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133. 
Dr. Štěpán J111·eček, Praha: 

STHANGALIA MACULATA PODA A. BUUEŠI n. (COL. CERAMB.) 

Typická forma jest z našich obecných tesaříků, vyskytuj ících se na kvě
tech a tím zajímavější jest odrůda zde popsaná, chycená v 1. 9 ex. v Bulhar
sku na Strandža planině p. Dr. Purkyněm . 

Brouk je úplně vyspělý, tvrdý s dokonale v:ybarvenou černou kresbou na 
krovkách; hlava a štít, u typické formy černé, jsou však zde světle hnědé, 
vyjma spánky a části krku za nimi, které zústávají černé, na štítu pak je 
černý přední. (zaškrcený) okraj, jakož i· po každé straně na výši postranních · 
hrbolú po malé černé tečce . Taktéž spodina štítu je světle hnědá mimo černou 
basi trochanterú a zadní okraj zadohrudí. 

Tyto černé kresby jsou úplně ostře vyznačeny. 
Ostatní tělo jako u f. typ. 
Z jediného nálezu nedá se, bohužel, souditi, jde-li o zemep1snou varietu 

nebo o nahodilou barevnou odchylku, která by se mohla vyskytovati také 
u nás. 

Dovoluji si připsati . tuto aberraci známému příznivci českých entomologi't 
panu Dru Janu Burešovi, řediteli car ského přírodovědeckého musea a vědec
kých ústavů v So:!'i!. 

Der Kafer ist vollkommen entwickelt, hart,.- die schwarze Zeichnung der 
Fliigeldecken scharf ausgebildet . Der Kopf und Ha.l schild (bei normaler 
Form schwarz) ist hier lichtbraun, schwarz bleibén nur: die Schlafen · und 
denselben entsprechende Teile des Halses, am Halsschild der eingeschniirte 
Vorderrand und jederseits der Scheibe ein Punkt in der Hohe der Seiten
hocker, auf der Unterseite die Basis der Trochantere und der hintere Rand der 
Hinterbru.st. lm iibrigen wie die typische Form. 

Das einzige 9 E xemplar wurde von H . Dr. Purkyně auf der Strandža
planina in Bulgarien erbeutet. 

leh erlaube mír diese interessante F orm nach Herrn Dr. J an Bureš, Di
rektor des konigl. N a tur historischen M useums und wissenschaftlicher l nsti
tute in Sophia zu benennen. 
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