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OOLEOPTERA NOVA EX MAGYARORSZÁGI

HUNGÁRIA, ÚJ TÉHELYRÖPEK,

a Joanne Frivaldszky descripta. leírta Frivaldszky János.

1. Dromius longnlns.

Elongatus, nigro-piceus, nitidus, antennarum articulo primo pedi-

busque testaceis
;
pronoto subquadrato, transverse strigoso, angulis posticis

rectis, reflexis ; elytris subparallelis subtiliter striatis, interstitio tertio uni-,

septimo vero ad striam sextam tripunctato.

Longit. 5 %.
Droniio (ujili paulo angustior, pronoto breviore, anguste marginato

et elytris non biseriatim striatis distinctus ; a D. amjustato et meridionali

praeter colorem et minorem staturam differt : pronoti angulis posticis valde

reflexis et elytris ad striam sextam tantum tripunctatis. — Caput nigro-

piceum, ore testaceo, fronte inter oculos strigis paucis notata; antennarum

articulo primo testaceo, reliquis oI)scurioribus. Pronoto fere quadrato,

longitudine multo latiore, nigro-piceo, marginibus lateralibus angustis,

fulvLS, antice parum rotundatis, postice leviter sinuatis ; angulis anticis

rotundatis, posticis vero rectis ei valde reflexis ; supra planatim convexo,

subtiliter trans versim strigoso, longitudinaliter canaliculato, ad angulos

posticos impressione sat profunda instructo. Scutello triangulari, Isevigato.

Elytris nigro-piceis, nitidis, pronoto fere ter longioribus, subparallelis, ante

medium leviter sinuatis, apice late truncatis ; supra parum convexis, leviter

striatis, interstitio tertio ad apicem unipunctato, septimo vero juxta striam

sextam tripunctato, puncto primo ante medium, reliquis vero apicem ver-

sus sitis. Subtus fuscus, prectoris medio dilutiore ; pedibus testaceis.

In Comitatu Cr.issoviensi Hungarise ad pagum Ferenczfalva (Franz -

dorf) a Domino Eduardo Merkl detectus,

A Dr. agüis-töl kissé keskenyebb alakja, rövidebb s keskeny párká-

nyolt torja, valamint kétsorosán nem pontozott röptyi által különbözik;

a 1). angustus- és meridionalis-töl pedig színezetén kívül : kisebb alkata,

torjának nagyon felhajlott hátsó szögletei és a hatodik rovátka mellett

csak három ponttal ellátott röptyi által tér el. — Feje szurokfekete, szája
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rötszíníi s homloka kevés redöcskével jelölt; a csápok els ízüléke barna-

sárga, a többi pedig sötétebb szín. Torja négyszegded, hosszánál jóval

szélesebb, szurokfekete, oldalszélei keskenyen párkányoltak, barna-sárgák,

elül csekélyen kerekítettek s hátul kissé kimetszettek; elöszögletei kerekí-

tettek, a hátsók pedig egyenesek s nagyon felhajtottak ; felülete laposdad,

finomul harántan reds, hosszcsatornával s a hátsó szögleteknél meg-

lehets mély benyomással ellátott. Paizsa háromszög, simított. Köptyi
szurokfeketék, fényesek, a torjnál majdnem háromszor hosszabbak, csak-

nem párhuzamosak, csak közepük eltt van csekély hajlásúk s végeik szé-

lesen csonkultak ; felületök kevéssé domborodott, sekélyen rovátkolt, har-

madik köztércséjök végén egy ponttal, hetedik pedig a hatodik rovátka

mellett hárommal jelölt, ezek közül az els a röptyk közepe eltt, a többi

pedig végeik felé helyezettek. Alul barna, a mell közepén világosabb szín
;

lábai barna-sárgák.

Ferenczfalvánál Krassó-Szörénymegyében Merkl Ede úr találta.

2. Pholenou (Apropeus Reitt. i. litt.) Hazayi.

Testaceum, convexum, nitidulum, fiavosericeo-pubescens ; antennis

pedibusque elongatis; pronoto angustato, lateribus postice leviter excisis
;

elytris oblongo-ovalibus, valde convexis, subtiliter denseque transversim

p unctato-aciculatis.

Long. 4—4V2 %.
A Ph. leptodero, valde simili, differt : antennarum articulis tribus pe-

nultimis paulo brevioribus
;
pronoto ante medium angustiore, lateribus

postice multo minus excisis ; maris tibiis anticis paulo brevioribus et mo-

dice latioribus tarsorumque articulo primo hasi angustiore.

