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bécsi múzeumban) 11)12. évi ( ?, M. C.) wurde in Trencsén am
augusztus 4-én Trenesénben 4. August 1912 von Herrn Dr.

gyjtötte Dr. Pazsiczky Jexö. Eugex Pazsiczky, nach dem die Art

kirl a fajt elneveztem. benamit sei. erbeutet.

Ez az új faj a L. Slreliiziella Dieselbe stelit der L. Strelüziella

HS.-liez közelálló, ettl azonban HS. zunáclist, lásst sicli aber so-

az elüls szárnyak iDontrajzola- fórt durcli den Mangel der Punkt-

tának hiánj'a folytán könnven zeichunng auf den Yorderflügeln

raeffkülönböztetliet. unterseheiden.

Újabb adatok

Magyarország Neuroptera-faunájához.
Irta : Dk. Poxgrácz Sándoe.

A magyar faunakatalógus megjelenése óta oly sok jellemz

fajt sikerült hazánlv területérl kimutatni, hogy a magyar Xeuroptera-

fauna képe lényegesen megváltozott. Alábbi jegj^zeteimben egyelre

még nem adhatok áttekint képet faunánkról, hanem csak azokról a

legutóbbi idkben tett gyüjtésela-l fogok beszámolni, melyek ide

vonatkozó ismereteinket amiyira meggazdagították. Ebben a fárad-

ságos munkában több lelkes magvar kutatónak, névszermt Gammel

Al.\jos, Dr. özilády Zoltáx, Fekete Gyozö, Dr. Pazsiczky Jenö^

PiELiCH Ferencz és Mallász József uraknak van érdeme. Ok szigo-

rúan magyar famiaterületen végezték megfigyeléseiket, míg a kül-

földi búvárok közül Klapálek és Ulmer feljegyzései hazánknak a

szomszédos területek faimájához való Asszonyaival is megismertetnek.

Enumerécziómban ezeket is figyelembe vettem, mert vajmi nehéz

vohia pl. a Keleti Kárpátoknak, melyeknek elágazásai Gahcziában

vagy Romániában gyökereznek, faunisztikailag természetes határát

megvonni s melyek ezáltal természetesen ezeknek faunáját is rész-

ben elsajátították. St a magyar faunaterülethez újabban csatolt tar-

tományok, nevezetesen a dalmát tenger^Dart és Bosznia faunájára is

ki kellett terjeszkednem, noha ezeknek a területeknek faunisztikai

viszonyairól egyelre még igen hézagos ismereteink vamiak.

Úgy az itt mint hazánk többi vidékein tett kutatásainkból azon-

ban mindezek daczára mégis kiviláglik a magj'ar fauna szerfölött

gazdag változatossága és az a tény, hogy Magyarország a közép-

európai reczésszániyú-famiának valóságos góczpontját alkotja, mely-

ben az Alpok és egyéb magasabb hegyvidékek állat\dlága a síkságok

és szikes területekével, emezeké ismét a tengermcllék faunájával

találkozik.
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A küvetkezkbeii felsorolt fajok legtöbbjének termhelye pon-

tosan ismeretes s csak egy csekély részüknek nem tudjnk közelebbi

lelhelyét, de ezeknek elfordulása is valószín, vagy pedig külföldi

búvárok említik az irodalomban.^ A faunából csak két fajt kénysze-

rültem törölni, melyeket Szh.ády az én tévedésem folytán vett fel a

magyar faunába.^ Egyikük a Perla Selysi Pcct., a másik az E%)heniera

glaucops Pict. Noha \'alószin, hogy ezek is elbb-utóbb elkerülnek,

mostanáig mégsem sikerült ket kimutatni hazánk területérl.

JPseudoneuroptera,

Troctiáae Burm.

Airopos inqiiüma Heyd. — \". Tasnád.

— fatidica Lixn. — V. Tasnád.

Trodes formicarius Hag. — II. Simontornya (Pn.LiCH).

Psocidae End.

Psocus major Külue. — V. Predeál.

