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HEMIPTERÁK.

A ZicnY-féle expediczió tartama alatt

gyüjtött Hemipterák ôsszesen 272 fajjal

vannak képviselve, melyek kôzül 186 faj a

Heteropterákhoz, 86 pedig a Homopterák

hoz tartozik.

Valamennyit az expedìczió fáradhatat

lan zoologusa, Cslkl Eins() gyüjtôtte; e's

pedig a Kaukazusban 17, európai 0rosz

országhan 130, Szibériában 179, Mongoliá~

ban 10 és Khinában 15 fajt.

A gyüjteményben számos érdekes fajon

kívül még egy egészen új nem, 12 új faj

és 2 új fajváltozat is akadt. Az új nemet

(Ibíarís), mely a Capsidák családjából való,

e család legkitůnôbb ismerô'jével, Винтик

O. M. helsingforsi egyetemi tanár barátom

mal is kôzöltem; vele kôzösen adjuk aláhb

részletes leírását.

Az új fajok a következôk : Alydus Zichyi,

Myrmus glabellus, Neides propinquus, Geo

coris mongolicus és mandarinas, Aphanus

Csìkii, Aradus brevirostris, Polymerus pe

kínensis, Allodapus pumílas, lbìaris dis

crelus, Dellocephalus sibirìcus és Bacteri

cera rossica.

A két új fajváltozat: Lamprodema ru/ipes

REUT. var. femoralum és Díclyophora рап

nonica GERM. var. diminuta.

HEMIPTERA.

Hemiptera ab expeditione ZlcnYANA do

mum relata ad 272 species pertinent, е

quibus 186 Heteropteris et 86 Homopteris

sunt adnumerandae.

Omnia haec Hemiptera zoologus assiduus

expeditionis, EnNEsTUs Csnu, collegit; et

quidem 17 species in Caucaso, 130 in Ros

sia europaea, 179 in Sibiria, 10 111 Mon

golia et 15 in China.

Collectio llaec praeter multas species

insignes etiam genus unum novum,12 species

novas et 2 varietates novas in se continet.

Genus novum (Ibíaris) e familia Capsida

rum cultori celeberrimo hujus familiae,

amicissimo O. M. Винтик Helsingforsiensi

communicavi descriptionemque simul cum

illo in sequentìbus damus.

Species novae sunt: Alydus Zíchyí, Myr

mus glabellus, Neídes propinquus, Неосо

ris mongolìcus et mandarinas, Aphanns

Csikií, Aradus'breviroslris, Polymerus pe

kinensis, Allodapus pumìlus, Ibìarìs dis

cretas, Delloccplmlus sibil'icus et Bacteri

cera tossica.

Varietates duae novae sunt: Lampro

дети ril/ipes Rau'r. var. /èmoralum et

Dictyophora pannoníca GERM. var. dimi

nula.

НЕТЕВОРТЕВА.

Fam. Pentatomidae.

Coptosoma LAP.

1. sculellalum Fouaca.- Sibiria: Tobolsk,

Krasnojarsk.

Irochrotus AM. et Siam.

2. caspìlls ЛАК. _ Sibiria: Minusinsk.

Odontoscelis LAP.

З. /uligínosa LINN. —— Rossia : Kazan.
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4.

сл

`1

10.

11.

12.

13.

lll.

16.

17.

18.

19.

Phimodera GERM.

collina JAR. _ Sibiria : Minusinsk (etiam

nympha).

Eurygaster LAP.

. maura LINN. _ Rossia; Lapash, Ka

zan; Sibiria: Ubej (nympha).

var. pìcla FARR. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: Ilanskaja.

Cydnus FABR.

. /lavìcornis FARR. _ Bossia: Tzaritzin.

nìyrila FARR. _ China: Peking.

Macroscytus Fuss.

subaeneus DALI.. _ China: Peking.

Sehirus AM. et Знач.

lucluosus Muis. et REY. _ Caucasus:

Tusrcbi.

morio LINN. _ Caucasus: Tiflis (mons

S. David).

parens MULs. et REY. _ Russia: Sa

ratow; Sibiria: Minusinsk.

bicolor LlNN. _ Caucasus: Тusrcbi.

dnbias ScoP. var. melanopterus H. SCR._

Rossia: Saratow; China: Peking

(larva).

Masthletinus REUT.

abbrevialus REUT. _ Sibiria :-Minusinsk

(etiam nympha).

Sciocoris FALL.

. mícrophthalmus FLOR. _ Rossia: Ka

пап.

umbrinus “Гонг. — Rossia: Kazan;

Sibiria: Minusinsk (nympha).

Erthesina SPIN.

fullo TRUNR. _ China: Tshan-pin-cho,

Peking.

АеПа FABR.

acumínata LINN. _ Rossia: Saratow,

Kazan; Sibiria: Tomsk(etiamlarva).

sìbirica REUT. _ Rossia: Saratow;

Sibiria: Minusinsk, Zima.

20

21.

23.

24.

26.

27.

28.

30.

31.

Neottiglossa Свит.

. pusílla GMEL. (in/lema топь‘). _ Ros

sia: Kazan; Sibiria: Burdukova.

Eusarcoris HARN.

aeneus Sßop. _ Sibiria: Zima (nympha).

Rubiconia Воины.

intermedia WoLFF. _ Sibiria: Burdu

kova (nympha).

Peribalus MULs. et REY.

uernalís WoLFF. _ Rossia: Saratow,

Kazan.

Carpocoris Коши.

/llscíspinus Вон. _ Rossia: Saratow;

Sibiria: Krasnojarsk, Minusinsk

(etiam nympha); Mongolia: Bur

galtai.

. purpureipennis DE GEER (nigricornìs

Рыж). — RossiazKazan; Sibiria:

Tojanov gorodok, Krasnojarsk, So

rokina, Burdukova (nympha), Uszt

Kjachta.

Iunulalus (Зонт (lynx FAHR). —— Воз

sia: Saralow; Sibiria: Minusinsk.

Dolycoris MULs. et REY.

baccarum LINN. _ Bossia: Saratow,

Kazan; Sibiria: Burdukova (larva

adulta).

Ра|отепа MuLs. et REY.

prasína LiNN. _ Rossia: Saratow, Ka

zan; Sibiria: Burdukova (larva

adulta).

Piezodorus FiEß.

. liluratus FARR. var. allíaceus GoRsRl. _

Bossia: Kazan.

Halyomorpha MAYR.

picas FARR. _ China: Tshan-pin-cho.

Rhaphigaster LAP.

nebulosa PoDA. (grisea FAßR.) _ Bos

sia : Lapash.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

4l.

42.

43.

Pentatoma LAM.

rII/ìpes LINN. _ Sibiria: Kibalina.

Eurydema LAP.

ornalum LINN. _ Rossia: Saratow.

feslívum LINN. vor. decoralumll.-SCH._

Rossia: Saratow.

Fíeberi ScHUM. var. armenìacum KOI.. _

Rossia: Saratow.

seœpunctalum GEBI.. _ Sibiria: Minu

sinsk (etìam nympha), Нэп-Крана.

dominulusScoP. var. daurícum Mo'rsCH.

_ Sibiria: Tulun, Zima, Burdu

kova (etìam nympha).

oleraceum LINN. _ Rossia: Saratow,

Kazan; Sibiria: Chmelev. Omsk.

var. angular@ KoI.EN._Sibiria: Krasno

jarsk, Zima.

var. consímile Ною]. — Rossia: Kazan.

var. annulatum FALL. _ Rossia: Sa

ratow, Kazan, Perm; Sibiria: Bal

tim.

Picromerus Ам. et Знач.

bìdens LiNN. _ Sibiria : Tobolsk (larva),

llanskaja.

Zicrona Ам. et SEIIv.

. coerulea LINN. _ Rossia: Kazan (etìam

larva); Sibiria: Tomsk.

Acanthosoma Cun'r.

haemorrhoidale LINN. _ Sibiria: Ja

rovskaja.

Elasmostethus Fien.

ínterslínclus LINN. (детище DEОвна).—

Sibiria: Tomsk.

Elasmucha STAI..

grisea LINN. (Belulae DE GEI-1a). _

Sibiria: Tomsk.

Fam. Coreidae.

Enoplops Ам. et Зам.

. scapha FABII. _ Caucasus: Sion.

. síbìrica JAK. _ Sibiria: Нэп-Кроша.

46.

47.

48.

49.

OI

м

53.

54.

58.

Syromastes LATR.

marginalus LINN. _ Rossia: Saratow,

Uvek, Kazan, Bolgary; Sibiria:

Tomsk.

Megalotomus FIEß.

junceus ScoP. (límbalus Кию). — Si

biria: Krasnojarsk, Minusinsk.

ornalíceps S'rÄL. _ Sibiria: Minusinsk.

Alydus FAßn.

calcáralus LINN. _ Iìossia: Kazan;

Sibiria: Tomsk (nympha), Krasno

jarsk (etìam nympha), Zima ; Mon

golia: Urga.

var. hìrsuius Коши. — Sibiria: Bur

dukova.

. Zichyí n. sp. _ China: Daba.

Therapha AM. et SERV.

. Hyoscyami LINN. _ Rossia: Saratow.

Kazan, Bolgary ; Sibiria : Minusinsk,

Ilanskaja

Corizus FALL.

. crassìcornìs LINN. — Rossia: Kazan;

Sibiria: Тomsk (larva), Krasnojarsk

(larva), Ubej (nympha),Zima (larva),

Burdukova (etiam nympha et larva).

var. abulìlon Вовы. _ Rossia: Kazan,

Sibiria: Ubej.

maculatus FIEB. _ Rossia: Kazan.

subrufus GMEL. (capilatus FABII.) _

Bossia: Kazan.

о . parumpunclatus SCHILL. _ Rossia: Sa

ratow, Kazan; Sibiria: Bnrdukova.

Myrmus HAHN.

‘. glabellus n. sp. —— Sibiria: Minusinsk.

. . miriformìs FALL. _ Sibiria: Tomsk,

Zima, Burdukova.

Chorosoma Синт.

macilentum STÃL._ Sibiria : Minusinsk,

sat frequens.

32
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60.

61.

63.

64.

66.

67.

68.

69.

70.

jarsk, Minusinsk (in cop), Zima,

Burdukova; Mongolia: Urga.

Erìcae SCHxLL. (maculatus Flan). _

Rossia: Kazan (etiam nymplia et

larva), Bolgary (nympha); Sibiria:

Tobolsk (nymplia et larva), ()msk

(etiam nympha et larva).

punciìpennis H.Sca. _ Sibiria: Minu

sinsk; Mongolia: Urga.

Cymus HAHN.

glandícolor HAHN. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: Zima.

8l.

86.

87.

88.

Fam. Berytidae. Geocoris FALL.

_ 71. grylloides LlNN. _ Sibiria: Sorokiua

Ne|des LA'rR. (9 тасг.)‚ Minusinsk.

. propínquusnsp. _ Sibiria: Minusinsk 72. pllbescens JAK. _ Caucasus: Tiflis.

(etiam nympha). 73. mongolicus п. sp. _ Mongolia: Urga.

74. mandarinas n. sp. _ China: Peking.

Berytus FABR- 75. (ller FABR. _ Rossia: Kazan.

clavípes FARR. _ Rossia: Kazan. 76. albípennis FAßR. _ Caucasus: Tiflis.

Philomyrmex SAHLB.

Fam- Lygaeidae~ 77. viduus sm. _ Sibiria: zima.

Tl'OpidOthOraX ВЕКОВ. MetapgpIax Fuga

elegans D|sT._China: Pekingcopiosis- 78. 0rìgani KoLEN. _ Rossia: Saratow.

sime in moenibus urbis.

Ligyrocoris STAI..

Lygaeus PAM" 79. sylveslris LINN. _ Sibiria: Tobolsk

. equeslrìs LINN. _ Caucasus: Sion; Ros- (nymplia), Burdukova. Color niger

sia: Saratow,Uvek; Sibiria:'1`roitz femorum posteriorum in speci

kosavsk. minibus ad pagum Burdukova re

albomaculalusGoEzE(apuanusBoss1)._ pertis magis extensus, quam in

Caucasus: Sion. exemplis europaeis.

Trìsiramí Вошь. et Scorr. _ Caucasus :

Titlis (vallis Vera). Ратега SAY.

` 80. [raclicollis Scum.. _ Bossia: Kazan.

Arocatus bpm.

. Roesclíi SCHUMM. _ Rossia: Lapash. RhyparOChrOmUS СИМ‘.

N вниз DALL 81. chiragra FAHR. _ Rossia: Tzaritziu,

y ' Bolgary, Perm; Sibiria: Minusinsk.

.Iacobeae SCHILL. _ Sibiria: Тomsk,

Ilanskaja, Zima, Burdukova (bicce Lamprodema Fil-zn.

valde: frequçnâ’ cnam m сор)‘ 82. таигит FABR. _ Rossia: Tzaritzin

Omnia speclmlna reperta brachy- (9 mack)

ptera. ‘_ _ n 83. riz/ipc.; Внптщагфетот’шпцшип——

Thyml ‘Понг. — Sibiria: ()msk, Krasno- Sibiria: Minusinsk

Plìnthisus FIEB.

Izungaricus Ною’. -- Caucasus: Sion.

Acompus Fuss.

'. ru/ìpes “Юнг. _ Sibiria: Baltim.

Peritrechus Fnaß.

nubilus FALL. _ Rossia: Tzaratzin,

Kazan.

ambiguus Honv. _ Rossia: Тzaratzin.

gcníclllalus HAHN. _ Rossia: Kazan.
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89.

90.

91.

93.

94.

95.

97.

98.

99.

100.

101.

103.

Trapezonotus Ршв.

convívus Эти. _ Sibiria: Telma.

agrestìs FALL. _ Rossia: Tzaritzin, La

pash, Saratow; Sibiria: Minnsinsk.

