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ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

TÁJÉKOZÁSUL

Fuchs Tivadar úr ,,A természethistóriai rendszer és a
Darwinismus" czímii értekezéséhez.

Fuchs Tivadar úr következ értekezésének egy kis, érdekes története

van. A bécsi cs. k. állat és növénytani társulat megengedte ugyan, hogy az

értekezés az 1880-dik évi április 7-én tartott közgylésén szerz által fel-

olvastassék, kiadásra is elfogadta, utóbb azonban a kiadást megtagadta.

Ennek az eljárásnak indító oka nem lehet más, mint az, hogy a társulat

kiadványaiban némely szerz Darwin híve gyanánt tnt ki— péld. Brunner

de Wattenwyl — s ennélfogva a társulat jónak látta a prœventiv czenzurát

alkalmazni s a Darwin- ellenes értekezést irataiból kizárni.

Én részemrl — s tudom, hogy velem együtt legalább is minden

magyar zoológus — más álláspontot foglalok el, t. i. azt, hogy a tudomá-

nyos irodalom száraára is követelem a sajtószabadságot, melynek azután

egyik lényeges attribútuma az «audiatur et altera j)ars» elve; követelem,

mert ezek biztosítják a discussio szabadságát, folytonosságát, tehát végs

következménj^ben az eszmék tisztázását, mint a tudománynak legfbb

érdekét.

Helyén valónak találom a prœventiv czenzurát kezdkkel szemben
;

de oly férfiakkal szemben, mint Fuchs Tivadar úr, ki a bécsi udvari ásvány-

tani intézet fnöke s szakmájában elismert auctoritás, helyén valónak nem
találom : ilyen férfiakat meg kell hallgatni, ha szükséges meg kell czáfolni.

Bátran állíthatom, hogy a magyar zoologok között egy sem osztja

Fuchs úr véleményét; egy sem fogadja el a dogmát: Species sunt tot

diversae, quot diversas formas ab initio creavit infinitum ens» ; st e dogmá-

nak mérsékelt formáját, a mint azt Fuchs úr a «czélirányosságban» hirdeti,

sem fogadjuk el; de ez nem ok arra, hogy az ellenkez véleményt elfojtsuk.

A mi magát az értekezést illeti, nekem egyelre csak egy észrevéte-

lem van: hogy értekezését hibásan czímezi. A czimnek így kellett volna

hangzani: A természethistóriai rendszer és a ,,Haeckeliz7nus." Darwin egyik

mvében sem dogmatizál : st tételeirl maga mondja, hogy azoknak tör-

vényekké való fejldése még sok tényleges kutatást követel s az is lehetsé-

ges, hogy új tények a tételeket még módosíthatják is. A fajok keletkezésének

és a törzsfáknak terén zött dogmatizálás specificus német találmány.

Herman Ottó
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A TERMÉSZETHISTÓRIAI RENDSZER ES A DARWINISMUS

Fuchs TivADAR-tól.

(Kivonat.)

Darwinnak körülbelül 30 év eltt nyilvánosságra bocsátott »A fajok

keletkezésérl» szóló munkájának czime nem felel meg tartalmának, miután

abban nem csak a fajoknak, hanem a nemeknek, családoknak, rendeknek

és osztályoknak, egy szóval a természethistóriai rendszer minden kate-

góriájának eredetét iparkodik kimutatni, helyesebb volna tehát ezen czim :

a természetJiútóriai rendszer eredetérl.

Darwin és tanítványai azt állítják, hogy az organicus élet minden

változatossága lassú, fokonkénti haladás utján egyszer, közös salakokból

fejldött volna. A pete-sejt, melybl minden él lény veszi eredetét, emléke

azon egyszer salaknak. Az egyes lény fejldése a petébl ugyanazon

módon megy végbe, a mint az összes alak az egyszer közös salakból

fejldött ; az egyes lénynek fejldése rövid ismétlése a faj fejldésének vagy

is az ontogenesis rövidebb ismétlése a íjhylogenesisnek..

Ezen ftörvénye a biogenesísnek teszi alapját a mostani rendszernek

és morphologiai tekintetben Darwin elméletének is szolgál alapúi. Ezen

«biogeneticus alaptörvény» azt állítja, hogy az organizmusok fiatalkori

alakjai az salakok képmásai volnának, péld.: a fiatal békák halakra hasonlí-

tanak, az erals-embryók a hal kopoltyúíveinek maradványait mutatják stb.

Bár mily meglepk a hasonlatosság ezen j)éldái, mégis könny, ha a

tényeket elfogulatlanul megvizsgáljuk, arról meggyzdni, hogy ezek mind

csak kivételek, igen sok esetben ilyen hasonlatosságok nem léteznek,

gyakran epén az ellenkezt találjuk t. i. a helyett hogy az embryok hasonlí-

tanának a közös salakra, több eltérést és klömbséget mutatnak magok

között, mint a meglett állatok.

Ilynem vizsgálatoknál ezen két kérdést nem szabad összezavarni :

1. Van-e rendszertani tekintetben az embryo-alaknak valami jelen-

tsége ?

2. az embryo-alakok valóban képmásai-e az salakoknak?

Némely esetben fontosak lehetnek a lárva-alakok a rendszerre nézve,

a nélkül, hogy az salakok képmásai lennének. A Crustaceáknál péld. : az

egyik sor mint Nanplins, a másik pedig mint Zoëa hagyja el a jDetét; e sze-

rint tehát az Crustaceakat két csoportra lehet rendszeresítenünk, de ebbl

még nem következik az, hogy a két csoport salakjai Nauplius vagy Zoëa

képüek lettek volna.

A növények országát vizsgálva azon eredményhez jutunk, hogy a

fennen hirdetett «biogeneticus alaptörvény» itten alig alkalmazható.



14

I. Az állatok országában négy nagyobb állatkör van, a melyben az átala-

kulás a fejldésnél nagy fontosságú, e körök a Rovarok, a Crustaceak, az

Echinodermaták és a Férgek. Az ide tartozó állatok lárva- alakjai sem

tekinthetk az salakok képmásainak, itt is lehetetlen az ontogenesis és

phylogenesis között párhuzamosságot kimutatni, A biogeniticus alaptörvény

tehát ezekre sem alkalmazható. A rovarokra nézve kimutatta ezt Brauer

tanár, a Crustaceákat illetleg Claus tanár. Mind a két alapos búvár azon

eredményhez jutott, hogy az átalakulás utján fejld alakoknál a lárvák nem
tekinthetk az salakok képmásainak.

Hogy az Echinodermaták és Férgek körére érvényes volna biogeneticus

alaptörvény, azt tudtommal még senki sem mutatta ki.

A rovaroknál és Crustaceáknál a lárva-alakok rendszertanra nézve

nagybecsüek ; az Echinodermatáknál és férgeknél még ez sem áll, úgy hogy

a rendszerben igen távol egymástól álló alakok hasonló lárvákat mutatnak,

míg ellenben közel álló alakok lárvái nagyon eltérnek egymástól.

Az átalakulást az ivadékcserére is kiterjesztvén, a Medusakat is kell

tekintetbe vennünk, de ezeknél is úgy van, hogy rendszerfcanilag közel álló

fajok egymástól igen eltér módon fejldnek.

Tehát az összes állatországot tekintve, azt találjuk, hogy a biogeni-

ticus alaptörvény mint általános törvény nem érvényes.

II. Az él lények tanulmányozásánál legelször feltnik elttünk a

természet változatossága és gazdagsága alakokban. Mily módon, mily esz-

közökkel hozta ezeket létre a természet? — Darwin és tanitványai állitása

szerint a természethistóriai rendszer egy törzsfa, minden egyes faj a Pro-

tistától kezdd szakadatlanul összefügg alakok lánczának végs szemét

teszi. Ezen állítás értelmében tehát a soros elrendezés és fokozatosság teszik

az alaptörvényt, mely uralja a természet alak hségét.

Mindenki, aki systematikával foglalkozott, tudja, hogy nem a sorozati

fokozat, hanem a jellemek vegyülése és egybekeveredése tényezi az alakok

csodálatos gazdagságának és változatosságának.

Bizonyos szempontból lehet a fejldés fokozatos sorozatát felállítani,

ha péld. egy bizonyos életmszert, a vázat, az idegrendszert, a légz szer-

számot, a szájrészeket vagy mozgási eszközöket figyelembe veszszük ; de ha

az egész organismust vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az egyes jellemek

szerint egybeállított sorozatok a legkülönfélébb módon egymást keresztezve

törzsfa helyett egy összetett szövevényes hálózatot alkotnak, mely a rend-

szer alapjául vehet.

III. Darwin és tanítványainak állításai szerint az organicus világ

minden változatossága úgy jött létre, hogy csekély eltérések lassanként fel-

halmozódtak volna. Ha ez így volna, akkor az alakoknak egymástól való

eltérési nagysága és a meglev varietasok vagy fajok száma között egy

megszabott aránynak kellene lenni, mert több typus létrehozására több
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varietas vagy több faj volt szükséges, mint kevesebb typus létrehozására.

Vagy más szóval mondva, a rendszernek minden csoportjában, melyben

sok és igen eltér typus van, méltán sok varietást vagy fajt is várhatunk
;

oly csoportban ellenben a hol kevés és nem igen eltér typus van, csak

kevés varietást vagy fajt tételezhetünk fel.

Létezik-e valóban e rendszer egyes csoportjaibanatypusok és faj ok között

ilyen egyenes arány ? — Hasonlítsuk össze a madarak és emlsök osztályát.

Alig van az egész állatországban osztály, mely tagjaiban oly nagy

egyformaságot és typusokban oly csekély változatosságot feltüntetne, mint

a madaraké. Minden madár tollas, fogatlan orrú, két szárnyú, két, karmos-

lábú ; egyetlen oly madár sincsen, mely akármely laicus által nem ismer-

tetnék el annak és a családokat, nemeket és fajokat jellemz bélyegek az

egyes részek nagyságának és alakjának csekély eltéréseiben lelhetk fel.

Mikép áll az a viszony az emlsök osztályában. Mind a test egész

alakja, mind pedig ennek egyes részei oly különbségeket tüntetnek fel, hogy

az osztály egyes typusai alig látszanak egymáshoz tartozni. A br majd

meztelen, majd szrös, pikkelyes vagy pánczélos; a végtagok úszókká, futó-,

ugró-, ásólábokká, kezekké vagy repülökószülékekké vannak átidomítva, az

ujjak fegyvertelenek vagy karmosak, patások vagy körmösek, a fark majd

hosszú, majd hiányzik, az állkapcsok fogatlanok vagy a legkülönfélébb

fogazattal vannak ellátva, az orr hosszú ormányba kinyújtott, a koponya

különféle sima szarvakkal vagy ágas szarvakkal van földíszítve stb.

Ezen sok typicus külömbség valóban csekély eltérések összehalmozó-

dása által keletkezett e ? — Akkor ezeknek létrehozására sokkal több közbe-

es fokozat, több varietas volt szükséges, mint a madaraknál, a hol oly

kevés a typicus külömbség

Az emlsök osztályának gazdagabbnak kellene lenni fajokban és

varietásokban mint a madarak osztályának. Épen az ellenkezt találjuk, a

madaraknál sokkal több faj van mint az emlsöknél.

Ezen aránytalanság még feltnbb ha a rovarok osztályát egybevetjük

a crustaceak osztályával.

A rovar alkotása igen egyforma. Minden rovar teste három fszakaszra

oszlik, mely bizonyos számú gyrkbl áll, minden rovar légcsövekkel lélek-

zik, mindegyiknek van lüktet véredénye a háton és egy ganglionlánczsor

a hason, mindegyiknek van két tapogatója és meghatározott számú szájrésze.