AmpMgeroniia contraria Reut. — \. Csíkszereda, üetonáta.

— intermedia Tett. — IV. Sátoralja-Ujhelj^, Szomotor.

EUpsociis laticeps Kolbb. — \. Szováta, Farkasd.

Gaecüius piceus Kolbe. — I. Budapest.

— ohsoletus Steph. •— II. Simontornya.

— perlatus Kolbe. — V. Predeál.

Stenopsocus siigrnaiiciis Imh. et Labk. — I, Budapest : Rákospalota

(Szilády) ; A". Szováta, Farkasd.

Pliilotarsus picicornis F. — IV. Máramaros ; V. Pele-Szarvad.

JEnibidae Burm.

Embia Savignyi Westw. — VIII. Zengg.

Haploemhia Snlieri Ramb. — Növi, Portoré.

1 Braüer, Die Neuropteren Europas und insbesondere Oesterreichs.

Wien, 1876. — Rambur, Histoire naturelle des Insectes Neuropteres. Paris,

1842. — Ulmer, Trichoptera. Gen. Insect. Fase. 60. Brüssel, 1907. — Kolbe,

Monographie der deutschen Psociden. 1880. — Klapálek, Bemerkungen über

die Trichopteren- und Neuropterenfauna Ungarns. (Természetrajzi füzetek.

XXII. 1899, p. 429) ; Beitráge zur Kfnntniss der Tricliopterdi- mid Neurop-

terenfauna von Bosnien und Herzegovina. Wien, 1900 ; Ein Beltrag zur

Kenntois der Neuropteroidenfauna von Croatien—Slavonien und der Nacli-

barlander. (Bull. int. Acad. Scienc. Boli. 1906) ; Zpráva o vysledeich cesty

do Transsylvanskycli Alp a Vysokych Tater. (Vestn. Cesk. Akad. Rocnik. XIII.)

2 Dr. Szilády Zoltán, Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke. II.

Ncuroptera et Pseudoneuroptei-a. (Rovartani Lapok. XIX. 1912, p. 53—58.)
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Perlidae Leach.

Arcynopienjx iranssylvanir.a Klp. — I^'. Keleti Kárpátok : Bosznia

:

Jezeró-tó, (Kapái^ek, Stróbl).

— carpaiMca Klp. — Keleti Kárpátok, Cliomiak. Baraiii patak.

( DZIEDZIELEWICZ ).

— dovrensis ]\Iort. — IIL Tátra (Dziedzielewicz).

Dictyopteryx Mortoni Klp. — IV. Keleti Kárpátok.

DiciyoiJterygella recla Kny. — III. Tátra. Csorhai-tó.

— septentrionis Klp. — III. Tátra.

Dictyogenus ventralis Klug. — VII. Zágráb.

— Imhoffi PiCT. — A'II. ZágTáb.

Perla megacepliala Klp. — III. Közelebbi termhely nélkül.

— baetici Ramb. — VI. ]\íehádia.

— cepJialotes Curt. — III—IV. Kárpátok.

— dacica Klp. — A'. Vulkán.

Cliloroperla affinis Pict. — A'inodol völgye. ZágTáb.

— sudelica Kolb. — III. Poi^rád. Trencsén, (Pazsiczky, Braxcsik).

— venosa Sx. — Ismeretlen termhely.

— rivulorum Picx. — V. Bncsecs.

Isopieryx serricornis Picx. — Elfordulása hazánkban kétes.

— tripunctata Scop. — \. Bncsecs. Vnlkán.

— fuscipennis Picx. — Csejíel.

Capnia vidiia Klp. — IV. Krösmez.
— nigra Pict. — III. Szaloncza : Xagy-Enyed (Sziládv).

Taeniopteryx seticornis Klp. — I. Rézbánya (Klapálek).

— tristis Klp. — Herczegovina.

— Braiieri Klp. -- VI. Ulma.

— Kempnyi Klp. — Közelebbi termhely nélkül.

yeplielopteryx araneoides Klp. — I. Budapest.

