannonica. és Galophasia opalina

bábjaiból ungusztus végén, а Svábhegyen julius elején, Nagyváradnál s

а Herkulesfürdönél.

_ punctulata Först. A Svábhegyen márczius közepén s а Zugligetben

augusztus elején.

Smiera sispes F. A pesti lapályon junius-juliusban, Melládiánál es Erdélybeu.

_ nigrif'ex Walk. A Nádorkert mellett augusztus elején.

Halticella fronticornis Fonsc. (Hockeria. tubereulata Först.) Francziaország

bnn és hazánkban él; egy pe'ldányt jun. 20. a ('ìellérthegyen s egy má

sikat julius végén Grebenácznál taliíltam.

_ sexdentata Först. és subarmata Först. E fajok csak hazánkban élnek, s

egykor Kovács Gyula. találta.

Encyrtus tesselatus Dalm. A Farkasvölgyben junius végén.

Dinacarsis hemipterus Dalm. A Svábhegyen junius végén.

Spalangia fuscipes Nees. A Svábhegyeu :ípril elején.

Perilumpus splendidus Daim. A budai hegyekeu s déli vidékeinken augusz

tus elején.

—— violaceus Dalm. A Svábhegyen ma’.jus közepén.

Palmon pachymerus Walk. var. rufiventris Gir. A Mantis religiosa petéiböl

uevelte Paszlavszky József tanalr.

Cleonymus immaculatus Nees. A Cynips caput Medusae-böl május elsö nap

jaiban kelt ki.

VII. Család : Chrysìdidae Lair., Fómdarázsok.

(Èleptes ignitus L. Déli faj; u Gellértllegyen s a kincstári erdönél junius kö

zepén а fůtejen nem ritka; van Ulmánál Temesmegyében s a Herkules

fürdônél is.

_ aerosus Först. Hazánk s a budàpesti fauna sajátja; а typieus egyetlen

példányt Budapest körül egykor Kovács Суша. találta.

Notozns Frivaldszkyi Först. (Elmnpus productus Dhlb.) Délvidéki faj ; a

budai 11011111- hegyeken juniusban а fütejen nein ritka; van példányunk

Duplai-ról Temesmegyéböl s Mehádiáról is.

-- pyrosomus Först. (Elampus chrysonotus Dhlb.). Budapest mellett a. la

24*
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pályou május végétöl julius végéig nem ritka: elöfordult :l palicsi für

döuél Bácsmegyében is: hazzinkon kivül csak meg Törökországból

ismeretes.

Holopyga inflammata Först. (J urinei Chevr.) Abudaikopár hegyeken 311111115

ban a fůtejeu nem ritka; elöfordult Pe'cs vidékén és G-rebeuácznál is;

hazánkon kívül csak a genfì tó mellöl ismeretes.

chrysonota Först. Наши]: kizárólagos sajátja. mely junius közepén s

julius elején а kincstári erdönél a fûtejen meglehetösen ritka; Dabas,

Pesze'r, Nagyvárad és Grebenácz vidékén is él.

Similis Moes. Szintéu csak hazauk sajiítja ; juliusban s augusztus elején

Ó-Budánál, a budai Miksavölgyben s a palicsi fürdöuél Bácsmegye'beu.

hellipes Mocs. Har/.ank s a budapesti fauna sajátja; az egyetlen példányt

egykor Kovács Gyula találta.

fervida F. (Hedychrum fervidum Dhlb., Hedychrum chaleouotum Först.,

Holopyga splendens Chevr.) A budai hegyeken juniusban a fütejen meg

lehetösen ritka.

Hedychrum Gerstaeckeri Chevr. E Svájczból nem rég leírt faj náluuk a pa

lotai s kincstári erdönél és a Gellérthegyen junius közepe'töl augusztus

közepéig ritka; van Babarcz vidékén Baranya- s Ferenczfalvánál Krassó

megyében is.

Chrysis trimaculata Fürst. (serata Dhlb.) A typicus példányt Frivaldszky

Jáuos april közepén a Svábhegyen találta, egy másikat pedig én a

Sashegyen ; Közép-Európa délibb vidékein is él.

simplex K1. A hudai hegyeken s a szliácsi fürdönél junius-juliusban ritka.

~ Germari Wesm. Délvidéki щ; a Gellérthegyen s a kincstári erdönél

junius végén s julius elejéu a fütejen meglehetösen ńtka. „

dichroa Dhb. A budai hegyeken s hazánk déli részeiben тайна-311111115

ban a fütejen.

cuprea Rossi (coerulipes F.) Ugyanott májustól juliusig nein ritka.

unicolor Dhlh. (lazulina Fürst., albipennis Dhlb.). Kevéssé ismert faj:

Budapest körül igen ritka; gyér növényzetü homokos helyeken а па

роп sütke'rezve Grebenrícz mellett augusztus elején több példánybau

találtam.

Leachii Shuck. A budai hegyeken juuiusban és Szliács niellett julius

ban ritka.

placida Moes. Az egyetlen ismert példány Budapest körül találtatott.

cyanopyga Dhlb. Deli faj; nálunk eddig csak а Gellérthegyen s a kincs

tári erdönél, hol juniusban a fůtejen ritka.

cingulicornis Först. Hazánk s a budapesti fauna sajátja., mer a Sas

és Gellérthegyen s а. kincstári erdönél a fütejen juniusban nem ritka.

inaequalis Dlilb. Déli faj ; hazánkban eddig csak а. Gellérthegyen for~

dult elö, hol juniusbnu a fñtejen és augusztus elejéu meglehetösen ritkaI



_373_

Chrysis Chevrieri Moes. (distinquendn lihlb., nee Spin). Déli faj; a. kincs

tári erdőnél s a Gellérthegyen juniusban a fütejen ritka.

_ pulchella Spin. Déli faj; a Gellérthegyen juniusbán s augusztusban több

példányban gyüjtöttem.

_ dives Dhlb. Déli faj; nálunk Kis-Szentmiklósnál Pestmegyében Sajó

Károly találta. ‘

_ similis Lep. (micans Dhlb.). Déli faj; a. Gellérthegyen, Puszta-Peszéren,

Beél mellett Biharmegyében s Grebenácznál juliusban ritka.