Egészen másképen áll ez a crustaceaknál. A testgyürük száma, ezek-

nek nagyobb szakaszokba való egybefoglalása, a tapogatók, szájrészek és

lábak minsége, az idegrendszer, a vérkeringés — és légzés szerszámainak

mivolta a leglényegesebb változásoknak és messzeható eltéréseknek vannak

alá vetve, úgy hogy lehetetlen a crustaceak részére egy alaptervet felállítani

és igazat kell adnuuk VoGT-nak, a ki mondja, hogy a crustaceak osztályát

egy diagnosissal jellemezni lehetetlen.
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A Darwinisták állításai szerint a typusokban gazdag Crastaceaknál

több fajnak kellene lenni, mint a typusokban szegény rovaroknál. És épen

az ellenkezt találjuk, a crustaceak csekély fajszáma a rovarok óriás faj szá-

mával nem mérközhetik.

Ugyan ilyen aránytalanságot találunk a rendszer kisebb csoportjainak

összehasonlításánál is, amitaszerzö számos példával felvilágosítani iparkodik.

Igen tanulságos még ez irányban a tengeri faunának a szárazföldivel

való összehasonlítása is. A tengeri faunában mind a hét állatkört találjuk

képviselve, míg a szárazföldiben csak hármat vagy legfeljebb négyet. A ten-

ger tehát sokkal gazdagabb typusokban mint a szárazföld és mégis a száraz-

földön él sokkal több faj mint a tengerben.

Ellenvetésül talán lehetne felhozni, hogy ezen tett összehasonlítá-

soknál csak a most élö lények vétettek figyelembe, míg ellenben a dolog

talán máskép állana ha a kihalt organísmosokat is számba vennk. Mert

valószín hogy némely állatcsoport, mely most sok typust és kevés fajt

számlál, régibb geológiai korszakban érte el fejldésének tetpontját, úgy

hogy belle kevés, de igen eltér typus maradt meg.

Bizonyos esetekben ily módon megmagyarázható a typusok és fajok

közötti aránytalanság, de nem minden esetben.

Az emölösök semmi geológiai korszakban sem mutattak annyi fajt, mint

a madarak; a crustaceak soha sem voltakolygazdagokfajokbanmintarovarok.

Ha a mostani teremtéstl elkintve, csak a fossiliakat veszszük figye-

lembe, ugyan azt a jelenséget találjuk. A Cephalopodáknál sok typicus

alkotás és kevés faj van és a Cephalopodák közül az Orthocei-as nemben

kevés a typicus eltérés és aránylag nagy a fajok száma.

Akár a mostani teremtést, akár elbbi geológiai korszakokét vizsgáljuk,

mindenütt azon meglep jelenséget találjuk, hogy typus-gazdagság és faj-

gazdagság között igenis létezik arány; de nem egyenes a mint ezt Darwin

elmélete követeli, h.Mí&ra fordított, azaz, hogy sohasem jár typus-, éB faj-gaz-

dagság vagy typus-, és faj-szegénység egymással karöltve, hanem hogy épen

ellenkezleg typus-gazdagság és faj- szegénység vagy faj-gazdagság és typus-

szegénység felel meg egymásnak.

Három irányban mutatta ki szerz, hogy a természethistóriai rendszer-

bl folyó tapasztalati tények nem felelnek meg azon várakozásoknak, melyeket

a Darwin elméletébl következtetni kellene és e mellett a fdolgot meg sem
említettem, mely minden más egyébnél inkább képes a Darwin elméletnek

elégtelenségét bebizonyítani, ez a ftény s a természethistóriai rendszer létezése.

Sokszor hallani, hogy ezen rendszer a természetben nincsen indo-

kolva, hanem csak az emberi szellem mesterséges alkotmánya volna; ez

üres, alaptalan beszéd. — Nem szabad itt a rendszer bizonyos mintájára,

bizonyos tervezetére gondolni, mert itt csak azon tény lényeges, hogy az

organicus világ általában rendszeres alkotást mutat, hogy nem zrzavaros
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alakkeveréket, hanem tágasabb és szkebb, egymás mellé vagy egymást alá

rendelt csoportok szerinti tagolást képez. Ezen tény föltételez egy állandó

fejldési törvényt, egy megállapított fejldési tervet, mely már kezdettl

fogva meghatározott czél felé törekedett és ezen tény sehogy sem egyeztet-

het azon feltevéssel, mely szerint minden alakváltozás csekély, véletlen

eltéréseknek eredménye volna, mely czél nélkül csak a pillanatnyi egyéni

elny befolyása alatt jött volna létre.

Ezen tény világosabb magyarázata kedvéért a szerz a természetrajzi

rendszert összehasonlítja egy operával

Végre összefoglalja szerz a Darwin elméletre tett észrevételeit : Els
észrevételem vonatkozik a Darwin elmélet tudományos jogosultságára.

Azon tény, hogy az organicus lények más organicus lényektl szár-

maznak, valamint az, hogy az organicus élet a földön az idk lefol^yása

alatt megváltozott, els pillanatra kényszerítenek azon gondolatra, hogy az

organicus lények a hosszú nemzedékek sora alatt tényleg megváltoznak.

Darwin nem elégedett meg az átváltozás eszméjét mint philosophiai

követelményt felállítani, hanem azon volt, hogy ennek valóságát a tapasz-

talat terén ki is mutassa. Mert azt hitte, hogy megtalálja azon erket, a

melyek az átváltozást mechanikai módon hozzák létre. Ez által kihívta a

tudományos kritikát, mely megvizsgálja: váljon a felhozott példák valóban

a taj)asztalati tényeknek felelnek-e meg, vagy csak feltevések, képeznek-e

általánosan érvényes szabályokat vagy talán csak kivételes esetek ?

A második megjegyzés a módszert illeti, a mely szerint e kérdést tár-

gyalni kell.

A Darwinisták könnyedén veszik a dolgot, sok alaptalan föltevésbl

vonnak le következtetéseket. Nem méltó a tudományhoz föltevésekhez

folyamodni, hanem figyelmes vizsgálat alapján ki kell mutatni, hogy melyek

a jelenségek világában az uralkodó szabályok, hogy mi történik és minek

kell történnie az adott viszonyok között.

Midn Darwin és Wallace a létért való küzdelmet mint átalakító és

formáló ert állították fel, nem láttak ebben olyan ert, mely sajátságos,

kivételes körülmények között az alakok átidomítását talán létesíthetné,

hanem felismertek benne olyan ert, mely folyvást és mindenütt mködvén,
kényszerít szükségeséggel, egészen mechanikai úton végzi az alakok

átváltozását. A ki a létért való küzdelemtl elveszi a mechanikai kényszer-

ség jellegét, az mindent von el tle a mi egyáltaljában tudományos jogo-

sultságot kölcsönöz neki.

A személyes meggyzdés, a hit nem lehet vita tárgya; de a bizonyítás

kritikát követel. A kritika nem tür tetszésszerinti feltevéseket és üres lehe-

tségeket, hanem követel tapasztalati tényeket és logikai következtetéseket.

A legélénkebb phantasia sem képes pótolni a tapasztalati tényeket és a

legszellemesebb fejtegetés eltörpül az ingathatlan logika eltt.

Természetrajzi füsetek. v. kötet i. füzet. . 2
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Madártan. Ornithologia.

A PYERHULA MAJOE,

OHR. L. BREHM ELJÖVETELÉRÖL ERDÉLYBEN.

CSATÓ jÁNOStÓl.

TscHusi Viktor lovag a bécsi madártani társulat Mittheilungen des

Ornitliologischcn Vereins in Wien czímü közlönyének 1879-ik évi harmadik

számában közölte, miszerint sikerült néhány Pyrrhula majort kertjében

elejtenie.

Habár valószin, — nézete szerint, — hogy ezen faj minden évben

különösen északi részeiben Ausztria Magj^arországnak elfordul, az mégis,

mindeddig összetévesztetett a csekélyebb nagyságú Pyrrhula europaea

Vieil, el.

Hogy ezen nagyobbik faj Ausztria-Magyarországon is eljönne, —
czikke megjelenése idejéig, — csak Dr. Peitsch Antal említette meg : Die

Vögel Böhmens czímü munkájában, s a bécsi es. kir. zoolog. múzeumban,

itt idáig Ausztria-Magyarországból, ezen madárnak egy példánya se volt

szemlélhet.

A Pyrrhula major, Chr. L. Brehm. Vögel Deutschlands, pag. 35:2

(1831) — Loxia pyrrhula, L. Syst. Nat. pag. 300. (1766) — Pyrrhula rubi-

cilla. Pali. zoogr. Rosso-Asiat. H. pag. 7. (1811) — Fringilla pyrrhuUa,

Major, Vögel Livi. Esthl. pag. 81. (1815) — Pyrrhula coccinea. De Selys,

Fauna Belge pag. 79. (1842) hazája Észak- és Kelet-Európa és Sibiria,

honnan télben délre vándorol. Ezen évszakban megjelenik Németországban

is Belgiam és Hollandiában s valószínleg minden évben Ausztriában is.

Dresser szerint (Birds of Europe, Part LI •— LH) mind azon példá-

nyok, melyeket Görögországból kapott, ezen fajhoz tartoztak. Colonel

Drumond-Hay állítja, hogy gyakori télben Macedóniában, lord Lilfort

pedig arról értesít az Isisben (1860 p. 138) mikép mint ritka téli vendég

Corfu és Epirusban megjelenik, Albániában azonban, különösen a Drin

folyó torkolatánál télen gyakran látható. Dél-Oroszországban, és pedig

Odessa körül. Nordmann szerint sztl tavaszig nem ritka és Chourid

hegyein fészkel. Goebel szerint Umasz kormánykerületben megjelenik

október végén, és márczius végével megint visszatér északra.

Ezen adatokat Tschusi czikkébl vettem át azok részére, kik azt nem
olvasták.

Meg kívánom még jegyezni, hogy Schlegel H. Kritische Übersicht

der Europäischen Vögel (1844) czímü munkájának 80. és 81-ik laj)jain

következleg nyilatkozik :
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«De Selts-Lengchamps, Fauna Beh/e pag 79. No. 71 führt eine í^weite Art

des gemeinen Gimpels auf. "Wir kennen diesen Vogel nicht, und können daher

den folgenden Angaben des Herrn de Selys nichts hinzufügen.

Cet oiseau n' est, assez probablement qu' une race locale plus grande du

bouvreuil commun. Il est de passage accidentai en Belgique et par troupes á la

fin de l'automne. Il y a été trés commun en décembre et en janvier 1831. Il m'á

paru quil a l'espace blanc du croupion plus étendu que chez le bouvreuil commun.

Il semble que son chant est plus varié et qu'il ne se mêle pas avec le petit

bouvreuil commun.

Cuvier Eegn. animal I. p. 414' hat schon dieser grösseren Eace des Gim-

pels erwähnt.

Die vom Gráfon von der Mühle p. 45 unter den Namen Pyrrhula sinaica ?

Temm angeführte Art aus Grichenland scheint zu P. erythrina zu gehören.«

Ezen utóbbi nézet Dresser fennidézett állításával ellentétben áll.

Brehm Alfréd^ Thierlehen czim nagy munkájának II kiadású

5 kötetének 346. lapján madarunkról azt irja^ liogy a közönséges

piróktól feltnen nagyobb volta által, de oly állandóan különbözik,

mikép az atyjaáltal elször kimondott elkülönítését a két fajnak el kell

ismerni.