^habdiopteryx hamulata Klp. — I. BudajDest.

Jjeuclra cylindrica De geer. — Közelebbi termhely nélkül.

— geniculata Steph. — Közelebbi termhely nélkül.

— nígra P ex. -- III. Po^^rád.

— nigt^a var. hracliyptera Klp. — IV. Krösmez (Csn^:í).

— Elapáleki Kxy. — V. Retyezát.

— albida Kxy. — V. Vulkán.
—

- Mortoni Kny. — Y. Vöröstoronyi szoros. Bucsecs. Predeál,

Petrozsény.

— cingulaia Kxv. — A". Petrozsény (Kr.APÁLEiO.

— Handli-'^sclti Kxv. — lA". Tátra, Poprád (Klapálek).

— armaia Kxv. — III. Poprád (Klapálek).

— inermis Kxy. — Ili. Barlangliget (Szépligetí) : A". Preszáka
(Csíki).



178

Nemura Picteii Klp. — V. Bucsecs, Vöröstoroim szoros.

— iriangularift Ris. — V. Bucsecs.

— nimborum Ris. — III. Tátra, Jezero.

— avicularis Mórt. — III. Szaloucza (Fekete).

— marginaia Pict. — V. Vulkán, Retyezát.

Protonenmra fumosa Ris. — V. Igen^Dataka (Szilády).

— liumeralis Pict. — V. IgeniDataka (Szilády).

Ephetneridae Leach.

LeptopMebia marginaia L. — III. Szaloucza (Fekete).

Hahroplilehia mesoleuca Brau. — Közelebbi termhely nélkül.

— modesia Hag. — Y. Igenpataka (Szilády).

— fiisca Ct. — Közelebbi termheh^ nélkül.

Baeiis niger L. — V. Gyergyóreraete (Csíki).

Ceniroplüum hungaricum Pongrácz, n. sp.

Corpore fusco-testaceo, pedibus ílavido-albis : alis inferioribus

multo latioribus, quam in speciebus liiijus generis cognitis. extremum

apicem repente aouminatis. Ad basiu sine deuticulo.

Teste sötétokkerbarna ; szivárváuyszin, keskenj- és átlátszó

szánwakkal. A fej, az eltör hátpajzsa és a testszelvények szélei

valamivel sötétebbek mint az alap-

szín, a végtagok világossárgák, a láb-

szárak tövén egy sötétebb folttal.

I^egvilágosabb a liasa és melltájéka.

Az elüls szárny szárnyjegj'e (ptero-

1. kép. CentropUlum hungaricum stigma) tájékán 4—5 harántér vau. A
D. sp. (ala posterior). hátsó szárny (1. kép) nem oly kes-

keny mint a Centroptilumok többi

fajainál, általában nagyobb, tövén nincsen fog, a k(izepén meglehe-

tsen kiszélesedik s azután hirtelen csúcsot alkot. A hosszanti erek

széjj elhajlók s az alsó oh^an hosszú mint maga a száriw. A farfüg'-

gelékek legalább háromszor olyan hosszúak mint maga a test,

piszkostejfehérek, vörösesbarnán gyrzöttek. A tízek sötétek.

Testhossza 2*5 mm. a farfüggelékelcké 6— 7 mm. A kifeszített

szárnyak átmérje 9 mm.
Ezt a fajt, melyet Fekete Gyz úr gyjtött Szalouczán (Tren-

csén megye) több loéldányban vizsgáltam. Hátsó szárnyai alajjján

nagyon typikusnak tartom s mivel a Baetis-ek és Centrojjiilwn-okL

sajátságát egyesíti, a két nemnek összeköt kajjcsát látom benne.

Caenis dimidiata St. — III. Yághidas (Pazsiczky).

— lacteella Eat. — III. Szaloucza (Fekete).

— liarrisella Ct. — III. Szaloucza (Fekete).
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EpeovHs assimilis Eat. — III. Szaloncza (Fekete).

Hepiagenia coerulans Rost. — Elfordulása hazánkban valószín.