Sphragisticus STAI..

nebulosus FALL. _ Rossia: Tzaritzin,

Saratow, Bolgary; Sibiria: Telma.

Calyptonotus Douai.. et Sco'n'.

. Rolandri LINN. _ Rossia: Saratow,

Kazan (nympha); Sibiria: Minu

sinsk (nympha).

Aphanus LAP.

lynceus FABa. _ Bossia: Kazan.

Csikií п. sp. _ China: Peking.

adspersus MULs. et REY. _ Rossia:

Kazan; Sibiria: Tomsk (larva),

Ubej (nympha), Zima (nympha),

Burdukova (etiam nympha).

alboacuminalus GoEzE. _ Bossia:

Lapash.

vulgaris SCHILL. _ Caucasus: Sion.

Pìnì LINN. _ Rossia : Saratow, Kazan ;

Sibiria: Baltim, Tomsk (nympha),

Minusinsk, Zima, Burdukova (etiam

larva); Mongolia: Bnrgaltai, Urga.

Emblethis Риги.

cílíalus Honv. _ Rossia: Tzaritzin;

Sibiria: Minusinsk,

Verbasci Рыж. — Rossia: Saratow.

brachynolus Honv. _ Iìossia: Tza

ritzin; Sibiria: Minnsinsk (frequens),

Telma, Burdukova, Kibalina, Uszt

Kjachta, Troitzkosavsk; Mongolia :

(шага-301, Burgaltai (frequens),

Urga (sat frequens).

. dentícollis Неву. — Bossia: Tzaritzin,

Saratow.

var. allodon Honv._ Rossia: Тzaritzin.

Diomphalus Fiss.

hìspidulus Fil-zB. _ Rossia: Uvek.

104.

105.

1 06.

107.

108.

109.

110.

111.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

Pyrrhocoris FALL.

aplerus LINN. _ Caucasus: Tiflis,

Tusrebi; Rossia: Saratow, Kazan.

sibiricus KUscH. _ China: Khalgan.

Fam. Tingitidae.

Piesma LEP. et Snnv.

capitata Wou-‘ia _ Rossia: Kazan.

Serenthia Spin.

[стаж-(1113 Тномз. — Rossia: Kazan;

Sibiria: Zima.

Acalypta WEsTw.

nmrcophihalma FIEB. _ Rossia : Bol

gary.

Phyllontocheila Fien.

Сити! LiNN. _ Sibiria: Isker.

angustìcollis Н.-$сн. — Rossia; Bol

gary; Sibiria: 0msk.

anlennalís PUT. _ Sibiria : Burdukova.

Monanthia LEP. et SEnv.

‘. Echii Scnnx. (Wolflìi Fil-:3.) _ Sibi

ria : Omsk.

Fam. Aradidae.

Aradus Шва.

Iugubris FALL. _ Sibiria: Tojanov

gorodok.

brevírostrís п. sp. _ Sibiria: Tnlun.

Fam. Gerrididae.

Gerris FAßn.

rufosculcllalus LATn._Rossia: Kazan.

lacuslris LINN. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: Tojanov gorodok.

odontogasler ZETr. _ Rossia: Tza

ritzin, Kazan; Sibiria: Isker.

Fam. Phymatidae.

Phymata LATa.

crassípes FAnn. — Rossia: Saratow

32*
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119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Fam. Reduviidae.

Harpactor LAP.

annulalus LrNN _ Sibiria: Tobolsk,

Тojanov gorodok, Burdukova.

Coranus Свит.

contrarias REUT. _ Rossia: Saratow.

Hammarslroemìi REUT. _ Sibiria:

Minusinsk (baud rarus, etiam nym

pha), Kibalina; Mongolia: Burgal

tai, Urga. _ Specimen unicum

macropterum e Minusinsk.

Prostemma LAP.

gultula FABR. _ Caucasus: Titlis (val

lis Vera).

sanguineum Rossi. _ Rossia: Saratow.

Nabis LATR.

/Iauomargínatus ScrioLTz. _ Sibiria:

Jarovskaja (nympha), Tobolsk,

(nympha), Tojanov gorodok, Zima,

Burdukova.

lìmbatus DAHLB. _ Sibiria: Tomsk,

Tojanov gorodok.

feras LINN. _ Rossia: Kazan; Sibiria:

Krasnojarsk (larva et nympha),

Minusinsk (etiam nympha), Bur

dukova.

brevis Sci-ioLTz. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: llanskaja, Burdukova.

Fam. Cimicidae.

Cimex LINN.

lecllllarius LINN. _ Sibiria: ()msk,

Burdukova.

Anthocoris FALL.

петогит LINN. _ Sibiria: Baltim.

Triphleps F11-3B.

nigra WOLFF. _ Rossia: Kazan; Si

biria: Omsk.

131.

132.

133.

131.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

Fam. Miridae.

Mlris FARB.

calcaraius FALL. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: Kibalina.

vìrens LINN. var. lestaceus RBUT. _

Sibiria: Zima` Burdukova.

Notostìra гнев.

erralica LINN. _ Sibiria: Omsk.

var. ochracea Flea. _ Rossia: Kazan.

Trigonotylus Fnac.

ru/icornís FoURcR. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: Tomsk, Zima.

Leptopterna Fiss.

/erragata FALL. _ Sibiria: ()msk.

dolabrala LINN. _ Rossia: Kazan

(etiam larva et nympha); Sibiria:

Tomsk, TOjanov gorodok, Zima.

var. auranliaca REUT. _ Sibiria: To

janov gorodok. Mares hicce lecli

omnes ad banc varietatem perti

nent, feminae autem ad formam

typicam.

Lopus HAHN.

golhìcus LINN. _ Sibiria: Tomsk.

Adelphocoris Внит.

annulicornìs SAHLB. _ Sibiria: Kras

nojarsk, Minusinsk.

quadripunclatus FARR. _ Sibiria: Mi

nusinsk, llanskaja, Tulun, Burdu

kova.

lineolalus GoEzE (Chenopodii FALL.) _

Sibiria: Omsk, Krasnojarsk, Soro

kina, Ubej, Minusinsk, Zima, Bur

' dukova.

lriannulatus STÃL. _ Sibiria: llan

skaja, Specimina duo reperta he

melytris fusco-testaceis gaudent.

var. nigrìceps SAHLB. _ Sibiria: Kras

nojarsk.

Reichelt' Fil-3B. _ Sibiria: Krasnojarsk.

selicornis FABR. _ Sibiria: Tomsk,

Tojanov gorodok.
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144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Lygus HAHN.

lucorllm MEY._Sibiria: Omsk.

pratensis LlNN. _ Rossia: Kazan (etiam

nympha); Sibiria: Baltim, Isker,

Omsk, Tomsk, Ilallskaja, Zima

(nymplla), Burdukova (etiam nym

pha), Uszt-Kjachta; China : Khalgan.

var. campestris FALL. (nec Вши). _

Rossia: Kazan, Perm; Sibiria:

Tomsk.

Kalmi LlNN. _ Sibiria: Burdukova.

Specimina numerosissime lecta ad

varietates sequentes pertinent: fla

vovarills FAHR., thoracicus WEsTH.

et pellucidus FlEß.

Poeciloscytus Flsß.

cognatlls FlEß. _ Sibiria: Omsk.

vlllneratus WOLFE. _ Rossia: Kazan.

unifascíatus FABR. _ Sibiria: Tomsk,

llanskaja, Zima.

Polymerus HAHN.

туша FALL. _ Rossia: Kazan (etiam

llympha); Sibiria: Jarovskajla (etiam

nymplla).

pekinensís n. sp _ Cllina: Peking.

Camptobrochis FlEH.

llltescens SclllLL. _ Rossia: Kazan.

Rhopalotomus Flan.

тег LlNN. var. tyrannus FAHR. _

Rossia: Kazan.

Allodapus FlEH.

Abumílus n. sp. _ Sibiria: Minusinsk.

Systellonotus Flan>

trigllttatus LlNN. _ Rossia: Kazan.

PilOphOruS HAHN.

con/'asus KlRscl-lH. _ Sibiria: Omsk.

Myrmecophyes FlEH.

albo-ornatus STÃL. _ Rossia: Kazan,

in pratis llumidis valde frequens,

in cop.; etiam larvae et nymphae.

158.,

159.

1 60.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

l 69.

170.

Specimina reperta plerunlque bra

chyptera; forma macroptera raris

sima videtur.

Anapus STAI..

longicornis JAR. _ Sibiria: Omsk.

Euryopocoris REUT.

nítidas MEY. _ Rossia: Kazan, Pernl;

Sibiria: Tobolsk.

Orthocephalus Ршв.

vittipennis H.-ScH. _ Rossia: Kazan

(nympha); Sibiria: Tojanov goro

dok, Ilanskaja, Burdukova.

Strongylocoris CosTA.

leucocephalus LlNN. _ Rossia: Kazan

(nympha).

Halticus HAHN.

apterlls LlNN. _ Sibiria: Omsk, Tomsk,

Ilanskaja, Burdukova.

pusìllas H.-Scll. _ Sibiria: Omsk,

Zima.

Orthotyius FlEß.

/lavosparsus SAHLB. _ Rossia: Kazan.

Heterocordylus Flan.

Genistae ScoP. _ Rossia: Kazan.

lbiaris Нот. et REUT. n. g.

discretas n. sp. _ Sibiria: Omsk.

Psallus FlEH.

betuleti FALL. _ Sibiria: Tobolsk.

Criocoris FlEH

qnadrimaculatlls FALL. _ Rossia:

Kazan; Sibiria: Jarovskaja.

Plagiognathus Flan.

Cllrysantllemi WOLEE. _ Sibiria:

Tomsk, Zilna, Burdukova.

albipennis FALL. _ Sibiria: Omsk;

China : Peking.
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171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

Chlamydatus Свит.

 

Fam. Notonectidae.

pullcarzus FALL. _ Sibiria: ()msk, Notonecta мы”.

Tomsk. ~ _

pullus REUT_ _ Rossia: Kazan; Si glauca LINN. _ Caucasus: Tlñls;

bil-ia: Отд‘, ища, Burduk0va_ Rossia: Saratow, Kazan (larva et

saltilans FALL. _ Rossia: Kazan. nymphai

Plea LEAcn.

Fam’ saldldae’ 180. Leachi M’ GREG. et Km1<.(minutissima

Salda. FAßß. FABn.)._Caucasus: Tiflis; Rossia:

nobìlis Honv. var. Reulerì JAK. _ kann'

Sibiria: Kibalina (9).

spec. 27 _ Rossia: Kazan (nympha). Far“ Corixidae'

pallìpes FAßR. _ 8055121: Kazan.

Corixa GEoEFn.

Fam Nauc0ridae_ 181. Geo/froyí LEAcH. _ Caucasus: Tiflis

_ (vallis Vera).

Naucor's FAB“ 182. IateralísLEAcH(hìeroglyphìca DUE )._

cimicoides LINN. _ Rossia: Kazan Caucasus: Tiflis.

(etiam larva). 183. limitata FIEB. _ 80551а: Kazan.

184. slrìala LINN. _ Bossia: Kazan.

Fam. Nepidae~ 185. Fallénií Fina. _ Rossia: Kazan.

Мера LINN. Cymatia FLon.

cinerca LINN. — 80551а: Kazan. 186 coleoptrala Рыж. _ Rossia: Kazan.

Н 0 М О Р Т Е 8 А.

Fam. Jassidae. Gnathodus Fnaß.

Dicraneura HARDY. 193. punctatus THUNB. _ Sibiria: Zima,

_ i Burdukova.

/Iavlpennls FABR _ Rossia: Kazan.

Chl 0 F Cicadula ZETT.

_ U onta IEB. 194. sexnolata FALL. _ 8055121: Kazan;

vzrzdula FALL. _ Rossia: Kazan. Sibiria: Tobolsk, Tomsk1 вид-дн

villala LETH. Sibiria: ()msk. кома.

Empoasca WALSH. 190. bmotala SAHLB _ Sibiria: Lima.

шиш-аудит FALL. _ Sibiria: Bur- DOI'aÍUI'a 5АНЬВ

dukova- 196. slylata Вон. _ Sibiria: omsk, Tomsk,

Eupteryx Cum.. Krasnojarsk, Ilanskaja, Zima, Bur

7 _ ,l _ r dukova.

Vl allengrcm STAL. _ 8055121: Kazan. 197_ homophyla FLOR. __ Sibiria: ()msk.

Typh|0¢yba GERM- Graphocraerus TaoMs.

sarpunclala FALL. _ Sibiria: Bur- 198. veniralis FALL. _ Rossia: Kazan;

dukova. Sibiria: Tobolsk, ()msk.
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1 99.

200.

201 .

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

223.

224.

225.

Thamnotettix ZE'rr. 226. rhombifer FIER. _ Sibiria: Zima.

. 227. strìalus LiNN. _ Rossia: Kazan, valde

lorneellus ZET'r. _ Rossia: Kazan; . h S _
Sibirìa_ Zima тиши frequens(etlam nymp a), aratow,

° ’ ' . Sibiria: Tobolsk, Omsk, Tomsk,

snbfusculus FALL _ Rossla: Kazan; Zima Burdukova

. Slbma: Tobolsk' . 228. Ianguidus FLOR. _ Rossia: Kazan;

simplex H.-SCH. _ Rossia: Kazan; Sibiria~ Omsk

Slbma: Tobolsk' . . . 229. abdomínalis Рыж. _Bossiaz Kazan,

cruentatus PANz. _ Sibiria: Tulun. ‘. . . . . _
. . . . vulgalis (etiam nymphs); Sibiria.

sulphnrellas ZETT. _ Sibiria: Zima. Tobolsk Omsk Tomsk (fre ценз)

elegans MELicR. _Sibiria: Minusinsk. l k .` . ’ В q ’

(Миног Kluscnß _ Sibiria’ Tobolsk lans aja’ Инна‘ игаикоуа'

' ' ' 230. сошли: Вон. _ Bossia: Kazan; Si

Stìctocoris THOMS biria: Tomsk; Mongolia: Chara~

_ ° gol.