A nagy pirók Pyrrhula major a Pyrrhula europáatól különbözik :

elször nagysága által, másodszor az által, hogy himje testének alsó fele

élénkebb piros, harmadszor az által is, hogy némely példánynak széls

evez tollain hosszú keskeny fehér foltok vannak, ugyanis Dr, Dyboroszky

szerint ezen Kelet-Sibiriában eljöv faj, különösen nstényeinél, a széls

evez tollaknak alsó részén, vagy egy vagy pedig mindkét fell egy hosszú

fehér folt látható.

Dr. Cabannis ilyen európai példányokat látott Heine gyjtemé-

nyében és még egy ilyen J866 november havában Haarlemnél fogott

nstényrl teszen említést.

TscHusinak is, kinek említett czikkébl veszem át utóbbi adatokat

is, vitt egy madarász egy ilyen fehér foltos evez tollú nstényt, azonban

most vett tudósítása szerint talált utóbbi idben olyan Pyrrhula europaea

nstényeket is, melyeknek széls evez tollain fehér foltok vannak.

Ezek szerint csak nstény példánj^ok ismeretesek eddig Európából,

melyeknek széls evez tollain fehér foltok észleltettek. Ide iktatom még

TscHusi által hat darab Pyrrhula major és öt darab Pyrrhula europa^án

véghez vitt s czikkében közölt méreteket, melyek a megkülönböztetés

alaj)ját képezik.

Pyrrhula major. Chr, L. Brehm,

Egész hossza 173 17 16s I65 I65 I65 ^.
Szárny hossza 93

Távolsága a szárnynak a fai-k végétl... 42

S
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melynek méretei megfelelnek íi Tschusi által közölt legnagyobb mére-

teknek, azért is igen érdekes, mivel két széls evez tollának bels felén a

toUszár hosszába egy-egy hosszú keskeny fehér folt van s ez lenne tehát a

felsorolt adatok szerint az els him példány Ausztria-Magyarországból,

melynek evez tollain a fehér foltok észlelhetk s következleg minden

jelleggel bir, mely által a Pyrrhula europapától megkülömböztet'.

A Eétyézáton volt atkalmam május és június havakban pirókokat

látni, tehát ott fészkeltek, jól emlékszem azonban, miszerint azok is lialo-

ványabb veres szinek voltak.

Hogy mint két külömböz faj vagy pedig mint válfajok veendk fel

a megnevezett pirókok hazai madaraink sorába, elhatározni mindenkinek

tetszésére bizom, miután jelen czikkem czélja csak az, hogy kimutassam,

mikép a kérdés alatt álló madár hazánkban is eljön s ennek következtében

a figyelem további észleletek tevése végett, irányába felébresztessék.

CsATÓ János,

A FEHÉRTOEKÚ TENGELICZÉKRÖL.
(Carduelis elegáns albigiilaris.)

Dr. Madarász GvuLA-tol.

A madár tollainak betegségét a pigment hiánya idézi el, mi által

sokszor a madár küls megjelenése a rendestl nagyon eltér. A pigment

betegsége különféle fokozatban szokott megjelenni: 1. Ha a festanyag

tökéletesen hiányzik, akkor az AlbinisiniiH-n?ik neveztetik. A tökéletes Albi-

nismus lehet valódi, vagy nemvalódi. Az Albinismus valódi akkor, ha a

festanyag hiányát nemcsak a tollakon, hanem másutt p. o. a szemen is

észlelhetjük, midn a szem szivárványhártyája fehér, a pupilla pedig vörös

(mely a színtelen reczehártj^a véredényeinek visszatükrözése által kelet-

kezett). Nem valódi pedig az Albinismus akkor, ha a festanyag hiánya

nem terjed ki a szemre. 3. Ha a festanyag nem hiányzik tökéletesen,

hanem a pigment hiány csak szórványosan egyes tollakban jelentkezik,

akkor azt 7-észletes Albin ismusnak mondjuk. Egy másik neme a pigment

betegségének a halvány- vagy sápkor (Cldorochroismusj , midn a madár

tollainak rajza és színezete látható ugyan, hanem csak igen halványan

vagy elmosódva.

Mennél közönségesebbek a madárfajok, annál több ily színeltéréseket

(Aberratio)m.Vii?ának. így láthatjuk azt a közönséges tengeliczéknél is,melyek-

nek egyik ily, még ismeretlen részleges Albinismusát kívánom megismertetni.

A tengeliczék számos és különféle színeltéréseit már BuFFoNÍsmerteté

és írá le. Késbb Naumann* az egyes színeltéréseket külön nevezé el. így

* Natnrgescliichte der Vögel Deutschlands. 1826. V. 131.
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a többek között a tiszta Albinust Fringilla carduelis Candida névvel jelölé.

A legközönségesebben elfordulót, mely a részleges Albinismushoz tartozik

s melynél a fehérség csak itt-ott, vagy bizonyos részeken mutatkozik,

Fr. card, varia-nak nevezé. A halvány szinezet pedig, melynél mind a

rajzok, mind a színezet megvan ugyan, hanem azok csak nagyon halvá-

nyan mutatkoznak, Fr. card, albida nevet nyert. Ezeken kívül még a

tengeliczek színjátéka combinálva is fölléphet, mint: tiszta fehér a rendes

vörös fejjel, vagy tiszta fehér sárga szárnytükörrel. Lehet sárga hasú;

szürke szárnjaí alig észrevehet sárga tükörrel, s más sokféle színjátékban.

Én jelenleg a fehér torkú tengeliczeket (Carduelis elegant alhigularisj

szándékozom megismertetni, melyeknek leírása tudtommal még nem esz-

közöltetett. Leírása azért is könny, mert a rendes alaktól nagyon kevés

eltérést mutat; de annál meglepbb annak megjelenése, és sokkal szebb

hatást gyakorol a szemre, mint a Carduelis elegáns rendes színezete.

Már nevével is kifejeztem az eltérést. A fehértorkú tengelicz élénk

színezete és minden rajza megegyezik a rendes alkatúéval és csakis azt az

eltérést mutatja, hogy fején, a csr körül lev széles, vörös karmin szín

szalagja szakadozott, és pedig úgy, hogy az egyik alsó állkapocstól a fejen

a másik állkapocs felé haladva, ott megszakad; és ekként a két alsó állkö-

zötti részen vörös szín nincsen, hanem helyette hófehérszín látható, azaz

a torok fehér.

Én eddig két ilyen példánynak jutottam birtokába, melyek egymással

tökéletesen megegyeznek. Az egyiket, egy hím példány, 1879-ik év

november havában vettem, ez a pestmegyei gubacsi pusztáról való ; a

másik, hasonlókéj) hím példány, ez év márczius 8-án a Eákoson fogatott
;

ez utóbbinak j)ontos méreteit ezennel közlöm is:

Hossza: 14-0 %; Eöpterj : 25*0 ^^; Fark: 5,5 %; Csüd : 1,5 %;
Köz. ujj. (k. n.) 1,2 %,; Hüvelyk (k. n.) 0,9 %; Csr: 1,4 %. Az els és

harmadik evezk egyenlek és a másodiknál, mely a leghosszabb, vala-

mivel rövidebbek.

Nem mulaszthatom még el a madarászok és madárkereskedk nézeteit

e színjátékra nézve fölemlíteni. A madarászok állítása szerint ugyanis ez

különálló faj, mely nem keveredik a közönséges tengeliczczel, st még
annak a társaságát is csak nagyon ritkán keresi föl ; egészen önállóan

él, külön fészkel, fiataljainak is hasonló fehér torka van, s általában igen

ritka. Éneke nagyon kellemes, jobb énekes, mint a közönséges tengelicz,

s azért a vevk által is drágábban fizettetik, a mint ezt magam is

tapasztaltam.
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Halak. Pisces.

EELIQUIAE PETÉNYIANAE,

NÉHÁNY SZÓ PETÉNYIRL MINT I C H T HYOLOGROL

Dr. Chyzer Kornél
zemplénmegyei forvostól.

Petényi Salamon hátrahagyott munkáinak a végenyészettöl általam

véletlenül megmentett töredéke közlésének, melj'-et legközelebbrl meg-

kezdek, elre bocsátom a megmentés történetét is néhai Kubinyi Ferencz-

nek kezeim közt lev 4 levele alapján, mely esetleg még további nyomokra

vezethet.

1863. nov. 23-án kelt levelében szólított fel engemet néhai Kubinyi

Ferencz, közölném vele szándékomat, elvállalom- e a Petényi iratainak

lefordítását és átdolgozását ? hogy válaszomat az akadémia math, és term,

tud. bizottsága ugyanazon évi decz. 2-án tartandó ülése elébe terjeszthesse ?

A munka elvállalását vele tudató levelemre 1863. decz. 28-káról K. F. azt

írja nekem, hogy a bizottság készségemet örömmel vévén tudomásul, fel-

világosításomul kijelenti «hogy a kérdéses iratoknak nem annyira kiegészí-

tésérl, mint inkább lefordításáról, rendezésérl, következleg a tudomány

jelen színvonalához képest leend kiadásáról van szó. A bizottság minden

esetre szívesen veendi, ha az átdolgozott munkát tulajdon jegyzeteivel

felvilágosítani méltóztatik;» tovább : «az els fzet most kerül ki sajtó alól.

Hogy a második fzet, mely az emlsökre vonatkozó adatokat tartalma-

zandja, a jöv évben napfényt láthasson, annak egy részét, úgymint a

cziczkányok és egérfajokra vonatkozó jegyzeteket 5 ábrával együtt szeren-

csém van ez úttal a t. úrnak megküldeni lefordítás és átdolgozás végett.

Az emlsöket illet adatoknak egy részét Tauscher Gyula orvos úr fordí-

totta le, ez most bírálat alatt van ; a még hátralev részt reménylem két

hónap alatt átdolgozandja. — A madártant illet adatoknak egy részét

néhai Tóth Sándor dolgozta át, ez is bírálat alatt van» stb.

Elvállalt kötelességemnek megfelelvén, a nálam volt kézirathalmazt

(mely mellesleg legyen mondva, többnyire elhasznált legszabálytalanabb

alakú levélborítékokból állott, melyekre szerz jegyzeteit néha még saját

írásán is keresztül írva szorította össze), az említett ábrákkal együtt

KuBiNYi-hoz küldtem be ; szerencsére megtartottam a fordítás és összeállí-

tás impurumát, mely 16 éven át jól csomagolva felbontatlanul hevert ira-

taim közt.

Midn Herman Ottó úr Petényi az állatok természetének megfigyelé-

sét illetleg páratlan s épen ezért megbecsülhetetlen dolgozatainak ügyét

föleleveníté, s a megtalált töredékek közlése által azon hálának, melylyel
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a nemzet a külföld által régen méltányolt legnagyobb természetbúvára s a

tudomány áldozata iránt tartozik, legalább némi részét leróni igyekezett,

én is felbontani a nyugvó csomagot, s elhatározám napvilágra juttatni.

A csomag tartalmának áttekintésénél csakis az egerekre vonatkozó

alábbi adatokat találtam meg, — a cziczkányokra vonatkozólag semmi

sincs ; s én nem emlékezem többé, volt-e azon kézirathalmazban, melyet

KuBiNYi-nak visszaküldtem, valami a cziczkányokról ; vagy pedig csak azon

töredékek után, melyekben a cziczkány neve a gözüegér igen terjedelmes

leírásánál, mondhatom monographiájánál, igen sokszor fordul elö, ítélve,

gondolta Kubinyi, hogy a kéziratban a cziczkányok is le vannak írva. Úgy-

szintén arra sem vagyok képes visszaemlékezni, hogy a kézirattal vissza-

küldött öt ábra mit ábrázolt ? Egereket aligha, különben érthetetlen volna,

hogy a megmaradt leírásoknál sehol egy szóval sem hivatkozik ez ábrákra.