Stilbum calens F. Szép déli faj; nálunk eddig csak Budapestnél fordul elő;

hol a. budai hegyeken juniusban a Salvia sylvestris-én s augusztusban

а Marrubium peregrinum-on nem ritka.

_ amethystinum F. var. festivnm Mocs. (splendidum Dhlb., nee Febr. Sm.)

Szép déli faj; hazánkban csak a budai hegyeken s a palotai erdőnél,

hol julius-augusztusbán ritka.

Euchroeus quadratus Kl. Délvidéki faj ; a budai hegyeken májusban és ok

tóber elején nem ritka; van Debreczen mellett is.

_ purpureus Latr. Délvidéki szép faj; Frivaldszky János Ó-Budánál, dr.

Török József Debreczennél találták; él a. szentlőrinczi pusztán is.

Parnopes carneus Rossi. Délvidéki faj ; а Gellérthegyen augusztus elején,

Peszéren és Grebenácznál.

B) Achleata Latr., Fulánkosuk.

VIII. Család: Heterogyna Kl. Gerst., Másnejíiek.

Mntilla. quinquefasciata Ol. Déli faj; hazánkban a peszérí pusztán s a Gel

lérthegyen májusban ritka; él a Szilágyságban Nagyfalunál is.

_ distincta. Lep. Délvidéki faj ; Pest, Nógrád, Baranya, Abauj, Szilágy és

Szörény megyékben julius-augusztusban nem ritka.

_ montana Pz. Budapest mellett a lapályon juniusban s Debreczennél

nem ritka.

_ stridulu Rossi. Déli faj; a palotai erdőnél, Peszéren, Ulmánál és Grebe

nácz mellett juliusban.

_ regalis F. Déli s keleti faj ; a budapesti Városligetben junius közepén

és Grebenácz mellett julius végén.

_ mani-a L. Déli faj ; az Ammophila Heydenii élődije; а budai hegyek al

ján, Peszéren, Ulma és Grebenácz mellett junius-juliusban.

- brutia. Pet. Déli és délkeleti faj: Budapestnél a Gellérthegyen májusban

és augusst elején s Peszéren.

)Iyrmosa ephippium Jur. Kevéssé ismert déli faj, melyből egy hím példányt

а Gellérthegy alatt а. Carduus acanthoides-en augusztus elején találtam.

Scolis. haemorrhoidalis F. Délvidéki fnj ; juniusban Budapest körül s hazánk

más lapályos vidékein sem ritka.



_374_

Scoliajnsubrica Rossi. Deli faj; Budapestnél és hazánk (1611 vide'kein az

Eryngium campestre-n julius~augusztusban nem ritka.

_ hirta Schrk. Hazánk lapályos vidékein julius-angusztusban az Eryn

gium campestre és Миш-(111111111 peregrinum-on gyakori.
_ _ var. bifasciata Rossi. A törzsfajjal együtt, de anual valamivel

ritkább.

_ unifasciata Uyrill. Deli faj ; Budapest körül igen ritka.

Elis villosa F. Déli faj; a Gellért- e's Sashegyen s Grebenáeznál julius

augusztusbau nem ritka.

Myzine nitidula Kl. Hazánkbo'l leírt kevéssé ismert ritka faj, melyböl egy

példányt Pável János Budapest körül talált; hazainkon kíviìl csak Bees

vidékén fordult elö.

Sapyga (Poloehrum) repanda Spin. Délvidéki sze'p faj; Budapest köri'il a

lapályon, Peszéren és Dabas vidékén május-juniusban ritka; a Xylo

copa élödije.

IX. Család: Pompilidae Gerst., Díszdarazsok.

Homonotus Germanicus Stein. Berlin vidékéröl leírt ritka faj ; nálunk egy

peldanyban a Sashegyen junius elején Biró Lajos találta.

Pompilus albispinus Pz. Keve'sse' ismert faj; Budapestnél es Mehádianál

fordult elö.

_ luctuosus Moes. Hazánk s a budapesti fauna sajátja, hol e szép faj a

budai hegyeken junius és augusztusbau ritka.

_ quadripunctatus F. A palotai erdônél s a Nádorkertnel, Peszéren és

Dabas vidékén juliusban ritka.

_- coccineus F. Kevéssé ismert délvidéki faj; a budai hegyeken junius

augusztusban meglehetösen ritka; találtam Pées mellett és Grebenáez

nal is.

_ laesus Moes. Hazánk s a budapesti fauna sajátja, 1101 a budai hegyeken

junius-juliusban ritka.

_ lateritius Moes. Szinte'n esak a budapesti fauna sajátja, hol e csinos

faj egyetlen példányát julius végén a Gellérthegy alatt találtam.

Prioenemis vulneratus Costa. Nápoly videîiéröl leírt szép fuj; hazánkban

csak aköbányai Rákoson él, hol julius-augusztusban az Eryngium

campestre-n ritka.

X. Család: Crabronina Gerst., Kaparó darázsok.

Tachytes Etruscus Jur. Déli fßj, melyet hazánkban Ó-Budánál, Rákos-Palo

tánál és Grebenácznál julius végén és augusztus elején gyüjtöttem.

_ discolor Friv. Hazánk saját faja, mely a Rákoson és Grebenácznál julius

végén és augusztus elején az Eryngium campestre-n nem ritka.

_ strigosus Moes. Hazánk saját faja, mely junius elején és augusztus

vegen meglehetôsen ritka.
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Larrada anathema Rossi. Julius-augusztusban а Rúkoson, Dabas, Szeged,

Debreczen és Zilah mellett.

Notogonia nigra V. d. L. (Larra pompiliformis Pz.). Délvidéki faj ; a budai

hegyeken s Nagyvárad mellett tavasz kezdetén és augusztusban nem

ritka.

Astata affinis V. d. L. Eddig csak a kincstári erdőnél juliusban.

—— Vanderlindeni Rob. Belgiumból leírt, kevéssé ismert faj ; a palotai er

dőnél julíusban nagyon ritka.

- Costae Piccioli. E Toskénaból nem rég leírt fajt egy példányban а

Gellérthegy alatt augusztus 21-én találtam.