Comitatus Bihariensis Hungarige antri Magura nominati hanc inco-

lam Dnus Julius Hazay , MoUuscorum Hungáriáé scrutator indefessus,

detexit.

A Ph. leptoderum-tól, melyhez nagyon hasonlít, különbözik : csápjai-

nak három utolsóeltti rövidebb izüléke, közepe eltt keskenyebb torja —
melynek oldalai hátul kevésbbé kimetszettek, — valamint a hímnél kissé

rövidebb és valamivel szélesebb mells lábszárai, úgyszintén a mells
kocsák alapjánál keskenyedettebb els izüléke által.

A biharmegyei Magura nev barlangban Hazay Gyula úr födözte föl.

3. Bathyscia (Sophrocheta Reitt. i. litt.) Reitteri.

Oblongo-ovata, fúlva, flavescenti sericeo-pubescens
;
pronoto dense,

subtilissime punctato, punctis majoribus intersparsis, hasi utrinque sinuato,

angulis posticis acutis ; elytris crebre, transversim rugoso-punctulatis, apice

obtuse rotundatis.

Long. 4Va %.
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A Bath, insigni praeter staturam multo majorem, elytrorum sculp-

tura valde densa et subtili distincta. — Oblongo-ovata, fulva, flavescenti

sericeo-piibescens. Capite subtiliter pimctulato, vertice punctis majusculis

sparsis Dotato ; antennis dimidii corporis longitudine, pilositate sat longa

vestitis. Pronoto basi longitudine duplo latiore, lateribus rotundatis, api-

cem versus arcuatim valde angustatis, antice utrinque sinuato, angulis

anticis parum prominulis, posticis acutis ; supra mediocriter convexo,

dense, subtilissime punctulato, intersparsis punctis raris paulo majoribus,

basi utrinque sinuato et modice depresso. Scutello triangulari, punctulato.

Elytris ovalibus, mediocriter convexis, subtiliter et valde dense transversim

ruguloso-punctatis, quasi asperis, ideoque pronoto paulo obscurioribus,

sculptura apicem versus laxiore. Subtus subtiliter eoriario sculpta ; tibiis

posterioribus spinis sat longis armatis.

In Hungarise meridionali — orientális montium antro, hueusque

innominato, a Joanne Pavel détecta et in honorem Domini Edm. Reitter,

de Fauna Coleopterorum Hungáriáé optime meríti, denominata.

A Bath. insignis-t6\ nagyobb alkatán kívül : nagyon sr és finom

röptyinek vésményei által különbözik. — Hossztojásdad, barna-sárga,

selyemfény, sárga szrözettél. Feje finomul pontozott, fejtetje néhány

szétszórt nagyobb ponttal jelölt ; csápjai féltest hosszaságúak s meglehets

hosszú szrszálakkal vannak ellátva. Elöháta alapjánál kétszer oly széles,

mint hosszú, oldalai kerekítettek, elre ívesen, nagyon keskenyedettek,

elül mindkét felén öblös, elszögletei tompák, a hátsók pedig hegyesek ;

felülete középszeren domborodott, srn, nagyon finomul pontozott, köz-

bevegyült nagyobb pontokkal, alapja mindkét felén kikanyarított s e fölött

kissé harántan benyomott. Paizsa háromszög, finomul pontozott. Röptyi

tojásdadok, középszeren domborodottak, nagyon srn, haránt-redsen

pontozottak, mintegy érdesek, s e miatt a torjnál kissé homályosabbak, a

vésmények hátrafelé ritkábbak. Alul finomul börszeren vésményezett,

s lábszárai meglehetsen hosszú tövisekkel fölszereltek.

A krassó-szörénymegyeí hegyek egyik, még névnélküli barlangjában

Pável János födözte fel, s hazánk faunája körül nagy érdemeket szerzett

Reuter Ödön úr tiszteletére írtam le.

4. Authaxia Haokeri.

Metallico-viridis, subtiliter pubescens
;
pronoto obsolete canaliculato,

dense pupillatim reticulato, disco plus-minusve distincte nigro violaceo

bímaculato ; scutello nigro, obscuro ; elytrís crebre, rugose punctato-granu-

latis, apice subtiliter denticulatís.

Long. 71/2—8 %,.