Azon esetben, ha voltak is a cziczkányokra vonatkozó adatok a kéziratban,

akkor azoknak nagyon hiányosaknak s kiadásra nem valóknak kellett len-

niök : különben ha érdemesek lettek volna az összeállításra s lefordításra

meg is tettem volna azt velk, úgy mint az egerekre vonatkozókkal, daczára

annak, hogy ez irodalmi munka egyike volt a legnehezebbeknek, mit valaha

végeztem. S hogy ott nem igen voltak, azt KuBiNYi-nak harmadik, 1864.

jun. 6-án hozzám írt, a munkát sürget levele után is gyanítom, hol a

cziczkányféleket már nem említve, csak az egérnemüekröl szól (alkalmasint

levélbeli felvilágosításom folytán).

Ha ezen kívül lehet még fölfedezhet PETÉNYi-félé dolgozat, ha csak

az enyémhez hasonló alakban is, úgy az nézetem szerint leginkább néhai

Tóth Sándor barátom hátrahagyott könyvtárában, mely, mint hallom,

Debreczenbe került, volna keresend, — mert jól ismervén Tóth Sándor

hajdani állattani dolgozótársamat, fölteszem róla, hogy ö a fordítás impu-

rumát összeállítás után szintén leíratta az akadémiai bíráló bizottság szá-

mára; s annál valószínbb, hogy az iratnak Tóth hagyatékában még meg
kellett lennie, mert közvetlenül ezen munka befejezése után halt meg.

KuBiNYi-nak említett három levelén kívül van nálam még egy e

tárgyra vonatkozó, 1864. jul. 7-érl, melyben írja, hogy jun. 17-éröl kelt

levelemet az Akadémia math, és term. tud. bizottsága eltt felolvasván,

annak nevében következket válaszolja: «néhai P. S. hátrahagyott iromá-

nyai közül az emlsöket illet jegyzetek és értekezések rendbe szedetvén és

lefordíttatván, azok bírálat végett Margó és Frivaldszky uraknak adattak

ki, stb.» tovább «a math, és természettudományi bizottság attól, hogy

néhai Petényi hátrahagyott munkálatai kiegészíttessenek, már az 1-s

füzetben kiadott munkákra nézve elállott, és abban állapodott meg, hogy

PETÉNYi-nek csupán saját észleletei adassanak ki», s végül «egyébiránt,

hogy néhai Petényi barátunk Bécsben valamely tudományos gylésen az

egerekrl értekezett volna, arra nem emlékezem, st többeknek állítása
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szerint a bécsi tndományos intézeteknek itt Pesten találtató irományai

között néhai Petényi S. az egerekre vonatkozó értekezésének nyoma
nincsen »

.

S ezzel bevégzdött levelezésünk a Petényi irományainak sorsát

nagyon szíven hordozó lelkes Kubinyi FERENCz-czel e tárgyban.

Hogy az én beküldött fordításommal mi történt, soha sem tud-

tam meg.

Mieltt azonban a töredékes munka kiadása iránt intézkedtem volna,

szükségesnek tartottam erre vonatkozólag az akadémiától, mint a hátra-

hagyott iratok tulajdonosától, engedélyt s felhatalmazást kér^ii, mely Ill-ik

osztályának ülésébl megadatott, a mint következik :

Jegyzkönyvi kivonat :

3. Felolvastatott dr. Chyzer Kornél levele, melyben kijelenti, hogy

egykori megbízásának megfelelleg Petényi hátrahagyott kéziratainak az

egerekre vonatkozó töredékét 1864 ben Kubinyi FERENCz-nekmegküldötte,

de az akadémiai kiadványokban nyomát nem találja. Ha Kubinyi iratai

között csakugyan ez is eltévedt volna, kérdi, nincs-e kifogása az akadémiá-

nak, ha az impurum töredékét újból visszaállítva közli akár a math, s

természettudományi közleményekben, akár egyebütt?

Minthogy Kubinyi Ferfncz akkor a math, s természettudományi

bizottság elnöke s Pj TÉNYi-nek barátja megkérte volt a bizottságot, hogy a

Petényi iratainak ügyével bízassék meg, s ezen iratok az hagyatéká-

ban többszöri keresés daczára feltalálhatók nem voltak, az akadémiának

nincs többé módjában azt constatálni, hogy valami ilyen közlemény meny-

nyire felel meg a PETÉNYi-féle kéziratoknak, a dr. Chyzer által felajánlott

kiadástól saját közleményeiben eláll, s nem tesz kifogást, hogy dr. Chyzer

maga adja ki ezen munkát, melyet honunk faunájának érdekében a nyil-

vánosságra hozni kívánatosnak tart.»

Ez története a megmentett alábbi értekezésnek, mely szóról szóra

való hü fordítása Petényi jegyzeteinek, s mely összehasonlítva eddig nap-

világot látott dolgozataival, véleményem szerint még leginkább viseli magán

a nagy észlel tehetség bélyegét, s legjobban tünteti ki, hogy mi volt nekünk

Petényi s mit vesztettünk benne !

PETÉNYi-rl szólva, nem tehetem le tollamat a nélkül, hogy tudomá-

nyos mködésének egyik oly terérl ne tegyek említést, mely eddig meg-

jelent dolgozataiban nincs kiemelve, melyrl majdnem hallgatnak bio-

graphjai is — s ez az Iclithyologia.

Petényi nagy szelleme felölelte a gerinczesek minden osztályát, s

hogy mit és mennyit tett hazánk Ichthyologiája terén, azt legjobban mondja

el nekünk Heckel J. J. Magyarország édesvízi halainak rendszeres átnéze-

tében, melyet a m. orvosok és természetvizsgálók soproni nagy gj^lésén

1847-ben olvasott fel (s melyet 1863-ban megmagyarítani szintén nekem
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jutott osztályrészül), hol ezt mondja róla: «különös köszönettel s meg-

emlékezéssel tartozom itt Petényi Salabion barátomnak. A következ

átnézetböl ki fog tnni, hány Magyarországra nézve új fajnak fölfedezését

köszönjük veleszületett vizsga tehetségének» ;
— s tovább : «a magyar táj-

neveket részint az egyes szerzktl, részint Petényi szives közleményei

nyomán állítám össze».

Ezen füzet átlapozásából kiderül, hogy Heckel magasztaló szavai

nem közönséges udvarias szólásmód vala. Alig van nevezetesebb halfaj,

melynél Petényi neve nem szerepelne, s mindezekért háláját Heckfl a

Barbus Pétényii elnevezésében a következ meleg szavakkal fejezi ki :

«Ezen kitn márnafaj legels fiatalkori példányait a szép hazájának hal-

buvárlata körül rendkívül nagyérdem Petényi Salamon i^. múzeumi

rseged barátom fáradságának köszönhetem, s kérem is t ennélfogva,

fogadja ezen fajnak róla való elnevezését valódi nagyrabecsülésem, s egy-

úttal részemrl régen érzett óhajtás jeléül.» S a tudomány nemtje is úgy

akarta, hogy e faj ne j ásson Heckel számos faja sorsára s neve ne vándo-

roljon a synonymák rengeteg tömkelegébe, de örökre hirdesse PETÉNYi-nek

e téren is szerzett úttöri halhatatlan érdemét !

Sátoralja-Ujhelyben, márcz. 15. 1881.

Bogarak. Coleoptera.

COLEOPTEEA EÜEOP^A EURÓPAI UJ TÉHELY-
NOVA, RÖPEK,

a Joanne Frivaldszky descripta. leírta Frivaldszky János.

1. Trechus cavemicola.

Eufo-testaceus, pedibus pallidioribus ;
pronoto breviter subcordato,

angulis posticis subrectis ; elytris subellipticis, mediocriter convexis, tri-

striatis, striis obsolete punctatis, tertia subtiliori punctis tribus notata et

ante apicem cum secunda nexa.

Longit. 3V2 '>'%,.

Trech. micanti formœ simihs, sed totus rufo-testaceus, pronoti angulis

posticis vix prominentibus, elytrorum humeris valde, lateribus ver minus

rotundatis, striis minus profundi s, horum secunda cum tertia ante apicem

nexa. — Caplte breviter ovato, sulcis frontalibus medio angulatim conver-

gentibus et hic minus profunde quam antice impressis. Oculis normalibus.

Antennis testaceis, pubescentibus, articulo secundo tertio breviore. Pronoto

breviter subcordato, longitudine parum latiore, lateribus infra angulos
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anticos obtusos rotimdatisj dein basin versus leniter angustatis, angulis

posticis subrectis, vix prominulis ; supra mediocriter convexo, foveis basa-

libus profundis, impressione transversa levi nexis. Elytris fere ellipticis,

basi tantum parum angustioribus quam apice, humeris valde, lateribus

leniter, apice vero, simul sumptim, obtuse rotundatis ; supra mediocriter

convexis, dorso antico, juxta suturam, modice planatis, tristriatis, striis

obsolete punctatis, duabus internis in dorso mediocriter apicem versus

vero, prouti etiam stria tertia per totam longitudinem, leviter insculptis,

liœc punctis tribus notata, secunda ante apicem tertiam versus flexa et

cum hac im puncto tertio nexa, stria quarta valde obsoleta. Pedibus pallid e

testaceis.

In CroatiaB antro, nomine mihi non indicato, detectus et a D. Eduardo

Merkl communicatus.

A Tr. micans alakjához hasonló; de egészen rötsárga, torjának hátsó

szögletei alig kissé állnak ki, röptyüinek vállszögletei nagyon, oldalai pedig

kevésbbé kerekítettek, rovátkái sekélyesebben bevésettek s ezek másodika

a harmadikkal hátul egyesül. •— Feje röviden tojásdad, homlokának baráz-

dái középen szögletesen egymásfelé hajlók s itt kevésbbé, mint elül, benyo-

mottak. Szemei rendesek. Csápjai barnasárgák, pelyhedzök s második izök

a harmadiknál rövidebb. Elötorja röviden-szivded, hosszánál kissé széle-

sebb, oldalai a tompa elöszögletek mögött kerekítettek s azután alapja felé

lassúdadan keskenyedettek, hátsó szögletei majdnem egyenesek s hegyeik

alig kissé állnak ki; felülete középszeren domborodott, alapjánál lev

gödörcséi mélyek és haránt, sekély benyomással összekötöttek. Eöptyi

majdnem kerülékidomúak, alapjuk csak kevéssé keskenyebb, mint bütüjök,

vállszögletek nagyon, oldalaik csekélyen, bütüjök pedig tompán kerekítet-

tek ; felül középszeren domborodottak, elökorongjuk a varrány hosszában

kissé lapított, három rovátkával ellátottak, melyek enyészetesen pontozot-

tak, a két innens rovátka elül középszeren, hátul pedig, valamint a har-

madik egész hosszában, sekélyen bevésettek, ez utóbbi három ponttal jelölt,

a második rovátka, a bütü eltt, a harmadik felé hajlik s ezzel a harmadik

pontban egyesül; a negyedik rovátka nagyon enyészetes, A lábak halvány-

sárgák.

Horvátországnak egy elttem meg nem nevezettt barlangjában födöz-

tetett fel s Merkel Ede ur közölte velem.

2. Ochthehius montanus.

Niger, opacus vei subopacus, antennarum scapo, pronoti et elytrorum

margine deflexo pedibusque testaceis ; capite pronotoque rude punctatis,

hoc transverso, antice utrinque excisur.a parva, postice vero angulari pro-

funda, membrana coriacea flavescenti alba repletis, instructo, dorso canali-

culato et quadrifoveolato, lateribus vero depressis sulcoque oblongo notatis
;
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elytris dense striato-punctatis, seriatim pilosis, interstitiis angustis trans-

verse rugosis.