Dryudella modesta Mocs. Hazánk s a budapesti fauna sajátja, melyből egy

hímet a Gellérthegyen junius közepén találtam.

Ammophila Mocsár-yi Friv. Hazánk saját faja; a Rakoson május végén, az

üllői~ut mellett julius közepén és szeptember elején; Grebenácznál

gyér növényzetü homokos helyeken julius végén és augusztus elején

több példányban gyüjtöttem.

-— Capucins Costa. Kevéssé ismert olaszországi faj ; nálunk a Rákoson és

Grebenacz mellett julius-augusztusban nem ritka.

»- Heydenii Dhlb. Délvidéki faj; Budapest körül, s délibb vidékeinken

jukas-augusztusban közönséges.

Arpactus affinis Dhlb. Déli faj ; hazánkban eddig csak Budapestnél fordult

elő, hol a Gellérthegyen, a svábhegyi kőbányanál és a kincstári erdő

nél juniusban a fütejen található.

—— elegans Lep. (Carcelii Dhlb.) Nálunk eddig csak a kincstári erdőnél má

jus végén s junius elején és a zugligeti Fáczánnál.

Alyson festivum Mocs. Az egyetlen ismert példány Budapest körül for

dult elő.

Mimesa ochroptera Costa. Szardínia és Toskánából leírt faj; nálunk csak

Budapestnél'fordult elő.

Philanthus coronatus F. Délvidéki faj; Budapestnél s délibb vidékeinken

juliusban a lapályon nem ritka.

— venustus Lep. Déli faj; a. Rákoson, Peszéren s Grebenácznál juliusban

s augusztus elején ritka.

Cerceris albofaseiata Dhlb. Az egyetlen példányt julius végén Ó-Budánál

találtam.

-- cribrata Mocs. Hazánk saját faja; a Rákoson juliusban és augusztus

elején az Eryngium campestre-n nem ritka; gyüjtöttem Nagyvárad,

Grebenácz és Jassenovánál is.

——— tuberculata Vill. Szép déli faj; Budapestnél csak egyetlenegy példányt

találtam a Gellérthegy alatt julius közepén; de Jassenovánál Temes

megyében az Eryngium campestre-n julius végén több példányban

gyüjtöttem; él Erdélyben a Mezőségen is.
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Cerceris penicillata Moes. Hazánk s a budapesti fauna sajátja; a Gellérthe

gyen s a. kincstári erdöne'l junius elején ritka.

_ Ferreri Lep. De'lvidéki faj ; hazánkban Ó-Bndánál október elsô napjai

ban és Jassenovxinál julius végén az Eryngium campestre-n gyüjtöt

tem; él a Szilágyságban Nagyfalunál is.

Sphex soror Dhlb. (Sphex nigrita Luc., deserterum Ev., Gastrosphaeria

anthraeina Costa). De'leurópai, oroszországi s algieri faj ; hazánkban

csak Budapest körül, hol is a Rákosen julius-augusztusban az Eryn

gium campestre-n ritka.

_ fera. Dhlb. 0611 faj; egyetlen példányunkat Frivaldszky János Peszéren

találta. -

- maxillesa F. Délvideki faj ; Budapestnél s de'libb vide'keinken a lapályon

az Eryngium campestre-n julius-augusztusbnn közönséges.

Parasphex albiseeta Lep. Délvidéki faj ; a Rákoson és délibb vide'keinken

junius-augusztusban nem ritka.

Bembex olivacea F. 0611 faj; a pesti Rákeson. Peszéren, Szeged, Ulma és

Grebenácz mellett a homokon s a Marrubium peregrinum-on juliusban

s augustus elején közönséges.

_ bidentata V. d. L. 0611 faj ; a Rákoson, Peszéren, Dabas vidékén s Gre

benácznál juliusban ritka.

-—- tarsata Latr. Délvidéki faj ; juliusban az elöbbi helyeken, Jassenovánál

és Siófoknál.

_ repanda V. d. L. 0611 faj ; a Rákoson, Pesze'ren, Ulma és (irebenácr.

mellett a homokon es a Marrubium peregrinum-on juliusban és au

gusztus eleje'n nem ritka.

Larra tridentata F. (Stizus bifasciatus Jun). E francziaországi s algieri szép _

faj Budapest, Nagyvárad és Ulma. mellett egy-egy pe'ldányban julius

ban fordult elô.

_ Hungarica. Friv. Hazánk kizárólagos sajátja; Budapest mellett a palo

tai erdönél juliusban fordult elö; Grebenáczról nagy mennyiségben

heztam magammal, hol a homekban fészkelt.

Nysson dimidiatus Jur. A kincstári erdönél juniusban a fütejen s Meha

diánál.

_ scalaris Ш. А budai hegyek közt s föleg a kinostári erdönél juniusban

a fůtejen közönséges; nem ritka hazánk más vidékein sem.

Lestipherus bicinctus Rossi. Déli faj; hazánkban csak Budapest körül, hol

igen ritka.

Hoplisus anceps Mecs. Hazánk saját faja; Mehadia, Nagyvárad es Budapest

mellett az Euphorbia glareosa-n juniusban nem ritka.

- nigrifacies Moes. Hazánk s a budapesti fauna sajátja , hol a budai

hegyek közt juniusban meglehetösen ritka.

Oxybelus latro Oliv. Déli faj; gyér növényzetů homokos helyeken a Rákoson,
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a kincstári erdône'l, Peszéren 68 Grebenáczuál juniustól augusztus kö

zepéig az Eryng'ium campestre-n és a homokon nem ritka.

nybelus lineatus F. Déli faj ; az egyetlen példáuy Budapestnél fordult elö.

- elegans Moes. Hazánk kizárólagos faja.; egy példányt junius közepén

Rákos-Palotánál s többet Grebenácz mellett julius végén a Torilis

anthriscus-on találtam.

— elegantulus Gerst. Berlin vidékéröl nem rég leírt fßj, melyet nálunk

Rákos-Palota, Nagyvárad 68 Beél mellett julius-augusztusban gyüj

tötteln.