Imealus FARR. _ Sibiria: Burdukova. 231_ assimüìs FALL. _ Sibiria: Zima, вш._

dukova.

AthySanUS BURM- 232. medias MuLs. et REY. _ Rossia: Ka

/Iavovarìns H.SCR. _ Rossia: Kazan zan; Sibiria: Omsk.

(etiamnympha);SibiriazJarovskaja, 233. pascuellus FALL. _ Sibiria: Zima.

Omsk. 234. Слуги! HORv. _ Sibiria: Omsk (d).

slríalulus FALL. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: Omsk, Acocephalus GERM.

“машин” HDW' _ Sibiria: Zima' 235. nervosus ScRRK._Sibiria: Sorokina,

(“шарит ZEW' _“_Sjlfiriai Zima llanskaja, Zima (etiam nympha),

ägüîâîfíîgr'ßîl Slbu'êz'llifgolnèlâk' k Burdukova (etiam nympha).

[Minusinsk о ' _ l На‘ ms ’ 236. trífascialus FOuRcR. _ Sibiria: Mi

detersus MELlcR. _ Sibiria: Zima. _ nusmsk’ ВШММЁЁ: д .

debüis MENGE. _ SibiriaZ Zima 231. elongalas LETH._ Sib1r1a:Minusmsk.

238. rwularis GERM. _ Sibiria: Zima.

а F . . .J ssus AB“ Penthlmla GERM.

commulalus FIEB. _ Sibiria: Tomsk.

239. туга GOEzE (otra FARR.) _ Rossia:

Platymetopius BURM. SamlOW

undalns DE GEER. _ Sibiria: Zima. Euacanthus LER el SER“

Denccephams BUHM 240. inlerruplus LINN. _ Sibiria: TOmsk,

. _ Minusinsk, llauskaja, Zima, Burdu

soclalls FLOR. _ Sibiria: Omsk, Tomsk. кош.

ocellarís FALL. _ Rossia: Kazan.   - ~ .f
Frauen/.emi Рит‘ _ Возы“: Каши 241. acummalns FABR. _Slblria. ГOmsk.

Bell-evogel PUT. _ Sibiria: Zima. тешат-‚да Ош“

pullcarts FALL. _ Sibiria: Tomsk,

Zima_ 2112. viridìs LINN. _ Rossia: Kazan (larva);

. агеашз sTAt..-sibiria;omsk (еиаш Sibi"ia= "МИМ Zima; Chim"

nympha). Peking (etiam larva).

sibíricus п. sp. _ Sibiria: Omsk. I . A

Horválhí TREN. _ Sibiria: Zima. d'ocerus LEWIS’

spec. ‘2 -— Bossia : Kazan, femina unica. 243. confusas FLOR._Sibiria: Burdukova.
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Bythoscopus GERM.

/Iavícollìs LINN. _ Sibiria: Tobolsk.

rufusculus FIEII. _ Sibiria: Tomsk.

244.

245.

Pedíopsis BURM.

fnscìnervis Вон. — Sibiria: Tomsk.

virescens FAnR. _ Sibiria: Burdukova.

var. nassata GERM. _ Rossia: Ka

zan.

dispar FIER. _ Sibiria: Tomsk.

246.

247.

248.

Agallia CURT.

249. venosa FALI.. _ Mongolia: Urga.

Fam. Membracidae.

Centrotus FABR.

250. cornulus LINN. _ Sibiria: Baltim.

Fam. Cercopidae.

Lepyronia AM. et SERV.

251. coleoptrala LINN. _ Rossia: Kazan:

Sibiria: 0msk, Tomsk, Tojanov

gorodok, Krasnojarsk, Sorokina,

Ilanskaja, Burdukova.

Aphrophora GERM.

252. Salicis DE GEER. _ Sibiria: Krasno

jarsk, Ubej.

Alm' FALL. _ Sibiria: Tomsk, Krasno

jarsk, Sorokina, Ubej, llanskaja.

253.

Ptyelus LEP. et SERV.

254. Iineatus LINN. _ Sibiria: 0msk, Zima,

Burdukova.

255. spumarius LINN. _ Sibiria: Tomsk,

Zima, Burdukova.

var. leucocephalus LINN. _ Sibiria:

Zima.

var. fascialus FARE-Sibiria: Tomsk,

Zima, Burdukova.

var. apicalis GERM. _ Sibiria: Bur

dukova.

Fam. Fulgoridae.

Tettigometra LATR.

256. spec. í) _ Mongolia: Urga (specimen

unicum immaturum).

Lycorma STAI..

257. delìcatula WHITE. _ China: Shin

feng-sze.

Cixius LATR.

258. cunicularius LINN. _ Sibiria: Minu

sinsk.

Dictyophora GERM.

259. pannonica GERM. var. dímínutan. var. _

Sibiria: Minusinsk (etìam nympha).

Kelisia FIEB.

260. perspicillata Вон. _ Sibiria: Zima.

Eurybregma Sco'rr.

261. nígrolìneala Sco'rr. _ Rossia: Kazan.

Delphax Рыж.

262.

263.

pellucida FARR. _ Rossia: Kazan.

slriatella FALL. _ Rossia: Kazan;

Sibiria: Minusinsk.

collina Вон. — Rossia: Kazan.

/laveola FLOR. _ Sibiria: Tobolsk.

264.

265.

Metropis FIER.

266. /Iavipes SIGN. _ Rossia: Kazan (dd

brach. et 9 macropt.)

Dicranotropis FIER.

267. /lavipes SIGN. _ Bossia: Kazan.

Stìroma FIEE.

268. albomargìnafa CURT._Rossia: Kazan.

Fam. Psyllidae.

Aphalara FòRsr.

269.

270.

Arlemisíae FÖRST. _ Sibiria: Omsk.

I'Imoxia FÖRs'r. _ Sibiria: Omsk.

Bactericera Рит.

271. rossica n. sp. _ Rossia: Kazan.

Fam. Aphididae.

Pterochlorus ROND.

272. Iiosae CnoLonK. _ Sibiria: Ubej.
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ÚJ VAGY KEVESBBE ISMERT

FAJOK.

SPECIES NOVAE VEL MINUS

COGNITAE.

2. Irochrotus caspius ЛАК.

Ez a faj a többi rokonától felûl fekete

sörtével borított felûlete által külônbözik. A

Minuszinszk mellett gyl'ijtött és 7‘/4 71/в "1»

hosszú két nöstény példány csápjai és lábai

egészen feketék.

 

Species corpore supra nigro-setoso ab

omnibus congenericis mox distinguenda.

Feminae duae 7'/4——71/‚ "‘ím longae et ad

Minusinsk lectae antennis pedibusque totìs

nigris gaudent.

37. Eurydema dominulus Scop. var. dauricum Мот5сн.

Винтик (). М. (Berl. Ent. Zeitsclir. 1885.

р. 40) e fajváltozatot a var. lhasgica Kor..

val azonosította. De ez a felfogás szerin

tem nem helyes, mert a MoTscHULskr-féle

rovar testének alsó lapján az alapszin fe

hér, holott KoLENA'rl az övéró'l határozot

tan vörôs alapszint mond.

KoLENA'rl а Kaukazusból irta le rovarját,

mely a törzsfajtól csak ahban tér el, hogy

czombjainak töve és lábszárainak középsö

része kissé fehe'resek.

A Mo'rsoHULsKY-féle fajváltozat, melyet

JAKOWLEFF késô'bb Бит-11111 festiva L. val'.

albiuenlris név alatt irt le, csak Szibériá

ban fordul elô'.

Clariss О. М. REU'rEu (Berl. Ent. Zeitschr.

1885. р. 40.) varietatem banc cum var.

lhesgica Коши. eandem esse censuit. Opi

nio autem ista mihi incorrecta esse vide

tur, quia animalculum a Mo'rscHULskY de

scriptum corpore «subtus subalbo-aunulato»

gaudet, licet KoLENATx ventrem expresse

coccinenm indicat.

Specimina a KOLENAri e Caucaso de

scripta a typo tantum «femorum basi tibia

rumque medio obsolete albidis» divergunt.

Varietas Motschulskyana, posterius a

Doni. B. JAxowLarr ut Strachía festiva

L. var. albiventris descripta, tantum Sibi

riam inhabitat.

49. Alydus calcaratus LINN.

Еву Urga mellôl származó nôstény az

európai és szibériai példányoktól a kö

vetkezökben tér el: A pronotum utófele

és a szárnyfedôk világosabb szinûek, feke

tével alig pettyezettek, a pronotum fekete

középvonala hiányzik s a scutellnm 5211‘

gásfehél' duzzadékos csúcsa csak igen gyen

gén van felfelé hajolva. Hossza 10‘/, "1».

Var. hirSutuS Kol..

Elihez a fajváltozathoz sorozok еду

Burdukova szibériai faluuál talált nagy,

13 "'ím hosszú nô'stény példányt, melynek

pronotuma és szárnyfedö'i egészen feke

ték; csak a corium kôzepe táján lehet

néhány szennyessárga parányi petty nyo

mait észrevenni.

Femina ad oppidum Urga Mongoliae

reperta a speciminibus europaeis et sibi

ricis lobo postico pronoti hemelytrisque

pallidis vix nigro-conspersis, pronoto linea

mediana nigra destituto apiceque scutelli

Паче-111111110 111 nodulum callosum vix ele

vato nonnihil divergit. Long'. 101/2 "'Ím.

(alralus Mo'rscH.)

Ad banc varietatem refero feminam

magnam, 13 “In longam ad pagum sibi

ricum Burdukova lectam. cujus pronotum

et hcmelytra tota uigra 511111; tantum pars

discoidalis corii habet atomos nonnullos

obsoletos pallidos.

33
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50. Alydus Zichyi 11. sp.

Fekete, borítva ritkás szůrke szôrözettel,

felûl valamint а mellén sürü és tinom

pontozás, a fején, pronotumán és scntel

lumán azonkívůl meglehetös sürûn'elhe

lyezett felálló fekete szörök láthatók; a

csápok sárgásak, az elsó három izůlék a

csúcsán, a negyedik pedìg ege'szen fekete;

a pronotum sárgásbarna. feketén pontozva,

elöfele s egy nagy folt, mely utófelc't majd

nem egészen elfoglalja, шишек, eló'fcle'n a

középvonalban еду l'övid sárga csík foglal

hclyet, ntószögletei liegyesek, a corinln

oldalszélén túl nyúlnak és eró'sen felfeló

hajlanak; a scutcllum fekete, csúcsán sárga,

dnzzadékos e's felfelé 112111011; a szárny

fedök feketén pontozottak, a corìum esúcs

szöglete fekete's, a membrana szürke, fe

kete-eres s appotl'oh végón túl uyúlik; a

lábak feketék, ritkás fekete szó'rözcttel, a

lábszárak (csúcsuk kivételóvel) 5 21 tarsn

sok elsó' izülékének töve` valamint a büz

mirigyek nyílása és a conncxivum foltjai

sárgásak; a has sima. ст. Hossza 111/2 mlm.

Kbina: Daba, еду példány`

Pronotumának hegyes s a corinm oldal

szélén túl nynló utószögletei miatt közcl

áll az e'szak-amerikai A. pìlosulus H.Sen.

fajhoz, de ettó'l egészen fekete feje e's

mellc, rövidebb 5 két oldalt fehér szegély

zettel nem hiró pronotuma, ennek majd

nem egészen fekete utófele és szembe

tünó'en felfelé hajlott utószögletei, a scn

tellum fekete szine és szembetůnöen felfelé

hajlott dnzzadékos sárga csúcsa, valamint

a fekete erezelü membrana állal jól külön

bözik. Az A. calcarafus LINN. fajtól a

pronotum alakja s a scntellumnak eröseb

ben felhajlott csúcsa által lénycgesen elte'r.

Ezt az új fajt hálás és kegyeletes érzés

sel ZICHY JENÖ gróf úr tiszteletére nevez

tem el.

Niger, parce griseo-sericeus, supra cum

peetore dense subtiliterque punctatus, ca

pite, pronoto et scntello pilis erectis nigris

sat dense obtectis; antennis testaceis, arti

culis tribus basalibns apicem versus articu~

loque quarto toto nigris; pronoto fusco-tes

tacco, nigro-punctato, lobo antico plagaque

maxima fcre tolum lobum posticnm occu

pante nigris. striola media breviuscula pone

annulum collarem tlavo-testacea, angnlis

posticis acutis, distincte ultra latera corii

prominulis et sursnm vergentibus; scntello

nigro, apice tlavo, calloso et distincte ele

vato; hemelytris nigro-punctatis, angulo

apicali externo corii nigricante; membrana

grisea, nigro-venosa, apicem abdominis

baud superante; pedibns nigris parce nigro

pilosis, tibiis (apice excepto) parteque ba

sali articuli primi tarsorum, sicut etiam

oriflciis odoriferis et maculis basalibus seg

mentorum connexivi tlavo-testaeeis; ventre

laevigato. 6‘. Long. 111/2 “Ян.

С11111а: Daba, specimen unicum.

Angnlis posticis pronoti acutis et ultra

latera corii prominulis A. pilosulo Н.-$сн.

(ех America seplentrionali) aftìnis, a quo

autem capite et pectore totis nigris, im

pietis, pronoto minus elongato, hujus late

ribus hand 21111160-1111111211157 lobo postico

maximam ad partem nigro, angulis posti

cis fortiter sursnm vergentibus, scntello

nigro, apice ealloso Ílavo distincte elevato

membranaqne nigro-venosa bene diifert.

