
A fej rövid, fekete, szürke szőröcskékkel ; homloka lapos, sűrűn, fej
tetője ellenben szemercsésen pontozott. A csápok féltestnél hosszabbak, 
feketék, szürke pelyhesek; harmadik izülékök körülbelül az ötödikkel 
egyenlő hosszaságú, az utóbbi hegye s a következők egészen vastagodot-
tak. A tor csaknem négyszögű, előszögletei kerekítettek, a hátsók pedig 
hegyesdedek ; felül púpos, fekete, majdnem fénytelen, sűrűn, szemercsé
sen pontozott, a paizs előtt vékony és sima hosszvonalkával s alapjának 
mindkét felén keskeny, haránt benyomással . A paizs háromszögű, fekete. 
A röptyűk a tornál csak kevéssel szélesebbek, majdnem párhuzamosak, 
bütűjök előtt kissé szélesbedettek s végeik egyenként kerekítet tek; felül 
kevéssé domborodottak, sötét-búzavirágkékek, hamvas szőrcsékkel s megle
hetős erősen pontozottak, a pontok harán tan összefolyó redőket képeznek s 
a röptyűk végein gyöngébbek. Alu l a lábakkal együtt fekete, kevés fény
nyel, sűrűn finomul pontozott és szürke szőrcsékkel borított. 

Kis-Azsiában az Achu-Dagh hegyen Merkl Ede úr ta lá l ta s ajándé
kozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak. 

\: F h y t o e c i a spec iosa . 

Nigra, opaca, supra fusco, subtus dense flavescenti-griseo vestita; 
pronoto rugoso-punctato, linea dorsali scutelloque dense stramineo-tomen-
tosis; elytris nigris, profunde sublaxeque punctatis, apice macula grisea 
notatis ; antennis, articulis duobus primis exceptis, rufis ; tibiis anticis vel 
etiam posterioribus supra obscure testaceis. ?. — Long. 15—18 

Caput nigrum, rude subdisperseque pun eta turn, inter antennas sat 
profunde impressum, fusco-pubescens puisque erectis nigris, infra oculos 
etiam griseis mixtis vestitum. Antennis tenuibus, corpore paulo brevioribus, 
articulo primo incrassato secundoque nigris, griseo cinereoque pubescenti-
bus, reliquis rufis, griseo-pubescentibus et apice paulo incrassatis ; articulo 
tertio primo multo, quarto vero parum longiore. Pronotum longitudine 
latius, infra medium medice rotundatum, antice ad unam quartam partem 
lateraliter leviterque, basi vero transversim profundius constrictum, dorso 
longitudinaliter parum elevatum et vitta dense stramineo-tomentosa orna-
tum, secus nigrum, opacum, rugoso-punctatum, dense fusco-pubescens et 
pilis nigris, sparsis erectisque vestitum. Scutellum breviter cordatum, dense 
stramineo-tomentosum. Elytra basi pronoto multo latiora et ter dimidio-
que longiora, nigra, vitta valde obsoleta a humeris retrorsum versus ducta 
rufescente, pubescentia fusca sat densa vestita et apice macula grisea, 
interne versus angulata notata ; humeris valde prominulis, infra hos lateri
bus subparallelis, dein a quinta parte apicem versus angustatis ; apice obli
que truncata, ideoque obtuse acuta; supra planata et sublaxe profundeque 
punctata. Subtus dense flavescenti-griseo vestita, episternis metathoracicis 



paulo intensius flavescentibus; ventre punctis subdenudatis sparso; seg-
mento quinto linea longitudinali notato et apice impresso, dorsali ultimo 
vero prolongato, ventralem multo superante, longitudinaliter carinato, 
apice inferius versus truncato, modice impresso et prouti etiam ventrali 
apice pilis nigris instructo. Pedes griseo-pubescentee, tibiis anticis, vel etiam 
posterioribus supra obscure testaceis, mediis supra angulatis et apicem 
versus, sicut etiam posticis, fulvo-hirsutis. 

A pio> raemoriae viro Alberto Kindermann in Armenia ad Diarbekir 
detecta. 

A fej fekete, durvan es kisse szetszortan pontozott, a csapok kozt meg-
lehetSs melyen benyomott, barna, lapulo szorcsekkel es felallo fekete sz6-
rokkel fedett, melyek a szemek alatt sziirkekkel vegyiiltek. A csapok veko-
nyak, a testnel valamivel rovidebbek, elso es masodik iziilekok fekete s 
hamvas sz5rcsekkel boritott, a tobbi rdtszinu, sziirken pelyhedzo s vegeik 
gyongen vastagodottak; a harmadik iziilek az elsdnel joval, a negyediknel 
pedig csak kevessel hosszabb. A tor hosszanal szelesebb, kozepe mogott 
kisse szelesbedett, eliil egy negyed reszen oldalvast sekelyen, alapja el5tt 
pedig melyebben harantan osszeszorult, hata hosszvonalan kisse emelke-
dettebb es stirti, molyhos, szalmasarga vonallal jelolt, kiilonben fekete, 
red6sen pontozott es barna szorcsekkel siiriin boritott, melyek kozt gyeren 
felalld feketek is vanuak. Paizsa rovid szivded s mint a tor hosszvonala 
stirii, molyhos, szalmasarga szorozettel fodotfc. A roptytik alapja a tornal 
sokkal szelesebb s ennel negyedfelszer hosszabbak, feketek, vallszogleteik 
alatt alig latbato vorhenyes savval, es meglehetos siir i i , barna, lapulo sz6r-
csekkel fodottek, vegeiken pedig sziirke, folfele szogletes folttal jeloltek; 
v.illszogleteik nagyon kiallok, ezek mogott az oldalak majdnem parhuza-
mosak s az otodreszok alatt biitiijok fele keskenyedettek, vegeik harantan 
befele metszettek, miert is tompan hegyesek; feliiletok laposdad, kisse rit-
kasan, de melyen pontozott. Alul siirii, sargas-sziirke sz6rosseg boritja, az 
utomell oldal-lapjain (episterna) telitettebb sargaval; a hason majdnem 
csupasz pettyecskek vannak szetszortan, az otodik szelvenyen finom beve-
sett hosszvonalkaval s vegen sekely benyomassal; a fels6 vegso szelveny 
joval hosszabb az alsonal, ormos s vege befele csonkult, i t t kisse benyo-
mott s hegye, valamint az alsoe is, fekete, felallo sz5rokkel ellatott. A laba-
kat sziirke sz6rcsek boritjak, mells6 labszaraik felii l , vagy neha a hatsoke 
is homalyos barna-sargak, a kozeps5k feliil szogletesek s vegeik fele, mikent 
a hatsokei is, vilagos-barna sz6rozettel fodottek. 

E szep fajt egykor nehai Kindermann Albert Ormenyorszagban Diar-
bekir videken talalta. 