Blepharipus subpunctutus V. d. L. А Gellérthegyen juliusban 8 Mehádiánál

ritka. '

XI. Család: Diploptera Latr., Redösszárnyú daraizsok.

Eumenes dimidiatus Brulle'. Délvide'ki faj ; nálunk eddig csak а Gellért- és

Sashegyen, hol juniustól augusztus közepéìg nem ritka.

Odynerus renimacula Lep. Budapest, Peszér 68 Nagyvárad mellett májusban.

—— Dantici Rossi. Délvidéki faj ; Budapestnél föleg a lapályon a Carduus

acantlloides-en 68 délibb vidékeinken julius-augusztusbau nem ritka.

—— aurantißcus Moes. E kitünöen szép faj hazánk kiza'rólagos Sajátja; az

egyetlen ismert példányt Anker Rudolf Budán találta.

——- Helveticus Sauss. А Lipótmezön junius közepén 8 Erdélyben.

— alpestris Sauss. Junius-juliusbau a budai hegyeken ritka.

—— Herrichii Sauss. A Gellérthegyen s Nagyváradnál junius közepén.

-— spiricornis Spin. Déli faj; eddíg hazánkban csak Budapestnél fordult

elö, hol Frivaldszky J61108 talált két példányt.

Celonites abbreviatus Vill. var. Hungaricus Moes. А törzsfaj Europa délibb

vide'kein, a válfaj pedig csak hazánkban él; Kovács Gyula 68 Langerth

József Budapestnél talá-lták.

XII. Család: Formicariae Latr., Hangyafólók.

(Íamponotus pubescens F. Déli faj ; Budapest körül 8 hazánk délibb fekvésl'ì

vidékein tavaszkor közönséges.

—— sylvaticus 01. Déli faj ; a budai hegyeken :iprilban s május elején ritka.

- aethiops Latr. Déli faj; a budai hegyeken 8 Nagyváradnaíl tavaszkor.

—— laterali 01. De'li faj; n budai hegyekeu s az Orczykertben májusban

és Visegrád mellett.

Plagiolepis pygmaeß Latr. A legkisebb hangyánk, mely а. budai kopár

hegyeken kövek alatt él.

Hypoclinea quadrìpunctatu L. Az Orczykertben május elején (Biró).

Uataglyphis viatica Latr. Déleuro'paì faj : nálunk а Rákoson 8 a budai he

gyek lejtöin, továbba’. Grebenácz vidékén egész éven át közönséges.

— cursor Fonsc. Mint az elöbbi, de ritkább; 61 Szeged vidékén is.
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Polyergus rufescens Latr. Ez érdekes hangya Budapest körül а. Rákoson,

Grebenácznál s Nógrádmegyében 61.

Ponera contracta Latr. A Gelle'rthegyen találtatott.

Aphaenogaster structor Latr. Kors. tavaszkor а. budai hegyeken kövek alatt

nem ritka.

Strongylognster testaceus Schek. Mayr Gusztáv, budai tanár korában, а

budai Kecskehegyen kövek alatt találta.

X111. Család: Mellifera Latr., Méhfélók.

Bombus confusus Sehck. А budai llegyeken, а keszthelyi Hévviznél, Ho;

monna s Forró mellett nem ritka.

pomorum Pz. Budapest, Peszér s Nagyvárad mellett egyes 11611111

nyokban.

vorticosus Gerst. Déli és keleti faj; nálunk csak Budapest mellett e's

Peszéren fordult elö, hol igen ritka.

fragrans Pall. Ev. Tekintélyes oroszországi faj; Budapest, Siófok,

Debreczen, Ulma és Grebenácz vidékén ritka. 

distinquendus Moraw. A Sashegy alatt a Salvia sylvestris-en llárom him

példányban találtam; hazánkban másutt még nem fordult elö.

Moesáryi Kriechb. Hazánk kizárólag sajátja, melyböl a legelsö példányt

évekkel ezelôtt Nagyvárad mellett födöztem fel, s késöbb Budapest

körül egyenkint találtam; а Ш1111 év augusztus havában azonban a.

Sashegy alatt a Salvia sylvestris-rôl nagyobb mennyiségben gyüjtöttem;

elöfordult Nógrádljan a. siváki hata'rban e's Aszaló mellett Abaujme.

gye'ben is.

Anthophora garrula Rossi Kriechb. De'lvidéki faj; az Anchusa ofñcinalis

virágzata körül julius-augusztusban Budapest, Ulma, Grebenácz és

Jassenova mellett nem ritka. ‘

nidulans F. Lep. Ugyanott az elöbbinél gyakoribb.

albigena. Lep. Kriechb. Nyugoti faj; Budapest, Nagyvárad 68 Ulnla

mellett julius-augusztusban nem ritka.

ñabellifera Lep. Nyugotról keletnek terjedö faj ; Budapest, Nagyvárad

és Grebenácz mellett junius végén és juliusban a. Lycium afrum 68

Ballota nigra-n közönséges.

aestivalis Pz. Budapest, Nagyvárad, Grebenácz és Homonna-Bresztó

mellett juniusban.

dives Dours. Dalmátiából leírt fuj : nálunk Budapestnel esak egy pél

dányban fordult elö.

tomentosa Moes. Hazánkban eddig csak Budapest körül, hol juliusban

а. Sashegy alatt a Salvia sylvestris-en ritka; 61 Oroszországban is.

Tetralonia graja Ev. Kevéssé ismert keleti faj ; hazánkban eddig csak Gre

benácz és Budapest mellett fordult elö, hol föleg а. Gellert- és 8118116—
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gyen julius végén és augusztusban a Centaurea solstitialis és Biber

steiníi-n közönséges, mint a melyeknek virágporát gyüjti meg.

Tetralom'a ruficornis F. Spanyolország,Algier, Déloroszország és Bécs vidé

kéről ismeretes; Budapest mellett a Sashegy alatt az Inula Brittanica-n

augusztusban közönséges; előfordult Kis-Terenne mellett Nógrádme

gyében, Szliácsnál és Zilah körül is.

—— basalis Moraw. Délről keletnek terjedő faj ; a Sashegy alatt s Ó-Budá

nál augusztusban a Salvia sylvestris-en és a Lythrum salicaria-n kö

zönséges; él Kis-Terenne s Szliács mellett is.