Ab A. calcaralo LINN. structnra pronoti

et apice scutelli magis elevato longe di

versus.

Speciem banc novam in testimoninm

venerationis gratitudinisque nomine gene

rosissimi Cornitis EUG. ZiCnY ornavi.

56. Myrmus glabellus п. sp.

Szine halavány sárga, néhol kissé zöldes,

felůlete csupasz; feje a pronotumnál hatá

rozottan liosszabb és oly hosszú mint a

Pallide ilavo-testacens, nonnihil in vire

scentem vergens, glaber; capite pronoto

distincte longiorc, aequilongo ac cum ocu
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minö szélessége a szemekkel egyůttvéve;

a csápok vékonyak, a második izülék töve

felé kissé meg van vastagodva 5 а követ

kezó’ izüléknél valamivel rövidebb` a ne

gyedik izülék barnás, igen finom 526165

5 а harmadik izůléknél jóval rôvidebb;

a pronotum sürûn 65 6165611 pontozott7

lapos, 6161616 csak kevéssé keskenyedik`

utószélén a saj-.it hosszaságánál csak vala

mivel szélesebb 65 oly széles mint a fej a

szemekkel együtt, a középvonalában egy

hosszanti orom emelkedik, mely elöl egy

haránt fekvö gyenge redó'ig terjed; a scu

tellum gyér 65 meglehetösen sekély pon

tozást mutat; a szárnyfedök teljesen ki

vannak fejlödve 5 а potroh ötödik hát

szelvényének közepéig érnek, szürke'sen

áttetszök, a elavus erezete halavány vörös,

а corium braehialis ere majdnem egészen

fekete, a mcgvastagodott costalis 61 65 a

keskeny, mindenütt egyenlô széles, bör

nemü 5 egy pont-sort viselö oldalszegély

sárgák; a membrana átlátszó, erezete szin

telen; a potroh hátán egy fekete esík

huzódik végig; a csápok 65 lábak rend

kivül. tinom barna szemcsékkel vannak

behintve, e szemcsék egyszeríiek, minden

sörte nélkül; a hátulsó czombok csak ese

kély mértékben vannak megvastagodva.

в‘. Hossza 61/в ""‚м.

Szibéria: Minuszinszk, egy példány.

E fajt kisebb 65 karcsúbb termete, de

kivált majdnem egészen csupasz teste,

csápjai és lábai miatt valamennyi többi

rokon fajtól könnyen meg lehet külön

böztetni. A М. longiventris HoRv. fajtól,

a melyhez esaknem mindenütt világos

szinével, pronotumának alakjával 65 szárny

fedöinek börnemü keskeny oldalszegélyé

vel közel áll, azonkívül még vékony csáp

`1211 által is elte'r.

lis lato ; antennis gracilibus, artículo secundo

basin versus vix incrassato et quam arti

culo sequente paullo breviore, articulo

quarto infuscato, Subtilissime puberulo et

quam artículo tertio distincte breviore;

pronoto dense distincteque punctato, pla

niusculo, antrorsum parum angustato, po

stice longitudine sua paullo latiore et capiti

cum oculis aequilato, carina longitudinali

mediana antice abbreviata et ruga ante

apicali obsoleta transversa instructo; scu

tello parce punctato, punctis sat Obsoletis;

hemelytris completis, medium segmenti dor

salis quinti abdominis attingentibus, gri

seo-hyalinis, venis clavi pallide rufescenti

bus, vena braehiali corii fere tota nigra,

vena costali incrassata limboque laterali

angustissimo, ubique aequilato, coriaceo,

serie unica punctorum instructo llave-tes

taceis; membrana hyalina, venis concolo

ribus; dorso abdominis longitrorsum nigro

vittato; antennis et pedibus granulis minu

tissimis fuscis conspersis, granulis his

simplicibus, baud setigeris; femoribus po

sticis parum incrassatis. d. Long. 61/з "l».

Sibiria: Minusinsk, specimen unicum.

Species statura parva, angustula et prae

sertim corpore, antennis pedibusque baud

pilosis ab omnibus congenericis facillime

distinguenda. A M. longíventrì Нови, си1

colore fere toto pallido, structura prenoti

et limbo laterali coriaceo bemelytrorum

angustissimo similis est, etiam antennis

gracilibus divergit.

59. Neides propinquus n. sp.

Sárgás-szürke, 6165611 pontozott, dimorph;

a fejtetô nyulványa egyenesen elöre 2111,

oldalvást nézve ke's-alakú; az 6156 csáp

izûle'k töve 65 bunkóia, a második izülék

csúcsa elött egy keskeny gyürû 65 а2 ege'sz

Griseo-testaceus, impresso-punctatus, di

morphus; proeessu verticis porrecto, a

latere viso cultriformi; basi et clava api

cali articuli primi antennarum, annulo

angusto subapicali articuli secundi articu

33’
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utolsó izülék feketék, a második izülék

alig 1/,_ résznyivel hosszabb a negyediknél,

a negyedik izülék rövid orsóforma (11052

sza 26: átmérô'je 5); a szipóka fekete, elsö

izüléke gyakrabball világos sziníi; a ропо

tum pontozása szintelell; a szárnyfedó'k

a potroh vége'n túl nyulnak, a corium

végsö csúcsa és igen keskeny oldalszéle

majdnem egész hosszában, valanlillt egy

vesszôfornla pont a nlenlbrana-varrat kö

zepe táján fekete, a coriunl csúcsa eló'tt

egy kis fehéres vollal foglal llelyet; a

mclllbralla szürkésen áttetszö, a közepe

tájáll a coriumnál szélesebb, csúcsán fer

dén kerekitve hegyezett, erezete 52118215

szürke, a töve és csúcsa felé többnyire

kissé vastagabh és fekete, a 2-ik és 3-ik

61` kôzötti tér tôbbé-kevésbbé feketéll van

bepreczkelve; a test alsó lapjz'lt oldalvást

tömött fehér szó'rözetböl álló hosszallti

vonalak diszitik, melyek kivált a fejell 361

láthatók; a fej alól, a lneso- és llletaster

num közepe, a czombokllak bunkósan

megduzzadt vége, a lábszárak töve és csú

csa, valamint a tarsusok l`eketék; a potroh

háta feketés, a has rozsdasárga. д‘, Hossza

9 “Ь.

Hosszuszárnyú alak.' A prollotunl utó

felén gyellgén domború, és kissé elszéle

sedik, oldalszélei egyenesek, a váll mögött

kissé lefelé hajlottak ; a szárllyak a potroh

végéig érnek

Rövidszárngú alak: A pronotum fell'll

lapos s a vállaknál csak kevéssé emelkcdik

fel, oldalszélei egymással párvonalasak; a

szárnyak a potroll negyedik lláti szelvé

nyéllek végón nem nyulnak túl.

Szibéria: Minuszillszk. Három llosszú

Szárnyú e's egy rövidszárllyú példány,

néhány nynlphával együtt.

A N. típlllarius LINN. fajtól kisebb ter

mete, a fejtetó'nek valanlivel llosszabb és

karcsubb nyulványa, a csápok szerkezete,

a pronotunlnak nlég a hosszllszárnyú pél

dányoknál is csak alig kiszélescdö és csak

gyengén domború utófele, a közepen csak

egyetlell egy fekete polltot viselö lnelll

brana-varrat, valamint majdnem egészen

loque ultimo nigris, artículo seculldo arli

culo quarto vix I/4 longiore, articulo tertio

articulo praecedente plus quam duplo lon

giore, articulo quarto breviter fusiformi

(long. 26:diametr. 5); rostro nigro, arti

culo basali saepe pallescente; punctis pro

lloti decoloribus; hemelytris apicem abdo

minis superalltibus, apice summo et nlargille

telluissilno fere toto laterali corii punctoque

medio striiformi ad suturam menlbranac

nigris, striola breviuscula allteapicali corii

albida ; membrana grìseO-llyalilla, ill llledio

quam corio latiore, apice oblique rotull

datoacunlinata,venis griseo-testaceis, prope

basin et versus apicem pleruluque paullo

icrassatis, nigris, spatio illtcr venas 2 et 3

plus millusve lligro-collsperso; col-pore sub

tus lineis longitudinalibus lateralibus, albo

sericeis, praesertinl ill capite distinctis,

ornato; capite subtus, nledio nleso- et me

tasterni, clava apicali femorulll, basi inla

et apice tibiarunl tarsisque nigris; abdo

millis dorso nigricante, ventre ferrugineo

testaceo d. Long. 9 “А.

Forma macroptera: Pronoto posterills

leviter convexo, vix dilatato, lateribus fere

rectis, pone llumeros leviter inflexis; alis

apicenl abdonlinis aequalltibus.

Forma brachgptara: Prolloto superne

plano, hunleris paullo clcvatis, lateribus

parallelis; alis apiceln segmenti quarti ab

dolllillis llaud superalltibus.

Sibiria: Minusinsk. Specimina tria ma

croptera et ullllnl bracllypterum. cum llym

phis llonlnlllis.

A N. tiplllario LlNN. statul'a paullo mi

llore, processu vcrticis llollllillil longiore

et graciliore, structura alltennarum, pro

lloto etianl in lnacropteris retrorsunl vix

dilatato et nlinus convexo, corio ad sutu

l'anl lnenlbranae striola lligra media ullica

llotato, nec non rostro fere toto, clava

felnorlllll el articuli prilni antellllarllnl
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fekete szipókája, tovzibbá а с20111Ь011 65

212 е156 csápizûlék fekete bunkója és a

második izûlék csúcsa alatt levö fekete

gyûrû által kulônbôzik.’

annuloque subapicali articuli secundi ni

gris differt*

72. Geocoris pubescens ЛАК.

‘Iz a faj, melyet 21 szerzôk eddig csak

a (ì. megacephalus 80551 varietásának tar

tottak, a Rossl-féle fajtól kòvetkezô bélye

geivel kûlônhôzik:

Teste felül gyér és rövid szürke 526

rökkel van borítva; feje felûl sima` nem

pontozott; pronotuma és scutelluma rit

kásabban, de eró'sebbcn pontozottak, a

pronotuma nem akkora széles és egészen

fekete (elöszéle néha kissé sárgás); a scu

tellum hosszában nincs ormósnn felemel

kedve.

Hazája: Dél-Oroszország (Krim, Sza

repta) és Тranskaukázia (Araxes-völgy), a

honnan a Magy. Nem. Muzeum gyüjtemé

nyében vannak példányok. Csuu Еныб a

Т111152 felett emelkedö Бит-0211116 hegyen

talált egy nöstényt.

Species haec. quam auctores hucusque

tantum pro varietate G megacephalí Rossi

babuerunt, a specie 80551211121 110115 sequen

tibus dilfert:

Corpore superne parce breviterque gri

seo-pubescente; capite superne laevigato,

impunctato; pronoto et scutcllo magis re

mote` sed fortius impresso-punctatis; pro

noto minus transverso et toto nigro (limbo

antico interdum obsolete pallescente); scu

tello longitrorsum haud carinato.

Hab. in 80551а meridionali (Tauria, Sa

repta) et Тг2п15са11са5121 (vallis Araxes), unde

specìmina in Musaeo Nationali Hungarico

asservantur. Dom. E. Cslkl in monte S.

David prope urbem Tiflis feminam uni

cam invenit.

73. Geocoris mongolicus n. sp.

Fekete, csupasz, fényes; pronotuma és

szárnyfedô'i sárgás-barnák; feje igen fino

man ránczosan pontozott, a pronotum

utószélénél valamivel szélesebb, a csápok

között kissé elò're nyult, elörésze a sze

mek közôtt, valamint a fejbütyôk csúcsa

és tôve sárgák ; a szemek elöl egymás felé

° Neides шимми: LINN. _ A fejtetö nyulvá

nya valamìvel rövidebb és oldalvást nézve 526

lcsebb ; a csápok második iztìléke egészen vilá

gos szintl s a negyedik lztlléknél '/, résznyivel

hosszabb, a harmadik izülék a másodiknál keve

sebb mint kétszerte hosszabb, a negyedik izůlék

megnyult orsóforma (hossza 28: átméröje 4); а

521р61121 világos szintl, csak a csúcsán fekete; a

pronotum utófelc a hosszúszárnyú alaknál szem

betûnöen kiszélesedìk es domború; а corinm

a membrana-varraton négy fekete pontot visel

чаду pedig e pontok teljesen hiányzanak ; a czom

bok és az elsö csap-izülék bunkója barna, a barna

szinen fekete pontokkkal. Hossza 10-10‘/, Ч...

