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Adatok a magyarországi Mctopius-,
Orthocentrus- és Exochus-félék ismeretéhez.

Subfam. Metopioinae.

M e 1 p i u s micratorius Grav. : Bp. Endromis versicolora-ból,

Tenyészíette Ulbrich Ede. — M. brevispina Thoms. : Bp.

Subfam. Orthocentroinae.

Picrostígeus dehiVs Grav. : Bp.

Orthocentrus stigmaticus Holmgr. : Bp., P.-Maróth. —
O. corrugahis Holmgr. : Bp. — O. niar^'matus Holmgr. : Bp.

Stenomacrus anceps. 5 ? m. A St. crassicornis-tól (Thoms.

Op. Ent. p. 2434. 1), a következkben különbözik : A potroh els

íze érdes, a második sima vagy csak a tövén igen finomam kar-

ezolt ; a sugárér els ága egyenl a harmadik felével vagy alig

hosszabb ; az 5. lábíz hosszabb a 4-nél. A hátsó czombok s néha

a középsk is (a d mindig) a fels oldalakon feketék, a h. szárak

vége feketés. Hossza 2 mm.: Bp. és Borosznó.

Var. ? . A lábak sárgák : Borosznó.

St. caudahts Holmgr. rP.-Maróth.

St. laminaius Q m. A potroh, a második ízétl kezdve

összenyomott; az els íz vége és a következ ízek simák. Fekete;

a száj, a csápok 1—4. íze és a csáptnél a homlok, az eltör, a

mell, a toroldalak és a lábak sárgák; a has fehér. A többire

vonatkozólag megegyezik a St. caudatussal. Hossza 3 mni. : Bp.
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St. siiperus Thoms. : Pápa (Wachsmann).

St. morionelltis Holmgr. : Bp., Pápa (Wachsmann).

Subfam. Exo'hoinae.

Hyperacmus crassoruis Grav. : Pápa (Wachsmann).

Chorinaeus cristator Grav.: Bp., Pilis-Maróth.

Vur. 1. Grav.: Bp., Bodajk, Pápa (Wachsman), Pilis-Maróth,

Siófok.

Trielistus congener Holmgr. Var. 1. Holmgr.: Bp. Var. 2.

Hlmgr.: Borosznó, Pilis-Maróth. Far. 3. Holmgr.: Bp., Pilis-Maróth.

Amesolytus nigr'cans m. 2 . Fényl és fekete ; a homlok,

a csápok tövénél sárgán foltos ; a parapsid-barázdák nagyon rövidek,

az utótor fels-küls terecskéje nincsen a fogalakú terecskétöl elkü-

lönítve ; a hátsó lábszárak tüskéi nagyon egyenltlenek, a potroh-
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ízek finoman és gyengén pontozottak. A lábak feketék ; az els

pár czomb-hegye, a szára és lábízei vörösek, a többi lábon

csak az ízületek vörösek ; a hátsó lábszár a bels oldalon barnás.

A szárnyak barnásak, az areola hiányzik, a nervulus nem érenálló,

a szárnyjegy sötétbarna, a pikkely barna és sárga vég. Hossza 6

mm. : Bp. Az Am. flavifrons (Holmgr.)-tól, fekete lábszárai és

egyszín feje által különbözik, az utóbbin, csak a csápok tövénél

látható egy sárgaszín foltocska.

A. rtifidorsum m. 9. Az arcz, a csápok töve alatt meglehe-

tsen kidomborodó; a homlok mindkét oldala mélyített; a csápok

vastagok és csavarodottak; a notaulisok hiányzanak; az utótor

felsö-külsö terecskéje a fogalakútól nincsen elkülönítve. A potroh

els íze rövid, hátsó szélességénél nem hosszabb, taréjai a közepén

túl nem érnek ; a második íz harántszéles, sima és fényl. A ner-

vulus nem érenálló. A hátsó lábszárak küls tüskéi rövidek és

fekete hegyek. Fekete; a csápok töve alatt egy holdalakú folt,

a szemek fölött egy-egy foltocska, a szárnypikkely, a paizs csúcsa

és az utópaizs sárgák ; a középtor háta részben, a szárnyt eltt

és alatt egy-egy folt és a lábak vörösek ; a hátsó lábszár töve

igen kis terjedelemben sárga ; a potrohízek hátsó szélei keskeny

sárga szegélylyel. Hossza: 4 mm.: Pilis-Maróth. Az A. pumilus

(Holmgr.) mellé sorolható. Az Exochus erythronotus (Grav.)-tól, az

utótor és a az els potrohíz szerkezete által különbözik.