- adusta Mocs. Hazánkban csak a budapesti fauna sajátja, hol a Gellért

hegy alatt juliusban igen ritka; egy példányt nemrég Dél-Franczia

országból kaptam.

—— dentata Ev. Délvidéki faj; a Nádorkert mellett juliusban a Cardnus

acanthoides-en egyes példányokban ; előfordult Peszéren, Nagyvárad,

Grebenácz, Tálya és Vizsoly mellett Abaujmegyében is.

_ tricincta Erichs. Spanyolországi és kaukázusi faj ; Budapest mellett

junius-juliusban a budai hegyeken s a Nádorkertnél ritka; Bíró Lajos

Jászkisér, Poroszló (Hevesm.) és Vizsoly mellett is találta.

_ grandis Fourcr. (ruficollis Brullé). Délvidéki faj ; Budapest, Balaton

Füred, Siófok, Ulma, Grebenácz és Jassenova mellett juniusban nem

ritka.

_Eucera cinerea Lep. Délről keletnek terjedő faj; az ó-budai puskaporma

lomnál s Rákos-Palotánál, valamint Báziás és Grebenácz mellett jnnius

közepétől julius végéig az Onobrychis arenaria-n nem ritka.

- рак-вдоха. Mocs. Ez érdekes állatot Fehér Sándor Budán födözte fel; mult

évben május végén egy ledörzsölt példányt a. Gellérthegyen találtam.

— clypeata Erichs. (punctilabris Lep.). Déli s keleti faj ; a Gellért- és

Sashegyen május közepétől junius végéig a Salvia sylvestris-en közön

séges; találtam Balaton-Füred s Jassenova mellett is ; Bíró pedig

Hevesmegyében Poroszló s Abaujban Megyaszó körül.

- Perézi Mocs. Ápril végén az ó-budai Háromhatárnál ritka; Peréz sze

rint Francziaországban és Dalmátiában is él.

— Caspica Moraw. А Kaspi-tenger vidékéről leírt szép faj; nálunk ápril

elején a Svábhegyen fordult elő.

—— amplitarsis Mocs. Hazánk s a budapesti fauna sajátja, hol ez érdekes

állat ápril elején a Sashegyen ritka.

—— tomentosa Sichel. E szép algieri faj jnnius közepétől augusztus végéig

a budai hegyeken, továbbá Grebenácz és Jassenova mellett, a Centau

rea Sadleriana, solstitialis és Bibersteinii-n közönséges; van Pécs vi

dékén is.

-- Pannonica Mocs, Hazánk saját faja; а mult év junius 1-én а Nádor
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kert mellett az Onopordon acanthjum-oll födöztem fel; találtam Gre

benácznál, Biró pedig Jászlcisérnél is.

Meliturga clavicoruis Latr. Dél-Nyugotról keletnek terjedö faj ; a budai

hegyeken s föleg a kincstári erdönél junius-juliusban a Salvia syl

vestris-en közönséges; vannak példányaink Jászkisér , Szaik (Bara

ranyam.), Vizsoly és Homonáról (Zernplénm.) is.

Systropha curvicornis Scop. Julius közepétöl augusztus végéig a Carduus

acanthoidesen hazánkban közönséges.

_ planidens Gir. Ugyanakkor a Convolvulus-on ritkább.

Cilissa Budensis Moes. Hazánk s a budapesti fauna kizárólagos sajátja, hol

augusztusban s szeptember elején a budai hegyeken ritka.

Macropis Frivaldszky Mocs. Ez érdekes fajt Frivaldszky János Pécs és Ora

vicza vidékén födözte fel; Biró Lajos a mult év junius 12-én egy híru

példányt Budapest mellett a kincstári erdönél talált; hazánkon kívül

másutt még nem gyüjtetett.

Ceratina callosa F. Déli faj ; a Gellérthegyen junius közepén ritka; hazánk

ban másutt me'g nem fordult elö.

Xyloeopa cyanescens Brullé. Déli faj ; évenkint két nemzedéke jelenik meg.

az egyik junius elején, s ekkor a Salvia sylvestris-en, a másik augusz

tusban, s ekkor a Lycium afrum-on található a Gellérthegyen; hazáuk

han lnásutt még nem fordult elö.

_ violacea Рода. Gerst. Évenkint szintén két nemzedékben, tavaszkor a

Collutea-n s augusztusban а Lycium afrum és Salvia sylvestris-en kö~‘

zönséges. E délvide'ki faj hazánk melegebb tájain sem ritka.

_ valga Gerst. Miként az elöbbi, de annál néhány nappal késöbb jelenik

meg, és sokkal ritkább.

Dasypoda braccata Ev. 'l'homs. Éjszak-Európában s a Kaukazusbau csekély

elterjedésů faj ; nálunk Budapest, Peszér, Dabas és Nagyvárad mellett

fordult elö.

_ plumipes Latr. Délvide'ki faj ; а. Gellérthegyen augusztusban ritka.; van

Peszéren, Dabas vidéke'n és Grebenácz mellett is.

_ Camptopeum frontale F. (Рант-3115 fasciatus Gin). Délkeleti szép faj ; Buda

pest, Grebenácz és Jassenova mellett julius végétöl augusztus végéig

a Censaurea Bibersteinii-n közönséges.

А ndrena scita. Ev. Moraw. Otoszországi sze'p faj ;Budapest melletta Gelle'rt

és Sashegyen s Grebenácznál juniusban a Sisymbrium Columnae-n

közönséges; gyüjtöttem Nagyvárad mellett is.

_ dilecta Moes. Hazánk saját faja, mely a (ìellérthegyen junius e's augusz

tusban a Salvia sylvestris-en ritka; van Dabas vidékén és találtam

Jassenovánál Temesmegyében is.

_ morio Brullé (holomelana Lep.). Délnyugotról keletnek terjedö faj;
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Budapest e's Peszér mellett tavaszkor és augusztusban a Salvia sylve

stris-en nem ritka; tenyészik Grebenácznál is.