Niger, glaber. nitidulus, pronoto hemely

trisque sordide fusco-testaceis; capite sub

tilissime rugoso-punctato, basi pronoti paullo

latiore, inter antennas leviter prominulo,

margine apicali inter oculos et tylum dimi

dioque apicali et puncto basali tyli flavo

testaceis; oculis antrorsum convergentibus

* Леше: аршина: LINN. _ Processu Verticis

paullo breviore et a latere viso latiore; articulo

Secundo antennarum toto pallido et artículo

quarto ’/, longiore, artículo tertio articulo prae

cedente minus quam duplo longiore, articulo

quarto elongato-fusiformi (long. 28: diametr. 4);

rostro pallido, tantum apice nigro; pronoto in

forma macroptera basin versus distincte dilatato

et convexo; corio ad suturam membranae punctis

quatuor 'nigris signato vel punctis his omnino

destitute ; clava apicali femorum et articuli

primi antennarum fuseis, nigro-punctatis. Long

10_101/, Hh..
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hajlanak s hátul a pronotum elöszögletein

fekszenek; a fiókszemek a szemektöl meg

lehetösen távol állanak; a csápok igen

rövid szürke szôröket viselnek, sárgák, a

két tô-izûlek majduem egészen s a har

madik izůlék tôve alul (д) vagy alul és

felûl (9) fekete'k, az elsö és második izü

le'k csúcsa többnyire sárgás; a pronotum

elég sûrû fekete pontokkal van borítva,

utószélén зари hosszúságánál köriilbelül

2/з résznyivel sze'lesebb, elöfelé alig kes

kenyebb, oldalszélei egész a szemek utó

szöglete'ig egyenesek` azontúl pedig ferdén

kerekitettek, a pronotum elöfelén levò'

lapos sima bütykök fekete'k, egy elmosódó

középvonal s az oldalsze'lek világos szi

паек; a scutellum fekete, ele'g sürûn pon

tozott, a hosszában igen gyenge orommal,

utófelén két oldalt többnyirc kissé sárgás;

a szárnyfedök feketén pontozottak, oldal

szélükön s a scutellum menten sárgák,

csonkítottak s a potroh két utolsó szelvé

nyét egészen, 3-ik és »1-ik szelvényet pedig

a kòzepe'n fedetlenül hagyják, a clavus és

corium félig-meddig össze vannak forradva,

az elöbbin egy pont-sor шпата az utóbbi

a clavus-varrat mentón két, hátrafelé szét

hajló pont-sort, oldalszéle mente'n pedig

egy szabályos pont-sort visel, a corium a

két belsô pont-sor közôtt, valamint utófe

léu azonkívül meg némi gyér és rendetlcn

pontozást is mutat; a membrana átlátszó,

csökevenyes` keskeny félhold-alakú s a

corium utószöglete'n (111 nem nyúlik; a

mell erösen pontozott, a pronotum elö

széle a csípök mellettifoltok s a bůzmiri

gyek nyilásai fehéresek; a potroh igen

gyengen pontozott, gyéren és igen fino

man szó'rös, a connexivum (a szelvények

tövének és végének kivételévcl) sárga;

ugyanilyen szinüek a szipóka és a ишак,

de a czombok (tôvük és csúcsnk kivéte

lével) többnyire barnásfeketék,ritkán ввё

szen világos szinüek; a hátulsó tarsusok

elsö пшене szembetûnöen hosszabb, mint

két utolsó izůléke egyůttvéve. d. 9. Hossza

ЗЩ—Зз/4 "Iu».

Mongolia: Urga, a város kôzelében lev6

kopár dombokon több példány.

angulis anticis pronoti incumbentibus; ocel

lìs ab oculis sat remotis; antennis brevis

sime griseo-pilosulis, tlavo-testaceis, articulis

duobus basalibus basique articuli tertii

subtus ( ) vel supra subtusque (9) nigris,

articulis primo et Secundo apice ipso ple

rumque testaceis; pronoto minus remote

nigro-punctato, transverso, basi longitudine

sua circiter 2;', latiore, antrorsum vix an

gustato` lateribus usque ad angulos posticos

Oculorum rcctis, dein oblique rotundato

truncatis, callis laevigatis nigris, linea me

diana obsoleta marginibusque lateralibus

pallidis; scutello nigro, minus remote punc

tato, longitrorsum subtiliter carinato, pone

medium utrinque saepissime nonnihil pal

lescente; hemelytris nigrO-punctatis, ad

marginem costalem et ad marginem scu

tellarem ilavo-limbatis, abbreviatis, seg

menta duo ultima tota et medium segmen

tOrum tertii et quarti dorsi abdominis haud

tegentibus, clavo et corio subconnatis, illo

uniseriatim punctato, hoc ad suturam clavi

seriebus duabus punctorum retrorsum di

vergentibus et ad marginem costalem serie

punctorum regulari instructo, corio inter

series duas internas punctorum et dimidio

suo postico confuse et sat remote punctato;

membrana hyalina, rudimentaria, auguste

semilunari, pone anguluni apicalem exter

num corii hand extensa; pectore fortiter

punctato, limbo antico prostethii, maculis

ad eoxas Orìticiisque odoril'eris albidis; ab

domine levissime punctulato, parce subtilis

siineque puberulo, segmentis con nexivi (basi

et apice exceptis) anguste tlavo-testaceis;

rostro pedibnsque ilavo-testaceis, femori

bus (basi et apice exceptis) plerumque

fuseo-nigris, raro totis pallidis, articulo

basati tarsorum posticorum articulis duobus

apicalibus simul sumtis distincte longiore

с?‘ 9. Long. З‘д—Зз/д "'/м.

Mongolia: Urga, in eollìbus desertis, spe

cimina nonnulla.
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Sárga oldalszegélyes, csonkított szárny

fedôivel a G. limbatellus Нот. fajhoz lia

sonlít, de ettôl Тексте feje, pronotIIm-bütyke

és melle, sárgásbarna és elöfele' nem fel

tünôen keskenyebb pronotuma, a prono

tum és scutellum közepén egy sima sárga

hosszanti vonal hiánya, valamint hosszabb,

a potroh negycdik шт szelvényének vé

géig érô' s a pronotumnál sötétebb szint'i

szárnyfedöi, a coriumnak a clavusvarrat

mentén fekvô kettô's pont-sora és az át

{сшиб szintelen membrana által kûlônbö

zik. Közel áll a G. megacephalus Возы

fajhoz is, а melytó'l azonban elöfelé nem

feltünôen keskenyebb, két oldalt világos

szegélyzetû pronotuma, csonkított szárny

fedôi és sárga-foltos connexivuma által elüt.

G. Iìmbaiello Нот. hemelytris abbrevia

tis et pallido-limbatis similis, sed capite,

callis pronoti et pectore nigris, pronoto

fusco-testaceo et antrorsum hand angustato,

linea mediana impunctata tlava pronoti et

эстет deficiente, hemelytris longioribus.

apicem segmenti quarti dorsalis abdominis

attingentibus et pronoto hand obscuriori

bus, corio ad_suturam clavi seriebus dua

bus punctorum instrncto membranaque

hyalina distinctus. G. Inegacephalo RossI

affìnis, sed pronoto antrorsum baud an

gustato, hujus lateribus pallido-limbatis,

hemelytris abbreviatis et connexivo flavo

variegato divergens.

74. Geocoris mandarinus n. sp.

Fekete, fényes, csupasz; feje igen fino

man és enyészetesen pontozott, a pronotum

utószélénél szélesebb, elôl a csápok között

csak kevéssé kiszökellö, elülsö szélén rozsda

sárga; a szemek elölegymás feléhajlanak,

hátnl a pronotum elô'szögleteitôl kissé el

állanak; a fiók-szemek a szemektöl elég

távol fekszenek; a csápok két tô-izüléke

fekete, ezeknek csúcsa s akétvégsöizülék

sárgás~fehérek, a harmadik izülék tövén

fekete; a pronotum nem valami sürûen

pontozott, utószélén зари hosszúságánál

1*/3 résznyivel szélesebb, elöfelé szembe

tûnô'en elkeskenyedik` oldalszélei majdnem

egészen egyenesek, de elôl ferdén kereki

tettek és csaknem egész hosszúságukban

szélesen sárgásfehérek s a mellett gyér

barna pontozást viselnek, az elôsze'l köze

pén egy alig észrevehetô sárgás kis vonal

foglal helyet; a scutellum elég sttrün pon

tozott, töve mellett egy haránt fekvö duzzadas

emelkedik; a szárnyfedök tòkéletesen ki

fejletlek, sárgásfehérek, a corium belsö

szögletében egy barna kis folttal, a clavus~

varrat mentén két majdnem egészen pár

vonalas pont-sorral, a corium utófelén

pedig gyér és rendetlen pontozással; a

membrana átlátszó, szintelen s a potroh

végéig nyúlik; a mell erôsen, a potroh

Niger, nitidulus, glaber; capite obsole

tissime subtiliterque punctulato, basi pro

noti latiore, inter antennas parum promi

nulo, margine antico ilavo-ferriguneo;

oculis antrorsum convergentibus. ab angu

lis anticis pronoti leviter distantibus; ocel

lis ab oculis sat remotis; antennarum arti

culis duobus basalibus nigris, horum apice

articnlisque duobus apicalibus {lavo-albidis,

artículo tertio basi nigro; pronoto minus

dense impresso-punctato, transverso, basi

longitudine sua з/з latiore, antrorsum di

stincte angustato, marginibus lateralibus

subrectis, apice oblique rotundato-trunca

tis, a basi fere usque ad callos laevigatos

late albido-testaceis, remote fusco-punctatis,

margine apicali medio striola minutissima

aegre distinguenda pallida notato; scutello

minus remote iInpresso-punctato, mox pone

basin transversim tumido-elevato; heme

lytris completis, albido-testaceis, angulo

interno corii puncto fusco-nigro signato,

seriebus duabus punctorum ad suturam

clavi positis snbparallelis, dimidio apicali

corii remote et confuse inIpresso-punctato;

membrana hyalina, apicem abdominis attin

gente; pectore fortiter, abdomine autem

subtilissime punctatis; limbo antico pro

stethii, maculis pectoris ad coxas anguloque
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azonban csak igen liuoman pontozott; a

prostethiuln 231652616` а csípôk melletti fol

tok s 21 lnetastethium utószögletei fehére

sek; a szipóka, a connexivum foltjai 65 21

121112111 sárgásfehérek; a czombok 16116165

11аг11а pont-sorokat viselnek. d. Hossza

3 “Ь.

К11111а: Peking, еду példány.

Elsö látásra a G. pallidipennís Fluß. faj

hoz hasonlít, de ettöl a fej elülsö szélének

s a fejbütyök végsó' felének rozsdasárga

szine, a pronotum 65 scutellum gyérebb,

de erösebb pontozása, a pronotum utó

szélének ege'szen fekete közepe, valamint

a tövén domborúan felduzzadt, de vége

felé nem ormós scutellurn általkůlönbözik.

postico metastethii albidis; rostro, maculis

connexivi pedibusque albido-testaceis; fe

moribus seriatim nigrofusco-punetatis. 6‘.

Long. 3 "Ъ.

China: Peking, specimen unicum.

G. pallìdípenni Fluß. primo intuitu simil

limns, ditïert margine antico capitis et

dimidio apicali tyli tlavo-ferrugineis, pro

noto et scutello minus dense, sed fortins

punctatis, margine postico pronoti medio

toto nigro scutelloque basi transversim ele

vato, apicem versus autem haud carinato.

83. Lamprodema rufipes Baur. var. femoratum n. var.

Valamennyi czombja, 21 csúcs kivételé

vel, fekete; hátulsó lábszárai, ritkábban

a középsôk is, többé-kevésbbé fekete'sek.

Hosszúszúrnyú alak: Szárnyfedöi 10116

letesen kifejlettek, sárgásfehérek, a clavus

tövén еду 1115 vonal s a corium 116156 ré

szén еду majdnem négyszögü, elôl csak

uem a tövéig, liátul ege'sz a csúcs-szög

letéig nyúló паду 1`011 l'eketék; a membrana

a potroh végéig ér, fehéres sziníi, csak

a közepe'n látható két barnásfekete kis

petty. 6‘. S?.

Rövl'dszúrnyú alak: Szárnyfedôi majd

nem egészen feketések 65 gyenge ércz

fényüek, a clavus-varrat menten s a co

rium oldalszéle'u kissé barnásak. d”. 9.

Szibe'ria: Minuszinszk, három hosszú

szárnyú 65 11а1 rövidszárnyú példány.

Femoribus omnibus. apice excepto, ni

gris; tibiis posticis, raro etiam intermediis,

plus minusve nigricantibus.

Forma macroptera: Hemelytris comple

tis, albido-testaceis, slriola basali interna

clavi maculaque magna subquadrata interna

corii antrorsum fere usque ad basin, re

trorsum usque ad angulum apicalem pro

ducta nigris; membrana apicem abdominis

attingente, albido-hyalina, striolìs duabus

discoidalibus fusco-nigris signata. d. 9.

Forma brachyplera: Hemelytris fere totìs

nigricantibus et leviter aenescentibus, su

tura clavi limboque costali corii parum

infuscatis. d, 9.

Sibiria: Minusinsk, Specimina tria ma

croptera et sex brachyptera.

94. Aphanus Csikii n. sp.

Hosszúkás tojásdad, fekete, majdnem

egészen fénytelen; feje valamivel rôvidebb,

mint a szélessége a szemekkel együtt; a

csápok második izülékének basalis fele

és harmadik izüléke'nek töve ságák, a ne

gyedik izülék töve felett egy fehéres дуй

rüvel van diszítve; a szipókának második

izüléke а harmadiknál liatározottan liosz

()blongo-ovatus, niger, subopacus; capite

latitudine sua cum oculis paullo breviore;

antennarum articulo Secundo dimidio ba

52111 arliculoque tertio basi ipsa tlavo-testa

ceis, artículo quarto annulo subbasali albido

ornato; articulo secundo rostri articulo

tertio distincte longiore; pronoto trans

verso, antrorsum sensim angustato, basi



HEMIPTERÁK.
_ HEMIPTEuA. f 265

szabb; a pronotum harántalakú, elôfelé

lassankint keskenyebb, ntószélén 3/4 rész

nyivel szélesebb mint elôszélén és 1/4 része'

nél valamivel szélesebb mint saját hosz

szúsága; a pronotum igen keskeny 616

széle, valamint lemezes oldalszélei 65 utó

fele, a scutellum végén levó' V-alakú rajz

és a szárnyfedök világossárgák ; a pronotum

utófele 65 а szárnyfedök feketén pontozot

tak, az elöbbinek igen gyengén kerckitett

lemezes oldalsze'lei, melyek tôvük 65 csúcsnk

felé kissé barnásak, s a corium oldalszegélye

nem pontozottak, a clavns kůlsö részéu

két majduem párvonalas, tÖve fele' csak

gyengén széthajló pont-sort visel, közepe'n

azonban rendetlenûl poutozott, a corium

külsó' csúcs-szöglelében egy majdnem há

romszôgû, nagy, fehér, gyéren pontozotl

folt foglal helyet, mely ne'gy hosszúkás fe

kete vagy feketés kis pettytó'l van körůl

véve (ezek közûl kettô a membrana-var

raton` egy belůl a belsô szöglet felé, egy

pedig az oldalszélen áll); a membrana

barna, szûrkésen hepreczkelve; a prostc

thium utó- 65 016211526161, valamint a me

tastethium utószéle, a csipök melletti fol

tok a mellen s a lábak világossárgák;

az elùlsö czombok (a csúcs kivételévcl),

а kôzépsö 65 hátulsó czomboknak apicális

harmadrésze, a lábszárak csńcsa 65 а tar

snsok feketék; az elûlsô' czombok а156 ré

szén еду nagyobbacska fog és három apró

dudor foglal helyet, a középsó' és bátulsó

czombok alnl néhány apró 5 alábszárak

tüskéihez hasonló tûskét viselnek; a 1211)

szárak fekete tûskések; a hátulsótarsusok

е156 izüléke még egyszer oly hosszú, mint

a második 65 harmadikizulék egyůttvéve.