A. melanarius m. d. A homlok mindkét oldalon kivájt; a

középtor hátvarratai rövidek; az utótor fels-külsö terecskéje a

fogalakútól nincs elkülönítve ; a polroh második íze rövid, sima

és fényl ; a hátsó lábszár küls tüskéje nagyon rövid és fekete

hegy ; a nervulus nem érenálló. Fekete ; a szárnypikkely részben

barna ; a csáp alsó oldala és hegye vörös, az els íz fekete ; a

lábak vörösek; a csípk és tomporok feketék, a hátsó lábpár láb-

ízeinek a végei barnásak. Hossza 7 mm.: Bp. Az A. coronatus

(Grav.)-tól abban különbözik, hogy a fej és tor teljesen egyszín :

fekete.

A. ophthaluiicus Holmgr. Var. Q. Az arcz, a csápok

töve alatt terjedelmesen sárga : Boro-znó.

Metacoelus femoralis Grav. : Bodajk. M. mansneior

Grav. : Bp , Bodajk, Pápa (Wachsmann).

Exochus gravis Grav. : Újbánya.

E. decorahis Holmgr. : Pilis-Maróth.

Var. 1. cf . A hátsó csípk töve fekete : Pihs-Maróth.

Var. 2. cf. A 3—5. potrohízek hátsó szélei — a sarkoknál
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kiszélesed — sárgás-vörös szalaggal vannak tarkázva : Pilis-

Maróth. A paizs színe nagyon változó : a sárgától a csaknem

egészen feketéig, mindenféle átmenetben észlelhet. Hossza 6 mm.
Var. 3. cT. A paizs fekete ; a potrohízek hátsó szélei és a

harmadik íz oldalai sárga szegélylyel vannak ellátva; a has,

a közepén túl kénsárga. Hossza : 7 mm. A Gecidomyia saliciperda

Duf. által okozott ágdaganatból kaptam egy példányt.

E. pictus var. 1. Holmgr. : P.-Maróth, Herczegfalva.

E. WoldstedUi Holmgr, (?) cf. Hossza 7 mm. ; a hátsó csípk

eketek vagy csak tarkázottak. Budapest. Var. 1. cf.Azarcz közepe

sárga ; a szárnyt eltti és a toroldal mells részén lév foltok

kicsinyek, pont nagyságúak ; a hátsó csipök feketék, vagy ha

vörösek, akkor a toroldalak foltjai nagyok : Bp. Var. 2. = 1 : A hátsó

csipk foltosak, a tor foltjai nagyobbak : Peér (Kiss).

E, consimilis Holmgr. : Budapest, Siófok, Veszprém.

Var. 1. cf. Az arcz fekete, csak a szemkeret a csápok

mellett és a fejtetn foltos; a csípk vörösek, csak kevéssé feke-

tések : Bp.

Var. 2. cf. = 1 : Az arcz, csak a csápok töve alatt van egy

holdalakú folttal tarkázva; a hátsó csípk vagy egészen feketék

vagy tarkázottak. Egyik példánynál, a hátsó lábon a czomb hegye,

a szár töve és hegye, úgyszintén a lábízek végei feketék ; a láb-

szár és az els lábíz fehér gyrje erösebb : Bp.

E. geniculosus Holmgr. Var. 4. Holmgr. : Újbánya.

E. procerns Var. 1. Holmgr. : Bp. (macula mesopl. nulla).

Szépligeti Gyz.

Újabb magyar lepkék.

H.

Mind ezen adatok a magyar lepke-fauna közelébb megjelent jegy-

zékben tekintetbe vannak véve ; de emlit Pável még néhány oly álla-

tot is, melynek neve ama jegyzéftböl kimaradt. Ezek a következk:

Bomhyx quercus ah. calhmae Palm. Németországon, Skócziá-

ban, Svédországban fordul el. Budapesten találta Anker Lajos,

Nyitramegyében pedig Kelecsényi Károly.

AgroHs hyperborea Zett. var. carnica Her., melyet eddig csak

a karinthiai havasokon s állítólag Skócziában is találtak. Magyar-

országon, nevezetesen Zólyom megyei Deményfalván már Eri-

valdszky János lelte, de a törzsfajnak tartotta.

Eovartani Lapkok V. 1898. naároz. 1.


