
57

násait mutatja. Az illet példány a Treitschke-féle gyjteményben

van ; Ochsenheimer, kitl azt Treitschke megszerezte, a következ

leírását adta (IV. p. 188.): »Egy nstény, két him csáppal s a

nstény ivarrészszel a rendes helyen. Az elszárnyak oly alakúak,

mint a himéi, de oly szintiek, mint a nstényéi, csak a bal szárny

töve és els harántcsíkja vörhenyesbarnák mint a himnél, s alól a

mells szegély vörhenyessárga. Az utószárnyak nstény jellemvo-

násuak, a baloldalinak közepén s a jobboldalinak küls szegélyén

egy vörhenyessárga folt foglal helyet. A hát jobb oldala vörhe-

nyesbarna. «

Ez a rendkívül érdekes eset tehát ugyanabba a kategóriába

tartozik, a melybe péld. a szakállas asszonyok, agancsos z-suták

és kakastollas tyúkok. Mocsári/ Sándor.

j levéldarázs-faj.

Szilágymegye ós különösen Tasnád környéke rovartani tekin-

tetben egyike hazánk legérdekesebb vidékeinek, hol faunánkat egy

vagy más tekintetben igen jellemz, számos rovarfaj fordul el.

Tulnyomóak ezek között a délkeleti, részben a mediterrán fauna

alakjai ; st a hártyásszárnyú rovarok között vannak olyanok is, a

melyek mind eddig az ideig kizárólag csakis innen ismeretesek.

Ilyen péld. három méhfaj a Tetralonia-nembl, u. m. Tetralonia

Bírói, tenella és lyncea, melyeket Mocsár y Sándor m. n. mú-

zeumi segédr úr általam itt gyjtött példányok után irt le. Itt

fedeztem fel a Tetralonia nigrifacies Dours nev fajt is, melyre

hazánkban eddig másutt még sehol sem akadtak, ós mely azon-

kivl még csak Dél-Francziaországban és Algirban tenyészik.

Ezek mellé a ritkaságok mellé méltán sorakozik egy levél-

darázs-faj, a melybl 1883. április 14-én ugyancsak Tasnád mellett

a Macskarét nev kaszálón két tökéletesen egyforma nstényt talál-

tam, és mely a tudományra nézve egészen új felfedezést képez.

Leirását a következ sorokban közlöm

:

Dolerus quadrlnotatus n. sp.

Niger, nitidus, cinereo-pubescens ; lateribus lobi medii meso-

noti macula cuneiformi, angulis superioribus mesopleurarum vero-

macula triangulari pallide-ferruginea ornatis ; alis hyalinis, nervis

stigmateque piceo-nigris ; calcaribus pallidis, unguiculis ultra médium

apicale ferrugineis. ?. Long. 10 mill.

Capite nigro, nitido, thorace multo angustiore, cinereo-pubes
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centé ; labro et fronté inaequaliter rugoso-, vertice crasse minus dense

punctatis, hoc post ocellos fossulis duabus notato ; antennis thorace

vix longioribus, nigris
;
prothorace nigro, subopaco, dense subtiliter

rugoso-punctato ; mesothorace subaenescenti-nigro, parce pubescente

sparsimque punctato, lateribus lobi medii pallide-ferrugineis ; scu-

tello postscutelloque nigris, dense punctatis
;
pectore nigro, subo-

paco, rugoso-punctato, griseo-pubescente, angulis superioribus me-

sopleurarum macula pallide-ferruginea triangulari ornatis ; abdo-

mine nigro, nitido, pubescente, terebra pallide-ferruginea ; alis

hyalinis, nervis stigmateque piceo-nigris
;

pedibus nigris, pubes-

centibus, calcaribus albidis, unguiculis ultra 'médium apicale ferru-

gineis, unidentatis.

Species, mesothorace maculis quatuor pallide-ferrugineis no-

tata, Dol. vulnerato Mocs. proxima.

In Hungária orientali specimina duo conformia mense Aprili

1883 légi.

Feje fekete, fényes, a mellkasnál sokkal keskenyebb, hamu-

szín szrözettél ; fels ajka és homloka egyenetlenül ránczosan

pontozott, a szemek mögött a pontozat kissé ritkábbá válik ; a fej-

tetn két hosszúkás benyomás van ; csápjai a mellkasnál alig hosz-

szabbak, feketék ; az el-mellkas fekete, kissé fényes, sr finom

ránczos pontozással ; a közép-mellkas fekete, fémszín tünettel,

ritkás szrözettél s finomabb szétszórt pontozással, a középs ka-

rély oldalain egy-egy ék alakú halvány rtszín folttal ; a scutel-

lum és a postscutellum fekete, srn pontozott ; melle fekete, kissé

fényes, ránczos pontozású, szürkés szrözet ; a mesopleurák fels

szegletén egy-egy háromszög halvány rtszín folt van; potroha

fekete, fényes, finom szrözet ; tojócsöve halvány rtszín ; szár-

nyai átlátszók, szárnyerei és a stigmák szurokszínek ; lábai feke-

ték, szrösek, sarkantyúi fehéresek, karmai a közepén túl rtve-

resek, középen egy-egy foggal fegyverzettek.

A szibériai Dolerus vulneratus Mocs. fajhoz leginkább hasonlít,

de úgy ettl, valamint többi fajrokonaitól mellkasának négy vör-

henyes foltjáról könnyen megkülönböztethet.
Biró Lajos.