6‘. 9. Hossza 6‘/‘—71/4 "Ь.

Khina: Peking.

Е faj, melyet 6521п1е elismerésemjeléül

az expediczió fáradhatatlan zoologusa С51к1

131156 nevére kereszteltem, az Elasmolomus

S'rÄL al-membe tartozik és legközelcbb áll

az A. V-album STÄL fajhoz; de ettöl na

gyobb 65 valamivel szélesebb testalkata,

a test а156 lapjának 65 általában vala

mennyi rajzának sôtétebb szine, a máso

dik csáp izulék apicális felének fekete szine

quam apice 3l4 et longitudine sua paullo

plus quam Е" latiore, limbo angnstissimo

antico utrinque abbreviato, marginibus

lateralibus laminatis et parte postica pro

noti, litura V-formi apicali scutelli hemely

trisque albido-testaceis; pronoto poslerius

hemelytrisque nigro-punctatis, marginibus

laminatis levissime rotundatis, basi et api

cem versus levissime infuscatis illius mar

gineqne costali corii impuuctatis, clavo

'seriebus duabns punctorum exterioribus

subparallelis, basin versus sensim leviter

divergentibus instructo, disco confuse pun

ctato, corio in angulo apicali externo ma

cula magna subtriangulari alba, parce

punctata notato, maeula hac striolis qua

tuor parvis longitudinalibus nigris vel nigri

cantibus (duabns ad suturam membranae,

una intus versus angulum internum, una

in margine costali) terminata, membrana

fusca, griseo-conspcrsa; limbis lateralibus

et postico prostethii, nec non limbo an

gusto postico metastethii, acetabnlis pedi

busque albido-testaceis; femoribus anticis

(apice imo excepto), triente apicali femo

rum posteriorum, nec non apice tibiarnm

et tarsorum nigris; femoribus anticis sub

tus fcre in quarta parte apicali dente ma

jusculo et ante hunc tuberculis tribus par

vis remotis piliferis armatis, femoribus

posterioribus subtus spinulis nonnullis, spi

nulis tibiarnm similibus inslructis; tibiis

nigro-spinulosis; artículo basali tarsorum

posticorum articulis duobns apicalibus simul

sumtis duplo longiore. в‘. i’. Long. 671-—

7 ‘/4 “Ъ.

С11111а : Peking.

Species ad snbgenus Elasmolomus STÄL

referenda, quam in honorem scrutatoris

indefessi Е. 051111 denominavi, A. V-album

STÃL affinis, sed statura majore et paullo

latiore, corpore subtus picturisqne obscuris

omnibus nigris, artículo secundo antenna

rum dimidio apicali nigro, pronoto antror

sum minus angustato, marginibus laterali

bus laminatis hujus basi et apice tantum

34
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s az elöfelé kevésbbé keskenyedô' prono

tum, a melynek lemezes oldalszélei tövü

kön és csúcsukon csak igen gyengén e's

alig észrevehetó'en barnásak, valamint a

corium végén álló nagy fehér folt által

különbözik.

levissime et obsoletissimeinfuscatis macu

laque magna apicali corii alba divergens.

114. Aradus brevirostris п. sp.

'l`ojńsdad, fekete, fénytelen, igen finoman

szemcsézett; a fej alig rövidebb, mint a

szemekkel együtt УЗИ szélessége, a szemek

elötti része a csápdudorokig csak igen

keveset van elszélesedve, a csápdudorok

végükön hegyesek, oldalvást egyszerüek;

a szipóka igen rövid, bátrafelé még a fej

{биде sem er; a pronotum elöfelélassan

kint keskenyebb, hátul még egyszer akkora

széles mint e161, itt valamivelkeskenyebh,

mint a fej ‘a szemekkel együtt és gyengén

öblös, oldalszélei igen tinoman aprócsip

kések, majdnem egyenesek, csak hátul

gyengén kerekítettek, utószéle a scutellum

eló'tt kissé öblös,felületén a hosszanti bor

dák majdnem ege'szen hiányzanak, csak

a két középsô bordának van az elô'szél

mellett fekvó' нет dudor alakjában némi

nyoma ; a scutellum hosszúkás háromszögü,

szélein erösen felhajolva e's kôzepén a töve

felé kissé feldomborodva; a szárnyfedök

tökéletesen kit'ejlettek, a potrohnál rövideb

bek (9), oldalvast tövük felé elsze'lesedet

tek e's a pronotumnál Szélesebbek, oldal

szélůk igen tinoman aprócsipkés, a mem

brana fekete, erei világos szegélyzettel; a

connexivum szelvényeinek utószögleteiszür

késfehérek és nem szökellenek ki; a lábak

szennyes sárgák. 9. Hossza 61/4 ‘Чип.

9, Az oldalvásti ivarlemezek egymástól

jó távolra szétállanak, hátul год-дек és ki

kanyaritottak.

Szibéria: Tulun.

Igen rövid szipókája miatt e faj a Quìlnns

STÄL al-nembe tartozik. Az észak-amerikai

A. niger STÄL fajtól` a melyhez, úgy látszik,

közel all, rövidebb feje, a pronotumnak

és szárnyfedôknek nem fogas, hanem csak

apróesipke's oldalszélei, a pronotumnak a

fejnél valamivel keskenyebb elöszéle e's

()valis, niger, opacus, Subtilissime gratul

losus; capite latitudine sua cum oculis vix

breviore et pronoto vix longiore, ante oeu

los versus apicem tuberculorum antenni

ferorum obsoletissime ampliato, tuberculis

his apice acuminatis, parte laterali extus

mutica; rostro brevissimo, basin capitis

baud attingente; pronoto antrorsum sensim

angustato, basi quam apice duplo latiore,

apice capite cum oculis nonnihilangustiore,

leviter sinuato, marginibus lateralibus sub

tilissime crenulatis, subreetis, postice levi

ter rotundatis, margine postico ante scu

tellum leviter sinuato, rugis longitudinalibus

fere nullis, tantum duabus intermediis bre

vissimis, tuberculiformibus. prope margi

nem apicalem distinguendis; scutello ob

longo-triangulari, marginibus fortiter ele

vatis, disco basin versus leviter convexo;

hemelytris completis, abdomine breviori

bus (9i, extus basin versus leviter ampliatis

et pronoto latioribus, margine costali sub

tilissime erennlato, membrana nigra, venis

hyalino-marginatis; angulis posticis segmen

toruni connexivi швее-211131615, baud pro

minulis; pedibus sordide {lavo-testaceis. 9.

Long 6 ‘,f', "'í'».

9» Lobis genitalibus lateralibus intus late

distantibus, postice obliquis et emarginatis.

Slbiria: Tulun.

Species haec rostro brevissimo instructa

ad subgenus Quilnus STÄL pertinet. Ab A.

nigro STÃL (ex America septentrionali),

cui valde affinis videtur, capite breviore,

lateribus pronoti et hemelytrorum baud

denticulatis, sed tantum Subtilissime crenu

latis, pronoto apice capite cum oculis non
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llosszallti bordáinêlk majdnem teljes hiánya

s a scutellumnak erôsen felhajlott szélei

által külôllbözik.

Az egyetlell példány csápjai hiállyzanak.

nihil angustiorc, rugis lollgitudinalibus fere

omnino destituto margillibusque scutelli

fortiter elevatis differt.

Antennae exempli descripti nlutilatae.

121. Coranus Hammarstroemii BRUT.

Hosszllszárnyú alak : A pronotulll hátra

felé jobban ki van szélesedve, a vállszög

letek kôzôtti szélességénél valamivel rôvi

debb, az utófelén domború; a szárnyfedó'k

tökéletesen kifejlettek, a potrohnál csak

valamivel ròvidebbek, a clavus 65 a nlenl

bralla feketések, ez utóbbinak töve és ere

zete feketék. 9. Hossza 12 "‘/-и.

Szibéria: Milluszinszk.

Forma macroptera: Prolloto retrorsunl

fortius dilatato, latitudine sua inter angulos

llumerales paullo breviore, lobo postico

convexo; hemelytris conlpletis, abdomillc

paullo brevioribus, clavo et menlbrana

nlgricantibus, llujus margine basali vellis

que lligris. 9. Long 12 "Ум.

Sibiria: Minusinsk.

151. Polymerus pekinensis п. sp.

Fekete, fénytelen, fedve ezüstfellér pik

kelyforma szôrökkel, nlelyek azonban a

szárnyfedôköll sárgaréz-szinl'iek; a fejtetô

majdnem még egyszer akkora széles, mint

egy-egy szem, 65 mindegyik szenl mellett

egy világossárga kis pcttyet visel; a csá

pok feketék, az 6156 izülék (kivéve a tövét)

5 egy igen széles gyürû a második izülék

kôzepéll llalaványsárgák, a második izü

lék majdnem négyszerte hosszabb az 6156—

1161 65 21/г5261‘16 hosszabb a harnladikllál;

a szipóka feketés-barna, az izületeknél va

lamivel világosabb szinü; a prollotum dom

ború, elöfelé megleheto's erôsen 163165, utó

sze'le'n saját hosszúságánál "/4-résznyivel

szélesebb, mindenütt sürüen 65 fillomall

polltozott, haránt irányban alig észrevelle

16611 ránczos; a scutellum mérsékelten

domború, enyészetesell pontozottés haránt

irányban gyellgéll ránczos; a szárnyfedök

sürl'in és fillonlall pontozottak, a potroll

végén jóval túl nyúlllak, a corium igell

keskeny utószegélye a cllneus elött, a cu

nens csúcsa és a membrana erei világos

sárgák, a culleus alig llosszabb, mint a

minô' a tövén széles, a membralla feketés;

a prostethium elöszéle s az ízvápák szegélye

igen keskenyen fehéresek. 9, Hossza 51/2 "Чип.

Kllilla: Peking,

Niger, opaculus, pilis squanliformibus

argellteis, in henlelytris autem orichalceis

vestitus; vertice oculo fere duplo latiore,

utrinque ad oculunl gutta albido-testacea

signato; alltellllis lligris, articulo primo

(basi ilna exccpta) alllluloque medio latis

simo articuli secundi pallide testaceis, arti

culo seculldo quam prinlo fere quadruplo

et qllalll tertio 2 ‘f4 lollgiore; rostro nigro

piceo, ad articulatiolles nollllillil palle

scellte; prolloto convexo, autrorsuln sat for

titer declivi, basi lollgitudille sua circiter

3/_, latiore, ubique dellse subtiliterque pun

ctulato, trallsversim vix ruguloso; scutello

modice convexo, obsolete pllllctato et

trallsversim subrugoso; llenlelytris dense

subtiliterque pullctlllatis, apicem abdominis

distincte sllperantiblls, sunlnlo margine api

cali corii supra cllllcum, apice cuneivenisque

menlbrallae albido-testaceis, culleo latitll

dille sua basali vix longiore, llclllbrana nigri

cante; limbo apicali prostetllii margini

busque acetabulorllm angustissime albi

dis. 9. Lollg 51/2 '"1»

Cllina: Peking.

34'
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A P. nigrila FALL. fajhoz basonlit, de

nagyobb, zômökebb, és tôle még a kôvet

kezó'kbeu is elüt: a csápok elsö izüléke

sárga, második izüléke majdnem négy

szerte hosszabb az elsönél, a pronotum

és a szárnyfedök finomabban pontozottak,

a cuueus pedig tövén egészen fekete.

А leírt egyetlen pe'ldány negyedik csáp

izûléke e's lábai bińnyzanak.

15-1. Allodapus

Hozsdabarna, fénylelcn, feiûl gyéren bo

rítva félig felálló, bosszú, halavány szinü

szörökkel, potroba fekete és fényes; a fej

a pronotum utószélénél 1/Ь résznyivel kes

kenyebb, a {слаб 2*/2-szer szélesebh, mint

еду-еду szem; a csápok barnásak, az elsö'

izûlék (tôvét kivéve) fehéres, a második

izûlék töve felé rozsdasárga; a szipóka

alig ér a bátulsó csipó'k ve'géig; a prono

tum utószéle'n majdnem felényivel széle

sebb, mint a saját hosszúsága, felülete

majdnem egészen egyenes síkban fekszik

és hátul haránt álló finom ránczokat mutat,

oldalszélei erösen öblösek, közepük elôtt

majdnem párvonalasak; a szárnyfedök

megrövidültek, a potrohnak csak két bar

madrészét fôdik el, végûkön ferdén befelé

kerekítve csonkítottak, barnák, olajosan

fénylök. kôzepůkôn еду igen széles fény

telen haránt-sávval, a corium töve mögött

еду kôzepét el nem érô' háronlszögñ febér

folt foglal helyet, mely belsô oldalán a

clavusnak hasonló szinü keskeny haránt

csíkjával van összefolyva, а corium vége

elött még еду második szabálytalan és

kifelé szélesebb fehél' Магды-за“! látható,

csúcs~szôgletében pedig еду kerekded fe

kete folt; a cuneus ésa membrana nincse

nek jól elválasztva egymástól; a csípök

és lábszárak febérek, a lábszárak végsô

csúcsa és a czombok rozsdasárgák, a tar

susok kissé barnásak. 9. Hossza 3 ’"ím.