Ad Sectionem IL Marseuli (Monogr. des Buprestides) pertinens. Anth.

mancae magnitudinis, sed angustior et tota. metallico- viridis. — Metallico-
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viridis. Capite dense reticulato, villositate albida. maris longa, feminae

breviore tecto ; antennis tenuibus, obtuse dentatis, articulis duobus primis

viridibuS; reliquis nigro- cupreis, secundo brevi, incrassato et tertio duplo

breviore. Prouoto brevi, longitudine adhue semel latiore, antice bisinuato,

angulis anticis productis, obtusiusculis ; lateribus ad infra medium usque

leviter arcuatim rotundatis et hie subangulatis, dein basin versus parum

angustatis, angulis posticis rectis ; supra dense pupillatim reticulato, disco

utrinque maculis duabus irregularlbus, plus-minusve distinctis, nigro-

violaceis notato , obsolete canaliculato , canalicula antice foveola levi

oblonga inchoata, dein basin versus valde obsoleta, ad margines vero lon-

gitudinaliter leviterque impresso. Scutello triangulari, nigro, obscuro, sub-

tiliter rugosiusculo. Elytris pronoto adhuc bis longioribus, infra humeros,

modice callosos, ad ^s partes usque asquilatis, hinc vero subito angustatis,

apice singulatim rotundatis et subtiliter denticulatis ; supra planatis, infra

basin, prope ad suturam, tumiditate p9,rva, infra medium vero impressione

longitudinali, levi notatis, dense, rugosiuscule punctato-granulatis et bre-

viter griseo-pubescentibus. Subtus metallico-viridis, splendens, prosterno

transversim rugoso et nonnunquam aurato, reliqua pectoris parte dense,

abdomine vero laxius reticulatis et pilositate grisea vestitis. — Maris seg-

mento ventrali anguste rotundato, femin» vero apice leviter exciso et ante

excisuram carinula brevi instructo. Femoribus non incrassatis, tibiis anticis

maris m agis quam feminae curvatis.

In territorio Budapestiensi a Dom. Mauritio Hacker, Coleopterologiae

cultore détecta et Museo Nationali Hungarico dono oblata.

Az Äntli. vianca-YSil nagyságára nézve egyez ; de keskenyebb s egé-

szen érczes-zöld. — Erczes-zöld. Feje srn reczés, fehér-szürke, bolyhos,

a hímnél hosszabb, a nsténynél pedig rövidebb szrökkel ; csápjai véko-

nyak, tompán fogasok, els két izük zöld, a többi sötét-rézszin, a második

ízülék rövid, vastagodott s a harmadiknál kétszer rövidebb. Torja rövid,

hosszánál még egyszer szélesebb, elül kétszer öblös, elszögletei kiállók

s kissé tompák, oldalszélei közepeiken túlig kevéssé ívesen kerekítettek

s itt nagyon tompa szögletet képeznek, innét pedig hátrafelé kissé keske-

nyedettek, a hátsó szögletek egyenesek ; felül srn szemerkélten reczés,

korongja két rendetlen, többé-kevésbbé jól látható, sötét-ibolyaszín folttal,

elül sekély gödörcsével kezdd csatornája hátrafelé nagyon enyészetes és

a szélek mellett sekély hosszbenyomás van. Paizsa háromszög, fekete,

homályos és finomul reds. Böptyi a torjnál még kétszer hosszabbak, a

kissé dudoros vállszögieteik mögött kétharmadukig egyenlen szélesek,

innét pedig hirtelen keskenyedettek, bütüjök kerekített és finomul foga-

csolt; felületök laposdad, tövök mögött a varrány közelében kis havadály-

lyal, közepök mögött pedig sekély hosszbenyomással jelöltek, srn,
redsen és szeraercsésen pontozottak, valamint rövid, szürke szrösekkel
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ellátottak. Alul érczes-zöld, nagyon fényes, elömelle harántan reds s néha

aranyszín, a mell többi része srn, a has pedig ritkásan reczés és szürke

szrösekkel vigályan borított, â hím utolsó hasszelvénye keskenyen kere-

kített, a nstényé pedig a végén kissé kimetszett s a kimetszés eltt rövid

ormóval jelölt. Czombjai nem vastagodottak, a mells lábszárak a hímnél

jobban görbültek, mint a nsténynél.

Állítólag a budai hegységben ; Hacker Móricz úr födözte fel.