Bhitrogeiia Henschi Klp. — III. Késmárk.

Ecclijurus Pazsiczkyi Pongrácz, n. sp.

Ecdyuri insigni Eat. similis ; sed differt : alis niagis fumatis

magisve acuminatis longioribusque ; ad vennlas transversas snbfuma-

tis, seg-mentis abdominis ante marginem apicalem anguste nigro-

fasciatis, fasciis medio laté interruptiset ipsum marginem apicalem

non attingentibus.

Az Ecdyurus insignis Eat.-IóI abban különbözik, hogy annál

kisebb, farfüggelékei sokkal rövidebbek, a potrohszelvények hasi

foltozata hiányzik, a hátszelvények hátsó széle sötét szegély nélkül

és szárnyai többnyire füstösek.

Teste egyszín okkersárga, csak a potroh némely-

kor a vörösesbe átmen. Feje kissé húsvörös, barnán

foltozott. Szemei feketék ; a tor oldalán Qgj hosszúkás

barna rajzzal s e mögött egy vagy több húsvörös folt-

tal ; a tor hólyagos felületén és a melltájon nincsen

mustrázat. Az elüls szárnyak hosszúak, keskenyek

és hegyesek, kissé füstösek. Az erezet kissé elmosódik

azáltal, hogy a fekete harántereket füstös árnyalat

veszi körül. Ez némelyütt szabálytalan foltsorokat al-

kothat, melyek a szárnyat tarkítják. V^aimak azonban

példányok, melyeknek tiszta, átlátszó szárnyuk van,

ezek többnyíre hímek. Füstös szárnyú példányok

nemcsak az éretlen, hanem a kifejldött egyének kö-

zött is akadnak. A hosszanti erek és aj^ikális haránt-

erek nem füstösek, barnák. A hátsó szárnyak sza-

bálytalan tojásdadok, füstös alsó szegélylyel. A cT elüls

lábfeje egészen barna, czombjának elüls vége és a czombvonalak feke-

ték, a lábszárak barnák. A $ térde szintén barna, lábfeje sötétebb mint a

cTcf-é. A kissé hússzín potrohszelvényeken páros, a szelvény alsó

oldalából a felületre rézsútos irányba

men éles fekete, vesszalakú sávok

futnak végig, melyek a szelvények

hátsó szélét nem érik el s a leg-

els és utolsó két szelvényen hiányza-

nak (2. kép). Számuk tehát a potroh

mindegyik oldalán hét.

Ily mustrázat a többi Ecdyurus-

fajokra is jellemz, de sokkal elmo-

sódottabb ; a foltok inkább három-

szögek s elérik a szelvénynek hátsó

2. kép.

Ecdyurus Pa-
zsiczkyixí. sp.

(abdomen);

3. kép. — Ecdyurus Pazsiczkyi

n sp. (penis).
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s többnyire sötétebb szegélyét, azonlvívül iv hasoldalnak is van fol-

tozata.

A o^ penisének két szarvacskája (3. kép) majdnem három-

szögén bemetszett, végük eléggé tompított. A $ ventrális lemezén

nincs bemetszés, hanem háromszög lemezben elrenyúlik. A gono-

podiák feketék, a farfüggelék a testnél több mint kétszer hosszaljb,

elmosódott gj/^rkkel.

A test hossza 8—10 mm., a kifeszített szárnyak szélessége

18—28 mm.
3 cf, T 9- líl. Troncsén, Vághidas, Szaloncza (Pazsiczky, Fe-

kete). Angusztus és szeptember hónapokban rejnil.

Ecdyuríis spec ? — Az elbbihez hasonló, de a cf penisszarvacs-

kái egészen háromszögek, szélesebbek s majdnem egészen össze-

nttek úgy, hogy csak egy kis liemetszést hagynak hátra. Közel áll

AZ E. forcipula Koll.-Iioz.

Csak 1 példányban ismeretes ^'/aí.xdy gyjtésébl Nagy-Enj^ed

Mirnyékérl.

Odonata.