Szibe'ria: Minuszinszk, еду példány.

Щеп közel áll az A. .llonlandoni Вист,

nevñ fajhoz, de ettôl kisebb termete, rövi

dcbb pronotuma, szárnyfedôinek igen szé

s

P. nigrilae FALL. aflinis, sed major et

robustior, antennarum articulo primo te

staceo, articulo sccundo quam primo fere

quadruplo longiore, pronoto et hemelytris

subtilius punctulatis cuneoque basi toto

nigro distinctus.

Articulus quartus antennarum et pedes

spcciminis descripti desunt.

pumilus п. sp.

Fusco-ferrugiueus, opaculus, superne pilis

semierectis longis pallidis parce vestitus,

abdomine nigro, nitido; capite basi pronoti

circiter 1/д5 angustiore, vertice oculo 2‘/,

latiore; antennìs fuscescentibus, artículo

primo (basi excepta) albido, articulo se

cundo basin versus ferrugineo; rostro api

сет coxarum posticarum vix attingente;

pronoto basi longitudine sua fere dimidio

latìore, disco subborizontali, postice trans

versim ruguloso, lateribus fortiter sinuatìs,

ante medium fere parallelis; hemelytris

abbreviatis` tertiam partem apicalem abdo

minis attingentibus, apice versus suturam

oblique rotundato-truncatis, fuscis, oleo

micantibus, fascia media latissima opaca

instructis. corio mox pone basin macula

triangulari medium baud attingente, intus

cum fasciola angusta clavi conjuncta, fa

sciaque anteapicali irregulari extrorsum

latiore albis ornato, angulo apicali macula

subrotundata nigra notato, cuneo et mem

brana haud discretis; coxis tibiisque albi

dis, femoribus apiceque ipso tibiarum fer

rugineis, tarsis leviter infuscatis. S?. Long.

3 mlm.

Sibiria: Minusinsk, specimen unicum.

A. Monlandoni Ниш‘. affinis et similis,

differt statura minore, pronoto breviore,

fascia opaca hemclytrorum latissima, ho
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les, fénytelen harántszalagia és a csúcs

szògletben álló fekete foltja, potrohának

egészen fekete szine, valamint majdnem

egészen világos szinů lábszárai által kü

lônbözik.

166. lbiaris Нот.

А test hosszúkás, felül meglehetösen fé

nyes, fekete szó'rös; a fej kétszer akkora

széles, mint a pronotum utószéle, erösen

lefelé hajlott, elölrôl nézve széles, oldal

vást nézve valamivel rövidebb, niint magas

sága a tövénél, a fejtetô'vel egyenlô, a

clypeus meglehetô'sen kevéssé kiálló, ol

dalvást nézve függôleges, keskeny, tôvén

a homloktól csak kevéssé elkûlönitett, a

clypeus tôve a csápgödröket ôsszekötö

vonal felett a fej magasságának közepe

táján fekszik, a pot'ák (9) köze'pszerñek, a

йогой vizszintes; a szipóka majdnem a

középsö csípök csúcsáig ér, elsó' izüléke a

fejen kissé túl nyúlik; a csápok a szemek

csúcsa mellett s attól befelé vannak be

illesztve, elsö izûle'kük a clypeus csúcsán

túl nyúlik, második izüle'kůk jóval hosz

szabb, mint a fej szélessége; a pronotum

széles, trapézalakú, elôszélén ôblös` utó

szélén egyenesen csonkitott, oldalszélei

egyenesek, nem karimásak, meglehetösen

nagy és szembetünô bütykôkkel; az elömell

xyphusa kôzepén benyomott, Oldalpárká

nyai tompák; az elülsô csipô'k a közep

mell közepén valamivel túl nyúlnak; a

hátulsó tarsusok harmadik izüléke a má

sodikkal egyenlö hosszú, a karmok rovi

dek, egyenesek, tapadó talpacskáik (aro

liumaik) velök egészen összenôttek, sôtét

szinûek és csak azoknak görbe rövid csúcsát

hagyják szabadou.

Ez az új nem, úgy látszik, közel all az

Oncolylus FIER. e's Lilol'enus BRUT.' ne

mekhez; az elöbbitöl eltér gyenge'n kiálló

rum macula apicali abdomineque toto

nigris, nec non tibiis, summo apice ex

cepto, omnino pallidis.

et REUT. n. gen.

Corpus oblongum, superne sat nitidum,

nigro-pubescens; capite basi pronoti minus

quam duplo angustiore, fortiter nutante,

ab antico viso transverso, a latere viso

altitudine basali parum breviore, vertice

aequali, clypeo sat leviter prominente, а

latere viso perpendiculari, augusto, basi a

fronte parum discreto, ipsa basi supra

lineam inter scrobes antennarum ductam

in medio altitudinis capitis posila, genis

(9) mediocribus, gula horizontali; rostro

apicem coxarum intermediarum subattin

gente, articulo primo caput paullo super

ante; antennis ad apicem oculorum interne

insertis, articulo primo apicem clypei super

ante, secundo latitudine capitis multo lon

giore; pronoto transversoI trapeziformi,

apice sinuato, margine basali recte trun

cato, lateribus rectis, immarginatis, callis

bene discretis, sat niagnis; xypho pro

sterni medioimpresso,lateribus obtuse mar

ginato; coxis anticis medium mesosterni

paullo superantibus; tarsis posticis articulo

tertio Secundo aeque longo, unguiculis sat

brevibus, rectis, aroliis cum iis totis con

nexis, obscuris, solum apicem brevem

curvatum liberum relinquentibus.

Generibus Oncotylus Риск. et Liloxenus

Ниш‘. " affìnis videtur, ab illo clypeo levius

prominente a fronte parum discreto, un

* A Liloxenus Квит. genus az 0nco!yIaria-, nem

pedig a Cyllocoraria-csoporthoz tartozik. Агони

mai nem szabadok, hanem a karmokknl össze

vannak növe. A szárnyak sejtjénck Магда wbb

nyire jól киснет.

' Lilorenus 111-шт. gemis est divisionis Onco

lylaria nec div. (.‘yllocoraría~ Arolia cum ungui

culis connexa nec libera. Hamus areolae alarum

plerumque distincta.
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s a homloktól kevésbbé jól elválasztott

clypeusa, rövidebb karmai s ez utóbbiak

kal ôsszenôtt aroliumai által, _ az utóbbitól

pedig a clypeus és homlok elInosódottabb

határvonala, a hosszabb és vízszintes torok,

a hosszabb második csáp-izülék. az eló'mell

tompa, de jól kivehetö oldalpárkányai és

a majdnem egyenes, épen csak végükön

Ineggörbült karmok által külônbözik.

guicnlis brevioribus aroliisque cum iis totis

connexis, _ ab hoc clypeo basi a fronte

obsoletius discreto, gula longiore, horizon

tali, antennis artículo secundo Inulto lon

giore, xypho prosterni obtuse sed distincte

marginato, unguiculis subrectis, solum ipso

apice curvatis divergens.

Ibiaris discretus Нот. et Квит. п. sp.

Halaványzöldes, fe'nycs, felûl boritva

lesimuló fekete szörökkel; a csápok két

végsó' izüléke barna, a harmadik izülék

tövén világosabb; a szipóka utolsó izüléke

harnás-fekete; a lábszárak fekete tüskések,

végük barnás; az elülsô és középsô tar

susok е156 izüléke barna, utolsó izüléke

és a hátulsó tarsusok fcketés-ba1‘nák,má

sodik izülékük világosabb; a membrana

átlátszó, szintelen, a cuneus csúcsa mögött

egy rövid kis csík, valamint a csúcsa feke

tésck. 9. Hossza 4 "Чип.

Szibéria: Omszk, egy példány.

A fej (9) a pronotum utószélénél mint

egy 2/5 résznyivel keskenyebb, elölrô'l nézve

valamivel rövidebb mint a fejtetönek és

egy szemnek az együttes szélessége, a fej

tetó’ kétszer akkora széles mint egy szem,

a torok a fej félhosszúságát foglalja el. A

szemek barnák. A szipóka е156 és máso~

dik izüléke egyenló' hosszú, a harmadik

izüle'k a másodiknál körülbelül 1/3 rész

nyivel rövidebb, harmadik és negyedik

izülék egyenlö hosszú. A csápok második

izüléke csúcsán kissé vastagabb és söté

tebb, az е156 izüléknél 4 2/З részszel. a pro

notum utószélénél pedig valamicskével

hosszabb. A pronotum utószéle nincs két

szer akkora széles. mint a minó' a saját

hosszúsága; oldalszélein 116116113у kiálló

fekcte sörte foglal helyet. A scutellum tövén

kissé sárgás. A hátulsó tarsusok valamivel

több mint háromszorta rövidebbek 211111)

száraknál.

Dilute virescens, nitidus, superne pilis

nigris adpressis; antennis articulis duobus

ultimis fnscis, tertio basi pallido; rostro

artículo ultimo nigro-piceo; tibiis nigro

spinulosis, ipso apice infuscato ; tarsis anterio

ribus articulo primo fusco, ultimo nigro

fusco, posticis nigro-fuscis, articulo Secundo

pallidiore; membrana hyalina, vittula parva

infra apicem cunei apiceque nìgricantibus.

S?. Long. 4 т»...

Sibiria: 0msk, specimen unicum.

Caput (9) basi pronoti circiter ‘’/_„ angu

stius, ab antico visum latitudine verticis

oculique unins paullo brevius, vertice oculo

paullo magis quam duplo latiore, gula dimi

dium capitis occupante. Oculi fusci. Ro

strum articulo secundo primo aeque longo,

tertio secundo circiter l/a breviore, quarto

tertio longiore. Antennae articulo secundo

ipso apice paullo crassiore et obscuriore,

primo circiter 4'2/3 et margine basali pro

noti paullulnm longiore. Pronotnm basi

longitudine paullo minus quam duplo la

Ноге, lateribus setis nonnullis nigris exsertis.

Scutellum basi leviter flavescens. Tarsi po

stici tibiis paullo Inagis quam triplo bre

víores.

(Винтик)

174. Salda nobîlis Нот. Reuteri ЛАК.

Ez a fajváltozat kizárólag csak Kelet

Szibériáhan lordul elô 5 a törzsfajtól az

Varietas haec Sibiriae orientali propria

a typo differt limbo albo acetabulorum
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elülsö ízvápáknak sokkal keskenyebb fehér

szegélye és a csápok második izûlékének

barnás szine 2111211 111116111162111.

A törzsfaj liazája Felsö-liíagyarország,

a 1101 a Magas-Tátrában található.

anticorum multo angustiore articuloque

secundo antennarum fuscescente.

Forma typica Hnngariam septentriona

lem inhabitat, 11111 111 Carpathis centralibus

(Alta-Tatra) reperitur.

204. Thamnotettix elegans МЕысн.

Dr. Мишени: LIPÓT ezt a szép új fajt,

mely a szárnyfedó'inek hosszában végig

11112606 szalag által valamennyi többi roko

nától feltünôen külônbôzik, Eszak-Mongo

liából származó nôste'ny példányok alapján

csak legújabban írta le. (Wien. Ent. Ztg.

