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egyúttal entomologus ír volt, betegsége alatt Atropos lepkét hoz-

tak, annak siránkozó sipogása a keményszív entomologust any-

nyira meghatotta, hogy ritkasága mellett is megkegyelmezett neki,

és szabadon bocsátotta.

S ezzel mi is búcsút veszünk ettl a kétségenkívül igen ér-

dekes állattól.

A magyarországi Crioceris-félék.

Irta Csíki Ern.

A levélbogarak (Chrysomelidae) családját C h a p u i s x
) négy

alcsaládra osztotta {Eupoda, Camptosomata, Cyclica, Crypíostoma),

ezek egyike az Eupoda alcsalád, melyet Criocerinae névvel aka-

rok jelölni-

A Criocerinae alcsalád jellemei a következk : a fej elre

nyújtott, a szemek mögött nyakszeren keskenyed, az eltör a

szárnyfedknél keskenyebb, oldal léczek nincsenek, a fels állkap-

csok egyszerek, hegyesek.

C h a p u i s az Eupodák-hoz 3 tribust sorol, ezek a Sagrini,

Donaciini és Criocerini tribusok. Magam Thomsont 2
) követve

a Sagrini tribustól külön választom az Orsodacne nemet és az

Orsodacnini tribusba sorolom.

Magyarországon a Criocerinae alcsaládból az Orsodacnini,

Donaciini és Criocerini tribusok fordulnak el; az els kettt

régebben már feldolgoztam 3
), alábbiakban pedig az utolsó tribusnak,

a Criocerini-knek feldolgozását adom.

A Criocerini-k abban különböznek a Donaciini-k\\, hogy a

csápok töve egymástól az egész homlok által van elválasztva és

az els hasi szelvény alig valamivel hosszabb mint akármelyik

más szelvény ; a többi tribustól abban különböznek, hogy az

elüls csípk az elmell keskeny nyúlványa által nincsenek elvá-

lasztva, tehát érintkeznek.

1
)
Genera des Goléoptéres. X. p. 25. (1874.)

2
)
Skandinaviens Coleoptera VIII. v. 130.

3
)
Rovartani Lapok. VI. 1899. p. 92—95, 138-144, és 163—168
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A felsoroltak közül 4 faj változat eddig hazánkból még nem

volt ismeretes, ezek termhelyeikkel együtt a következk : Zeugo-

phora flavicollis Marsh. var. australis Weise — IV. Szomotor

(Biró), Bártfa (Mihalovics) ; V. Cibinhegység : Dus'(Fuss); Lema
septentrionis Weise. — I. Debreczen, Péczel (Csiki) ; IV. Ung vm.

V. Brassó (Méhely), Lotriora völgye (Csiki) ; VI. Rumunyest (Pável);

I.ema Erichsoni Suffr. var. Lipperti Gredl. — V'. Magura (Pável)

és Crioceris quinquepunctata Scop. var. thoracica Weise. — V.

Dicsó-Szent-Márton (Csiki).

Táblázat a neme le meghatározására:

1. A karmok ketté osztottak vagy fogacsosak. Az eltör

valamivel szélesebb mint hoszú, oldalt egy foggal ; a

szemek épek, kimetszés nélküliek. I. Zeugophora Kunze

— A karmok egyszerek, a szemek mély kimetszéssel ... 2

2. A karmok tövükön egymással összenttek.

2. Lema (Fabr.) Lacord.

- A karmok szabadok, tövükön nincsenek összenve.

3. Crioceris Fourcr.

Táblázat a fajok meghatározására:

I. Zeugophora Kunze.

1. Az eltör oldaltüskéje nagy és tompa ... ... ... ... 2.

— Az eltör oldaltüskéje kicsiny és hegyes. Fekete, az

els négy csápíz, a fej elül, az eltör és a lábak sárgás-

vörösek, a hátulsó ezombok sötétek, némelykor ezek is

sárgásvörösek = var. australis Weise. Hossza 2'5—3 5

mm. — Nyárfákon él. ... ... .... ... 3. flavicollis Marsh.

2. Az eltör finoman és gyéren pontozott, a halánték nagy.

Á fej, az eltör, a torpaizs, az el- és középmell,

az els három (néha 4) csápíz és a lábak sárgás-

vörösek. Hossza 3—4 mm. — Populus nigrán található.

... 1. scíitellaris Suffr.

— Az eltör ersen és srn pontozott, a halánték kicsiny.

Az els négy csápiz, a fej, az eltör és a lábak sárgás-

vörösek. Hossza 3 mm. — Tápnövényei a fz, mogyoró
és különösen nyárfa-cserjék. ... 2. subspinosa Lacord.

2. Lema (Fabr.) Lacord.

1. Az eltör a középen befzött. Zöldes-kék, a csápok és

lábfejek feketék, a szárnyfedk finoman rovátkoltan
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pontozottak. Hossza 4—5 mm. — Cirsium arvensén
gyakori, (puncticolüs Curt., Seidl.

; rugicollis Suffr.)

/. cyanella Linn.— Az eltör a töve eltt van befzdve ... ._. ___ ... 2.

2. Felül egyszín kék vagy zöldes-kék, ritkán fekete ... 3.— Felül kék, vagy zöldes-kék, az eltör és a lábak

vörösek, a csápok, a lábszárak vége és a lábfejek fe-

keték ; némelykor a szárnyfedk is feketék = var. atrata

Waltl. Hossza 4—4"5 mm. 1
) ... ... 6. melanopus Linn.