5. Hypera pnstnlata.

Oblonga, nigra, cinereo- vei cano-squamosa, immixtis pilis ejusdem

coloris ; rostro crassiusculo, cylindrico, parum arcuato ; pronoto longitu-

dine parum vei vix latiore, cinereo fuscoque squamoso et intens'us cinereo-

trilineato ; elytris oblongo-ovalibus, punctato-striatis, interstitiis internis

couvexiusculis, cinereo- vei cano-squamosis et nigro-pustulatis ; tibiis anticis

maris intus dente armatis.

Long. 7—71/2 %.
Ad subgenus Pliytonomus pertinens. Hyp. elonijafac magnitudinae

aequalis, ab hac- corpore non tam angustato, elytrorum squamis diversis,

interstitiis saturate nigro-pustulatis tibiisque anticis maris dentatis, a Hyp.

contaminat ver corpore lougiore, rostro breviore et crassiore, indumento

corporis diverso et tibiis dentatis distincta. — Capite globoso, dense punc-

tato cinereoque piloso, inter oculos ovales et parum prominulos foveola

oblonga instructo ; rostro capite longiore, cylindrico, crassiusculo, hasi mo-

dice constricto, rugoso-punctato, dense cinereo-piloso et ad apicem foveola

profunda notato ; antennis rufo-piceis, scapo apice valde incrassato, nigro-

piceo, funiculi articulo primo secundo evidenter longiore. Pronoto longitu-

dine parum vei vix latiore, lateribus mox ante medium valde rotundatis,

mediocriter convexo, dense jDunctato, cinereo et fusco mixtim squamoso,

lineisque tribus densius cano- vei cinereo-squamosis ornato, rarius tota

superficie aequaliter cano-squamosa. Elytris oblongo ovalibus, dorso sub-

planis, ad apicem declivibus, mediocriter , dorso profundius punctato-

striatis, et hic interstitiis couvexiusculis, sat subtiliter subrugoso-punctatis,

squamisque cinereis vei incanis, a medio fissis, puisque ejusdem coloris

intersparse vestitis et pustulis nigris, plus-minusve remote tesselatis, his

in interstitio sexto et octavo saepe confluentibus. Subtus cinereo- vel cano-

squamosa et pilosa. Pedibus cinereo-pilosis ; tibiis anticis maris intus ad

medium dente brevi, acuto armatis, feminae vero eodem loco incrassatis
;

segmentis ventralibus primo et anali maris leviter impressis, feminae anali

foveola profundiore notato.

In montibus Hungáriáé meridionali-orientalis inventa.

A Phytonomus al-nemhez tart;)zik. A Hyp. clongata-tô\, melylyel

nagyságra nézve megegyez, nem oly keskeny alakja, röptyinek másnem
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pikkelyei, a köztércsében fekete szín höpörcsei, valamint a hímnél foggal

ellátott mells lábszárai, a Hyp. contaminata-tól pedig hosszabb testalkata,

rövidebb és vastagabb orrmánya, különböz meze, úgyszintén a hímnél

foggal fölszerelt mells lábszárai által különbözik. — Feje gömbes, srn
pontozott és szürke szrözettél födött, a tojásdad alakú s kevéssé kiálló

szemek közt hosszas gödörcsével ; orrmánya a fejnél hosszabb, hengeres,

kissé ives, alapjánál csekélyen összeszorult, redsen pontozott, sr ham-

vas szrözettél borított és hegyén méiy gödörcsével ellátott; csápjai rt-

barnák, a kocsán hegye bunkós és barna-fekete, az ostor els izüléke a

másodiknál láthatólag hosszabb. Torja hosszánál kevéssé vagy alig széle-

sebb, oldalai mindjárt közepük eltt nagyon kerekítettek, középszeren

domborodott, srn pontozott, hamvas és sötétbarna pikkelyekkel vegyesen

borított s három srbb fehérszürke- vagy hamvas-pikkelyes sávval jelölt,

vagy pedig néha az egész felület egyenlen fehér-szürke szín. Röptyi

hossztoj ásdadok, korongjuk laposdad, végeiken pedig lejtsek, pontozott

rovátkáik innens részükön mélyebbek s itt köztércséik is domborodottak,

melyek átalában finomul, kissé redsen pontozottak'és hamvas vagy fehér-

szürke pikkelyekkel s közbevegyített hasonszín szrözettél, valamint

fekete, többé-kevésbbé szétszórt höpörcsökkel ellátottak, a pikkelyek köze-

püktl kezdve villásan hasadtak, a höpörcsök pedig a 6-ik és 8-ik köztér-

csén néha összefolytak. Lábait hamvas szrözet födi, a hím mells lábszárai

innens oldalain, közepök mellett, hegyes fogacska van, a nsténynél

pedig azok ugyanott vastagodottak ; a hím els s végs hasszelvényei

sekélyen benyomottak, a nsténynél pedig a végs szelvény mélyebb

gödörcsével ellátott.