Libelliilidae Westw.

Lihellula 4-niaculata var. praemihüa Newm. — I. ITrb.

Leucorrliinia rubicunda L. — Elfoi'dulása hazánkban kétes.

üaenociata caiidalis Charf. — I. Izsák.

SomalocMora alpestris Selys. — V. Chirpa-havas.

— arciica Zett. — V. Surian-havas.

Aeschna viridis Eversm. — Dalmáczia.

Calopteryx virgo var. festiva Brullé. — A'IIT. Növi ; IX. üalmáczia

Neuroptera.

Phryganeidae Westw., Börm.

Fhryganea grandis var. meridíonalis Klp. — Bosznia.

— minor Curt. — I. Bndapest, Római fürd.

Limnophilidae Kol.

TÁmnopMlus nigriceps TjWtt. — Elfordulása kétes.

— flavosjnnosus Stein. — Bosznia : Rujste (Ulmer).

— sparsus Curt. — Kétes.

— f'uscicornis Ramb. — Bosznia : Dervent.

— marmoratus Curt. var. nobilis Költi. — Bosznia : Rujste ; Her-

czegovina : Gacko.

Asinarclms caenosus Curt. — V. Radnai havasok.
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Stenophylax mitis Mc Lachl. — Bosznia.

— dubius Steph. — YIL. Horvátország" : Zágráb.

— paliidus Klp. — Bosznia.

— Winneguthi Klp. — Bosznia.

— infumatus Mc Lachl. — Bosznia.

— nigricornis var. elegantulus Klp. — Bosznia.

Stenophylax Klapáleki Pongrácz, n. sp.

St. millennii Klp. similis, sed major, maculis pilosis albidis alarum

superiorum multo majoribus et etiam apiceni atting-entibus'sine'^ma-

cula apicali fusca ; corjíore cinerasceuti uigro, obscuro.^^égmentorum

A.

B.

4. kép. — A. = Stenoph ylax DÜllennil Klp. ; B. = St. Klapáleki n. sj).

(alae anteriorae).

abdominis margine postieo sine fasciis dilutis ; segmentis veiitralibus

5—6 sine spinulis, lobis analibus feminae intus deuticulatis.

A Idlenczvenes években a Keleti Kárpátokból q^j igen érde-

kes Stenopliylax került el, mely az összes többi fajtól már az els
megtekintésre is különbözött, amemiyiben sötétbarna elüls szár-

nyain világos szrfoltjai voltak. Ez a faj Qgj teljesen különálló cso-

portnak egyetlen képviseljévének bizonyult egész mostanáig, mikor

nemrégiben Qgy hozzá közel álló, de attól eltér t\73usra bukkantam
Kertész Kálmán és Csíki Ern urak gyjtéseiben. A legels f-

különbség a szárnyak mustrázatában rejlik (4. kép). Az új faj elüls
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szárnyán hiányzik az apicalis fekete folt, a szárny alapszíne is vala-

mivel világosabb mint a St. mülennii KLP.-nél s az erek közötti vilá-

gos terek, melyeket itt is igen aj)ró, sárgásfehér, ^elyemfénjái sz-
röcskék alkotnak, jóval szélesebbek, úgy hog}^ néha a sötétbarna

erezetet egészen elérik. A fej és tor sörtézete valamivel világosabb,

a végtagok czombjai sötétebbek. A tor oldalai és a mell sötétebbek,

a potroh hátoldala egész fekete, de a szelvények mindenütt világo-

san vannak szegélyezve. Ugyanez vonatkozik a hasszelvényekre is,

melyek azonban világosabbak, szürkésfeketék, holott a St mülennii

Klp. hasszelvényei majdnem világos okkerszínek s a sötét alap-

színnek csak nyoma látszik rajtnk.

Igen nagy eltérést mutatnak az ivarszelvények is. A 9 5. és 6.

230trohszelvényén nincsenek tüskék. A 10. potrohszelvény kissé kivájt.