Long. 1 3/4—2%.
Corporis forma 0. bicoloni similis; sed colore sculpturaque penitus

diversus. — Niger, opacus vel subopacus. Capite rude punctato, foveolisque

tribus, verticis minore, instructo. Antennarum scapo palporumque basi

testaceis, apice piceo-nigris. Pronoto transverso, antice posticeque mem-
brana pellucida cincto, ad angulos anticos excisura parva, postice vero

utrinque profunda, angulari, membrana coriacea flavescenti alba repletis,

instructo ; lateribus rotundatis ; supra rude punctato, canaliculato et prope

canaliculam utrinque bifoveolato, foveis posticis oblongis, oblique sitis et

levi transversa impressions nexis; lateribus depressis, ad declivitatem dorsi

sulco, modice curvato, notatis. Elytris ovatis, dense striato-punctatis seria-

timque adjacenti pilosis, punctis angulatis, apicem versus sensira minoribus,

interstitiis valde angustis, transverse rugosis. Subtus opacus, rugosiusculo-

punctatus et dense griseo-pubescens. Pedibus testaceis, tarsis piceo-

nigris.

In montibus ad balneas Herculis Mehadienses a Joanne Pavel inventus.

Testének alkata az Ochtb. bicolon fajéhoz hasonló ; de színe és vés-

ményei egészen különbözk. Fekete, fénytelen, vagy némely példányoknál

csak a röptyk korongján némi kis fény látható. Feje durván pontozott,

három gödörcsével jelölt, melyekbl a fejtetn lev a legkisebb. A csápok

kocsánja s a falámok töve barnasárgák, végeik pedig barnás-feketék. Torja

haránt, elül és hátul átlátszó, fehér hártyával szegélyzett, az elöszögletek

közelében kis, hátul pedig mindkét felén mély, szögletes börnem, sárgás-

fehér hártyával kitöltött kimetszés van; oldalai kerekítettek; felülete durván

pontozott, hosszcsatornával s ennek közelében 4 gödörcsével ellátott, a

hátsó gödörcsék hosszúkások, ferdén helyezettek s egymással sekély haránt

benyomással összekötvék, oldalai lenyomottak és a korong hajlásánál kissé

görbés barázdával jelöltek. Röptyüi tojásidomúak srn vonalasan-ponto-

zottak és soros, lapuló szrcsékkel ellátottak, a pontok szögletesek s hátra-

felé lassanként kissebbedk, a köztéresék nagyon keskenyek, harántredösek.

Alul homályos, srn, redsen-pontozott és szürke szrcsékkel borított.

Lábai barna-sárgák, kocsáik pedig barnás-feketék.

A mehádiai Herkulesfürd fölötti hegyeken Pavel János födözte fel.

3. Anthrenus incanus.

Breviter lateque ovatus^ niger, infra albo, supra vero cano unifor-

miter squammosus.

Long. 23/4—3"^.

Anthr. molitori quoad corporis formám scrobeque antennarum situ

similis; sed fere duplo major et colore squammarumque forma distinctus.
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— Niger, squammositate infra alba, supra vero cana, uniformi, vestitus,

squammis oblongo-conicis, obsolete striatis, parte inferiore — sen latiore—
magis quam apud A. molitorem truncatis et hic non, vei vix modice angus-

tatis (in A. molitore truncaturam versus evidenter angustatae et concinne

striât* sunt). Antennis brunneis, undecim articulatis, clava nigra. Pronoto

transverso, margine laterali supra scrobem parum sinuato. Elytris dorso

antico modice convexioribus. Pedibus nigris, femoribus squammositate

alba tectis.

A D. Dre Ernestine Kaufmann ad Voloskam prope Fiume lectus.

Eövid, szélesded tojásidomu ; fekete, alul fehér, felül pedig fehér-

szürke pikkelyekkel egyenlen födött; a pikkelyek hossz-kúpidomúak,

alig láthatólag rovátkoltak s alsó, vagyis szélesebb részök jobban, mint

az Anthr. molitornál, melyhez különben mind idomára mind pedig csápjai

elhelyezésére szolgáló hosszgödörcséinek irányára nézve hasonló, cson-

kított és itt nem, vagy alig csekélyen keskenyedettek (az A. molitornál

azok csonka részök felé láthatólag keskenyedettek és finomul rovátkoltak).

A csápok barnások, tizenegy izüléküek és bunkójok fekete. Torja haránt,

oldalszéle a csápok gödörcséje fölött kevéssé felhajlott. Eöptyinek elö-

korongja kissé jobban domborodott. Lábai feketék és czombjaik fehér

pikkelyekkel födöttek.

Dr. Kaufmann Ern ur Fiume vidékén Voloskánál födözte fel.

Budapestini, 1881. die 20. Mártii.

Hártya röpüek . Hyvienoptera .

HYMENOPTERA NOVA UJ HÁRTYARÖPEK
E VAEIIS OEBIS TEßEAEUM PAETIBÜS, A FÖLD KÜLÖNBÖZ EÉSZEIBÖL,

ab AlEXANDRO MoCSÁRY descripta. leírta MoCSÁRY SÁNDOR.

21. Dolerus Hispanicus. — Eufo-aurantiacus, parce albo-pubescens ;

-capite cum antennis pedibusque et valvulis genitalibus, macula item parva

postica scutelli, postscutello et >y[nea obliqua utrinque mesosterni nigris
;

maculis duabus clypei et alia mediana occipitali pedibusque anterioribus

rufescentibus ; abdomine flavo; coxis rufo-aurantiacis, indeterminate nigro-

maculatis; alis hyalinis, nervis et stigmate nigris. — ¥; long. 9 '%,.

Dolero Lateritio Kl. similis ; sed etiam pectore toto rufo-aurantiaco

priEsertim distinctus.

In Hispánia ad Granadám a H. Eibbe anno J 880 inventus.

22. Macrophya Ottomana. — Nigra, nitida, parce pubescens; labro.
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clypeo, antennariim articulo primo, collari in medio late interrupto et

alarum tegulis flavis ; mesonoto subnitido, confertim rugosiuscule pimc-

tulato ; metanoti cenchris testaceis ; abdominis segmentis dorsalibus : primo

margine postico anguste flavo-marginato et utrinque flavo-macnlato,

tertio ante marginem posticum utrinque flavo-bimaculato, quarto quin-

toque postice flavo-fasciatis, fasciis in medio late interruptis, sexto utrinque

flavo-marginato, ultimo pallide flavo, ventrali anguste flavo-marginato ;

coxis antice, trochanteribus omnibus, femoribus item et tibiis tarsisque

pedum duorum anteriorum flavis, tibiarum et tarsorum apice fulvescen-

tibus; femoribus posticis nigris, summa basi flavis, genibus cum tibiis

tarsisque sanquineis, tibiis tamen subtus nigrolineatis et tarsorum arti-

culo primo subtus infuscato ; alls lutescenti-hyalinis, apice fumatis, nervis

fuscis, costa et stigmate fulvis. — $; long. 10 ""%,

Speciebus : Macroph. eximia Mocs,, erylhi\-pm Brullé, nee Sclirk.

(superba Tisclib.) et postica Brullé (Katzebiu-gii Tischb., histrionica Voll.)

similis et aiïinis ; sed a prioribus duabus : scutello et femoribus posticis

nigris, a Macroph. postica vero : corpore graciliori, scutello et postscutello

nigris, femoribus posticis tantum summa basi flavis, tibiis et tarsis his

laste sanquineis, praesertim distincta.

In Asia minore ad Amasiam a Joseplio Mann, Lepidopterologiœ

cultore eximio, anno 1860 inventa et in Musaso Cœsareo Vindobonensi

custodita.

23. Macrophya tricoloripes. — Nigra, subnitida, cinereo-pubescens ;

labro flavo ; apice valvularum genitalium aurantiaco ; unquiculis omnibus

nigris; tibiis tarsisque pedum duorum anteriorum sulpliureis, calcaribus

his albidis; femoribus omnibus apice excepto sanquineis, posticis intus

nigro-lineatis ; tibiis posticis sanquineis, subtus modice infuscatis, tarsorum

articulis duobus primis nigris, primo supra in medio rufescenti, reliquis

aurantiacis, subtus paulo infuscatis, calcaribus ifuscis, apice pallidis ; alis

hyalinis, nervis et stigmate nigris, hoc basi pallido. — $ ; long. 9 '"^.

Eximia haec species : clypeo, antennis, thorace, abdomine, coxis ac

trochanteribus nigris, labro flavo, tibiis ac tarsis anterioribus sulphureis,

posticis vero tricoloribus, a congeneribus facillime distinquenda.

In Hispánia ad Granadám a H. Eibbe, mense Maio anni praeteriti,

délecta.

24. Macrophya albimacula. — Fronte supra antennas orbitisque ocu-

lorum internis dense ac fortiter punctatis, antennis crassis : nigra, nitida,

cinereo-pubescens; collari in medio late interrupto albido ; metanoti

cenchris testaceis ; abdominis segmento primo dorsali in medio marginis

postici maculis duabus albidis sat magnis notato ; coxis ac trochanteribus

calcaribusque et tarsis posticis nigris, femoribus inde a medio et tibiis

tarsorumque articulo primo pedum duorum anteriorum antice albidis ; alis
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hyalinis, apice parum fumatis, venis et stigmate fuscis, tegularum lateribus

externis anguste albo-marginatis.

Femina : labro et scutello albidis ; segmento anali dorsali fere toto

aurantiaco ; femoribus tibiisque posticis sanquineis, illis imo basi, his

apice nigris. — Long. 8—8V2 "/?«•

Mas: labro et scutello nigris; segmento anali dorsali albido ; femo-

ribus tibiisque posticis nigris. — Long. 7 *%i.

Macrophyae puiicto-albo Linn, proxima.

In Hungária centrali et meridionali circa finem Maii sat rara.

Animadversio. — Macrophyae chrysurae Kl. (Magazin d. Gresellsch, Natur-

forsch. Freunde zu Berlin. VIII. 1818, p. 118, n. 86.) valde similis esse videtur,

eandemque solum liaberem speciem, si mas descriptus et de punctatura frontis et

maculis duabus albidis sat magnis segmenti primi dorsalis mentio facta esset,

quas tarnen maculas in 12 exemplaribus constantes invenio.

Homloka a csápok fölött s bels szemkörei srn és ersen ponto-

zottak, csápjai vastagok : fekete, fényes, hamvas pelyhes szrrel födött ; a

középen szélesen megszakított gallérja fehéres; utóhátának szemcséi

szennysárgák; végtestének els hátszelvénye hátsó szélének a közepén

két, meglehetsen nagy fehéres folttal jelölt; összes csípi, tomporai és

sarkantyúi s hátsó kocsái feketék; czombjai a közepöktl fogva, lábszárai

és a kocsák els ízüléke a két els lábpáron élirl fehéresek ; szárnyai

átlátszók, végükön kissé füstösek, ereik és jegyök barnásak, a tpikkelyek

küls oldala keskenyen fehér színnel szegélyzett.

A nstény : felsajka és paizsa fehérek ; végtestének utolsó hátszel-

vénye csaknem egészen narancssárga; hátsó czombjai és lábszárai vér-

pirosak, amazok tövükön, ezek végükön feketék. — Hossza 8

—

8V2 ''^.

A hím : fels ajka és paizsa feketék ; végfcestének utolsó hátszelvénye

fehéres ; hátsó czombjai és lábszárai feketék. — Hossza 7 *';4i'

A Macrophya piinctum-album-hoz legközelebb áll.

Budapest és Mehádia mellett május hó vége felé meglehetsen ritka.