Andrena nasuta Gir. Csupaín Bécs vidékéröl ismert faj; a Farkasvölgyben 68

Ó-Budánál juniusban ritka; találtam az Echium vulgare-n több pél

dányban Nagyváradnál, s elôfordult Mehádiánál is.

spectabilis Sm.Albániából leírt faj; Budapestnél, a szentlörinczi pusztán

e's Peszéren nagyon ritka; másutt hazánkban meg nem észleltetett.

funebris Pz. Délvide'ki szép faj ; a. Sashegy alatt a Salvia sylvestris-en

máius végén és augusztus eleje'n, valamint Peszéren 68 Ulma vidékén

is ritka.

nobilis Moraw. A Kaukazusból leírt szép faj ; a. Gellérthegyen májustól

junius közepéig a Sisymbrium Columnae-n meglehetösen ritka; elöfor

dult Debreczennél is.

truncatilabris Moraw. A Kaukazusból nem rég leírt faj ; nálunk május

végén s junius elején a Gellérthegyen a Sisymbrium Columnae-n, mely

nek virágporát gyüjti meg, közönséges; kaptam e fajt 6611 Francziaor

szágból is.

piceicornis Dours. Francziaországból nem rég leírt faj; Budapest ше1—

lett s Jassenovánál julius végén 68 augusztus elején az Eryngium

campestre-n több példányban gyüjtöttem.

thoraciea F. A Nádorkertne'l az Onopordon acanthium-on május végén

68 juniusban nem ritka; van Ulma 68 Jassenova vidékén is.

Tseckii Moraw. Ausztriából leírt faj ; nálunk eddig csak a. budai hegye

ken, föleg pedig a Sashegyen áprilban az Alyssum montanum virag

zatán közönséges.

aeneiventris Moraw. Méránból leírt szép kis faj ; a budai hegyeken ju

lius-augusztusban nem ritka; találtam Pécs vide'kén 68 Jassenovánál is.

llalictus elegans Lep. (rufiventris Gin). E franeziaországi csinos fajt a mult

év május végén а. Gellérthegyen délutáni 3—6 óra közt a Salvia syl

vestris-röl számos példányban elöször gyüjtöttem; hazánkban másutt

még nem fordult elö.

vulpinus Nyl. Késö öszkor Budapestnél egyenkint; más vidékünkröl

még nem ismeretes.

morbillosus Kriechb. (nec platycestus Deurs). Hazánkban a Carduus

acanthoides-en juniusban és ôszkor közönséges.

fasciatellus Schck. Ausztriából leírt faj; a Svábhegyen 68 Nagyvárad

mellett májusban közönséges.

gramineus Sm. Kevéssé ismert faj: hazánkban juniusban és ôszkor

közönséges.

mucoreus Ev. (polliuosus Sich). Délkeleti Га]; nálunk ösz elején a

a Carduus acanthoides-en nem ritka.
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Halictus carinaeventris Moraw. Turkesztánból leírt faj; Budapest mellett

nyár vegen es ösz elejen a. Carduus acanthoides-en közönseges.

Colletes hylaeiformis Ev. Oroszországi faj ; nálunk Budapest, Peszer, Nagy

várad, Grebenácz és Jassenova mellett julius vegen es augusztusban az

Eryngium campestre-n közönseges.

_ punctatus Moes. Hazánk s a budapesti fauna sajátja, hol csak egy pél

dányban fordult elö.

_ nasutus Sm. Keleti faj, mely Budapestnel a lapályon, Peszeren es a

szliácsi fürdönel julius közepetöl augusztus közepeig nem ritka; az

Anchusa officinalis-ra röpül, s annak a szárán alszik is.

Noun'a femoralis Pall. (diñ'ormjs Pz.). Del-Európa es Sziberiából ismert

faj ; a rákos-palotai erdönel junius vegen a Carduus acanthoides-en, s a

Rákoson az Eryngium campestre-n augusztus elejen ritka; gyiìjtetett

Grebenácznál is.

_ ruficornis Spin. Deli es delkeleti faj ; a Carduus acanthoides-en Rákos

Palotánál es a Centaurea Sadleriana-n a Gellérthegyen es Siófoknál

julius közepétöl augusztus közepéig nem ritka; elöfordult Poroszlónál

Hevesmegyében, Grebenácznál es Erdelyben is.

_ diversipes Latr. (Hungarica Fürst). Deli es delkeleti faj ; a Mellilotus

oilicinalis, Eryngium campestre es Reseda lutea-n junius közepetôl

augusztus vegeig fôleg a Gellérthegyen s a kincstári erdönel nem

ritka; gyüjtöttem Jassenova mellett, es van peldányunk Szegedrôl is.

Noruioides pulchellus Jur. (jucundus Moraw.). Nizza s a kaukazusi Derbeut

videkeröl leírt kevesse ismert faj; Budapest körül junius vegetöl au

gusztus közepeig az Eryngium campestre-n meglehetösen ritka; Gre

benácz es Jassenova mellett a Torilis anthriscus es Mellìlotus alba-n

közönseges.

_ minutissimus Rossi (pulchellus Schck. nec Jur). Az ismert legkisebb

mehfaj, mely Európa deli es keleti vide'kein ritka; nelunk Budapest

körül a Carduus acanthoides es Centaurea Bibersteinii-n juliustól au

gusztus vegeig, valamint gyer növenyzetü homokos helyeken Grebe

nácznál a Tunica. saxifraga-n gyakori; a Gellerthegy alatt egy helyen

százával játszik es sütkerezik a homokon; van Csongrádruegyében

Horgos videken is.

Megachile bicoloriventris Moes. Hazánk s a budapesti fauna kizárólagos

sajátja., hol junius elsö napjaiban a Gellerthegyen födöztem fel, s a

múlt evben а zugligeti Fáczánnál is taleltam.

_ Hungarica Moes. (Chalicodoma Hungarica Moes). Hazánkban csak a

budapesti fauna sajátja; koper helyeken а Gellert- és Sashegyen junjus

második feleben s juliusban ritka; nem reg Syriából is kaptuk.

_ vicina Moes. Szinten csak hazánk s a budapesti fauna sajátja, hol а
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Gellérthegyen 311111118 közepétöl julius végéig a Centaurea Sadleria-n

több példányban gyüjtöttem.