A lohi laterales hosszabbak és erteljesebbek, mint a St. millennii Klp.-

A. B.

5. kép. — .4. = Slenophylax millennii Klp. ; B. = .SV. Klapálckí n. sp.

(app. génit, cf).

nél, befelé irányulnak, háromszögén kihegyesedk és bels oldalukon

hegyes foggal ellátottak. (5. kép).

2 § példányban ismeretes Krösmez környékérl. A o^

ismeretlen. Tcsthossza 13—14 mm., a kifeszített szárnyak átmérje

33—36 mm.

Micropterna laterális St. — Bosznia : Dervent.

Hálesiis ruficollis Picx. — Közelebbi termhelye ismeretlen.

Acrophylax zerberus Brau. — III. Tátra ; V. Retyezát.

Drusiis nigrescens Meyer-Dürr — III. Tarpatak (Gr. Teleki Sáxdor).

— bosniciis Klp. — Bosznia : Ilidze, Pazaric.

Peltosiomis brimnea Klp. — Y. Bucsecs, Keresztényhavas (Klapálek).

Ecdisopteryx madida Mc Lachl. — V. Vulkán.

Ohaetopteryx fusca Brau. — Bosznia : Krupavölg}'-, Pazaric.
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Chaeiopteryx singularis Klp. — Bosznia (KlapáíekI.

— ohscurata Mc Lachl. — III. Késmárk: YII. Horvátország.

— rugulosa Kol. — Dalmáczia.

€haetopterygopsis ApfelbecJü Klp. — Bosznia.

Anisogamus difformis ^Lc Lachl. — V. Ret\'ezát.

Hypnoirayius picicomis Pict. — Közelebbi termhelye ismeretlen.

Enoicyla pusilla Burm. — Közelebbi termhely nélkül.

Apaiania meridiana Mc Lachl. — V. Ynlkán.

Sericostomatidae Mc Lachl.

Sericosioma ümidum Hag. — IV. Krösmez : X. Bosznia.

Oedsnius monedida Hag. — IH. Borosznó ; Y. Yöröstoronyi szoros,

Riumare.

Xoiidobia nelxihe Ivlp. — Bosznia.

Siló Graelssi Picx. — Bosznia : Jezero.

Liiliax obscurus Hag. — Horvátország (Tlmer).

— niger Hag. — IV. TarjDatak.

Bracliycentnis carpatlikus Dziedz. — III. Tátra.

Micrasema sericeum Klp. — Bosznia : Pazaric, Stolac.

Cninoecia irrorata Curt. — V. Keresztényhavas.

Leptoceridae LEAcn.

Beraea maiirus Curt. — V. Retyezát.

Lepiocerus aureus Pict. — A'. Yöröstoronj'i szoros.

Oecelis nointa Ramb. — Elfordulása kétes.

Molanna avgustaia Curt. — Elfordulása kétes.

Molannodes Zelleri Mc Lachl. — Hl. Csorba-tó.

Adiceila rediicia Mc Lachl. — Bosznia : Hidze.

Hydropsychidac Clet.

Hydropsyclie mostanensis Klp. — Herczegovina : Alostar.

— fulvipes Curt. — Elfordulása kétes.

— Sylfenü Llm. — Valószínleg elfordul hazánkban.

Dipledrona atra Mc Lachl. — Bosznia.

Bolophilus pulliis Mc Lachl. — III. Tátra.

Wormaldia occipüaUs Pict. — V. Vöröstoronyi szoros.

— mediana Mc Lachl. — Közelebbi termhely nélkül.

Polycentropus exeisus Exp. — Bosznia : Sarajevo.

Tinodes pallidula AIc Lachl. — Sarajevo, Bistrik.

— Rostocki Mc Lachl. — V. Vöröstoronyi szoros : Bosznia

:

Bisti^ik. Sarajevo.

— Braueri Mc Lachl. — Herczegovina : Mostar.
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Tmodes unícolor Pict. — Bosznia : Sarajevo.

Meialype fragilis Pict. — Bosznia.

Lype reducia PIao. — V. Retyezát.