Magyarország délkeleti hegységeiben találták,

G. Hypnrns veronicae.

Brevis, convexus, niger, supra squamis cinereis albidisque variegatus,

subtus albo-squamosus ; antennis fuscis, tibiis tíirsisque testaceis
;
pronoto

transverso, rugoso-punctato, utrinque obsolete tuberculato, antice valde

constricto, margine anteriori medio elevato et leviter emarginato ; elytris

punctato-striatis, interstitiis striis duplo latioribus, rugosiuscule punctatis,

squamis cinereis et albidis tesselatis.

Long. IV2— IV3.

Hypiiro acalloide paulo minor; ab hoc rostro crassiore, pronoto

latiore et convexiore, elytris magis rotundatis et couvexis, nec non indu-

mento diverse distinctus. — Capitis fronte modice intrusa, dense albido-

squamosa, oculis breviter ovalibus, parum prominulis, pronoti lobis latera-

libus ad duas tertias partes obtectis ; rostro pronoti longitudine, crassusculo,

modice curvato, rugoso-punctato, squamulis albidis tecto, apice laevi ; anten-

nis fuscis, funiculi articulis tribus primis elongatis, sequentibus longitudine
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decrescentibus et duobus antecendentibus sensim paulo crassioribus, clava

oblongo-ovata. Pronoto transverso, longitudine duplo latiore, antice valde

constricto, apice medio prodiicto et modice elevato, leviterque emarginato,

infra stricturam transversim convexo et utrinque obsolete tnberculato,

dense rugoso-punctato, squamis albidis, basi ad latéra et supra scutellum

magis condensatis, disco vero cinereis, maculas duas formantibus, tecto.

Elytris brevibus, pronoto tantum semel longioribus, mox infra humeros

rotundatos ampliatis, dein apicem obtusum versus arcuatim angustatis ;

disco couvexis, punctafco-striatis, interstitiis striis duplo latioribus, ruguloso-

punctatis, cinereo-albidoque interrupte fasciatim tesselatis et ante apicem

subtiliter parceque muricatis. Subtus albido-squamosus
;
pedibus validis,

albido-squamosis, femoribus nigris, posticis magis incrassatis; tibiis tar-

sisque testaceis.

Saltitans haec species in Hungária centrali in Veronica Teucrio a

D. Desiderio Kúthy et in Transsylvania inventa est.

A Hypurus acalloides-nál kisebb s ettl vastagabb orrmánya, széle-

sebb és domborodottabb torja, jobban kerekitett s domborodottabb röptyüi,

valamint különböz meze által ter el. — A fej homloka kissé benyomott,

stirü, fehér pikkelyekkel födött; szemei rövid tojásdadok, kevéssé kiállók s

az eltörj oldalkaréjai által kétharmad résznyire el vannak takarva;

orrmánya olyan hosszú mint a törj, vastagodott, kissé görbült, redsen

pontozott, fehér pikkelyekkel födött s hegye sima ; csápjai barnák, csáp-

ostoruknak els három ízüléke hosszúkás, a következk fokonként rövideb-

bek s a két elttük lévknél kissé vastagabbak, a bunkó pedig hossztojás-

dad. Eltörj a haránt, hosszánál még egyszer szélesebb, elül nagyon össze-

szorult, hegye középen kinyúlt, kissé felhajlott és sekélyen kimetszett ; az

összeszorulás mögött harántan domborodott, mindkét felén igen csekély

dudorkával ellátott, srn redösen-pontozott, fehér pikkelyekkel boritott,

melyek alapján oldalvást és a paizs fölött srbbek, korongja pedig két

hamvas-pikkely folttal jelölt. Köptyi rövidek, a torjnál csak még egyszer

hosszabbak, mindjárt a kerekitett vállszögleteik mögött szélesbedettek s

innét tompa bütüjök felé ivesen keskenyedettek ; korongjuk domborodott,

köztércséik a pontozott rovátkáknál még egyszer szélesebbek, redcskésen

pontozottak, hamvas és fehér pikkelyekkel koczkásan födöttek, melyek vál-

takozó szaggatott szalagokat képeznek ; a röptytik végei eítt néhány igen

apró dudorka van. Alul fehér pikkelyekkel borított ; lábai ersek és szintén

fehér pikkelyesek; czombjaik feketék, a hátsók jóval vastagodottabbak s

lábszáraik barnasárgák.