Észrevétel. — A Macrophya chrysura-hoz igen hasonlónak lenni látszatik,

s csak ama fajnak tartanám, ha a hím is le volna írva és a homlok pontozatáról s

a végtest els hátszelvényének két, meglehetsen nagy fehér foltjáról említés

volna téve, a mely foltokat tizenkét példányon állandóan meglevknek találok.

25. Macrophya cognata. — Fronte supra antennas orbitisque oculorum

internis dense et fortiter punctatis : nigra, nitida, parce pubescens
;

labro et scutello anoque in medio albidis; metanoti cenchris albo-

testaceis, calcaribus concoloribus ; femoribus inde a medio et tibiis tar-

sisque anticis pedum duorum anteriorum antice albidis, tarsorum articulis

tamen apice fuscis; femoribus tibiisque posticis sanquineis, illis imo basi

et apice, his tantum apice et tarsis nigris; alls hyalinis, venis et stigmate

fuscis, hoc basi pallido, tegulis nigris. — ? ; long. 7—-8 '"^^.
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Macrophyae erythrocnemae Costa (Fauna -del Eegno di Napoli.

Imenotteri. Trivellanti sessiliventri. Napoli, 1860, pag. 77, n. 7.) similis et

ajffinis; sed labro albo, fronte supra antennas orbitisque oculorum internis

multo densius et fortius punctatis minusque nitidis, satis superque diversa.

—
- Etiam prœcedenti valde similis; sed collari nigro, maculis duabus sat

magnis in lateribus emarginaturas centralis segmenti primi deficientibus,

femoribus posticis apice nigris, calcaribus dilutioribus stigmateque basi

pallida, optime distinquenda.

In Hungarise septemtrionalis et meridionalis montibiis, mense Julio,

pauca tantum exemj)laria inventa.

Homloka a csápok fölött s bels szemkörei srn és ersen ponto-

zottak : fekete, fényes, pelyhes szrszálakkal födött; felsajka és paizsa s

végszelvénye a középen fehéresek; az utóhát szemcséi fehéresszennysárgák,

valamint sarkantyúi is ; czombjai a közepüktl fogva, lábszárai és kocsái a

két els lábpáron élirl fehéresek, de a kocsák ízei végükön barnásak ;

hátsó czombjai és lábszárai vérpirosak, amazok tövükön és végükön, ezek

csak végükön s a kocsák feketék ; szárnyai átlátszók, ereik és jegyök

barnásak, ez utóbbi tövén halványabb, töpikkelyei feketék. •— ? ; hossza

7—8 %.
A Macrojjhya erythrocnema-hoz hasonló s azzal közel rokon ; de fels-

ajka fehér, homloka a csápok fölött s bels szemkörei sokkal srbben
és erösebben pontozottak és kevésbbé fényesek. ^ Az elöbbeni fajhoz is

igen hasonló ; de gallérja fekete, s a másik faj els szelvénye központi

kimetszésének oldalain lev két, meglehetsen nagy fehér folt, ennél

hiányzik, hátsó czombjai tövükön feketék, sarkantyüi világosabb szinek

és szárnyjegye tö-vén halvány szin.

Korytniczánál, Ferenczfalvánál Krassómegyében és Mehádiánál

fordult el.

26. Macrophya consobrina. — Fronte supra antennas et orbitis

oculoram internis dense et fortiter punctatis ; nigra, nitida, cinereo-

pubescens; collari in medio late interrupto, metanoti cenchris, maculis

item duabus minutis, saepius obsoletis, in margine postico segmenti primi

dorsalis anoque albidis ; femoribus inde a medio tibiisque pedum duorum

anteriorum antice albidis ; femoribus posticis, imo basi maculaque minuta

apicali utrinque nigris exceptis, et tibiis usque ad medium sanquineis;

calcaribus tarsisque omnibus nigris ; alis hyalinis, nervis et stigmate fuscis,

tegularum lateribus anguste albo-marginatis. — ?; long. 6V2-—7V2 '*%.

Praecedentibus duabus si^eciebus similis; sed scutello nigro, tibiis

posticis tantum usque ad medium sanquineis etc. distincta.

Patria: Syria.

27. Macrophya marginata. — Antennis tenuibus : nigra, nitida

cinereo-pubescens ; mandibularum basi labroque eburneis; metanoti
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cenchris et calcaribiis albidis ; abdominis segmentis dorsalibus postice

valde angiiste, lateribus late, siilphiireo-marginatis ; ventre fere toto sul-

phnreo ; coxis ac troclianteribiis omnibus, femoribus item tibiisque et tarsis

pedum duorum anteriorum sulphureis, horum articulis apice fuscis ; femo-

. ribus posticis basi late sulphureis, inde incipiente cum tibiis et tarsis

nigris, tibiis tamen supra obsoletius, subtus evidenter sulphareo-lineatis;

alis hyalinis, nervis et stigmate fuscis, hoc et costa basi pallidis, tegulis

sulphureis. — S; long. 7V2 '«/^.

In Dalmatia a J. Erber inventa et e Musseo Caes. Vindobonensi mihi

bénévole transmissa.

28. Macrophya tenella. — Fronte supra antennas orbitisque oculorum

internis rugosiuscule-punctatis : nigra, nitida, cinereo-pubescens ; mandi-

bulis apice excepto, labro, clypeo, vitta pleurali et coxarum posticarum

eburneis; cenchris testaceis; palpis, collari in medio late interrupto et

alarum tegulis flavis ; abdominis segmentis 3—6 supra valde anguste,

3-—7 subtus et ventralibus late albo-marginatis, ultimo dorsali albo-

maculato ; coxis ac trochanteribus, femoribus item et tibiis flavis ; tibiis

anticis jjostice nigro-lineatis, posterioribus apice nigro-maculatis ; tarsis

nigris, articulo primo pedum duorum anteriorum antice flavis ; calcaribus

anterioribus albidis, posticis nigris ; alis hyalinis, nervis et stigmate nigris.

— ? ; long. 6V2 %,.

In Hungária centrali ad Budapestinum medio Maii inventa.

Homloka a csápok fölött és bels szemkörei kissé redösen-ponto-

zottak; fekete, fényes, hamvas szrrel födött; rágói tövük kivételével,

felsajka, szájvédöje, melloldalainak és hátsó csípinek sávja elefántcsont-

színek; hátszemcséi sárgásak; falámjai, szélesen megszakított gallérja és

tpikkelyei sárgák ; végtestének szelvényei kÖzl : a 3—6 felül igen

keskenyen, a 3—7 alul és hasszelvényei szélesen fehér színnel szegély-

zettek, a fels utolsó fehér-foltos; csípi és tomporai, valamint czombjai

és lábszárai sárgák ; els lábszárai hátul fekete-vonalosak, a két hátulsó

páré fekete-foltosak ; kocsái feketék, a két els lábszár els íze élirl

sárgás ; mells sarkantyúi fehéresek, a hátsók feketék ; szárnyai átlátszók,

ereik és jegyök feketék. — ? ; hossza 6 '^l-i '>"^.

Budapest mellett a Farkasvölgyben május közepén találtatott.

29. Macrophya tibialis. — Nigra, nitida, cinereo-pubescens; palpis,

labro (lateribus nigro-maculatis excepto), clypeo, maculis didymisin medio

verticis, collari, tegulis et scutello fere toto albidis; metanoti cenchris

testaceis; abdominis segmentis dorsalibus margine postico: primo in medio

late, 4—8 ver et tertii lateribus obsoletius auguste albo-marginatis ; coxis

nigris, apice albidis, anticis posticisque insuper late albo-vittatis ; trochan-

teribus posticis genibusque omnibus albidis ; femoribus duobus anteriori-

bus antice maxima parte albidis, posticis nigris; tibiis et tarsis albidis,

Természetrajzi füzetek, v. kötet i. füzet. 3
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illis anterioribus basi postice et suramo apice, posticis vero tarsorumque

omnium articulis tantum apice nigris, calcaribus concoloribus ; alis sublu-

tescenti-hyalinis, nervis stigmateque nigris. — ? ; long. 9 '"/„j.

MacropJiyae albichictae Schrk. et eins varietatibus similis; sed coxis

posticis late albo-vittatis, tibiis anterioribus multo latius albidis, posticis

vero tantum summo apice nigris, etiam tarsis omnibus albidis, tantum

apice anguste nigro-annulatis, certe distincta.

In Hungária meridionali ad tbermas Herculis sacras Mehadienses a

Joanne Pavel inventa.

Fekete, fényes, hamvasszürke pelyhes szrszálakkal födött; falámjai,

alsóajka (fekete-foltos oldalait kivéve), szájvédöje, két kis folt a fejt-etö

közepén, gallérja, szárnypikkelyei és paizsa csaknem egészen fehér színek;

az utóhát szemcséi szennysárgák; végteste hátszelvényeinek hátsó széle

közöl : az els közepén szélesen, a 4—8 pedig és a harmadiknak oldalai

enyészetesen keskenyen fehér színnel szegélyzettek; csipoi feketék, végükön

fehérek, az elsk és az utolsók azonkívül szélesen fehér sávval jelöltek;

hátsó tomporai és az összes lábak térdei fehérek ; a két els pár czomb

élirl nagyobbrészt fehéres, a hátsó pár fekete ; lábszárai és kocsái fehérek,

amazok közöl a két els tövön hátulról és legvégén, a hátsó pedig, vala-

mint a kocsák összes ízüléke csak a végokon feketék, sarkantyúi hasonló

színek ; szárnyai kissé sárgásán átlátszók, ereik és jegyök feketék, — ? ;

hossza 9 *%í.

A Macrophya albicíncta Schrk. és válfajaihoz hasonló; de hátsó csípi

széles fehér sávval jelöltek, mells lábszárai sokkal szélesebben fehérek, a

hátsók pedig csak legvégükön feketék, kocsái is mind fehérek, csak végeiken

keskenyen fekete-gyrsök.

A mehádiai Herkules-fürdnél Pável János találta.

30. Macrophya lineata. — Fronte supra antennas orbitisque oculorum

internis dense ac fortiter rugosiuscule punctatis : nigra, nitida, parce

pubescens; collari in medio interrupto, metanoti cenchris, abdominis item

segmentis dorsalibus : primo in medio marginis po stiel late et ultimo albi-

dis ;
pedibus nigris, femoribus et tibiis duabus anterioribus tarsorumque

anticorum articulo primo antice albidis ; femoribus posticis supra albo-

lineatis; calcaribus nigris, longis ac tenuibus; alis hyalinis, apicem versus

parum fumatis, nervis et stigmate fuscis, tegulis externe anguste albo-

marginatis. — 5 ; long. 7 »^
Species : punctatura capitis, femoribus posticis supra albolineatis,

calcaribus insolete longis ac tenuibus, facillime cognoscenda.

In Syria a lepidopterologo eximio Julio Lederer anno 1854. inventa

et Musseo Ca^s. Vindobonensi donata.

31. Tarpa orientális. — Antennis 17-articulatis, pectinis radiis mediis

duos articulos longitudine œquantibus : nigra, subnitida,- nigro-pilosa ;
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mandibulis apice rufo-piceis; antennis fulvis, artieulis duobus primis nigris,

radiis fiiscis ; capitis margine postico linea semicirciilari siibcontinua cir-

cumscripto maculisque tribus sat magnis in fronte (quarum media triangu-

laris etiam ad clypeum breviter extensa, laterales vero duas in orbitis ocu-

lorum internis cuncatae), collari item in medio anguste interruj)to et macula

obliqua utrinque ad scutellum aliaque sub alis albidis; vertice minus crasse

ingequaliter rugoso-punctato; abdomine nitido, segmentis dorsalbus: tribus

primis ma,cQla utrinque (intermedia minuta), reliquis vero et ventralibus

4—6 margine postico fascia albida ornatis, fascia segmenti quarti dorsalis

lata, quinti sextique reliquis angustiores
;
pedibus pallide-flavis, coxis ac

trocbanteribus omnibus femoribusque anterioribus usque ad medium nigris;

alis flavo-hyalinis, superioribus ad marginem anteriorem late subfumatis,

nervis stigmateque fulvis, tegulis nigris. — ?; long. 11 ")^,,.