Mhyacophilidae Steph.

Rhyacophila glareosa Mc L. — IV. Keleti Kárpátok.

— polonica Mc Lachl. — V. Vulkán.

— torrentiimi Pict. — V. Bucsees ; Vulkán.

— pMlopotamoides Mc Lachl. — 1\. Krösmez.
— Meyeri Mc Lachl. — Bosznia.

— Fascoei Mc Lachl. — Bosznia.

Glossosoma discopJiorum Klap. — Közelebbi termbely nélkül.

Agapeius delicatulus Mc Lachl. — IIL Barlangliget ; V. Nagy-Enyed
(SziLÁDY).

— laniger Pict. — A^II. Horvátország.

Synagapetus ater Klp. — V. Bucsees.

Hydroptilidae Stepii.

HydropUla sparsa Sculp. — Herczegovina : Mostar.

Alloiricliia paUicornis Eat. — Bosznia ; Gorazda.

Siadobia Eatoniella Mc Lachl. — V. Vöröstoronyi szoros; X. Bosznia.

OrthoiricMa angustella Mc Lachl. — Kétes faj.

— Tetensii Kolbe. — IIL Trencsén (Pazsiczky).

Sialidae Buem.

Rliapliidia Schneideri Ratz. — Közelebbi termhely nélkül.

— adunana Alb. — VI. Meliádia.

— opliiopsis var. flavilabris Costa. — I. Budapest ; II. Simon-

tornya (Pillich) ; IV. Szolcsva ; V. Detonata ; VI. Meliá-

dia ; VII. Fuzine.

Inocellia crassicornis Schumm. — III. Szaloncza (Fekete) ; V. Vörös-

toronyi szoros (Csíki).

Panorpidae Leach.

Panorpa diffinis Mc Lachl. — III. Lucsiona ; V. Predeál.

— gibherosa Mc Lachl. — Dalmáczia.

— clavigera Klp. — Herczegovina (Winneguth).

— púra Klp. — V. Bucsees (Klapálek).

Biihacus Hageni Brau. — II. Kis-Pose (Méhely).

Ascalaphidae Mc Lachl.

Ascalaplins lacteus Bhüll. — Dalmáczia.
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Myrtneleoaidae Steph.

Mijrnieleon Mocsáriji Poxgr. — VIII. Növi.

^- pictiis Latr. — Dalmáczia.

— flaviis Ramb. — Dalmáczia.

— imbecillum Stein. — Dalmáczia.

— elongaium Oliv. — Elfordulása kétes.

Macronemurus appendiculatus T.atr. — Herczegovina : Mostar.

Hemerobidae Leach, Steph.

Hemerohius stigma St. — III. Csorba-tó.

— fuscinervis Sch;\eid. — I. Tiszaborkiit.

— atrifrons JSIc LAcm.. — III. Csorba-tó, Treiicsén.

— pellucidus Walk. — II. Kesztliety ; VI. Aloldo.va.

— siriatellus Klp. — II. Öimontornya ; III. Szaloncza.

— qiiadrifasciatus Klp. —• V. Predeál.

— orotypiis AVallgr. — V. Predeál.

Megalomus pyrcdoideft Ramb. — III. Tátraszéplak.

Drepanoijteryx algida Erichs. — III. Szaloncza.

Düar iurciciis Hg. — Herczegovina : Domanovic.

Chrysopidae Hag.

Notlioclirysa capitata Steph. — III. Szaloncza (Fekete).

— fidviceps Steph. — III. Rimaszombat (Fekete).

Chrysopa nigrovenosa Pongr. ^ nigricostata Brau. — VII. Növi.

— microcepliala Brau. — V. Petrozsény.

— sepiempunctata f. Pazsiczkyi Pongr. — III. Trencsén.

— Zelleri Schnbid. — Bosznia.

— ventralis Curt. — VII. Grgurevci.

— gracilis Heyd. — III. Szaloncza (Fekete).

— lamproptera Stein. — Dalmáczia.