E kis, ugró fajt Péczel vidékén a Veronica Teucrium-on Kúthy Dezs

úr födözte föl, s Kis-Toronynál Erdélyben js elfordul.
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Coleoptera pro Fauna HungarisB A mult években Magyarországban

characteristica, annis praßteritis in gyjtött s hazánk faunájára nézve

Hungária collecta, jellemz téhelyröp fajok,

a Joanne Frivaldszky. közli Frivaldszky János.

Mesocarabus catcrndatus Scoj). Transsylvania (Fehérmezö).

Díjschirhis 'pusillus Dej. Hungária centralis (Péczel).

Chlaeiiiiis snlcicoUis Payk. » » (Dabas).

Poecilm cursorins Dej. Balneae Hercnlis Mehadienses. J. Pável.

Laemostcrnis eloivjatus Dej. Montes Comitatus Bihariensis. E. Merkl.

iJcronedcs platynotus Germ. Alj^es Hung, meridionali- orientális.

Tachiiius elongatus Gyll. Ibidem (Ugyanott). E. Merkl.

Tychm rnfus Mot. var. morío Eeitt. Balnese Herculis Mehadienses.

Bythinus Kninensis Eeitt, » »

Cephennium turgidum Eeitt. » »

Ptomaphagus fiavicornis Thoms. Territorium Budapestinense.

» nitidicollis Kr. Hungária meridionalis.

Hiidnohius intermedins Thoms. Territ. Budapestinense.

Liodes fiavicornis Brist. Ibidem.

Agathidium arcticum Thoms. Comitatus Marmarosiensis.

Astcitopteryx laticollis Perr. Hungar. meridionalis (Pécs).

Loberogosmiis fasciatus Kol. » »

DiphyIlusfráter Aubé. BalneíE Herculis Mehadienses.

Apist'us Rondanii Villa. » » » J. Pável.

Hister Smyrneus Mars. Territ. Budapestinense.

Gaccohius histeroides Mén. Hung, centralis (Puszta-Peszér).

Cliaetonyx rohustus Schaum. Hungar. meridionalis E. Merkl.

Hyhosorus llligeri Eeiche. » »> E. Merkl.

HopHa ßavipes Germ. » » ' (Pécs).

Triodonta aquila Lap. » » (Ulma).

Anthaxia diadenta Fisch. Orsova, Mons Allion. J. Pável.

GoracbiLS bifasciatus 01. Hung, meridionalis. E. Merkl.

Bhaqonycha Mcistcri Gredl. Hung, merid.-orientalis.

Tarsosteniis iinivittatiis Eossi. » » » J. Pável.

Xylctinus macidatiis Kiesw. » « »

Lasioderma obscurum. Solsky. » » » et Debreczinum.

Trogoxylon impressimi Com. » » »

Dichill'us minulus Sol. » » » J. Pável.

Sitophagus turcicus Eeitt. » » » J. Pável.
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Eryx laev'ís Küst. Hung, merid.- orientális

Orchesia luteipalpis Muls. » » »

Otiorrhynchíisalutaceiis Germ. » » » E. Merkl.

Bagous Aiibeí Cuss. Territ. Budapestinense.

CÁoniis pulverosiiH Gyll. Hungar. meridionalis (Pécs).

Mononychus salviae Germ. Hung, centralis. Ern. Kaufmann.

Rhimmciis denticollis Gyll. Territ. Budapestinense.

Ceiithorrhynclius laetus Eosh. Ibidem (Ugyanott).

Stromatium unicolor 01. Hungária meridionalis (Pécs).

Gallidium angustiím Kriechb. Transsylvania. Carolus Eiess.

Clytus lama Muls. Hung, septentrionalis et meridionali-orientalis.

Oherea melanura Gredt. Hung, meridionalis (Temesvár).

Cryptoüephalus laccicollü Gebl. Orsova.


