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Först. : Pilis-Maróth, Siófok. Egy nagyobb alak, mely a P. inquisi"

tor-tói fekete szárnyjegye és egyszín lábszára, a P. brevicornis"

tói hosszú csápjai által különbözik.

Pimpla stenostigma Thoms. : Budapest, cf . Az areola alakja

után azonnal felismerhet. A tapogatók, a rágok, a szájpajzs,

a csáp els két íze, a szarnypikkely és eltte egy pont és a lábak

fehérek; a czombok és a hátsó csípk szalma-sárgák, a hátsó

szár töve alatt lev gyr és a hegye, valamint a hátsó ízek

végei feketések. A csápok és a szárnyjegy sötétebbek a nstény-
nél. — P. niyriscoposa Thoms.: Borosznó.

Pimpla brevicornis Grav. : a) a mells és középs csípk
feketék, a hátsó szárak egészen vörösek : Budapest ; b) valamennyi

csíp vörös, a hátsó szár, mint az a) alaknál : Budapest, Borosznó-

c) valamennyi csíp fekete, a hátsó szárak fehérek, a bels élük

vörös, tövük és hegyük a küls oldalon feketés : Budapest, Visegrád,

Pilis-Maróth. Var. 1. 9 Brischke : Budapest, Pápa, Újbánya,

Borosznó, Ungvár, Dics-Szt-Márton (Gsiki). — Var. 9. A hátsó

szárnyak nervellusa egyenes, nem törött, a lábak színe megegye-

zik a var. 1. alattival: Budapest (Rákos). — P. concolora Ratzb. :

Budapest (Gellérthegy), augusztus 13-án és szeptember 10-én.

Polysphincta Bohemani Holmgr.: Budapest.

Zaglyptus varipes Grav. : Budapest, Pilis-Maróth. Var. 9

.

A potroh fekete : Budapest.

Szépligeti Gyz.

Különfélék.

Gyjtéseim Tiflisz környékén. Szép reményekkel indultam el

Budapestrl, sokat vártam a szép Kaukázustól. E reményeim még
fokozódtak, midn hajónk a Fekete-tenger délkeleti vidékére jutott;

az enyhébb, melegebb éghajlat és a számtalan csoportban észak

felé vonuló különféle madár azt jelentette, hogy itten is beállt

a tavasz. Márczius hó 23-án kötöttünk ki Batumban, föltevésemet

igazolta a flóra ébredése; Magnóliák, Corydalis, Galanthus, Gycla-

men és Viola egymás mellett virított. Daczára ennek a faunát,

csak néhány kisebb Carabida képviselte, melyek De Alfons úrnak
Kobuleti melletti gyönyör parkjából, nagy kövek alul kerültek

ki. Siettünk Tifliszbe, azért e vidéken már nem gyjthettem, pedig

a mennyire a vasúti kocsiból megítélhettem, a Batum és Supsa
közti vidék, vagyis a tengerpart menti erdk, völgyek és mocsarak
kitn és sok zsákmányt szolgáltak volna. Nem egy lepke röpdösött

a zöldül fák közül ; volt köztük Rhodocera rhamni, Vanessa, Pieris

stb.; a vasútmenti mocsarakban is volt már élet, kis teknsbékák
úsztak a vízben, vagy sütkéreztek a parton. A mint a Rión folyó
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mentén fölfelé haladtunk a vízválasztó felé, a vidék mind zordabb
lett, végre a hóval borított hegyek közé jutottunk, majd áthaladva

a 6 werst hosszú alagúton, a vasút a Kúra völgyében levitt Tifliszbe.

Tifliszbe érkezvén, els kirándulásomat a város fölött emel-

ked Dávid hegyre tettem, mely nevét a rajta lev Szt. Dávid

kolostor és templomtól nyerte ; ez egészen kopár terméketlen hegy,

csak a serpentinszerüen felvezet út mentén látható néhány
mostanában ültetett cserje vagy fácska. E kopárság entomologiai

szempontból kevés reményt nyújtott ; nem is csalódtam, az úton

csak egy-egy Tentyria tessulata Taugch., Opatrum sabülosum var.

tricarinatum Mof. és Psallidium maxillosiim F. mászkált, képvisel-

vén a Coleopterák rendjét; Hymenopterák közül két Tenthredmidd

faj került elö és kövek alatt nem volt ritka a százlábúak közül

a Jidus és Lithobius.

Lassan feljutottam a hegytetre, a honnan gyönyör kilátás

nyilt Tifliszre és környékére, a mi els kirándulásom eddigi ered-

ménytelenségét kissé elfelejtette. Átmentem ezután a hegy déli

oldalára, gondolván ott mégis csak több lesz ; nem is csalódtam,

ott repdesett a kis fekete Pxyche plumifera 0. Itt került birtokomba

e vidék egyedüli képviselje a Carabus nembl, a Carabus maurus
Ad. több példányban ; továbbá a Cicindela cantpestris var. pontica

Schaum els példánya, melybl késbb a Vera völgyben többet is

gyjthettem. Tiflisz környékének faunája nagyon szegény, az idén

pedig a tavasz beállta el volt késve és így magyarázható meg,
hogy csak kevés és részben olyan fajokat bírtam gyjteni, melyek
nálunk Magyarországon is elfordulnak és kora tavaszszal talál-

hatók. A gyjtöttek közül feltudíam ismerni a következket : Zabrus
Trinii Fisch., Calathus melanocephalus L., Sphaeridium bipushdatum

F., Aleochara fuscipes F., Ocypus picipennis F., Silpha obscura és

undata var. verrucosa Mén., Hister bimaculatus L., Platyscelis gages

F., Melóé variegatus Don. és Chrysomela Salviae Germ.

Folytonos ers eszés és a vidékre tett kirándulásaim miatt,

Tiflisz környékén csak vagy két héttel késbben gyjthettem újra.

Kirándultam a már említett Vera völgybe, melyet a tifliszi múzeum
conservatora König úr különösen ajánlott figyelmembe. Azért

itten is majdnem ugyanazon állatok kerültek gyjt-üvegembe,
mint a Dávid hegyen. j alakok csak a Folystichus connexus Fer.,

Deronectes variegatus Aubé. Gymnopleurus jiagellatus F., Potosia

hangarica var. armeniaca Mén. és a szép Dorcadion scabricolle Dalm.

voltak. Többet már nem említhetek, mert akármerre men-
tem, mindenütt ugyanazon állatok voltak találhatók. Azt

hiszem, a budai hegyek több és változatosabb zsákmányt
nyújtottak. Csiki Ern.

Bolgárországi kutató-utazás. MerH Ede coleopterologus kar-

társunk, lapunk munkatársa, a magyar nemz. múzeum ajánló-

levelével és a bosznia-herczegovinai orsz. múzeum támogatásával

gyjtési és kutatási czélból május elején, két hónapra Bulgáriába

utazott, hol már ezeltt 18 évvel ugyanezen czélból 3 hónapig

tartózkodott és akkori búvárlatának eredményérl a magyar orvo-
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