Megachile melanopyga Costa. (hymenaea Gerst.). Deîi faj; a budai hegyeken

junius 68 augusztusban nem ritka.; találtam Balaton-Fürednél is.

versicolor Sm. Budapest körül 68 Peszéren ritka.

leucomalla Gerst. Görögországból Attieából leírt faj; Budapest mellett

ritka, de Grebenácznál a Marrubium peregrinum-on juliusban több

példányban találtam.

apicalis Spin. (dimidiati-ventris Dours.). Délvidéki faj; hazánkban ju

lius-augusztusban a Carduus acanthoides-en közönséges.

imbecilla Gerst. Budapest körül a lapályon 8 hazánk más vidékein julius

végén 68 augusztusban az elöbbinél ritkább.

(Chalicodoma) muraria. F. Délvide’ki faj; hazánkban eddig csak a Gel

lért- és Sashegyen, hol májustól junius közepe'ig a Thymus serpillum,

Echium vulgare 68 Salvia sylvestris-en nem ritka.

Lithurgus fuscipennis Lep. (monoceros Ev.). Dél-Franczia~ és Oroszországból

leírt szép faj; Budapest körül a Carduus acanthoides-en julius végén

68 augusztusban közönséges; elöfordult Makó, Nagyvárad 8 Grebenácz

mellett 68 Erdélyben is.

chrysurus Fonsc. (haemorrhoidalis Lep.). 0611 Franczia- és Spanyol

országból leírt faj ; Budapest mellett föleg a Gellérthegyen a Centaurea

solstitialis-on julius-augusztusban közönséges; találtam Grebenácznál

68 van Debreczennél is.

Osmia dives Moes. Hazánk 8 a budapesti fauna sajátja; a Gellérthegyen

junius-juliusban igen ritka.

fulvohirta Spin. Délvidéki faj ; a budai hegyeken, Balaton-Fürednél, a

keszthelyi Hévviznél 8 Nagyvárad körül május közepétöl junius köze

péig nem ritka.

adunca Pz. var. anthocopoides Schck. (caementaria Gerst.). Az Echium

vulgare-n juniusban Budapest mellett is közönséges.

affinis Friv. Hazánk saját faja: a Carduus acanthoides 68 Ceutaurea

solstitialis-on föleg a Gellérthegyen juliustól augusztus végéig nem

ritka; elöfordult Forró 68 Göncz körül Abaujmegyében s Oraviczánál ;

találtam Pécs vidéke'n, Grebenácz 68 Zágráb mellett is.

melanogaster Spin. A Gellérthegyen juniusban, továbbá Balaton-Füred,

Siófok, Beszterczebánya, Korytnicza 8 a szobránczi fürdö mellett julius
ban nem ritka. I

Pseudoosmia andrenoides Pz. Délvidéki faj; a 016116113— 68 Svábhegyen má

jusban a Stachys recta-n nem ritka; gyüjtöttem Pécs mellett is.

_ Panzeri Moraw. Délvidéki faj; a Sisymbrium-on a (lellérthegyen, Rá

kos-Palotánál Mehádiánál 68 Nagyvárad mellett juniusban nem ritka.
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Ànthidium laterale Latr. (auripes Ev.). Délvidéki faj ç a budai hegyeken,

Peszéren és Grebenácznál julius végén és augusztusban ritka.

_ Florentinum F. Délvidéki faj; a Gellérthegyen juliustól augusztus végéig

a Lycium afrum-on nem ritka; él Siófoknál, Pécs és Grebenácz mel

lett is.

_ septemdentatum Latr. Déli faj: hazánkban eddig csak a Gellérthegyen

a Stachys tecta-n május végén s junius elején találtam.

_ pubescens Moraw. A Kaukázusból nem rég leírt kevéssé ismert szép

faj ; nálunk a budai hegyeken és Peszéren ritka; Grebenácz mellett a

Stachys Germanica-ról juliusban nagy mennyiségben gyüjtöttem.

_ variegatum l". Délvidéki faj; a budai hegyeken és Peszéren, valamint

Rákos-Palotánál junius végén az Onobrychis arenaria-n ritka.

- interruptum F. Délvidéki faj; Budapest, Dabas, Peszér és Szliács mel

lett juliusban fordult elő.

_ cingulatum Latr. Déli faj ; a budai hegyeken junius elején és augusz

tusban a Salvia sylvestris-em ritka; találtam Jasssenovánál is.

_ strigatum Pz. А Gellérthegyen augusztusban ritka; találtam Szliács

mellett is.

_ contractum Latr. Déli faj ; a Gellérthegyen augusztus közepén egy

példányban találtam.

Noxnada pallescens ll. S. (quinquespinosa Thoms.). A Városligetben május

elején egy példányban fordult elő.

- tripunctata Moraw. Délről keletnek terjedő faj ; a kincstári erdőnél,

Balaton-Fürednél, Nagyvárad és Orsova mellett a Salvia sylvestris-em

juniusban ritka.

_ armata H. S. (cinctìcomis Nyl.). A budai hegyeken juniusban ritka;

van Nagyfalunál a Szilágyságban, Jászó mellett Abaujban és Erdély

ben is.

_ melanostoma H. S. A Gellérthegyen május végén ritka.

_ calabra Moraw. Calabriából s a Kaukázusból leírt faj : nálunk a kincs

tári erdőnél junius közepén s Ulmánál ritka.

- basalis H. S. Kevéssé ismert olaszországi szép faj ; Budapest körül

főleg a Gellérthegyen s a kincstári erdőnél, Orsova, Grebenácz és Ul

mánál s Balaton-Fürednél juniusban a Salvia sylvestris-en ritka.

_ femoralis Moraw. Bécs vidékéről és Francziaországból leírt faj; nálunk

Budapest mellett, Pécs vidékén s Orsovánál fordult elő.

_ mutabilis Moraw. Ausztriából és Oroszországból ismert faj; а budai

hegyek közt május-juniusban ritka.

_ chrysopyga Moraw. Tincs, Calabria s a Kaukázusból ismert szép faj;

nálunk a kincstári erdőnél junius közepén s Ulmánál ritka.