3. A lábak kékes-feketék ... ... ... ... ... ... ... 4.

— A lábak sárgás-vörösek ; teste zöldes-kék, a csápok
feketék. Hossza 3.3— 3*5 mm. (flavipes Suffr.) .... . .

... .— ... ... ... — — ___ ... ... 5. iristis Herbst.

4. Az eltör tövének közepe (a befzdés mentében) sima,

alig pontozott. Zöldes-kék, a csápok, a lábszárak részben

és a lábfejek feketék; a szárnyfedk ersen rovátkoltan pon-

tozottak. Hossza 3—4 mm. (cyanella Seidl.) 4. Lichenis Weise.
- Az eltör tövének közepe úgy mint kétoldalt srn és

ersen pontozott .__ ... ... ___ ... ... ... ... 5.

5. Teste zömökebb ; az eltör korongja srn és finoman
pontozott, a szárnyfedk finoman rovátkoltan pontozottak.

Színe zöldes kék, némelykor fekete = var. Lipperti

Gredl. Hossza 4—4'5 mm. (Weisei Seidl.) 2. Erichsoni Suffr.
- Teste nyúlánk az eltör korongja igen finoman pon-

tozott, a szárnyfedk durván rovátkoltan pontozottak.

Hossza 3.5— 5 mm. (Erichsoni Thoms , Seidl.)

3. septentrionis Weise.

3. Crioceris Fourcr.

1. Az eltör szívalakú, a középen ersen befzött, ... ._. 2.

— Az eltör hengeres, alig befzött ... ... ... ... 3.

2. A szárnyfedk pontsorai finomabbak ; a lábak egészen
feketék, úgyszintén a fej és az egész test, csak az eltör

és a szárnyfedk vörösek. Hossza 6—8 mm. (merdigera

F., liliorum Thoms.) ... ... ... ... ... 1. Lilii Scop,

— A szárnyfedk pontsorai ersebbek ; a lábak részben,

a csápok felül és a potroh vége vörösek, a czombok
töve, a térdek és a lábfejek feketék. Némelykora csápok
töve vagy az 1—4. csápíz mind vagy egyik másik alul

vörös = var. rufipes Herbst, máskor a fej, kivéve a

J
) Hazánkban is igen kártékony rovarnak bizonyult ; bvebben lásd

:

Sajó Károly, A vetés tehérít bogár (Lema melanopus L.) A M. K.

Rovartani Állomás Közleményei. I. kötet. 10. füzet. (1894) és Dr. Lovassy
Sándor, Az árpa-fénybogár (Lema melanopus L.) ellen az 1893. évben

véghez vitt irtási kísérleteimrl. (Keszthelyi m. k. gazd. tanintézet 1893-iki

évkönyve).
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vörös homlok dudorokat, és az eltör hátulsó fele fe-

kete = var. coliaris Lac. Hossza 6—7 5 mm.
2, merdigera Livin

3. Az eltör közepe igen finoman pontozott, a töve eltt

gyengén szkített, ezen szkülés egy mély harántvonal

által van jelezve. Az eltör vörös, a szárnyfedk vörö-

sek vagy sárgák fekete foltokkal ... .. . ... ... ___ 4.

Az eltör vörös, gyakran 1—2 sötét folttal, a töve eltt

nem szkített, elre és hátrafelé egyformán keskenyed,
közepe ersebben pontozott. A szárnyfedk feketés-kék

vagy zöld színek, csúcsuk, az oldalszél és három az

oldalszéllel összekötött folt sárga, alul fekete. Hossza
5—6"5 mm. .__ ._. ... ... ... ... 7. Asparagi Linn.

4. A fej vörös ... ... ... ... ._. ... — ... ... 5.

— A fej fekete ... ... ._. ... ... ... __. __. — 6.

5. Az eltör egyszín fekete foltok nélkül, a lábszárak és

a potroh széle vörösek, minden szárnyfedn hat folttal,

ezek ferde sorokban vannak elhelyezve ; a lábak némely-

kor egészen feketék = var. dodecastigma Suffr. Hossza
4—5 mm. ... ... ... ._. 3. duodecimpunctata Linn.

— Az eltörn 4 vagy fekete folt van, a lábszárak fe-

keték, a potroh és a mell közepe vörös ; mindegyik

szárnyfedn 7—8 fekete folt van, ezek három egyenes

vonalban, az egyik folt pedig a csúcson van elhelyezve.

Hossza 4—5 mm. ... .... 4. quatuordecimpunctata Scop.

6. A lábak egészen feketék ; az eltör vörös, néha a kö-

zépen közel a hátulsó szélhez egy kis fekete folttal,

némelykor két folt van az eltörn és ezek Y bet alak-

jában folynak össze = var. thoracica Weise ; a szárny-

fedkön egy nagy közös varratfolt és négy kerek folt

(1 a vállon és egy a csúcs eltt) fekete. Hossza 5—

6

mm. ... ... ... ... ... ... 5. quinquepunctata Scop.

— A lábak sárgás-barnák, a C2ombok küls oldata, a láb-

szárak és az egyes lábfej -ízek vége fekete ; az eltör

vörös, rendesen két hosszúkás fekete folttal ; a szárny-

fedk sárgák, a varrat, egy harántszalag a csúcs eltt,

három folt (1 a vállon, 1 kisebb e mögött közel az

oldalszélhez és a harmadik a szárnyfedk közepe tá-

ján) és a szárnyfedcsúcs feketék. Hossza 4—4'5 mm.
6. paracenthesis Linn