Tarjjcie flavicorni Kl. colore corporis et antennarum constructione

similis; sed paulo minor, frontis macula albida triangulari multo maiorc

etiam ad clypeum breviter extensa, tegulis et mandibulis antennarumque

artieulis duobus primis nigris, barum radiis fuscis, vertice minus crasse

iuíE'qualiter rugoso-punctato, alis superioribus ad marginem anteriorem late

subfumatis, distincta.

In Asia minore ad Brussam a Joanne Pavel inventa,

32. Tarpa Turcica. — Antennis 18-articulatis, pectinis radiis mediis

articulos très longitudine œquantibus : nigra, nitida, nigro-pilosa; mandi-

bulis apice rufo-piceis ; antennis fulvis, artieulis duobus primis nigris, radiis

fuscis; capitis margine j^ostico linea semicirculari subcontinua circumscripto

maculisque tribus minutis in fronte, collari item in medio anguste interrupto

et macula obliqua utrinque ad scutellum aliaque sub alis albidis ; vertice

crasse punctato-rugoso ; abdominis segmentis dorsalibus 4—8 et ventrali-

bus 5—6 margine postico fascia albida ornatis, fascia segmenti quarti

dorsalis lata medium versus subattenuata, quinti sextique reliquis angustio-

res, ventris medio subinterruptae
;

pedibus fulvescenti-flavis, coxis ac

trocbanteribus omnibus femoribusque basi nigris; alis flavo-hyalinis,

superioribus ad marginem anteriorem late fumatis, nervis stigmateque

fulvis, tegulis nigris. - ?; long, 11
^'J^i-

Prascedenti similis et affinis ; sed pectinis radiis mediis longioribus,

maculis frontis et thoracis albidis multo minoribus, linea semicirculari

verticis breviore fere usque ad oculorum medium tantum producta, ipso

vertice crasse punctato-rugoso, abdominis segmentis dorsalibus tribus pri-

mis immaculatis fortiusque et evidentius rugosiusculis, ventralibus : quarto

hand fasciato, quinto sextoque medio subinterruptis, femoribus duobus

anterioribus tantum summa basi nigris, alis ad marginem anteriorem

saturatius fumatis, species mihi bene distincta esse videtur.

Pariter in Asia minore inventa est.

3-
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33. Tarpa gratiosa. — Antennis 16-articulatis, pectinis radiis mediis

articulos très longitudine aequantibus : nigra, nitida, nigro-pilosa ; mandi

bulis iiavis, aj)ice nigris ; labro truncato, nigro, polito ; antennarum articulo

primo croceo, secundo nigro, reliquis fulvis, radiis fuscis; capitis linea flava

semicirculari subcontinua in vertice ramos duos modice divergentes emit-

tente ; clypei macula magna triangularis usque ad frontem extensa flava,

maculae ver magnae cuneatae in orbitis oculorum internis croceae; collari in

medio interrupto, maculis quattuor obliquis thoracis, metanoti cenchris,

macula item magna in pleuris laete flavis ; vertice crasse sed non dense

rugosiuscule-punctato ; abdominis segmentis dorsalibus : primo utrinque

macula, reliquis margine postico fascia lata laste flava ornatis, fasciis 2—

4

late sed successive angustius interruptis; segmentis ventralibus 3—

4

utrinque flavo-maculatis, sequentibus vero flavo-fasciatis, terebra nigra ;

coxis ac trochanteribus, femoribus item duobus anterioribus basi nigris,

coxis posticis macula parva flava notatis; femoribus tibiisque dilute croceis,

tarsis fulvis, articulis apice infuscatis ; alis flavo-hyalinis, apice parum

fumatis, nervis et stigmate fulvis, tegulis flavis. — Î; long. 10''^,.

Tarpae coronatae Zadd. et Loewii Stein colore similis esse videtur.

In Hispánia ad Granadám a H. Ribbe anno 1880. détecta.

34. Sirex Sah. — Antennis 28-articulatis : ater, nigro -hirtus ; mandi-

bularum basi late, clypeo, thorace supra et pleuris ex parte brunneo-

ferrugineis ; antennis, parte postica verticis cum occipite et temporibus

fulvescenti-flavis ; abdominis segmentis dorsalibus duobus primis et octavi

basi usque ad dimidium flavis, huius margine postico et 3—7 atro-holoseri-

ceis, nono vei concolore vei cum mucrone et terebra ferrugineis ; mucrone

longitudine segment! octavi medio angustato, apice lanceolato crenulatoque;

terebra abdomine paulo breviore ; coxis ac trochanteribus, femoribus item

pedum duorum anteriorum fere usque ad medium., posticorum vero totis

nigris; tibiis et tarsis fulvescenti-flavis, illis anterioribus summo apice,

posticis ultra medium nigris ; alis flavo-hyalinis, apice parum fumatis,

nervis fulvis, tegulis ferrugineis. — ?; long. 33—34 *%^.

Sirici giganti L. similis et affinis; sed parte postica verticis cum
occipite et temporibus fulvescenti-flavis, thorace supra et pleuris ex parte

brunneo-ferrugineis, abdominis segmentis 3—7 et octavi margine postico

atro-holosericeis, ventre et tibiis posticis ultra medium nigris, prœsertim

distinctus. — 'Eitisbm. anni Since ßavicorni Fabr., Americœ septemtrionalis

incola, multum habet similitudinis.

Patria : Persia ; a Domino Doctore 0. Staudinger acquisitus.

35. Sirex vates. — Antennis 21-articulatis: crassus, ater, nigro-hirtus
;

abdomine atro-coeruleo, segmentis dorsalibus 2—7 holosericeis, 8—9 splen-

didis, parcissime pilosis, mucrone brevi, conico, basi glaberrimo, apice

acuminato, scabro, terebra abdomine breviore; pedibus nigris, tibiis et
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tarsis pedum duoriim anteriorum ferrugineis; alis albo-hyalinis violaceoque

nitentibus, apice parum, basi et in medio transverse saturatius fumatis,

nervis nigris, costa fulvescenti. — ?; long. 31 "^j.

Sirici melanocero Thorns, aliquantum affinis ; sed multo robustior et

aliter coloratus.

In expeditione Széclienyiana ad oras Asiae orientális non pridem

suscepta, in China septemtrionali ad Kuangjüen (Szu-csuen) die 17 Se-

ptembris 1879 a Domino Lóczy collega nostro inventus.

Budapestini, 1880. 1. die Decembris.

(Continuatio sequitur.)

Legyek . Diptera .

DIPTERA NOYA EX HUNGAEIA, ÚJ LÉGY-FAJOK,
a L. Madarassy descripta. leírta Madarassy László.

1. Elliptera huiigarica. — Pallide testacea, pedibus dilute

ochraceis, antennis fuscis, thoracis dorso vittis duabus maculisque fuscis

notato ; alis hyalinis, iridescentibus. $ ?; long. 5V4 '"^j^,. — Ab Elliptera

omissa Eg. colore penitus distincta.

Barnássárga, lábai szintén, csápjai világos barnák, torja felületén

két széles szürkés csík, végtestén két vékony barna vonallal. — $ ? ;

hossza 5V4 *%,,.

Egész teste és feltn hosszú lábai világos barnássárgák, az utóbbiak

kevéssé szürkések, csápjai nagyon világos barnák inkább hamuszürkék,

torján két széles, majdnem egymást érint halvány hamuszürke csíkkal,

mely szín a paizst is majd egészen befogja, a törj felületét középen mély

kereszt barázda választja ketté. — A végtest, mely majdnem átlátszó, felü-

letén két vékony fekete barna vonallal, az alfél eltt pedig mindinkább

sötétesb barnás maszattal. — A kiálló nemzrészek, valamint az egész

végtest igen gyéren apró fehér szrrel vannak fedve, a törj és lábak

egészen csupaszok. — A forgók szürkéssárgák, bunkóik töve barna. — A
szárnyak tiszták, átlátszók, üvegesek; az els hosszér a szárny közepe

táján fut a szárnyszélbe, a második a szárnycsúcs eltt, a harmadik

hosszér els ága pedig közvetlen a szárnycsúcs eltt, villaalakban eltér

alsó ága pedig közvetlen a szárnycsúcsba fut, a negyedik hosszér kissé

lefelé hajlik s a szárnyszélen egy teljesen villaalakban végzd fels

oldalágat ereszt, mely a kis keresztérrel össze van kötve, a harmadik hosszér

alsó ágával; korongsejtje nincs; az ötödik és negyedik hosszerek közt ott,

hol a negyedik hosszér elágazik, áll a hátsó keresztér. — Ez új fajt 1880.

év június havában közvetlen a Herkules-fürd mellett fedeztem fel, hol

nedves sárga agyag felett mintegy 10—15 repkedett. —
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2. Gymnosoma ramulosa. — G. rotundatae L. simillima, sed

apex inferior cellulas posterions primœ ramulum brevem marginem versus

alíP mittit. — $ ?; long. 6—7 %..

Igen hasonlít a rotunclata-hoz ; de els hátsó szélsejtje alsó sarkából

egy rövid ér nyúlik a szárnyszél felé. — 5 ? ; hossza 6—7 "^;,,.

Alsó arcza selymes-fehér, homloka élénk veresessárga, veresbarna

széles középcsikkal, mely a hímnél a fejbúbig nyúlik fel, mígnem a ns-
ténynél a homlok közepéig ér, fejbúbján a bütykö háromszög, fekete ; a

fejbúbon és a homlokcsík két oldalán egy sor fekete sörte van. — Csápjai

feketebarnák, a harmadik izülék tövénél kissé vöröses, az els ízülék

oldalról nézve fent fényes fehér színt mutat, néhány fekete sörtével, a csáp-

toll sárgás, vége felé barna. — A törj felülete fényl fekete, a hímnél sr
élénksárga porozatú, csupán a paizs eltt tiszta, négy barna csíkkal, a

nstény vállai szürke porozatúak ; mindkét ivarnál a törj felületét középen

mély keresztbarázda szeli ketté. — A paizs alapszíne fekete, szürke poro-

zatból széles hosszcsíkkal, mely néha még a törj hátsó részere is átnyúlik.

— A melloldalak s a paizs legalsó hátsó széle fehéresszrke porozatú. —
A végtest vörösessárga, vagy vörösesbarna, az els szelvény fényl fekete,

.mely szín a második szelvény közepén mintegy kalapidomban nyúlik hátra,

ezenkívül a végtest felületén középen rendesen még sorjában két három
gömböly fekete folt látható. — A lábak feketék. — A tpikkelyek az els

arczczal egyenszínüek. — A szárnyak középen barna homálylyal, töveiknél

sárgásak; a negyedik hosszér felhajlásánál a harmadik hosszérhez határo-

zottan megtört; s szögletébl a szárnyszél felé rövid kis ér lógg. — Több-

nyire hegyesebb vidékeken, a Mátránál, Krassómegyében Eesiczán és

Franzdorf körül. —
A G. rotundata negyedik hosszere a csuklónál hirtelen hajlik, a

G. costatáé pedig mintegy ív alakban görbül fölfelé; a G. ramulosa

negyedik hosszere ellenben egészen törötten megy fel a harmadik hossz-

érhez, s így ez, valamint rövid érnyujtványa által is, mindketttl könnyen

megkülömböztethet .