— Pillichi PoNGRÁcz, nov. nom. (rufosHgma Pongr. nec Mc Lachl.)

A mag-j^arországi ChrysojDákról szóló dolgozatomban ^ a CJir.

vidgaris L. változatai között var. rufostigma néven egy igen érdekes

alak-változatot írtam le. Mivel azonban Mac Laohlan a rufostigma

elnevezést Qgj afrikai Chrysopára már régebben lefoglalta, egyrészt

tévedés elkerülése végett, másrészt s fleg azért, mivel azóta az én

varietásom önálló fajnak bizonyult, föKedezjének nevén vezetem az

irodalomba.

Chrysopae vidgari Schn. similis, sed differt : antennis ad basin

fuscis, scapo flavido-virescente, macula nigra in genis ante oculos,

1 Magyarország' Clirysopái alak- és rendszertani tekintetben. (Állat-

tani Közlemények. XI, 1912, p. Itíl—221).
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vertiee valcle fomicato, prothorace vittis duobus lateralibus : tibiis

aiiterioribus iiitermediisque brumieis, img-uicLÜis dilatatis. Veiiae longi-

tadiiiales et transversae totidem brmuieae. Pterostignia eloiigata,

bruiinea. Vemula príma traiisversa sectoris radiális prínii extra cel-

lulam cabitalein cubitimi tangens.

Ez a faj mint már az els megtekintésre is kitnik, a vulgaris-

csoportba tartozik s a Chrysopa vulgaris-nak közeli rokona. A csá-

poknak a tiztl számított els harmada (a legels 5—6 íz Idvételé-

vel) eo'észen barna. A második harmada ^ilágos. a csápok vég^e is-

mét sötét. A tíz szélesebb és világos sárgászöld. A fels ajak meg-

lehets széles, alsó szélei majdnem éx)ek. tapogatói vörösesbarnák.

Az arczon kétoldalt egy nagy elmosódott fekete folt látható. A fej-

tet hólyao'os. Az eltör szögletei tompítottak, elüls szélérl 2 fekete

vonal húzódili: a közepe felé. Végtagjai zöldesbarnák, az elüls és

középs tibiák részben feketék, a tarsnsok barnásfeketék. Karmai

kampósak. Közép- és utótora zöldes ; barázdái sötétebb barnák. Szárny-

erezete mindenütt egj'szín vörösesbarna, élesen határolt vöröses

szárnyjeg3'-g3'el. A radiáhs sector 1. anastomosisa a könyöksejten

kívül éri gi. könyökeret. A potrohon nincsen semminem foltozat.

Xao'vsága a Clw. vulgáris L.-éval megegyez. A Nemzeti !M-

zeum gyjteményében lév 4 példányt Pillich Ferenxz gyjtötte

Simontornyán.

A hangyák

nstényeinek önálló államalapításáról.

Irta : De. Szabó József.

A szocziáhs életet él rovarok között a házi méh államalaj)ítása

a legismertebb. Ennek az a magyarázata, hogy úgyszólván a sze-

münk eltt, a figyelmet megragadó körülmények között játszódik le

az egész esemény. Tudjuk, hogy a méhek bizonyos idszakokban

rajzanak, a mely abból áU, hogy az idösebbik Idrálj-né szárnyra-

kapva eUiagyja a régi államot tagjainak tekintélyes részével. A czél-

juk az. hogy új alkalmas otthont keressenek maguknak. Ha ezt si-

került feltaláhúok. akkor ezzel be is fejezdött az államalapítás, a

mehiiek femitartásához nem szükséges semmi más. csupán az, hogy
mindegjok tagja folytassa megszokott munkáját.

A méhekkel szemben a haug^'ák államalapítása nem ih'en egy-

szer és nem követhet 'úy könnyen figyelemmel. Legfeljebb annak

egyik feltn mozzanatát, a termékenyítést nézhetjük végig minden
utánajárás nélkül. A párzás ugyanis, miként a méheknél, a leveg-

ben, repülés közben megy végbe, a mit amiak idején lépten-nyomon