1900. p. 36.) Az eddig ismerellen him 16

1г215211 a következökben 2100111:

Teste megnyúlt, keskeny, felûl zöldes

5211921,а1111021г21065-5211‘да; 21 fejtetö fell'il

lapos` 6161 tompán kiszögellö, közepe'n

1j, résznyivel hosszabb. mint oldalain és

’,/3 résznyivel rövidebb, mint utószélének

a szélessége; a homlok (101161 65 651165211

kivéve) igen világos barna, kétoldalt haránt

fekvô sárga vonalakkal diszített, lefelé las

sanként keskenyebb, felsö sze'lességénél

kôrulbelôl ‘/, résznyivel liosszabb, oldal

szélei egyenesek; a homlok igen keskeny

oldalvarratai, a lialántekok a szemek alatt

65 а szipóka feketek; a csápok a test feléne'l

valamivel rôvidebbek, egészen halaványak;

21 pronotum majdnem még egyszer akkora

széles, mint a saját liosszúsága és felé

nyivel hosszabb, mint a fejtetô, 111652011

16161 kerekítve csonkitottak; a szárnyfedök

21 potroh végén jóval túl nyúlnak, végük

felé belül egymást kissé fedik ésjárulékos

szegélyt viselnek, a clavus zöldes-sárga,

a corium a clavus-varrat menten еду

liosszában ve'gigfutó fekete szalaggal van

diszítve, mely hátrafelé kissé elszélesedik,

a membranán pedig egészen szélesse' 65

feketés-barnává válik, a corium kůlsô fele

átlátszó, 521016160, 652111 6161 sárgák ; a szár

nyak végůk felé füstòsek 65 fekete eresek;

a potroh fekete, csak oldalszélei, a két

1110156 11а51 szelvény majduem egészen és

az ivar-hüvely sárgák; ez az ivar-hûvely

az 1110156 112151 szelvényne'l kétszerte rövi

debb, utószélén tompán kerekített ; az ivar

Clariss. Dom. Dr. L. MELicHAR speciem

hanc pulchram. vitta percurreute nigra

liomelytrorum ab affinibus mox distinguen

dam, secundum exempla feminina in Mon

golia septeutrionali lecta nuperrime descrip

sit. (Wien. Ent. Ztg. 1900. p. 36.) Marem

hucnsque ignotnm notis seqnentibns illustro:

Elongatus, augustus, supra virescenti

llavus, subtus anrantiacus; vertice antice

obtuse rotundato-producto, medio quam

lateribus fere ‘А longiore et quam latitudine

sua basali 1/3 breviore, superne planius

culo; fronte (basi et apice exceptis) levis

511116 infuscata, utrinque liueolis transver

sis tlavis signata, deorsum sensim angu

stata, latitudine sna superiore circiter ‘А

10118101‘6, lateribus rectis; sutnris lateralibus

frontis angnstissimis, temporibus infra an

tennas apiceque rostri nigris; antennis

corpore dimidio paullo brevioribus, 10115

ра111015; pronoto longitudine sua fere duplo

latiore et quam vertice dimidio longiore,

angulis posticis rotundato-truncatis; home

lytris apiceln abdominis longe superanti

bus, postice intus valvantibns et appendice

distincta instructis, clavo virescenti-Ílavo,

corio ad marginem snturalem vitta longi

tudinali percnrrente nigra ornato, vitta

hac apicem versus sensim dilatata, in

membrana latissima et nigro-fnsca, limbo

costali corii hyalino, Havo-venoso; alis

apicem versus fumatis, nigro-venosis; abdo

mine nigro, ejus lateribus, segmentis duo

bus apicalibus ventris fere 10115 valvnlaque

genitali ilavis; valvnla hac segmento ultimo.

ventrali duplo breviore, postice obtuse

rotundata; laminis genitalibus hac fere

duplo lougioribus, lateribus apiceque rotun

datis, extus pallide setosis; tibiis posticis

ad basin spinnlarum nigro-punctatis; tar
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lemezek a hi'lvelynél majdnem kétszer

hosszabbak, oldalszéleiken és végůkön kere

kítettek, kůlsô oldalukon halványszinü 561‘

ték foglalnak helyet; a hátulsó lábszárak

a tuskék tövén fekete pontosak; a tarsusok

végsó' csúcsa feketés. б‘. Hossza 5V, "Ян.

Szibéria: Minuszinszk, egy példány.

sis apice ipso nigricantibus. 6‘. Long.

5'/2 “7-

Sibiria: Minusinsk, specimen unicum.

223. Deltocephalus sibiricus n. sp.

Hosszúkás, zömök, feketével és barnával

tarkázolt; a fejtetö e161 erösen kiszögellik,

a középvonalban 4/5 résznyivel liosszabb,

mint oldalt a szemek mellett, de csak vala

mivel liosszabb, mint utósze'le'nek a széles

sége, hat barna folt diszíti (két meglehe

tösen elmosódott háromszôgi'i folta csúcsán,

két liaránt fekvö háromszôgû folt a közepe

táján és két folt a tövén) s azonkiviil meg

a két középsö folt шва szöglete elötl egy

egy fekete pont látbató, a {слаб oldalai

a пептид! a csúesáig egyenesek; a hom

lok kevéssé domború, alig l/5 részuyivel

hosszabb, mint a legnagyobb sze'lessége,

közepén egy igen nagy egyenszárú három

szögü barna mezö foglal helyet, mely tövén

akkora sze'les, mint a clypeus és csúcsával

egész a Гс] febércs szim'î csúcsáig nyúlik,

a homlok oldalai feketés-barnák s azon

kivûl haránt fekvö fehér vonalakat visel

nek, oldalszélei jóformán egyenesek; a

clypeus ’/4 résznyivel hosszabb, mint a

sajat szélessége, vége felé keskenyebb, végén

kerekített; a halántékok, a pofákon egy

hosszúkás folt, a kantár varratai s a clypeus

ш hosszanti kis csikja feketék; a prono

tum a fejtetó'ne'l 2/7 résznyivel rövidebb és

saját hosszúságánál 21/2-szer sze'lesebb, kö

zepe táján két fekete pont és kétoldalt két

egymáshoz közel fekvô', elô'l megrövidített

hosszanti barna csík látható; a scutellum

töve'n kétoldalt еду-еду barnás foltocska

foglal helyet; a szárnyfedôk a potrohnál

valamivel rövidebbek, a végüköu kereki

tettek, feliér eresek, a sejtek nagyrészt

feketés-barna szege'lyt viselnek, az oldal

szélen két harnas-fekete folt, az egyik

valamivel a szárnyfedök kôzepe mögótt,

Oblongus, crassiusculus, nigro- et t`uscoY

variegatus; vertice fortius angulariter pro

ducto, latitudine sua basali paullo et quam

laleribus ad oculos ‘/д5 longiore, maculis

sex fuscis (duabns triangularibus sat ob

soletis apicalibus` duabus triangularibus

transversis mediis, duabns basalibus) et

praeterea ante apicem externum macu

larum mediarum puncto nigro notato,

marginibus lateralibus anticis recis; fronte

parum couvexa, latitudine sua maxima

vix l/á longiore, medio area maxima trian

gnlari, basi clypeo aequilata et cum

apice usque ad apicem albidum capitis

extensa fnsca ornata, utrinque fusco-nigra

et transversim albido-lineata, lateribus

subrectis; clypeo latitudine sua fere ‘А lon

giore, apicem versus sensim augustato,

margine apicali rotundato; temporibus,

macula oblonga interna genarum, su

turis lorarum vittulisque duabns longi

tudiualibus clypei nigris; pronoto vertice

2/7 breviore et longitudine sua 21/‚ latiore,

punclis duobns discoidalibus mox ante

medium nigris et utrinque vittis duabns

approximatis, antice abbreviatis fuscis sig

nato; scutello maculis duabus parvis ba

salibus lateralibus infuscatis notato; hom

elytris abdomine paullo brevioribus, apice

late rotundatis, albo-venosis, areolis maxi

mam ad partem nigrofusco-cinctis, maculis

duabns costalibus, una mox pone medium,

altera ante apicem, швее-1113115, venis

duabns tranversalibus areolam anteapica

lem primam terminantibuslatissime albo

circumdatis` areola anteapicali secunda

apice angustata; pectore maculaque magna

basali el maculis lateralibus ventris nigris;
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a másik pedig azoknak a csúcsa elött,

foglal helyet, a csúcselôtti е156 sejtet 1121121

roló két haránt ér igen szélesen fehérrel

van beszegve, a csúcselôtti második sejt

a végén elkeskenyedik; a mell, a bas tövén

egy nagy folt e's ez utóbbinak oldalfoltjai

feketék; a lábak feketével tarkázottak és

pontozottak. 9. Hossza 3‘/‘ "1

9. Az utolsó hasi szelvény az utolsóelötti

nél 3/4 résznyivel hosszabb, utószélén kere

kítve kiszökellö, két oldalt gyengén öblös,

az oldalvásti öblök között kiszökellô kö

zépsô része fekete és végén csonkított; az

ivari szelvény oldalvásti karéjai feketék,

fehér széhiek és pontozottak; a hüvely

báromszor akkora hosszú, mint az utolsó

hasi szelvény és a végén kissé ki van tolúlva.

Szibéria: ()mszk, egy példány.

Kissé basonlít a D. ornaliceps Нот.

fajhoz, ettôl azonban a fejtetö, a homlok

és a pronotum rajzai, az egyenes sze'lü és

elôre jobban kiszôkellö fejtetö, valamint

végükön szélesebben kerekitett, a potroh

csúcsát el nem érô és oldalszélükön két

barnás-fekete foltot viselö szárnyfedô'i által

különbözik.

pedibus nigro-variegatis et punctatis. 9.

Long. 3V, "In,

9. Segmento ultimo ventrali segmento

penultimo z’/, longiore, postice rotundato

producto, utrinque leviter sinuato, parte

media inter sinus laterales producta nigra

et apice truncata; valvulis lateralibus seg

menti genitalis nigris, albido-marginatis et

punctatis; vagina segmento ultimo ven

trali triplo longiore, apice parum exserta.

Sibiria: Omsk, exemplum unicum.

D. ornalicipití Нот. subsimilis, divergit

picturis verticis, frontis et pronoti, vertice

antrorsum magis producto, ejus margini

bus lateralibus anticis rectis homelytrisque

apice latius rotundatis, apicem abdominis

baud attingentibus et maculis duabus co

stalibus fusco-nigris notatis.

228. Deltecephalus languidus FLOR.

Hosszuszárnyú alak: A szárnyfedök a

potroh végén határozottan túl nyúlnak,

csúcs-sejtjeik végükôn kissé barnásak; a

szárnyak tòkéletesen ki vannak fejlôdve,

áttetszôk, színtelenek és csak valamivel

ròvidebbek, mint a szárnyfedök. 9. Hossza

3 ч]...

Oroszország: Kazan.

259. Dictyophora pannonica

A törzsfajtól kisebb termete s a szárny

fedök vége felé látható haránt erecskéknek

cseke'lyebb száma által külônbôzik f?. 9.

А test hossza 8‘/‚— 9, szárnyfedökkel едут!

10_10‘/,e "Ум.

Szibéria: Minuszinszk, több példány.

Forma macroplera: Homelytris apicem

abdominis distincte superantibus, areolis

apicalibus apice leviter infuscatis; alis rite

explicatis, byalinis et quam homelytris

paullo brevioribus. 9. Long. 3 “и.

Rossia: Kazan.

GERM. var. diminuta n. var.

A typo ditîert statura minore venulisque

transversis versus apicem homelytrorum

minus numerosis. б‘. 9. Long. corp.8‘/,_9,

cum homelytris 10_10‘/„ "I".

Sibiria: Minusinsk, sepicimina nonnulla`

35



274 llEMlPTERAK. _ llEMlPTERA.

271. Bactericera rossica n. sp.

Fekete, kissé fénylô; a fejtetô kétszel'

akkora széles, nlint a sajat hosszúsaga; a

csápok egészen feketék, llatrafelé a 52211‘

llyak 161/611 jóval túl nyúlnak és majdllem

a potroh közepéig érnek, harmadik izülé

ki'lk az 6156 65 második izüléknél valamivel

karcsúbb, nlajdllem akkora hosszú, mint

a fejtetö szélessége 65 csaknem 2’/„-szerte

hosszabb, mint az 6156 két izülék együtt

véve, a végsô izülékek fonálformák; a

szarnyfedök atlátszók, üvegesek, majdnem

2‘/,-szer hosszabbak, mint szélesek, köze

pük môgôtt valanlìvel szélesebbek, elö

szélük végük felé erösebben kerekitett,

végük tompaszôgetképez,erezetük vékony;

a sugar-ér llosszú, gyellgéll görbült,a kar-ér

radialis része llaromszor akkora hosszú,

mint annak discoidális része, a sugar-sejt

legszélesebb llelyén s'/7 részllyivel szélesebb,

mint a discoidalis sejt legkeskenyebb he

lyén; a mell oldalai sárgaval tarkitottak;

a hasi szelvények utószélei, a labszarak s

a tarsusoknak 6156 izüléke sárgás-fehérek;

a hátulsó czonlbok szürkés-barnak. 6‘. А 1651

hossza 13/4, a szarnyfedôkkel együtt 3 "'t-i.

d. Az ivar-lemez rövid, zömök, oldal

vast nézve akkora hosszú, mint széles,

a csúcsán jóforman csollkított; a fogó sar

gas, karcsú, sarlóforma, 61616 hajlott s az

ivarlemeznél valamivel magasabb.

Oroszorszag: Kazan, egy példány.

Az eddig isnlert két fajtól llagyobb ter

mete, felül egészell fekete feie és nlellkasa,

hosszabb csápjai, ezeknek kevésbbé vastag

s az 6156 két izüléknél sokkal llosszabb

harmadik izüléke, valanlint utófelük közepe

tajan legszélesebb szarnyfedöi 5 62 utób

biakuak végük felé erösebben kerekitett

elöszéle altal külônbözik.

Nigra, subnitida; vertice longitudine sua

duplo latiore; antennis totis lligris, lollge

pone basin alarum extensis, fere dimidium

abdominis attingentibus, articulo tertio ar

ticulis basalibus paullograciliore,latitutidini

verticis fere aequilongo et quam articulis

duobus basaliblls simlll sunltis fere 2V,

longiore, articulis apicalibus filiformibus;

honlelytris hyalillis, fere 2‘/, lollgioribus

quam latis, pone medium pallllo latioribus,

margine costali apicem versus fortius cur

vato, apice obtuse angulatis, venis gracili

bus; vena radiali longa, leviter curvata,

parte radiali vellae costalis triplo longiore

quam parte ejus discoidali, spatio latissimo

areae radialis quam spatio angustissìmo

areae discoidalis i/7 latiore; lateribus pee

toris paullo testaceo-variegatis; limbo po

stico segmentorum velltralium, tibiis arti

culoque basali tarsorum flavoalbidis; fe

moribus posticis griseo-fnscis. o". Long.

corp. 13/4, cum homelytris 3 "Ъ.

б. Lanlilla genitali brevi, crassiuscula,

a latere visa aeque longa ac lata, apice

snbtruncata; forcipe testacea, gracili, fal

ciformi, antrorsum curvata et lamina gc

nitali paullo altiore.

Rossia: Kazan, specimen unicum.

A speciebus duabus hucusque congnitis

hujus generis differt statllra majore. capite

et thorace superne totis lligris, antennis

lollgioribus, articulo tertio paullo minus

incrassato et articulis duobus basalibus

sinlul sumtis multo longiore, homelytris

versus medium dimidii eorum apicalis

latissilllis margilleque costali apicem versus

fortius curvato.
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