S. Tj'icypJiona livida. — Thorace cum scutello pedibusque

lividis ; femorum tamen tibiarumque apice et tarsis infuscatis ; capite fusco,

antennis abdomineque livide-fuscis ; thoracis dorso in medio fusco-

univittato ; alis hyalinis iridescentibus. — Sí; long. 8 '^^.

Torja, paizsa és lábai halványsárgák; végteste, alsó arcza és csápja

barnássárgák; torja felületén egy fekete barna csík, czombvégei és végs
kocsízülékei barnásak, — 6 ? ; hossza 8 "^.

Homloka barna, alsó arcza és csápjai setétsárgák, végteste maszatos

barnássárga, torja és paizsa világos majdnem átlátszó halvánj^sárga, torja

közepén jóval a j)aizs eltt elenyész fényes feketebarna vékony csík

látható ; czombjainak vége és végs kocsízülékei barnásak, a forgók és a
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kiálló nemz részek, úgy a hím miként a nsténynél egyszín lialván}^-

sárgák ; szárnyai tiszták, átlátszó üvegesek, oldalt nézve némi aczél-

fénynyel, az erek egyszín barnák. — Krassó megyében a Muntye Seme-

nik tövében Franzdorf mellett apró patakok körül fedeztem fel.

Poloskák. Hemipíera.

HEMIPTEBA NOVA VEL MINUS COGNITA
descrip sit

Dr. G. Horváth.

1. Graphosoma lîneatnni JL. var. Stâli.

Coccinenm; articnlis duobus ulfcimis (quinto toto, quarto dimidio

apicali) antennarum, maculis duabus verticis, quatuor anterioribus, una

prope angulos laterales unaque minutissima submarginali ante angulos

laterales thoracis, maculis quatuor basalibus scutelli, maculis connexivi,

maculis parvis pectoris et ventris seriatim dispositis, puncto prope apicem

femorum tarsisque nigris ; spiraculis ventralibus concoloribus ($) vel ni-

gris et nigro-marginatis (?).

Graphosoma lineata var. d. Stâl Enum. Hem. V. p. 31. (1876.)

Patria : Asia minor (Mus. Hung.) ; Syria, sec. Stâl.

Varietas insignis, a Pom. Stâl secundum feminam sordide flavescen-

tem descripta, nomen separatum meret.

2. Plinthisns ptilioides Put.

Forma macropiera : Oblonga ; thorace subquadrato, parum convexo,

posterius vix latiore; hemelytris completis, fusco-testaceis, striola obsole-

tissima ad suturam clavi anguloque apicali corii nigricantibus, membrana

flavescente, abdominis apicem paullo superante. $. Long. P/4 mill.

Patria: Dalmatia, Pridworje. (Coll. Horv.)

Cum permultis speciminibus brachypteris duos mares macropteros

legit D. Ebittee.

3. Plinthisns snbtilis.

Oblongus, flavo-ferrugineus, nitidus, glaber, leviter punctatus; thorace

latitudini distincte longiore, postice depresso et distincte angustato ; heme-

lytris incompletis, fortiter et fere rugoso-punctatis, valde abbreviatis, seg-

menta abdominis tria ultima dorsalia et partem dimidiam segmenti tertii

baud tegentibus, postice recte truncatis, membrana nulla; hemelytrorum

sutura scutello tansverso paullo breviore ; abdominis dorso fusco-ferru-

gineo. 6 . Long. 1 Vs mill.

Patria: Syria, Kaifa. (Coll. Horv.).
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Statura parva hemelytrisque valde abbreviatis ab affinibus facillime

distinguendus. P. pilosello Horv. minor, corpore baud piloso, thorace modice

convexo et posterius fortius angustato bemelytrisque brevioribus differt.

4. Flintliisns meliadieiisis.

Oblongus, nigro-piceus, punctatus, obsoletissime aurato-pubescens
;

antennis, limbo angusto laterali parteque postica depressa tboracis, beme-

lytris, marginibus pectoris antico et postico maculisque ad coxas, nee non

femoribus fuscc-piceis; antennarum articulis basi et apice, rostro, tibiis

tarsisque dilutioribus ; thorace longiore quam latiore, plano-convexo, re-

trorsum parum angustato, marginibus lateralibus apice distincte rotundatis ;

hemelytris rudimentariis et cum lobo postico depresso thoracis fortiter

]3unctatis, margine costah fusco-testaceis, duo ultima segmenta abdominalia

baud tegentibus, postice oblique truncatis, membrana minutissima et aeger-

rime distinguenda ; femoribus anticis spinis duabus majoribus et praeterea

duabus minoribus armatis, tibiis fortiter curvatis. $ . Long. 4 mill.

Patria : Hungária, Mehadia. (Mus. Hung.)

P. majori Horv. afíinis, major, lobo antico thoracis baud fortiter

convexo et dilatato, hemelytris fusco-piceis, extus testaceo-limbatis femori-

busque spinis quatuor armatis distinctus.

5. Lethaens picipes (H-Sch.) "

Auguste oblongo-ovatus, fusco-piceus, supra cum pectore dense di-

stincteque punctatus, ventre subtilissime punctulato ; capite porrecto, spatio

intraoculari dimidio longiore ; thorace vix transverso, antrorsum fortiter

angustato, antice quam basi dimidio angustiore, disco ante medium obsole-

tius punctulato, marginibus lateralibus fere rectis et minime explanatis
;

antennis, rostro pedibusque dilute piceis; tarsisflavo-ferrugineis; membrana

fusca. a. Long. 12 mill.

Patria : Asia minor. (Mus. Hung.)

Species statura magna, capite porrecto thoraceque antrorsum fortiter

angustato distinctissima et a D. Hereich-Schäffee in indice operis sui

(Wanzen. Ins. IX. Ind. p. 149.) ut Packymerus picipes e Turcia citata, sed

baud descripta. Exempla duo in collectione Musfei Nationalis Hungarici

sub illo nomine asservata lustravi.

6. Lethaens dalmatinns.

Ovatus, niger, subopacus, supra cum pectore dense distincteque pun-

ctatus, ventre obsoletissime punctulato ; thorace paullo longiore quam apice

latiore, distincte transverso, plano-convexo, disco antico subtilius punctato,

marginibus lateralibus rotundatis, leviter explanatis et subreílexis ; clavo

seriebus punctorum regularibus et parallelis instructo; membrana nigri-
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cante; antennarum articulo quarto, basi excepta, sordide flavescente; tarsis

fusco-piceis, articulis secundo et primo basi dilutioribus. $> . Long. 9 mill.

Patria: Dalmatia, Pridworje. (Coll, Horv.)

L. cribratissimo Dohrn valde affinis, major, statura latiore et minus

parallela, thorace nonnihil breviore, apicem versus magis angustato, clavo

etiam disco regulariter seriatim punctato, antennarum articulo ultimo tar-

sisque obscurioribus divergit.

7. Drymns confnsns.

Oblongus, niger, glaber, supra cum pectore crebre punctatus ; .anten-

nis, rostro pedibusque flavido-pilosis ; thorace longiore quam latiore, an-

trorsum baud ( S ) vel levissime ( Î ) angustato; ventre nitido, glabro; antennis

basi, rostro, marginibus lateralibus angustissimis limboque postico thoracis,

hemelytris, maculis pectoris ad coxas et pedibus ferrugineis ; membrana

fuscescente, macula ad angulum basalem externum albida notata; femoribus

anticis dente unica armatis, tibiis anticis levissime curvatis, apice intus

dilatatis. 5 ? . Long. 5—5V2 mill.

Rhyparochromus pilicornis Horv. Monogr. Lyg. Hung. p. 53. 3. (1875)

excl. synonym.

Variât thorace et hemelytris, marginibus lateralibus angustissimis

exceptis, nigris, femoribus infuscatis. ( $ )

Patria: Hungária, Mebadia (Mus. Hung.), Keszthely (Coll. Hensch et

Horv.) ; Helvetia, Burgdorf (Coll. Puton).

D. pilicorni Muls. simillimus, statura majore, tibiis anticis fere rectis

aliisque notis bene distinctus.

8. Scolopostetlins pictns Schill, var. antennalis.

Antennarum articulo primo basin versus articulisque duobus apicali-

bus, femoribus anticis, basi et apice exceptis, annuloque subapicali femorum

posteriorum nigris ; articulo tertio antennarum propebasin plerumque late

flavo-annulato. ?

.

Patria : Hungária, Eákos-Palota. (Mus. Hung, et Coll. Horv.)

9. Monanthia angnstata H-Sch. var. sympathica.

Angustior; antennarum articulis tribus basalibus fusco-ferrugineis,

concoloribus, articulo tertio crassiusculo, cylindrico, reliquis vix graciliore

et tibiis multo crassiore.

Patria : Hungária, Varannó. (Coll. Horv.)

10. Pachytoma taurica Horv. $

Elongata, parallela, nigra, pilis albidis facillime divellendis vestita

et prœterea parce nigro-setulosa; vitta longitudinali lateribusque capitis^



margine orbitali oculoriim interiore, articulis tribus basalibus rostri, orifi-

ciis, acetabuloriim marginibiis, coxarum femorumque apicibus et tibiis

flavo-testaceis; antennis parce nigro-setulosis; hemelytris apicem abdominis

longe _|superantibus, flavo-testaceis, clavo nigro-fusco, corio intus mem-

brauaque magna infuscatis ; tibiis spinulis nigris e pnnctis minutis nigris

nascentibus prarlitis, apice cum tarsis nigris. $. Long. 5 mill.

Patria : Tauria, Theodosia. (Coll. Horv.)

P. ßaromarginatae Costa simillima, oculis fortius pedunculatis, capita

cum oculis margine postico thoracis aequilato, thorace longiore, margine

postico longitudine tantum duplo latiore differt. ^ A P. satyrisca Scott heme-

lytris albido-pubescentibus mox distinguenda.

11. Paoliytoma pnnctigera.

Ovalis, brachyptera, opaca, flavo-testacea, suj)ra pilis brevissimis

fragilibus albis parce vestita, remote longius nigro-setulosa ; vertice striolis

duabus inter oculos, thorace vittis duabus lateralibus latis et postice abbre-

viatis dorsoque abdominis punctis in seriebus longitudinahbus sex dispositis

nigris; punctis minutis sex ad marginem posticum verticis, seriebus duabus

punctorum thoracis transversalibus (una prope marginem apicalem, una

prope marginem basalem), punctis duabus clavi punctoque in medio mar-

ginis postici corii fuscescentibus, hemelytris valde abbreviatis, ^/s partem

basalem abdominis vix tegentibus, postice sinuatis ; antennis parce rigido-

setosis, articulo primo brevi, verticis latitudine intraoculari longitudine

ipquali, nigro-punctato, articulis duobus apicalibus nigris ; femoribus supra

maculis nigris plus minusve coufluentibus notatis, subtus minute nigro-

punctatis, tibiis nigro-spinulosis, spinulis e punctis nigris nascentibus;

tarsis cum segmento feminas genitali nigris. Î . Long. 3V2 mill.

Patria : Syria, Kaifa. (Coll. Horv.)

Species colore pallido signaturisque a congenericis distincta. Orthoce-

phalo signato Fieb., speciei mihi ignota? et verisimiliter etiam ad hoc genus

referendge, similis, sed minor, antennarum articulo primo nigro-punctato,

scutello, abdominis dorso connexivoque pallidis differre videtur.

12. Triecphora fasciata Kb. var. genicnlata.

Tegminibus fascia sanguinea destitutis, tantum apice clavi macula

parviuscula rotundata discoque corii pone medium puncto obsoletissimo

sanguin eis ornatis.

Patria : Syria, Kaifa. (Coll. Horv.)

^ Pachytojna flavomarginata Costa margine postico tlioracis capite cum oculis

latiore et longitudine triple latiore gaudet.