Epeolus ruíipes Thoms. E Svédországból nem rég leírt fajt nálunk Dabas

vidékén Metelka Ferencz gyógyszerész találta.
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Epeolus transitorius Ev. Oroszországi szép faj ; а rákospulotai erdöne'l julius

vegen az Eryngium campestre-n egy him példányt tuláltum; elöfordult

Dabas vidékén és Grebenácznál is.

_ tristis b'm. (speciosus Gerst.) Bozen, Berlin es Oroszországból ismert

szóp faj, melyböl uz iden u Gellérthegy alatt augusztus közepe'n négj'

példányt találtam ; Grebenácznál pedig julius végén a Marrubium pere

grinum-ról nagyobb számmal gyüjtöttem.

Ammobates ruñventris Latr. var. Spanyolország és Portugálból ismert faj;

Budapest körül igen ritka; gyér növényzetû holuokos helyeken Gre

benácznál julius végén szintén ritka.

_ vinctus Gerst. (setosus Mor-sw.) Portugáli és déloroszoszági szép faj ; ha

zánkban eddig e ritka. fajból csak а. Gellérthegy alatt augusztus elsö

felében találtam három példányt.

Phíarus abdominalis Ev. Kis-Ázsiából Oroszországnak terjedö szép faj; a.

Gellérthegyen ritka, de a. kincstári erdönel junius közepétöl julius ele

jéig a. Meliturga. clavicornis társaságában, melynek e'lôdije, a Salvia

sylvestris-en nem ritka; elöt'ordult Jászkisérnâ ós Uhnánál is.

Biastes brevicornis Pz. (Pasites Schottii F.). Délröl keletnek terjedö faj; а

budai hegyeken s а. Rákoson junius végétöl augusztus végéig egyeukint

fordul elö; Grebenácznál пав-370111) mennyiségben gyüjtöttem; van pél

dányunk Erdedyböl is.

Pasites maculatus Jur. Gerst. Déli s keleti faj; a. Gellérthegyen junius vé

gétöl augusztus végéig а. Marrubium peregrinum és Centaurea. Biber

steinii-n nem nagyon ritka; él Dabas vidékén, Horgosnál Csongrádban

es Grebenácznál is.

_ minutus Moes. Hazánk s а. budapesti fauna kizárólagos sajátja, 1101 a

Gellérthegy ulatt а Carduus ucanthoides-en augusztusbun födöztem fel.

Stelidimorphu. nasuta. Lutr. Dólfrancziaországi faj, melyet hazánkbau eddig

csak а. Gellérthegyen találtam julius közepén a. Marrubium peregri

шип-011 két példányban; a Chalicodoma. muraria élôdije, s ennek a

fészkéböl is neveltem.

Crocisa ramosa Lep. De'li és délkeleti faj; а Lycium afrum-on Budapest,

Pécs, Grebenácz, Nagyvárad mellett s a Szilágyságban julius-augusz

tusban nem ritka..

Coelioxys coronata Fürst. Budapest körül s Grebeuácznál julius-augusztus

ban nem ritku ; gyüjtöttem Szliács mellett is.

«_ polycentris Först. Hazánk kizárólagos sajátja; Budapest vidékén eddig

csak а. peszéri pusztán találtatott; Grebenácznál julius vegen a. Marru

bium peregrinum-ról több példányban gyüjtöttem.

—-— erythropyga. Först. Kevéssó ismert s csekély elterjedésů faj; a. palotai

erdönél juniusbnn ritka, Grebenácz mellett közönse'ges.

ь: с!1. rész.
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Cochons haemorrhoa Fürst.. ( pulchella Мотом). lgen szép dólkeleti faj :

a mult e'vbeu augusztus havában a Gellérthegyen a Marrubium peregri

nunl-ról számos példányban gyi'ijtüttem; elöfordult Sárbogzîrdnál Fe

hérmegyébeu is.

_ emarginata Fürst. (robusta Moraw.) E tekintélyes faj hazankból és Tur

kesztánból ismcretes; Budapest kürììl a lapailyon junius végén és julius

ban ritka, valamint Peszér, Debreczeu és Grebenácz mellett is.

Dioxys tridentata Nyl. Budapest kürül egykor оду példányban Kovacs

Gyula talailta.

_ cineta Jur. E délfranczia- és olaszországi fajt 1876. junius 20-án Pavel

János а Gellérthegy alatt két nöstéuy példányban találta.

_ Panuonica Moes. Hazzink s a budapesti fauna kizárólagos sajátja, hol п

Ь1111а1 hegyeken junius elején igen ritka.

Sphecodes fuscipennis Germ. Délvidéki faj ; Budapest, Peszér, Debreczen.

(irebenzicz, .lasseuova mellett az Eryngium campestre-u augusztusban

küzünségcs. `

V.

Lepidoptera, Pikkelyröpůek.

I. Rhopalorcra, Bzmkósfsńpúnk.

Thais Polyxena Schiff. April és májusbau a szüllük küzti lejtüküu és völ

gyekhen. .

Colias Chrysotheme Esp. Május s augusztusban a réteken.

Polynmmatus Thersamon Esp. Mint az elöbbi.

Lycaema Baetica L. E. déli fajt Prasznovszky lgnácz a Margitszigeten

találta.

_ Telicanus Lang. Juniusban Anker Lajos ogy him példzînyt a budai tég

lavetünél talált.

Melitaea Trivia Schiff. Május és augusztushan a hegyi réteke'n.

Argynnis Hecate Esp. Juniusban az erdüvágásokban.

~ Pandora Schiff. Juuiusban az erdök közti réteken.

Melanargia Japygia Cyr. var. Suwarovius Herbst (Clotho Junius es szep

temberbeu az erdei rétcken a peszéri pusztákon.

Pararge Egeria L. Májusban az erdök közti tisztásokon.

Coenouympha Oedipus Az óbudai vizeuyös rétekeu.

Syriehthus orbiter Hb. April s juliusban a sziklás hegyekeu.

II. Hefcrnrm'u., ’illimfńle rsrípúuk.

А. Sphinges.

Deilephila Livornica Esp. Májusban a nedves rétekeu ritka.

_ Celerio L. Mint vendégfaj a Margitszigeten észleltetett.

_ Nerii L. Szeptemberben a kertekben és udvarokban mint veudégfaj;

hm'uyúja a Nerium oleandereu el.


